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1 Indledning
Denne rapport sammenfatter en række projekter, der alle i perioden fra 2023-2025 rummer effektiviseringspotentialer for Thisted Kommunes økonomi.
Projekterne er identificeret af chef- og direktørgruppen ud fra et fælles narrativ (”Nye tider, nye muligheder, nye svar”) om at effektivisere i tide, med henblik på at bevare og udvikle velfærden:
God økonomisk styring er midlet til at opnå en stabil udvikling af velfærden til
gavn for fællesskabet. Vores økonomi vil i de kommende år blive presset af den
demografiske udvikling. Op imod 1.500 færre indbyggere de kommende 15 år og
relativt flere ældre borgere lægger et pres på den kommunale velfærd.
Behovet – og mulighederne – vil være større end den nuværende økonomiske
ramme muliggør. Der er derfor behov for, at vi gentænker og udvikler måden, der
løses opgaver på, hvis velfærden skal opretholdes for vores borgere. Der skal med
andre ord skabes et økonomisk råderum.
Målet er at sikre, at vores kommune også på sigt er veldrevet. Dette skal vi sikre i
en tid, som ændrer sig og hvor behovet for nye svar trænger sig på. Vi vil derfor:
•

Arbejde kontinuerligt med kloge prioriteringer og effektiviseringer
og ikke bare grønthøste

•

Skabe balance mellem de politiske prioriteringer og vores serviceniveauer

•

Forbedre det tværgående fokus for at opnå en større grad af
fællesskab og sammenhængskraft i kommunen

Nye tider giver nye muligheder. Og nye muligheder er med til at skaffe nye svar.
Ved at arbejde målrettet og vedholdende med effektiviseringer og strukturer er vi
med til at sikre, at serviceniveauet opretholdes.
I alt har kommunalbestyrelsen bedt administrationen om at finde effektiviseringer for 60 mio. kr.,
deraf navnet på projektet, ”P60”.
Forvaltningen har siden starten af året haft en lang række arbejdsgrupper i gang med at finde nye
og mere effektive måder at drive kommunen på. Arbejdsgrupperne har fundet effektiviseringer for
ca. 12 mio. kr. i 2022, ca. 41 mio. kr. fra og med 2023, ca. 57 mio. kr. fra og med 2024 og ca. 66 mio.
kr. fra og med 2025. Det samlede investeringsomfang for perioden er en engangsudgift på ca. 33
mio. kr.
Processen fra februar til primo juni er forløbet, som beskrevet nedenfor:
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Figur 1 P60-processen

Indledningsvis har Brøndum & Fliess gennemført interview med direktion og chefer, med henblik på
at få identificeret en bruttogruppe af projekter, som der skal vurderes nærmere.
Projekterne er drøftet og prioriteret på i alt tre workshops. Mellem og på de tre workshops har cheferne og direktører medvirket til at analysere effektiviseringspotentialet og på den baggrund udvikle business cases for hvert enkelt projekt, der viser sig at rumme potentialer. Medarbejderne med
særlig datamæssig viden har tillige været tilknyttet arbejdet i både arbejdsgrupper og workshops.
I tilknytning til identifikationen af effektiviseringer er der i projektet et investeringsspor. Tankegangen
er, at effektiviseringer kræver investeringer i nye kompetencer, i ny teknologi og i nye, understøttende indsatser. Disse investeringer indgår i analysen, da det således er sikret, at investeringerne
står i sund økonomisk balance med de effektiviseringspotentialer, som der kan skaffes.
Det er tilstræbt, at effektiviseringspotentialet ikke mindsker velfærden. Nogle projekter kan af brugerne/borgerne opleves som en forringelse, på trods af at udgangspunktet for alle projekter har
været, at service- og kvalitetsniveau i videst mulige omfang er uforandret.
Tilsammen vil investeringer og effektiviseringer sikre, at Thisted Kommune også i fremtiden kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Thisted Kommune.
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2 Sammenfatning
Dette afsnit giver et sammenfattende overblik over de effektiviseringsforslag, som er udarbejdet under P60. For en lang række af projekterne har der været nedsat en intern projektgruppe, som har
udarbejdet baggrundsmateriale samt estimeringer af effektiviseringspotentiale for perioden 20222025.
I det efterfølgende afsnit 3 indgår projektskemaer (business case) for hvert af projekterne. Projektskemaet indeholder følgende oplysninger:
1.
2.
3.
4.
5.

