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REDUKTIONSFORSLAG – SAMLET OVERSIGT 
 

 
*Reduktionsforslag markeret med rødt, indikerer finansiering der retter sig til specifikke udmøntningsforslag 

 

1.000 kr. - 2019 Priser 2019 2020 2021 2022

DAGTILBUD 20.305 23.176 23.176 23.176

DAG 1: Lokal udmøntning - Sammenhængende Borgerforløb* 6.462 6.462 6.462 6.462

DAG 2: Lokal udmøntning - Særlige dagtilbud* 4.958 4.958 4.958 4.958

DAG 3: Reduktion af serviceniveauet i Platanhavens børnehave - Særlige dagtilbud* 1.128 1.128 1.128 1.128

DAG 4: Reduktion af åbningstider i børnehusene 1.516 2.022 2.022 2.022

DAG 5: Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse i Vollsmose 635 635 635 635

DAG 6: Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse med huse på to matrikler 579 579 579 579

DAG 7: Bortfald af håndsrækning til vuggestuer 3.017 3.017 3.017 3.017

DAG 8: Opstart i Forårs-SFO pr. 1. februar 0 1.570 1.570 1.570

DAG 9: Reduktion af ”Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet” 1.215 1.215 1.215 1.215

DAG 10: Bortfald af budgettildeling til husassistenter 795 1.590 1.590 1.590

SKOLEAFDELING 24.618 39.628 40.338 40.338

SKA 1: Lokal udmøntning - Sammenhængende Borgerforløb* 11.553 11.553 11.553 11.553

SKA 2: Reduktion af serviceniveauet på Enghaveskolens børnehave - Særlige dagtilbud* 914 914 914 914

SKA 3: Bortfald af tilskud fodboldskolen 954 954 954 954

SKA 4: Omlægning af svømmeundervisning 334 801 801 801

SKA 5: Nedlæggelse af central vikarpulje 1.060 1.060 1.060 1.060

SKA 6: Bortfald af tilskud til Blå mandag 103 103 103 103

SKA 7: Reduktion af rammen til 10. klasser 904 904 904 904

SKA 8: Nedskrivning af vikarbudget til skolerne 404 970 970 970

SKA 9: Bortfald af pulje til høje klassekvotienter 291 699 699 699

SKA 10: Reduktion i tildeling af tilskud til Odensebørn i specialtilbuddenes SFO/klub 1.350 3.239 3.239 3.239

SKA 11: Bortfald af tilskud til privatskolers Forårs-SFO 0 1.634 1.634 1.634

SKA 12: Den sammenhængende skoledag - ekstra pædagogressourcer reduceres 3.186 7.647 7.647 7.647

SKA 13: Konvertering af fagtimer til understøttende undervisningstimer i indskolingen 2.109 5.062 5.062 5.062

SKA 14: Optimering af klassedannelsen i Skolefællesskabet Nord 0 590 1.300 1.300

SKA 15: Bortfald af heldagsskole 0.- 6. kl. (Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen) 648 1.555 1.555 1.555

SKA 16: Nedlæggelse af sportsklasser på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen 809 1.943 1.943 1.943

FAMILIE OG VELFÆRD 825 825 825 825

FOV 1: Reduktion af uddannelsesbudget 300 300 300 300

FOV 2: Reduktion af borgerrettede udgifter 125 125 125 125

FOV 3: Nedjustering af specialpædagogisk rådgivning (SPPR) 200 200 200 200

FOV 4: Nedjustering af SSP medarbejdere (skole, socialforvaltning og politi) i Odense 200 200 200 200

SUNDHED OG FOREBYGGELSE 450 450 450 450

SOF 1: Nedjustering af familiebehandlere 450 450 450 450

Ø100 OG FÆLLESUDGIFTER 8.224 9.501 7.939 6.821

FÆL 1: Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter 2.877 1.877 1.877 1.877

FÆL 2: Øvrige 3.355 3.456 1.118 0

FÆL 3: Lønanalyse - Rammereduktion* 1.992 4.168 4.944 4.944

I alt 54.422 73.580 72.728 71.610
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1. DAGTILBUD 
1.1 DAG 1: Lokal udmøntning - Sammenhængende Borgerforløb 

 

 

 

 

 

 

  

Lokal udmøntning - Sammenhængende Borgerforløb 
Beskrivelse 

 

Det foreslås, at dagtilbudsområdet pålægges en rammebesparelse, således at de enkelte institutionsområder selv 

fastlægger, hvorledes den konkrete udmøntning skal tage sig ud lokalt. Det forventes at der i et vist omfang vil blive 

tale om personalereduktioner.  

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 7,5 mio. kr. brutto, svarende til 6,5 mio. kr. netto. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 625.088 625.088 625.088 625.088 

Forslag 6.462 6.462 6.462 6.462 
 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålet ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” negativt, da 

der vil blive anvendt færre ressourcer på det pædagogiske arbejde i børnehusene. 

 

Konsekvenser 

 

Såfremt der udmøntes en reduktion af budgetrammen på institutionsområdet, vil det få betydning for 

personalesammensætningen, hvilket vil indebære en reduktion af pædagogisk uddannet personale. Dette vil medføre 

en forringelse af det pædagogiske arbejde i børnehusene.  
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1.2 DAG 2: Lokal udmøntning på dagtilbudsområdet – Særlige dagtilbud  

 

Lokal udmøntning på dagtilbudsområdet – Særlige dagtilbud 
Beskrivelse 

 

Det foreslås, at dagtilbudsområdet pålægges en rammebesparelse, således at de enkelte institutionsområder og 

dagplejen selv fastlægger, hvorledes den konkrete udmøntning skal tage sig ud lokalt. Der vil dog under alle 

omstændigheder blive tale om personalereduktioner. 

 

Odense kommune har oplevet en øget efterspørgsel og tilgang til de specialiseret dagtilbudsindsatser, hvilket har 

medført en øget driftsudgift. De specialiserede dagtilbudsindsatser er specialbørnehaverne Plantanhaven og 

Enghaveskolens børnehave, samt ressourcepladser for børn med særlige behov i almene børnehuse.  

 

Det foreslås, at det merforbrug på specialområdet, der ikke kan dækkes ind gennem en 10% servicereduktion på 

Platanhaven og Enghaveskolens børnehave, finansieres af en rammereduktion på almen/institutionsområdet. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) end 

der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 5,8 mio. kr. brutto som netto svarer til 4,958 mio. kr. 

 

Økonomi 

 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 625.088 625.088 625.088 625.088 

Forslag 4.958 4.958 4.958 4.958 
 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålene ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” negativt, da 

der vil blive anvendt færre ressourcer på det pædagogiske arbejde i de almene børnehuse. 

Konsekvenser 

 

Idet udgifterne til at drive de specialiserede dagtilbudsindsatser overstiger det tildelte budget, vil differencen skulle 

finansieres af almenområdet eller andetsteds. 

 

Såfremt der udmøntes en reduktion af budgetrammen på institutionsområdet, vil det få betydning for 

personalesammensætningen, hvilket vil indebære en reduktion af pædagogisk uddannet personale. Dette vil medføre 

en forringelse af det pædagogiske arbejde i børnehusene.  
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1.3 DAG 3: Reduktion af serviceniveauet i Platanhavens børnehave – Særlige dagtilbud 
 

Reduktion af serviceniveauet i Platanhavens børnehave – Særlige dagtilbud 
Beskrivelse 

 

Odense Kommune har oplevet en øget efterspørgsel og tilgang til de specialiserede dagtilbudsindsatser, hvilket har 

medført en øget driftsudgift, i det der visiteres flere børn til et højere serviceniveau end der er budget til. De 

specialiserede dagtilbudsindsatser er specialbørnehaverne Platanhaven og Enghaveskolens børnehave, samt 

ressourcepladser for børn med særlige behov i almene børnehuse.  

 

Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af serviceniveauet på 10% på Platanhaven. 

 

Besparelsesforslag: 1,128 mio. kr.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 11.280 11.280 11.280 11.280 

Forslag 1.128 1.128 1.128 1.128 

 

 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålene ””Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” negativt, 

da en reduktion af serviceniveauet bl.a. vil indebære en nednormering af det pædagogiske personale. 

 

Konsekvenser 

 

En udmøntning af omprioriteringsforslaget kan have følgende konsekvenser: 

 

• Reduktion af pædagogtimer/årsværk eller eventuel konvertering af pædagogstillinger til andre faggrupper. 
Herunder kan pædagogernes forberedelsestid blive reduceret og pædagogernes tid sammen med børnene 
bliver mindre.  

• Deltagelse i færre aktiviteter. Eksempelvis deltagelse i fødselsdage i børnenes hjem, ridning og svømning.  

• Reduktion af buskørsel og pedelservice  

• Tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde skal gentænkes og eventuelt organiseres anderledes.  
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1.4 DAG 4: Reduktion af åbningstider i børnehusene 
 

Reduktion af åbningstider i børnehusene 
Beskrivelse 

 

Børnehusenes nuværende åbningstid er 51 timer om ugen. Det foreslås, at åbningstiden reduceres til 50 timer 

ugentligt, hvorved der spares en time, hvor bemandingen typisk er to medarbejdere. Der spares således to 

medarbejdertimer i hvert børnehus, svarende til ca. seks fuldtidsstillinger på kommuneplan.  

 

I 2003 blev åbningstiden reduceret fra 52 timer til 48 timer med betydelige vanskeligheder for forældrene til 

følge. I 2004 blev åbningstiden øget til 50 timer, hvilket fjernede langt de fleste vanskeligheder. Efterfølgende 

er åbningstiden blevet øget til 52 timer igen og siden reduceret til de nuværende 51 timer. 

 

Såfremt åbningstiden reduceres til 50 timer ugentligt, bør det sikres, at børnehusene inden for hver enkelt institution 

tilsammen dækker en åbningstid i tidsrummet 6.30 til 17.00 (16.30 om fredagen), således at forældrene sikres fleksible 

vilkår. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 2,40 mio. kr. brutto, svarende til 2,02 mio. kr. netto. 

 

Forslaget forventes at kunne implementeres pr. 1.4.19 og derefter have fuld effekt i de følgende år. 

 

Økonomi 

 

Der er taget udgangspunkt i en vægtet gennemsnitsløn på 382.629 kr.  

 

Effekten i 2019 antages at være 9/12 af den fulde effekt. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 625.088 625.088 625.088 625.088 

Forslag 1.516 2.022 2.022 2.022 

 

 

Effekt 

 

Omprioriteringsforslaget påvirker ikke Børn- og Ungeudvalgets effektmål.  

 

Konsekvenser 

 

Tidligere erfaring med regulering af børnehusenes åbningstid indikerer på den ene side, at en reduktion kan udfordre 

forældrenes mulighed for at kombinere egne arbejdstider med børnepasning. På den anden side viser erfaringen også, 

at en ugentlig åbningstid på 50 timer er tilstrækkeligt til at kunne dække de fleste forældres behov. 

 

Problemstillingen begrænses yderligere, hvis man sikrer åbningstider i ydertiderne på tværs af institutionerne. Samtidig 

er der med ikrafttrædelse af ny dagtilbudslov pr. 1.7.18 blevet åbnet yderligere op for muligheden af, at forældre med 

skæve arbejdstider kan få et kombinationstilbud, hvor de kan vælge at kombinere en dagtilbudsplads med en fleksibel 

børnepasser. 
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1.5 DAG 5: Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse i Vollsmose 
 

Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse i Vollsmose 
Beskrivelse 

 

Der er i institutionernes budgetmodel indbygget en særskilt forhåndstildeling til børnehusene beliggende i Vollsmose, 

således at disse i tilgift til det almindelige budget modtager en ekstra budgettildeling. 

 

I alt modtager 10 børnehuse en forhåndstildeling i størrelsesordenen 40-80.000 kr., hvilket svarer til et samlet budget 

på 0,7 mio. kr. 

 

Det foreslås, at forhåndstildelingen bortfalder. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 0,7 mio. kr. brutto, som netto svarer til 0,6 mio. kr. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 740 740 740 740 

Forslag 635 635 635 635 

 

Budget er angivet med bruttotal, mens besparelsesforslaget er angivet med nettotal. 

 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålene ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” negativt, 

idet forhåndstildelingen understøtter, at det pædagogiske arbejde har lige vilkår på tværs af byen og børnehusene. 

 

Konsekvenser 

 

Forskning viser, at dagtilbud kan have stor indflydelse på børns mulighed for at bryde med negativ social arv. Det er 

dog en forudsætning, at det er tale om dagtilbud af høj kvalitet og i den forbindelse har normeringen stor betydning for 

kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Forhåndstildelingen giver institutionerne mulighed for at øge 

personalenormeringen og dermed mulighed for at øge både kvaliteten og kvantiteten af det pædagogiske arbejde. 

Dette har betydning for børnenes hverdag i dagtilbuddene, men også for, hvordan de klarer sig senere i livet. 

 

Såfremt forhåndstildelingen bortfalder, vil der blive anvendt færre ressourcer på pædagogisk personale i børnehusene i 

Vollsmose, hvilket vil medføre en forringelse af det pædagogiske arbejde, hvilket igen kan risikere at udhule 

muligheden for at kompensere for negativ, social arv. 
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1.6 DAG 6: Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse med huse på to matrikler 
 

Bortfald af forhåndstildeling til børnehuse med huse på to matrikler  
Beskrivelse 

 

Der er i institutionernes budgetmodel indbygget en særskilt forhåndstildeling til børnehuse, der er beliggende på to 

matrikler eller har behov for at holde åben fra morgenstund i forskellige bygninger på samme matrikel.  

 

I alt modtager 9 børnehuse en forhåndstildeling på 75.000 kr., hvilket svarer til et samlet budget på 0,7 mio. kr. 

 

Det foreslås, at forhåndstildelingen bortfalder. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 0,7 mio. kr. netto, svarende til 0,6 mio. kr. netto. 
 

Økonomi 

  

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 675 675 675 675 

Forslag 579 579 579 579 

 

Budget er angivet med bruttotal, mens besparelsesforslaget er angivet med nettotal. 

 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålene ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” marginalt i 

negativ retning, idet forhåndstildelingen understøtter, at det pædagogiske arbejde har lige vilkår på tværs af byen og 

børnehusene. 

 

Konsekvenser 

 

Såfremt forhåndstildelingen bortfalder, vil der blive anvendt færre ressourcer på pædagogisk personale i de berørte 

børnehusene, hvilket stiller krav til ledelsens organisering af arbejdet, så det får mindst mulig indflydelse på 

mulighederne for at bedrive det pædagogiske arbejde. 
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1.7 DAG 7: Bortfald af håndsrækning til vuggestuer  

 
Bortfald af håndsrækning til vuggestuer 
Beskrivelse 

 

Børn- og Ungeudvalget vedtog i 2014, at der fra 2015 og frem skulle gives en økonomisk håndsrækning til 

vuggestuerne.  Midlerne skulle anvendes til løse en del praktisk, forefaldende arbejde i det daglige, hvor ekstra 

ressourcer ville kunne frigive mere ro og tid til samværet med det enkelte barn og børnegruppen. 

  

Det foreslås at tilskuddet bortfalder. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 3,515 mio. kr. brutto som netto svarer til 3,017 mio. kr.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 3.515 3.515 3.515 3.515 

Forslag 3.017 3.017 3.017 3.017 

 

Budget er angivet med bruttotal, mens besparelsesforslaget er angivet med nettotal. 

 

Effekt 

 

Aktiviteten understøtter effektmålet ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan”. Såfremt håndsrækningen bortfalder, 

vil der blive anvendt færre ressourcer på pædagogisk personale i vuggestuerne, hvilket vil medføre en forringelse af 

det pædagogiske arbejde. 

 

Konsekvenser 

 

Da håndsrækningen anvendes til personale i vuggestuer vil omprioriteringen som udgangspunkt betyde færre 

pædagoger og pædagogmedhjælpere til de mindste. Det vil dog være muligt for det enkelte institutionsområde at 

omprioritere sine midler inden for egen budgetramme.  
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1.8 DAG 8: Opstart i Forårs-SFO pr. 1. februar 
 

Opstart i Forårs-SFO pr. 1. februar 
Beskrivelse 

 
I 2014 blev der indført Forårs-SFO på samtlige af Odense Kommunes kommuneskoler, idet man ønskede at skabe en 
mere sammenhængende overgang fra børnehave til skole for børnene. Det medfører at børnene starter i Forårs-SFO 
d. 1. marts det år, hvor de skal påbegynde skole d. 1. august. 

Formålet med tilbuddet er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en 
sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre. 

Tilbuddet indeholder et særligt tilrettelagt tilbud for de kommende skolebørn, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på 
etablering af nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel. Tilbuddet skal være medvirkende til, at børnene 
får et bedre afsæt for et fuldt udbytte af den første tid i skolen. 

Det foreslås at opstart i Forårs-SFO fremover bliver pr. 1. februar i stedet for 1. marts. Da en plads i børnehaven er 

mere udgiftstung for kommunen end en plads i Forårs-SFO vil en tidligere overgang resultere i en samlet 

driftsbesparelse. 

 

Grundet indskrivningen til skole primo november kan forslaget tidligst have effekt fra 2020. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 9.087 9.087 9.087 9.087 

Forslag 0 1.570 1.570 1.570 

 

Beregningen er lavet ud fra faktiske antal børn i Forårs-SFO marts 2018, der er hermed taget højde for skoledistrikter 

med fleksibel skolestart og børn i private pasningstilbud. Besparelsen er beregnet ud fra nettoudgiften, mens budgettet 

er angivet ud fra bruttoudgiften i en børnehave. 