Kort beskrivelse af forslaget
Baggrunden for forslaget
Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
Ressourcer, investeringer og tidshorisont
Forventede økonomiske effekter

Den efterfølgende figur viser det samlede niveau for effektiviseringerne fra og med 2022 samt de
afledte investeringer. Alle beløbene er i figurer/tabeller nedenfor afrundet til hele mio. kroner, mens
der opereres med decimal i projektgennemgangen i afsnit 2 og 3:
Figur 2 Effektiviseringer og investeringer 2022-2025 (mio. kr.)
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Der foreslås således effektiviseringer på ca. 12 mio. kr. i 2022, ca. 41 mio. kr. i 2023, ca. 57 mio. kr. i
2024 og ca. 66 mio. kr. fra og med 2025. Effektiviseringen fra niveauet i 2025 er varige og fortsætter
således i årene efter 2025. Det samlede investeringsomfang for perioden er en engangsudgift på
ca. 33 mio. kr.
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Den efterfølgende tabel uddyber ovenstående oversigt, idet de årlige effektiviseringer 2022-2025
og de afledte investeringer fremgår for hvert projekt:
Tabel 1 Effektiviseringer og investeringer 2022-2025 (mio. kr.) pr. projekt
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Projekt 1. Skolestruktur
og minimumspulje
Projekt 2. Sammenlægning af dagtilbud
Projekt 3. Effektivisering
af opholdsstedet Kronborg
Projekt 4. Kontraktstyring
handicap og socialpsykiatri
Projekt 5. Finansiering af
minimumsnormering på
dagtilbud
Projekt 6. Mindreforbrug
i forskellige personlige
ydelser i Borgerservice
Projekt 7. Udbud af it og
telefoni
Projekt 8. Centralisering
af madproduktion
Projekt 9. Lukning af to
plejecentre
Projekt 10. Udlicitering af
vask af borgeres tøj
Projekt 11. Central ejendomsadministration og
kloge kvadratmeter
Projekt 12. Mindreforbrug i beskæftigelsesudgifter (midtvejsevaluering)
Projekt 13. Nedlæggelse af medfinansieringspulje
Projekt 14. Reduktion i
høj takst til kørsel
Projekt 15. Digitalisering
og effektivisering af ledelse og administrationen
Projekt 16. MED-system
Projekt 17. Abonnementer og licenser
Projekt 18. Effektivisering
af antal børn pr. kommunal dagplejer
Projekt 19. Gebyr ift.
byggesagsbehandling
I alt

Thisted Kommune | Projekt 60

4

7

Ovenstående projekter kan inddeles i fire kategorier:
1. Struktur, herunder fx skolestruktur, sammenlægning af dagtilbud og lukning af to plejecentre
2. Digitalisering og effektivisering: Automatisering af processer (RPA) og bogføring samt effektivisering af ledelse og administration
3. Organisering, fx central ejendomsadministration og kloge kvadratmeter og effektivisering af
administration
4. Økonomisk styring, fx finansiering af minimumsnormering på dagtilbud, udbud af it og telefoni og reduktion i høj takst til kørsel
De efterfølgende to figurer viser effektiviseringspotentialet hhv. investeringerne 2022-2025 opdelt på
disse fire kategorier (idet det bemærkes, at der kun er marginale er investeringer forbundet med
kategorien ”Digitalisering og effektivisering”):
Figur 3 Effektiviseringspotentiale 2022-2025 opdelt på kategorier
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Figur 4 Investeringer 2022-2025 opdelt på kategorier
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Nedenfor fremgår hovedelementerne for hvert af projekterne opdelt i kategorier. Uddybende beskrivelser fremgår af det efterfølgende afsnit 3.

2.1

Projekter vedrørende struktur

Projekt 1. Skolestruktur, inkl. minimumspulje
Demografiudviklingen på 6-16 års området viser et kraftigt faldende børnetal i Thisted Kommune.
Det betyder små og generelt faldende skolestørrelser og små klassekvotienter, hvilket udfordrer den
økonomiske rentabilitet på den enkelte skole. Desuden ses der de seneste år en væsentlig stigning i
udgifterne til specialundervisning.
Dette forslag vedrører på den baggrund en sammenlægning af folkeskoler og matrikler. Forvaltningen har identificeret fire scenarier, som kan kombineres på forskellig vis. Forslaget omfatter nedlæggelse og sammenlægning med op til fire matrikler.
Thisted Kommune har en minimumspulje, som årligt finansierer skoler under 100 elever med 2,5 mio.
kr. I forlængelse af forslaget om ny skolestruktur er det muligt at effektivisere yderligere ved at der er
færre skoler, som skal finansieres yderligere via minimumspuljen. Et forslag om ny struktur medfører
derfor, at størstedelen af minimumspuljens midler til skoler med under 100 elever bortfalder.
Effektiviseringspotentialet udgør 9 mio. kr. årligt fra 2025. Det samlede investeringsomfang er en engangsudgift på 7,5 mio. kr.
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Projekt 2. Sammenlægning af dagtilbud
Demografiudviklingen i Thisted Kommune viser en svag stigning af antallet af 0-6 årige over de næste 10 år.
Forslagets rationaler kan indeholdes i følgende punker:
• Færre ledelsesressourcer
• Færre lønudgifter til medarbejdere grundet et samlet set mindre behov for medarbejdere i
de tilfælde, hvor dagtilbuddet i dets nuværende form modtager en minimumstildeling
• Færre driftsudgifter grundet færre institutioner
• Færre udgifter til vedligehold (indvendig og udvendig) grundet færre institutioner
Thisted Kommune har en decentral dagtilbudsstruktur. Dagtilbuddene varierer i størrelse fra 30 til ca.
100 enheder. I forslaget arbejdes med fem forskellige scenarier, der kan kombineres på forskellig vis,
og som omfatter nedlæggelse og sammenlægning af to-tre matrikler.
Effektiviseringspotentialet udgør 2 mio. kr. årligt fra 2024. Det samlede investeringsomfang er en engangsudgift på 3 mio. kr.