 

Effekt 

 

Forslaget understøtter effektmålet ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan”, da det er med til at skabe en glidende 

overgang fra børnehave til skole, hvor børnene vænner sig til de nye kammerater og omgivelser inden den reelle 

skolestart. 

 

Konsekvenser 

 

Børnene vil være en måned yngre, når de starter i Forårs-SFO, hvilket kan have en marginal betydning for deres 

selvhjulpenhed og modenhed. Det skal i tilgift hertil bemærkes, at børnene over en årrække er blevet markant yngre, 

når de starter i skole, hvilket har konsekvenser for deres modenhed og skolernes parathed til at tage imod dem. 

 

På nogle skoler vil der være lokaleudfordringer forbundet med, at modtage børnene en måned tidligere end hidtil. 
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1.9 DAG 9: Reduktion af ”Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på 
daginstitutionsområdet”  
 

Reduktion af ”Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på 
daginstitutionsområdet” 
Beskrivelse 

 

Midlerne i ”Fællesfinansiering af langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet” er en intern, kollektiv 

”forsikringsordning” indenfor daginstitutionernes samlede lønramme. I praksis reserveres midlerne på en særskilt konto 

inden resten af daginstitutionernes budget fordeles til institutionerne vha. områdets budgetmodel. 

 

Forsikringsordningen har først og fremmest betydning for de mindre økonomier, som f.eks. de selvejende børnehuse, 

idet midlerne ud over aflønning af FTR anvendes til at dække ekstraudgifter i forbindelse med langtidssygdom og   

fratrædelser/opsigelser. 

 

Der er i dag afsat 4,9 mio. kr. til ”Fællesfinansiering af langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet”, 

hvilket dog falder til 4,2 mio. kr. i 2020 grundet en allerede vedtaget reduktion. 

 

Det foreslås at midlerne fremover udelukkende anvendes til at finansiere FTR og ekstraudgifter i forbindelse med 

langtidssygemeldinger og således ikke længere fratrædelser/opsigelser. Dette vil gøre det muligt at reducere 

ressourcerne med yderligere 1,215 mio. kr. fra 2019 og frem.  

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 1,415 mio. kr. brutto som netto svarer til 1,215 mio. kr. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 4.939 4.214 4.214 4.214 

Forslag 1.215 1.215 1.215 1.215 

 

 

Effekt 

 

En effektuering af forslaget vil påvirke effektmålet ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” i marginal negativ 

retning, da institutionerne fremover vil være nødsaget til at finansiere fratrædelse ud fra deres eksisterende rammer. 

Dette vil påvirke børnehusenes normeringer. 

 

 

Konsekvenser 

 

Såfremt omprioriteringsforslaget effektueres, vil børnehusene skulle anvende flere ressourcer på 

fratrædelser/opsigelser og dermed færre ressourcer på pædagogisk personale i børnehusene, hvilket vil medføre en 

forringelse af det pædagogiske arbejde. Det vil dog være muligt for det enkelte institutionsområde at omprioritere sine 

midler inden for egen budgetramme.  
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1.10 DAG 10: Bortfald af budgettildeling til husassistenter  

Bortfald af budgettildeling til husassistenter 
Beskrivelse 

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 blev det besluttet at afsætte midler til ansættelse af 20 

fleksjobbere i institutionerne. Disse benævnes husassistenter og deres opgaver indbefatter at gå til hånde og udføre 

forefaldende arbejde. 

 

Det foreslås at jobfunktionen bortfalder. 

 

Da forældrebetaling indgår som en del af budgettet, vil områdets budget blive beskåret med et større beløb (brutto) 

end der kan frigives midler til omprioritering for (netto). 

 

Besparelsesforslag: 1,9 mio. kr. brutto, svarende til 1,6 mio. kr. netto. 

 

Forslaget forventes at kunne implementeres pr. 1.7.19 og derefter have fuld effekt i de følgende år. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 1.852 1.852 1.852 1.852 

Forslag 795 1.590 1.590 1.590 

 

Budget er angivet med bruttotal, mens besparelsesforslaget er angivet med nettotal. 

 

Effekt 

 

En effektuering af forslaget vil påvirke effektmålet ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan” i negativ retning, da 

det pædagogiske personale i højere grad vil skulle løse opgaver, der ikke relaterer sig til pædagogisk samvær med 

børnene. 

 

Konsekvenser 

 

Såfremt børnehusene ikke længere ansætter husassistenter, vil det pædagogiske personale fremover selv skulle løse 

de ordinære og forefaldne opgaver, som husassistenterne tidligere har varetaget. Dette vil resultere i at børnene får 

mindre samvær med det pædagogiske personale. Det vil dog være muligt for det enkelte institutionsområde at 

omprioritere sine midler inden for egen budgetramme.  
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2. SKOLEAFDELINGEN  
 

2.1 SKA 1: Lokal udmøntning – Sammenhængende Borgerforløb 

 

Lokal udmøntning – Sammenhængende Borgerforløb 
Beskrivelse 

 

Det foreslås, at der findes et provenu på 11.553.000 kr. ved en reduktion af lønbudgettet på almen- og specialskoler. 

Udmøntningen sker på den enkelte skole, således at der lokalt kan være en vurdering af, hvordan reduktionen bedst 

kan imødegås. 

 

Beregningen tager udgangspunkt i de tildelte lønbudgetter, som fordeler budgettet med ca. 2/3 på lærerområdet og 1/3 

på pædagogområdet.  

 

Afhængig af skolestørrelsen vil reduktionen udgøre mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. Den gennemsnitlige løn for 

lærere er ca. 510.000 kr., mens den for pædagoger er ca. 420.000 kr. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 565.582 565.582 565.582 565.582 

Forslag 11.553 11.553 11.553 11.553 

Forslaget vil kunne 

skaleres op og ned 

    

 

Effekt 

 

En reduktion af lærer- og pædagogstillinger i almenundervisningen vil have negative konsekvenser på følgende 

effektmål: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 
Budgetreduktionen medfører, at de berørte skoler vil skulle reducere i medarbejderstaben. Det vurderes, at skolerne vil 
kunne udmønte reduktionen i forbindelse med det medarbejderflow, der er hen over et år. Skolerne må således 
forventes at være tilbageholdende med nye fastansættelser. Der vil således være færre medarbejdere på skolerne til at 
forestå undervisning og fritidsaktiviteter 
 
Ansvaret for den endelige udmøntning overlades til skolens ledelse, idet det forudsættes, at skolerne lokalt er de 
bedste til at vurdere, hvordan reduktionen kan ske så lempeligt, som muligt og med så begrænset effekt for 
kerneydelsen, som muligt. 
 
Det forudsættes, at forslaget får økonomisk effekt for hele 2019. 
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2.2 SKA 2: Reduktion af serviceniveauet på Enghaveskolens børnehave - Særlige dagtilbud 
 

Reduktion af serviceniveauet på Enghaveskolens Børnehave – Særlige 
dagtilbud 
Beskrivelse 

 

Odense Kommune har oplevet en øget efterspørgsel og tilgang til de specialiseret dagtilbudsindsatser, hvilket har 

medført en øget udgift, da der visiteres flere børn end der budgetteres med. De specialiserede dagtilbudsindsatser er 

specialbørnehaverne Platanhaven og Enghaveskolens børnehave, samt ressourcepladser for børn med særlige behov 

i almene børnehuse.  

 

Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af serviceniveauet på 10% i Enghaveskolens Børnehave. 

 

Besparelsesforslag: 0,914 mio. kr.  

 

Økonomi 

 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 9.140 9.140 9.140 9.140 

Forslag 914 914 914 914 

 

 

Effekt 

 
Effektuering af omprioriteringsforslaget påvirker effektmålene ”Børn lærer mere og er mere kompetente”, ”Flere 
kommer i jobs og uddannelse” samt ”Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber” negativt, da en 
reduktion af serviceniveauet bl.a. vil indebære en nednormering af det pædagogiske personale. 

 

Konsekvenser 

 

En udmøntning af omprioriteringsforslaget kan have følgende konsekvenser: 

 

• Reduktion af pædagogtimer/årsværk eller eventuel konvertering af pædagogstillinger til andre faggrupper. 
Herunder kan pædagogernes forberedelsestid blive reduceret og pædagogernes tid sammen med børnene 
blive forøget.  

• Deltagelse i færre aktiviteter. Eksempelvis deltagelse i fødselsdage i børnenes hjem, ridning og svømning.  

• Tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde skal gentænkes og eventuelt organiseres anderledes.  
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2.3 SKA 3: Bortfald af tilskud til fodboldskolen 
 

Bortfald af tilskud til fodboldskolen 
Beskrivelse 

 

Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen, Abildgårdskolen og foreningen B1909. 

Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio. kr. heraf er de 0,4 mio. kr. tilskud til B1909. 

 

Formålet med fodboldskolen er at styrke elevernes faglige, sociale og personlige udvikling gennem kropslig forankret 

læring. Endvidere medvirker fodboldskolen til at give børn og unge en aktiv fritid. Fodboldskolen indgår i en 

læringsplatform, hvor målet er at styrke elevernes læringspotentiale og faglige viden gennem differentieret 

undervisning, hvor fodbold indgår som en væsentlig del.  

 

Den seneste evaluering fra 2017 viser, at ca. 170 børn deltager i fodboldskolen. Dertil kommer sommerfodboldskolen, 

hvor ca. 80 børn og unge deltog i 2017. 

 

Aktiv Klub er et værested i B1909, som drives i samarbejde mellem ungdomsskolen og B1909. Der er ansat en fælles 

medarbejder, som aflønnes af hhv. ungdomsskolen og B1909. B1909 modtager årligt 110.000 kr. i tilskud til drift af 

værestedet, herunder aflønning af den fælles medarbejder. 

  

Formålet er ekstraordinært at styrke fritidsaktiviteter i Vollsmoseområdet. Efter etableringen af Ungdomscentrene i 

august 2018 er dette værested det eneste tilbageværende tilbud af denne karakter. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget H.C.A.  423 423 423 423 

Budget B 1909 420 420 420 420 

Budget Aktiv Klub 110 110 110 110 

Forslag 953 953 953 953 

 

 

Effekt 

 

En lukning af Fodboldskolen og bortfald af tilskud til Aktiv Klub vil have en negativ konsekvens for effektmålene: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

 

Konsekvenser 

 

Muligheden for at styrke elevernes læringspotentiale og faglige viden gennem differentieret undervisning forringes, og 

foreningen vil ikke længere kunne bruges så aktivt i forhold til at arbejde med den åbne skole. Desuden forringes 

foreningens mulighed for at give børn og unge gode foreningsvaner, og færre børn og unge vil få motion gennem 

fodbold. 

 

Bortfald af tilskuddet på 110.000 kr. til B1909 vil forventes at kunne betyde en reduktion af åbningstiden i værestedet, 

da foreningens økonomiske forudsætning for samarbejdet reduceres. 
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2.4 SKA 4: Omlægning af svømmeundervisning 
 

Omlægning af svømmeundervisning 
Beskrivelse 

 

Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde svømmeundervisning i forbindelse med idrætsundervisningen, men med de 

præsenterede mål i Undervisningsministeriets Fælles mål 2009 ’Idræt’ er der vide rammer for, hvordan indholdet i 

undervisningen faktisk tager sig ud, da der ikke er lovkrav om at svømmeundervisningen skal foregå i svømmehaller. 

 

Der er en række udgifter forbundet med at tilbyde undervisningen i svømmehaller i form af ekstra svømmelærere og 

tekniske servicemedarbejdere. 

 
I Odense Kommune indgår svømmeundervisningen i idrætstimerne i 4. eller 5. klasse med én ugentlig lektion. 
Hver skole melder ind til den koordinerende skole (Højby Skole) om ønsker for klassetrin, tider og 
svømmehal. Hver skole stiller med to lærere, og derudover er der seks lærere i byen, der er uddannede 
svømmelærere. Disse lærere har ud over svømmetimerne almindelig undervisning på den skole, som de er tilknyttet. 
Svømmetiden for eleverne er ca. 40 minutter, og elever og lærere bruger to undervisningslektioner pr. gang. 
 
Det foreslås, at reducere antallet af undervisningslektioner i 4. eller 5. klasse fra 40 til 20 lektioner. I forlængelse heraf 
skal det undersøges, om svømmeundervisningen kan organiseres anderledes, så tidsforbruget ifm. 
svømmeundervisningen optimeres. 
 

Økonomi 

 
Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/20 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019.  
 
Besparelsen får konsekvenser for særlige midler til svømmeundervisning i svømmehallerne på 1,049 mio.kr. 
 
Herudover betales ca. 500.000 kr. til Odense Idrætspark (teknisk servicepersonale/livreddere). Hvis antallet af lektioner 
halveres, skal dette beløb reduceres tilsvarende. Derudover halveres udgiften til administration (pt. 53.000 kr.) 
 
Derudover er der udgifter til befordring af elever til og fra svømmehallen. Denne udgift afholdes af BKF. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 1.600 1.600 1.600 1.600 

Forslag 333 800 800 800 

 

 

Effekt 

 
En omlægning af svømmeundervisningen, vil have en negativ konsekvens for effektmålene 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 
Svømmeundervisningen er med til at understøtte, at børnene lærer at omgås i og med vand. Børnene vil stadig få 
kendskab til vand, men i reduceret omfang. 
 
Som følge af omlægningen af svømmeundervisningen, må det forventes, at der kan reduceres i udgifterne til 
befordring (BKF). 
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2.3 SKA 5: Nedlæggelse af central vikarpulje 
 

Nedlæggelse af central vikarpulje  
Beskrivelse 

 
I Odense Kommune er der afsat midler til en central vikarpulje, fra hvilken skolerne kan søge midler til at dække 
udgifter til lærere med langtidssygefravær. Puljen er indgået som led i den samlede finansiering af omlægningerne på 
skoleområdet og er derfor over de seneste år blevet reduceret fra 5 mio. kr. til 1 mio. kr. 
 
Ved langtidssygefravær kan skolerne efter 30 kalenderdage modtage sygedagpengerefusion i op til 22 uger. 
Refusionen er på 4.300 kr. pr. uge svarende til 44 pct. af den gennemsnitlige lønudgift pr. lærer i Odense 
Kommune. Skoler med langtidssyge lærere kan søge den centrale vikarpulje om dækning af den resterende lønudgift.  

 

I 2018 dækkede puljen 50 pct. af de ansøgende skolers resterende udgift ved langtidssygefravær. 

 

Både skolerne og forvaltningen bruger administrativt meget tid på at udarbejde de opgørelser, der ligger til grund for 

tildelingen. I 2018 var det maksimale beløb, der blev udbetalt til en skole, 150.000 kr.  

 

Det foreslås, at den centrale vikarpulje bortfalder.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 1.060 1.060 1.060 1.060 

Forslag 1.060 1.060 1.060 1.060 

 

 

Effekt 

 
En nedlæggelse af den centrale vikarpulje vil have en meget begrænset effekt på effektmålene. 

 

Konsekvenser 

 
Nedlæggelsen af vikarpuljen betyder, at skoler med langtidssygemeldte ikke vil få kompensation for ekstraordinære 
udgifter, og disse skoler vil således i begrænset omfang få færre midler til undervisning. 
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2.6 SKA 6: Bortfald af tilskud til Blå mandag 
 

Bortfald af tilskud til Blå mandag 
Beskrivelse 

 

Odense Kommune har gennem en længere årrække arrangeret konfirmandfester (kl. 19.00 – 22.30) på ”Blå Mandag” 

for konfirmander og de klassekammerater, der ikke bliver konfirmeret. Arrangementerne er alkoholfri og lukkede med 

diskotek og konkurrencer, og der er medarbejdere fra ungdomsskolen til stede. Som supplement hertil bevæger 

medarbejdere fra ungdomsskolen sig rundt i Odense Centrum i eftermiddagstimerne. 

 

Det er ungdomsskolen, der står for planlægningen, og arrangementerne er typisk placeret i forbindelse med de ”store” 

konfirmationsdage. For de konfirmander, der bliver konfirmeret på andre tidspunkter i foråret, henvises til 

ungdomsskolens Ungdomscentre for evt. lokale arrangementer. 

 

Formålet med ”Blå Mandag” er, at Odense Kommune ønsker at være medvirkende til, at byens unge konfirmander får 

en festlig og ”Blå Mandag” i trygge rammer. 

 

Der er afsat en central pulje på 0,1 mio. kr. til formålet. 

 

Det foreslås, at der fra 2019 ikke længere gennemføres kommunal ”Blå Mandag”. 

 

Alternativt kan besparelsen effektueres samtidig med, at billetprisen (egenbetaling) øges fra 50 kr. til 100 kr., og 

ungdomsskolen kan tilrette Blå Mandagsaktiviteter på et lidt reduceret niveau ift. det nuværende. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 102 102 102 102 

Forslag 102 102 102 102 

 

 

Effekt 

 
Forslaget vil have en begrænset effekt på effektmålene, idet indsatsen alene er målrettet de unges andendag ifm. 
konfirmation. 

 

Konsekvenser 

 
Konsekvenserne af et bortfald af kommunal ”Blå Mandag” er, at konfirmanderne og deres forældre fra 2019 selv må 
stå for evt. fælles arrangementer på ”Blå Mandage”, og ungdomsskolens medarbejdere vil ikke længere være til stede i 
bymidten. 
 
Hvis forslaget om en højere grad af egenbetaling vælges, vurderes 100 kr. pt. at være grænsen for billetprisen. Denne 
forhøjelse kompenserer ikke fuldt ud for besparelsen. Så konsekvensen af denne løsning vil være, at Blå Mandag fra 
2019 bliver tilrettelagt på et lidt reduceret niveau ift. det nuværende. 
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2.7 SKA 7: Reduktion af rammen til 10. klasser. 
 

Reduktion af rammen til 10. klasser 
Beskrivelse 

 

10. klassetilbuddet i Odense Kommune er organiseret med 10. klasser på Hjalleseskolen samt i ungdomsskolen. 

Endvidere tilbydes 10. klasse i samarbejde med erhvervsuddannelserne. 

 

Gennem de senere år har der været en tendens til et lidt faldende elevtal i 10. klasserne. 

 

På baggrund heraf foreslås det, at der ’spares’ et klassebeløb i de kommende år ud fra en betragtning om, at det fald 

der har været i elevtallet i 10. klasserne i de seneste år, vil fortsætte i de kommende år.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 15.209 15.209 15.209 15.209 

Forslag 904 904 904 904 

 

 

Effekt 

 

Det sparede klassebeløb kan betragtes som en tilpasning til det aktuelle behov baseret på antallet af elever, hvorfor 

det ikke får effekt på effektmålene. 

 

Konsekvenser 

 

En reduktion af rammen vil indskrænke muligheden for at afprøve nye samarbejdsformer med eksempelvis 

ungdomsuddannelserne. Endvidere vil fleksibiliteten ift. at imødekomme et fremtidigt behov reduceres. 

 

 
  



 

18 

2.8 SKA 8: Nedskrivning af vikarbudget til skolerne  
 

Nedskrivning af vikarbudget til skolerne 
Beskrivelse 

 

Fra skoleåret 2015/2016 besluttede Byrådet, at bevilge ca. 10 mio. ekstra til skolernes vikarbudget. På daværende 

tidspunkt svarede dette til 3,2 pct. af skolernes samlede undervisningsbudget. Det samlede vikarbudget udgør i dag ca. 

24 mio. kr. svarende til 4 pct. af det samlede undervisningsbudget. 

 

Gennem de seneste år har der været faldende klassetal. Det samlede vikarbudget er ikke blevet justeret i forhold til 

dette. 

 

Derfor foreslås det, at ’vikarprocenten’ nedsættes fra 4 pct. til 3,6 pct. eller til det oprindelige niveau på 3,2 pct. 

  

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 24.296 24.296 24.296 24.296 

Forslag (3,6 pct.) 404 970 970 970 

Forslag (3,2 pct.) 787 1.890 1.890 1.890 

 

 

Effekt 

 
En nedskrivning af skolernes vikarbudget, vil have en negativ konsekvens for effektmålene: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Flere unge i uddannelse 

 

 

Konsekvenser 

 

En nedskrivning af vikarbudgettet vil reducere skolernes råderum. 
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2.9 SKA 9: Bortfald af pulje til høje klassekvotienter 
 

Bortfald af pulje til høje klassekvotienter 
Beskrivelse 

 

I forbindelse med besparelser for 2017 blev puljen til høje klassekvotienter reduceret med 7,1 mio. Puljen udgør 

herefter 0,7 mio. kr.  

 

Det foreslås, at puljen helt bortfalder.  

 

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 699 699 699 699 

Forslag 291 699 699 699 

 

 

Effekt 

 
Bortfaldet af puljen har ikke har nævneværdig effekt på effektmålene. 

 

Konsekvenser 

 

Bortfaldet af puljen medfører, at skoler med høje klassekvotienter ikke længere vil få tildelt ekstra ressourcer hertil. 

 

I skoleåret 2018/19 er 17 skoler med høje klassekvotienter tildelt beløb mellem ca. 15.000 og 72.000 kr. pr. skole.  
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2.10 SKA 10: Reduktion i tildeling af tilskud til Odensebørn i specialtilbuddenes SFO/klub 
 

Reduktion i tildeling af tilskud til Odensebørn i specialtilbuddenes SFO/klub 
Beskrivelse 

 

Som det er i dag, tildeles budget til SFO/klub for alle Odensebørn, der er indskrevet på specialskole eller til 

specialtilbud, uanset om de benytter fritidstilbuddet eller ej.  

 

I 2017 blev der lavet en opgørelse over, hvor mange procent af Odensebørnene, der benyttede fritidstilbuddet. 

Opgørelsen viste, at belægningsprocenten overvejende lå mellem 40 til 60 pct. Paarup Skole havde flest børn, som 

benyttede tilbuddet, mens Risingskolens børn benyttede tilbuddet mindst. 

 

Med baggrund i at belægningsprocenten kan variere hen over årene, foreslås at tilskuddet til Odensebørn i SFO/klub 

på folkeskoler med specialtilbud samt de to specialskoler reduceres med 25%. Dette kommer til at berøre tilbuddene 

på Risingskolen, Lumby Skole, Paarup Skole, Rosengårdskolen samt de to specialskoler Enghaveskolen og 

Nørrebjergskolen.  

 

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 12.956 12.956 12.956 12.956 

Forslag 1.349 3.239 3.239 3.239 

 

 

Effekt 

 

En reduktion af tilskuddet vil have en negativ konsekvens for effektmålene: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 

En reduktion i tildelingen af tilskud til Odensebørn i specialtilbuddenes SFO/klub vil have negative konsekvenser for 

børnenes trivsel og udvikling, idet serviceniveauet (medarbejderantallet) generelt vil blive sænket i fritidstilbuddene 

med 25 pct. 
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2.11 SKA 11: Bortfald af tilskud til privatskolers Forårs-SFO 
 

Bortfald af tilskud til privatskolers Forårs-SFO 
Beskrivelse 

 

Som det er nu ydes der et tilskud til de privatskoler, der har et førskoletilbud (Forårs-SFO) til de kommende 

skolestartere.  

 

Tilskuddet udgør 1.015 pr. barn pr. måned. 

 

Det foreslås, at tilskuddet bortfalder.  

 

Økonomi 

 

Tilskuddet udbetales i 2019 for skoleåret 2019/20, hvorfor forslaget først kan få helårsvirkning i 2020. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 1.634 1.634 1.634 1.634 

Forslag 0 1.634 1.634 1.634 

 

 

Effekt 

 

Bortfald af tilskuddet har ikke har nævneværdig effekt på effektmålene. 

 

Konsekvenser 

 

Hvis børnene bliver indmeldt i kommunal Forårs-SFO, vil merudgiften stort set blive kompenseret via 

forældrebetalingen. Nogle skoler vil tillige måske blive udfordret ift. lokalekapacitet.  

 

Det er uklart, hvorvidt bortfald af det kommunale tilskud alle steder vil føre til ophør af Forårs-SFO på fri- og 

privatskolerne.  
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2.12 SKA 12: Den sammenhængende skoledag - ekstra pædagogressourcer reduceres 
 

Den sammenhængende skoledag – ekstra pædagogressourcer reduceres 
Beskrivelse 

 
I forbindelse med at ’Den Sammenhængende Skoledag’ blev indført i 2013, blev der omlagt midler, så der udover 
lovkravet kunne oprettes en pulje til ekstra pædagogressourcer for 0.-6. klassetrin. 
 
Formålet var at styrke læringsmiljøet i almenskolen. De ekstra pædagogressourcer skulle understøtte et godt og tæt 
samarbejde mellem lærere og pædagoger med henblik på at skabe et læringsmiljø, der øgede elevernes læring og 
trivsel og samtidig inkluderede flere elever i det almene undervisningstilbud.    
 
Puljen til ekstra pædagogressourcer bliver fordelt på baggrund af skolernes elevtal i 0.-6. klasse. Hver skole tildeles 
3.403 kr. pr. elev i 0.-3. klasse og 4.021 kr. pr. elev i 4.-6. klasse.  
 
Det foreslås, at puljen reduceres, så skolerne fremadrettet tildeles svarende til lovens krav - 2.650 kr. pr. elev i 0.-3. 
klasse og 3.350 kr. pr. elev i 4.-6. klasse (alle beløb i 2019-priser). 
 

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 42.558 42.558 42.558 42.558 

Forslag 3.186 7.647 7.647 7.647 

 

 

Effekt 

 

En reduktion af puljen til ekstra pædagogressourcer vil have en negativ konsekvens for effektmålene: 

 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 

Pædagogerne understøtter børnenes trivsel, dannelse og livsduelighed som en del af deres skolegang i et ligeværdigt 

samarbejde med lærerne, og erfaringerne med at inddrage pædagogerne i skolen er positive. Pædagogernes 

faglighed har vist sig at være et godt supplement til lærerfagligheden. Ikke kun som ”ekstra hænder 

i klassen”, men i kraft af deres særlige kompetencer bidrager de til børnenes læring og trivsel. 

 

Færre pædagogtimer vil betyde, at mulighederne for målrettede indsatser vil blive mindre, og der vil være en 

risiko for, at de høje inklusionsmålsætninger samt forældresamarbejdet vil få vanskeligere vilkår. Samtidig 

vil mindre tid til pædagogerne få indflydelse på samarbejdet mellem lærere og pædagoger og dermed på børnenes 

trivsel og læring. 
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2.13 SKA 13: Konvertering af fagtimer til understøttende undervisningstimer i indskolingen 

 

Konvertering af fagtimer til understøttende undervisningstimer i indskolingen 
Beskrivelse 

 
I forbindelse med at ’Den Sammenhængende Skoledag’ blev indført i 2013, blev der prioriteret en lidt højere tildeling 
ud over lovkravet til de yngste klassetrin. Formålet var, at skolerne skulle have mulighed for at prioritere og målrette 
ressourcerne på de yngste klassetrin med henblik på at øge inklusionen og trivslen. De ekstra tilførte midler til 
indskolingen var en af forudsætningerne for at nå målet om at inkludere flere elever i almenskolen. I budgettildelingen 
til skolerne blev der derfor tildelt et højere timetal til fagtimerne på 0.-3. klassetrin end det fastsatte minimumstimetal for 
dansk, matematik og historie samt det vejledende timetal for de øvrige fag. Samlet set er der tale om: 
 

• Ekstra 100 årlige timer i 0. klasse 

• Ekstra 50 årlige timer i 1. og 2. klasse 

• Ekstra 20 årlige timer i 3. klasse  
 
Den ekstra tildeling har enten kunne anvendes til ekstra fagtimer ud over ministeriets minimumstimetal eller til 
eksempelvis holddeling af eleverne, så flere elever vil profitere af undervisningen og dermed inkluderes i almenskolen. 
Fagtimer i indskolingen er eksempelvis matematik, dansk, engelsk og natur/teknik, hvor hovedparten af timerne tildeles 
til de to store fag matematik og dansk. 
 
Ved at konvertere de ovenfor nævnte fagtimer til understøttende undervisning kan der indhentes en besparelse, da 
fagtimerne er dyrere at dække end den understøttende undervisning. Årsagen hertil er, at en fagtime i udgangspunktet 
dækkes af en lærer med linjefag, og læreren vil have tid til planlægning, evaluering og opfølgning på undervisningen.  
Modsat har lærerne og pædagogerne begrænset forberedelsestid til de understøttende undervisningstimer. 
 

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 186.868 186.868 186.868 186.868 

Forslag 2.109 5.062 5.062 5.062 

 

 

Effekt 

 

En konvertering af fagtimer til den understøttende undervisning vil have en negativ konsekvens for effektmålene 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 
Den understøttende undervisning anvendes typisk til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng 
med undervisningen i folkeskolens fag og emner, eller som sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, 
sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I den understøttende undervisning vil det ikke være 
muligt at arbejde med mål, differentiering og varierede læringsformer på samme måde som i en fagundervisningstime, 
ligesom der heller ikke vil være tid til at efterbehandle og evaluere undervisningen og elevernes læring. 
 
Ændres budgettildelingen til skolerne vil det betyde, at skolerne fremadrettet har færre midler til indskolingen. Dette 
kan få indflydelse på skolernes mulighed for enten at opprioritere fagtimerne på udvalgte årgange/klasser, 
eller på muligheden for at etablere holddeling, der kan fremme inklusionen samt indflydelse på elevernes faglige 
resultater og skolernes mulighed for at inkludere elever i almenskolen. 
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2.14 SKA 14: Optimering af klassedannelsen i Skolefællesskabet Nord 
 

Optimering af klassedannelsen i Skolefællesskabet Nord 
Beskrivelse 

 

Skolefællesskabet Nord består af de tre skoler Lumby Skole, Stige Skole og Søhusskolen.  

 

Lumby Skole og Stige Skole er børneskoler med ét spor fra 0.-6. klasse, og eleverne fortsætter på Søhusskolen fra 7. 

klasse.  

 

Fra skoleåret 2020/21 sammenlægges de tre skoler til én skole. De tre skolematrikler fastholdes således, at Lumby 

Skole og Stige Skole bliver børneskoler for 0.-3. klassetrin, og at eleverne fra 4. klasse fortsætter på Søhusskolen. 

Søhusskolen forbliver en skole for 0.-9. klassetrin. 

 

Der vil herved kunne frigives midler via en mere optimal klassedannelse svarende til ca. 2 klasser årligt (afhængig af 

det faktiske antal elever pr. årgang pr. år). 

 

Økonomi 

 

Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2020/2021 og har derfor kun 5/12 virkning i 2020. Forslaget er et estimat, og 

vil i sidste ende afhænge af det faktiske antal elever pr. årgang pr. år. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget - - - - 

Forslag  590 1.300 1.300 

 

 

Effekt 

En sammen- og omlægning af ”skolerne i Nord” må forventes at have konsekvens på følgende effektmål: 

 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

Konsekvenser 

 

Ved at skabe større fagligt bæredygtige miljøer for børnene i 4. klasse og opefter må det antages, at man kan øge 

muligheden for at lave et varieret og differentieret undervisning til gavn for børnenes læring og trivsel.  

  

Sammen- og omlægningen vil betyde, at nogle børn vil få længere skolevej, og på Lumby Skole og Stige Skole vil der 

ikke længere være et fællesskab mellem eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet.  

 

Én samlet skolebestyrelse for de tre skoler vil kunne bidrage til, at de tre lokalområder (Søhus, Lumby og Stige) 

knyttes tættere til hinanden, og der vil være bedre mulighed for at vurdere og drøfte de forskellige sager ud fra en 

helhedstilgang. Samtidig vil det kræve færre ressourcer at understøtte og facilitere én skolebestyrelse i stedet for tre. 

 

Det må endvidere antages, at der kan optimeres på udgifterne til ledelse og administration ved en sammen- og 

omlægning af skolerne i Nord. 

 

Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, skal der være opmærksomhed på følgende: 

• ”Rullende skolestart” 

• Skolens ledelsesstruktur 

• Entreprenørordningerne på Lumby Skole (heldagsafdeling) og Stige Skole (obs-klasse) 

• Konsekvenser ift. transport af elever (BKF) 

 

Der kan potentielt være en konsekvens ift. Nordfyns Kommune og forældrenes valg af skole (jf. det frie skolevalg). 
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2.15 SKA 15: Bortfald af heldagsskole 0.- 6. kl. (Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen) 
 

Bortfald af Heldagsskole 0.- 6. kl. (Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen) 
Beskrivelse 

 
For at forbedre integrationsindsatsen i Vollsmose blev der tilbage i 2006 etableret ’heldagsskole’ på de to 
Vollsmoseskoler ’Abildgårdskolen’ og ’H.C. Andersen Skolen’. Dette indebar, at skoledagen på de to skoler blev 
udvidet med en ekstra daglig lektion for eleverne i 0.-6. klasse. Den længere skoledag skulle give eleverne mere tid til 
at fordybe sig i undervisningen og øvrige læringsaktiviteter samt give dem mulighed for at få hjælp til eksempelvis 
lektielæsning i skoletiden. Det overordnede formål var dermed at styrke elevernes faglige udbytte samt give eleverne 
et struktureret og positivt fritidsliv, som kunne give eleverne bedre mulighed for at undgå miljøer, der eksempelvis var 
præget af kriminalitet.  
 
Hvis Heldagsskolen nedlægges, vil skoledagens længde være den samme som på de øvrige folkeskoler i Odense.   
 

Økonomi 

 
Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

I reduktionen er indregnet ekstra udgifter (anslået 1 mio. kr.) til flere elever i SFO og SFO2, samt heraf følgende ekstra 

udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 2.555 2.555 2.555 2.555 

Forslag 648 1.555 1.555 1.555 

 

 

Effekt 

 

Nedlæggelsen af heldagsskolen på de to Vollsmoseskoler må forventes at have negative konsekvens på følgende 

effektmål: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 

Ved at nedlægge heldagsskolen på de to Vollsmoseskoler vil der blive mindre tid til faglig fordybelse og til at forstærke 

sammenhængen til fritids- og foreningslivet. Dermed er der er en risiko for, at det faglige niveau i indskolingen vil falde, 

samt at færre af indskolingseleverne vil blive introduceret for og fastholdt i et aktivt fritids-/foreningsliv, der kan 
have et præventivt formål ift. at undgå miljøer præget af eksempelvis kriminalitet, misbrug eller lignende. 

 

Det må endvidere forventes, at flere elever vil blive tilmeldt SFO efter skoletid, og at en stor del af disse elever vil have 

krav på økonomisk friplads, hvilket reducerer nettoreduktionen. 
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2.16 SKA 16: Nedlæggelse af sportsklasser på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen 
 

Nedlæggelse af sportsklasser på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen 
Beskrivelse 

 
Sportsklasserne er et undervisnings- og træningstilbud på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen for ca. 100 
unge i 8. og 9. klasse fra hele Odense Kommune. Her får de unge mulighed for at gå i en sportsklasse, hvor træning 
og skolegang kombineres. Formålet med sportsklasserne er at skabe bedre sammenhæng mellem skole og idræt, 
således at de unges muligheder for at udvikle deres talent fuldt ud optimeres. 
 
Sportsklasserne har stor betydning for de unges motivation for at gå i skole og gøre sig klar til den kommende 
ungdomsuddannelse samtidig med, at de kan dyrke deres idræt på højeste niveau. Der er stor efterspørgsel på 
sportsklasserne både fra eleverne på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen og fra elever fra andre skoler både i og 
uden for Odense Kommune. Elever fra Odense Kommune har fortrinsret til tilbuddet. Er der ikke tilstrækkeligt med 
ansøgere fra skoler i Odense, optages elever fra andre kommuner, hvor afgivende kommune betaler for tilbuddet. Da 
eleverne kommer fra forskellige klasser i byen betyder det, at sportsklasserne udløser udgifter til ekstra klasser. 
 
Ved at nedlægge sportsklasser kan der indhentes en besparelse ift. klassedannelsen. 

 

Økonomi 

 
Da der i klasserne også er optaget elever fra andre kommuner, betyder det, at Odense Kommune har en årlig 
indtægt på den mellemkommunale betaling på ca. 71.000 kr. årligt (2018-priser) pr. elev. På de to skoler med 
sportsklasser er der i indeværende skoleår i alt ca. 100 elever i 8. og 9. klasse, heraf kommer 10 elever fra andre 
kommuner. 
 
Dette svarer til en årlig indtægt på 0,7 mio.kr. Elevtallet fra andre kommuner svinger fra år til år, hvorfor 
indtægten ligeledes varierer. 
 
Besparelsen er beregnet ud fra en forudsætning om at nedlæggelse af 4 sportsklasser på byplan vil betyde, at der 
oprettes 3 klasser færre, da en del af eleverne vil kunne rummes i eksisterende klasser.  
 
Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2019/2020 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2019. 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 2.600 2.600 2.600 2.600 

Forslag 809 1.943 1.943 1.943 

 

 

Effekt 

 
Nedlæggelse af sportsklasser vil have negative konsekvenser for følgende effektmål: 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere unge i uddannelse 

 

Konsekvenser 

 

Nedlæggelse af sportsklasserne vil betyde, at færre elever kan tilbydes en bedre sammenhæng mellem skole og idræt, 

og dermed at færre elever får mulighed for at udvikle deres talent fuldt ud. 

 
Eleverne indskrives til sportsklasserne i 8. klasse. I reduktionsforslaget er der indlagt en forudsætning om, 
at nuværende 8. klasser færdiggør deres skoleforløb i sportsklassen (8.-9. klasse), så den fulde besparelse først 

effektueres efter skoleåret 2019/2020. 

 

Børn- og Ungeforvaltningen er bekendt med at sportsklasserne er et centralt element i den samarbejdsaftale, som By- 

og Kulturforvaltningen (BKF) har med Team Danmark om at være ”Eliteidrætskommune”. Såfremt Børn- og 

Ungeudvalget ønsker at nedlægge sportsklasser, må det således forudsætte en forudgående dialog med BKF om 

konditionerne for og konsekvenserne af en sådan beslutning. 
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3. FAMILIE OG VELFÆRD 
3.1 FOV 1: Reduktion af uddannelsesbudget 
 

Reduktion af uddannelsesbudget 
Beskrivelse 

 

Center for Indsatser Børn og Unge (CIBU) er en enhed, som leverer mange forskellige ydelser, som spænder over 

forskellige former for terapi, behandling og til de mere kompenserende indsatser. Typen af indsatser vi leverer retter 

sig til familier, som er meget sårbare, og som inden de kommer i CIBU ofte har været igennem mange instanser i 

kommunen.  

 

Tyngden i sagerne er derfor ofte af en meget høj grad af kompleksitet, hvilket stiller krav om en meget målrettet, 

specialiseret og konkret indsats, som spænder fra specifikke former for terapi, traumebehandling til de mere 

kompenserende indsatser. Dette kræver en høj grad af specialisering, opfølgning og vedvarende bevågenhed på ny 

forskning indenfor området. 

 

Flere af vores uddannelser er forbundet med certificeringer med efterfølgende krav om opfølgning og licenser. 

Med en reduktion af budgettet til dækning af uddannelse og kurser, vil muligheden for opfølgning, ny viden samt 

licenser mv blive udfordret. 

 

Det foreslås, at uddannelsesbudgettet i CIBU reduceres med 300 t. kr. årligt. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 430 430 430 430 

Forslag 300 300 300 300 

 

Reduktionen vil svare til 70 % af midlerne til uddannelse for dele af CIBU. Børnehus SYD og Birkelund kan som følge 

af deres særlige driftsmæssige forankring i CIBU ikke tænkes ind i forhold til denne reducering.  

 

Effekt 

 

Reduktionen vil betyde, at der ikke i samme grad kan følges op på forskning, uddannelse mv indenfor nogle af de 

områder, som der særligt er fokus på i Odense. Dette kan berøre områder som sundhed, fællesskaber, uddannelses / 

skolefravær mv. Følgende effektmål vil derfor påvirkes: 

• Børn lærer mere og er mere kompetente 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

 

Konsekvenser 

 

Reduktionen vil betyde, at der er områder, hvor det ikke vil være muligt at udvikle medarbejderne fagligt. Desuden vil 

det betyde, at udviklingen af nye indsatser, som kræver uddannelsesmæssig opkvalificering, i mindre grad kan 

imødekommes. Det vil stille krav til, at der i endnu højere grad etableres kurser på tværs af afdelinger, afholdes interne 

kurser, eller at der søges projekter mv.  

 

Endvidere må det forventes at påvirke arbejdsmiljøet, da kurser og uddannelse er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø 

og ligeledes en væsentlig faktor i forhold til at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere.  
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3.2 FOV 2: Reduktion af borgerrettede udgifter 
 

Reduktion af borgerrettede udgifter 
Beskrivelse 

 

I forbindelse med at der leveres en indsats i Center for Indsatser Børn og Unge (CIBU), er der i taksten afsat midler til 

borgerrettede udgifter. Dette kan eksempelvis være til dækning af forplejning ved møder med barnet / familien, til 

udflugter, aktiviteter og dækning af årskort mv. 

 

Det foreslås, at nedprioritere de borgerrettede udgifter og reducere udgifterne med 125 t.kr. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 625 625 625 625 

Forslag 125 125 125 125 

 

Nogle ydelser i CIBU kalder på flere borgerrettede udgifter end andre, og fordelingen af disse ydelser vil derfor være 

fordelt efter en fordelingsnøgle mellem de to familiehuse og ATA. Reduktionen vil ske med udgangspunkt i denne og vil 

dermed blive delt forholdsmæssigt mellem de tre enheder. Samlet er der for de tre enheder tale om en besparelse på 

20 %. 

 

Effekt 

 

Reduktionen i de borgerrettede udgifter kan påvirke arbejdet med familierne omkring sundhed og sund kost, da 

midlerne til eksempelvis fælles madlavning mv. kan blive reduceret. Endvidere vil muligheden for deltagelse i dele af 

de fællesskaber som andre børn tilbydes forringes, da midler til entre, årskort mv begrænses. Nedenstående effektmål 

påvirkes: 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

 

Konsekvenser 

 

Reduktionen indebærer, at der på dagforanstaltninger skal gøres brug af endnu flere gratis aktiviteter m.v. Endvidere 

vil forplejning til familierne ved forskellige arrangementer, gruppeforløb osv. blive reduceret. Dette vil få betydning for 

den enkelte borger, som kommer i vores enheder. 

 

Der er i CIBU allerede nu en stor opmærksomhed på at udnytte de mange gratis tilbud, som findes. Et endnu større 

fokus vil betyde, at der skal afsættes tid til at afsøge yderligere muligheder. 

 

Reduktionen vil spille ind i medarbejdernes mulighed for at tilbyde aktiviteter for de børn, som ikke har muligheden for 

aktiviteten på anden vis.   
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3.3 FOV 3: Nedjustering af specialpædagogisk rådgivning (SPPR) 
 

Nedjustering af specialpædagogisk rådgivning (SPPR) 
Beskrivelse 

 

Specialpædagogisk Rådgivning yder pædagogisk/psykologisk rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, 

specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.  

 

Det forslås, at reducere rådgivning og vejledning vedrørende børn og familier på de respektive områder svarende til et 

halvt årsværk. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 11.308 11.308 11.308 11.308 

Besparelse 200 200 200 200 
 

Effekt 

 

Vejledning og rådgivning fra Specialrådgivningen til personale og forældre er med til at sikre, at børn i udsatte 

positioner får lige muligheder i livet. Forslaget vil påvirke målene om: 

• Børn lærer mere og er mere kompetente 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

 

 

Konsekvenser 

 

En nedjustering af specialpædagogisk rådgivning vil medføre et reduceret serviceniveau. Endvidere kan det få 

indflydelse på antallet af henvendelser og indstillinger til sundhed og Forebyggelse, som alternativ for SPPR 
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3.4 FOV 4: Nedjustering af SSP medarbejdere (skole, socialforvaltning og politi) i Odense   

 

Nedjustering af SSP (skole, socialforvaltning og politi) medarbejdere i Odense 
Beskrivelse 

 

SSP (skole, socialforvaltning og politi) er et kriminalpræventivt netværkssamarbejde mellem Odense Kommune, Fyns 

Politi og det boligorganisatoriske samarbejde for børn og unge i alderen 0-24 år. Medarbejderne samarbejder med 

andre aktører om at yde rådgivning vedrørende individuelle, specifikke og generelle forebyggende initiativer. 

 

Det foreslås, at SSP nedprioritere sine indsatser svarende til 0,5 årsværk.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 9.302 7.271 7.271 7.271 

Forslag 200 200 200 200 

 

 

Effekt 

 

Forslaget til reduktion påvirker potentielt alle forvaltningens effektmål, da en reduktion vil ramme indsatser indenfor det 

strategiske område omkring tidlig indsats: 

• Børn lærer mere og er mere kompetente 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Flere får en ungdomsuddannelse 

 

Konsekvenser 

 

Der vil blive omprioriteret medarbejderressourcer fra den tidlige kriminalpræventive relationsindsats målrettet børn og 

unge, hvor der endnu ikke er en aktiv myndighedssag, til tungere indsatser højere oppe på indsatstrappen. 

Omprioriteringen vil således svække den tidlige kriminalpræventive forebyggelse. 
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4. SUNDHED OG FOREBYGGELSE 
4.1 SOF 1: Nedjustering af familiebehandlere  
 

Nedjustering af familiebehandlere  
Beskrivelse 

 

De 17 familiebehandlerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse tilbyder ydelser efter §11 i serviceloven. Det være sig 

Åben anonym rådgivning med op til 3 samtaler, anonym rådgivning i lokalområderne med kortere samtaleforløb 

(op til 5 gange) samt kortere rådgivnings- og vejledningsforløb efter §11 stk. 3 og 7. 

 

Fælles for ydelserne er, at der arbejdes med barnets relationer til betydningsfulde voksne - både som netværksarbejde 

og i familieorienteret rådgivning. Det omhandler børn i manglende trivsel, børn, der har mistet 

og er i sorg eller krise, børn i familier med svære skilsmisseproblematikker og andre samspils-problematikker 

samt børn i familier med alkoholproblematikker. 

 

Langt de fleste henvisninger til rådgivnings- og vejledningsforløb efter § 11 stk. 3 og 7 kommer fra socialrådgivere 

fra Børne- og ungerådgivningen, men der er også henvisninger fra psykologer, sundhedsplejersker og 

andre faggrupper fra Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i lokalområderne. 

 

Der reduceres svarende til 1 årsværk. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 8.000 8.000 8.000 8.000 

Forslag 450 450 450 450 

 

 

Effekt 

 

En nedjustering af familiebehandlere kan få negativ konsekvens for følgende 2 effektmål: 

• Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel 

• Børn og unge bliver så dygtige, som de kan.  

 

Konsekvenser 

 

Aktiviteten giver mulighed for, at understøtte flere børn, unge og familier langt hurtigere og tidligere, en tidligere 

forebyggende indsats i forhold til familiens trivsel, hvilket betyder at der kan undgås mere indgribende indsatser på et 

senere tidspunkt. Indsatser som leveres af familiebehandlerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse understøtter, at 

skolen/dagtilbuddet kan leve op til 

 

Reduktion af personale vil medføre: 

• Længere venteliste på §11 – forløb, henvist eksempelvis fra socialrådgivere i BUR, herunder forløb for unge. 

• Mindre tilgængelighed og længere ventetid for børn og familier ift. åben anonym rådgivning i lokalområderne. 

• Mindre mulighed for at indgå i det tværfaglige samarbejde med øvrige faggrupper omkring barnet. 

 

I forhold til ovenstående vil færre børn, unge og familier opleve sig hjulpet i forhold til en tidlig og forebyggende 

indsats når der er mindre tilgængelighed og øget ventetid. Dette vil have en negativ effekt på faggruppens mulighed for 

at realisere målsætningerne og arbejde aktivt ind i forvaltningens strategier omkring Dannelse, Sprog og Tidlig indsats. 

 

Besparelsen vil desuden reducere muligheden for at lave socialfaglig forebyggelse med henblik på at reducere 

tilgangen til Familie og Velfærdsområdet. 

 

Reduktionen forventes at have en negativ påvirkning af effektmålene. 
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5. Ø100 OG FÆLLESUDGIFTER 
5.1 FÆL 1: Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter 
 

Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter 
Beskrivelse 

 

Der er i dag afsat midler til en direktørpulje og en rådmandspulje, som begge anvendes til strategiske indsatser og 

projekter. Forslaget er at begge puljer reduceres. Samtidig er der på nuværende tidspunkt en forventning om, at der i 

2018 vil være ubrugte midler fra forsikringsordningen og brugerportalinitiativet som i begge tilfælde kan anvendes til 

omprioriteringerne.  

Samtidig kan det blive nødvendigt at lave personalereduktioner på tværs af administrationen i Børn- og 

Ungeforvaltningen på Ørbækvej 100 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 7.059 7.059 7.059 7.059 

Forslag 2.877 1.877 1.877 1.787 
 

Effekt 

 

En reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter vil indirekte påvirke alle effektmålene, da der i mindre grad vil 

være understøttelse af de decentrale afdelinger/drift 

 

Konsekvenser 

 

En reduktion vil betyde et mindre råderum for strategiske indsatser. Samtidig vil en besparelse på personale resultere i 

at serviceniveauet i forhold til understøttelse af decentrale afdelinger/drift, chefgruppe og politisk udvalg vil blive 

mindre. 
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5.2 FÆL 2: Øvrige 
 

Øvrige 
Beskrivelse 

 

Som en del af finansieringen af Børnehus Syd og Tandreguleringscenter blev det aftalt at etableringsomkostningerne i 

første omgang skulle finansieres fra centrale konti. Tilbagebetalingen sker løbende gennem takstfinansiering. Den 

løbende tilbagebetaling kan anvendes som finansiering i 2019-2021. 

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 10.567 10.567 10.567 10.567 

Forslag 3.335 3.456 1.118 0 
 

Effekt 

 

Der er tale om en tilbagebetaling af et lån, hvorfor det ikke vil påvirke effektmålene 

 

Konsekvenser 

 

Såfremt disse midler anvendes i omprioriteringerne, vil der være et mindre råderum til uforudsete udgifter. 
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5.3 FÆL 3: Lønanalyse - Rammereduktion 
 

Lønanalyse - Rammereduktion 
Beskrivelse 

 

I Odense Kommune blev der i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i 2018 besluttet at 

igangsætte en analyse af løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets 

varetagelse og organisering. Der er i forbindelse med arbejdet med lønanalysen igangsat en række projekter med 

henblik på at finde effektiviseringer og dermed besparelser.  

 

I forhold til lønanalysen foreslås en rammereduktion i alle afdelinger i forvaltningen fordelt efter lønbudget.  

 

Økonomi 

 

1000 kr. PL19 2019 2020 2021 2022 

Budget 2.478.244 2.478.244 2.478.244 2.478.244 

Forslag 1.992 4.168 4.944 4.944 
 

Effekt 

 

Effektuering af omprioriteringsforslaget vil kunne påvirke effektmålene  

• Børn lærer mere og er mere kompetente 

• Flere kommer i jobs og uddannelse 

• Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

negativt i begrænset omfang, som følge af færre ressourcer i skoler, dagtilbud, familie- og velfærd, Sundheds og 

Forebyggelse og stabene. 

 

Konsekvenser 

 

Børn og ungeforvaltningen har cirka 6500 medarbejdere. Udmøntning af lønanalysen betyder en reduktion på cirka 

300 kr. per medarbejder.  

 

I forbindelse med lønanalysen gennemføres en række projekter med henblik på effektivisering af administrative 

arbejdsgange. Afdelingerne vil derfor løbende kunne indhente ”gevinster” i form af effektiviseringer.  
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