Projekt 8. Centralisering af madproduktion
Projektet vedrører en omlægning og dermed en effektivisering af produktionen af den varme mad
på plejecentrene i Thisted Kommune. På nuværende tidspunkt foregår produktionen af disse måltider på flere ældrecentre. To ældrecentre producerer på nuværende tidspunkt mad til andre plejecentre.
Det foreslås at produktionen af varm mad samles på disse to centre (Åbakken og Dragsbækcentret). Den øvrige madproduktion sker fortsat på de enkelte centre.
Effektiviseringspotentialet udgør 2 mio. kr. årligt fra 2024. Det samlede investeringsomfang er en engangsudgift på 4 mio. kr.

Projekt 9. Lukning af to plejecentre
Forslaget vedrører lukning af to små plejecentre med henblik på at plejecentre i Thisted Kommune
på længere sigt skal have en fagligt og økonomisk bæredygtig størrelse. Små plejecentre er dyre
at drive, og der kan alt andet lige opnås en besparelse ved i stedet at lade hjemmeplejen varetage opgaven.
Lukning af plejecentrene Solhjem og Kastaniegården vil medføre, at kommunen har i alt 44 færre
somatiske pladser på plejecentrene og tilsvarende flere beboere i eget hjem, som hjemmeplejen
skal yde pleje og sygepleje til.
Effektiviseringspotentialet udgør 8,7 mio. kr. årligt fra 2023. Det samlede investeringsomfang er en
engangsudgift på 3 mio. kr.

Thisted Kommune | Projekt 60

7

10

2.2

Projekt vedrørende digitalisering og effektivisering

Projekt 15. Digitalisering og effektivisering af ledelse og administrationen
I Thisted Kommune understøttes brugen af fleksible arbejdsformer, når det styrker enten kvaliteten
eller effektiviteten i opgaveudførelsen og bidrager til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads.
Dette forslag vedrører en generel effektivisering af ledelse og administrationen centralt og decentralt med særlig fokus på øget fleksibilitet gennem digitalisering, nye digitaliserede arbejdsgange
m.v.
Formålet med projektet er at bruge opnåede erfaringer, og på den baggrund arbejde endnu
mere med automatiseringer. Endvidere skal der fokuseres på at effektivisere arbejdsprocesser i administrationen gennem en øget fleksibilitet i processer og arbejdstilrettelæggelse.
Fokus på digital mødeafvikling kan medvirke til fleksibilitet, hurtigere beslutningsgange, og ikke
mindst reduktion i den tid som bruges på møder. Tilsvarende vil et fortsat fokus på optimering (og
digitalisering) af arbejdsgange og måden at tilrettelægge arbejdsdagen på være medvirkende til
at øge effektiviteten.
Thisted Kommune har i løbet af de seneste to år opnået mere effektive arbejdsgange på en lang
række områder, som følge af en prioriteret indsats omkring automatisering af arbejdsgange ved
hjælp af softwareteknologi. Særligt Robot Proces Automation (RPA) har hjulpet mange afdelinger
med at skabe mere effektive arbejdsgange.
Formålet med RPA-indsatsen er at bruge disse erfaringer og arbejde endnu mere med automatiseringer. Forslaget indebærer en styrkelse af indsatsen vedrørende automatisering af processer i Thisted Kommune.
Et eksempel på digitalisering er indsatsen for digital fakturabehandling. Fakturabehandling er en af
de mest ressourcekrævende processer, når de samlede bogføringsopgaver bliver taget i betragtning og derfor indførte Thisted Kommune automatisk fakturabehandling i 2020.
Fakturabehandleren skal lette processen omkring fakturabehandling, øge kvaliteten og sikre korrekt
moms. Den automatiske fakturabehandler blev sat i drift i Thisted Kommune i marts 2020 og behandler i dag ca. 23% af de indkomne fakturaer som årligt udgør ca. 105.000 fakturaer svarende til
ca. 24.000 fakturaer. 10% af de behandlede fakturaer bliver automatisk færdigbehandlet.
Der vurderes fortsat at være et uudnyttet potentiale i den automatiske fakturabehandling og målsætningerne øges i trin fra 30% over 40% til 50% de kommende år.
Effektiviseringspotentialet udgør samlet set 8,3 mio. kr. årligt fra 2025. Det samlede investeringsomfang er på ca. 1 mio. kr.
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2.3

Projekter vedrørende organisering

Projekt 3. Effektivisering af opholdsstedet Kronborg
Børne- og Familierådgivningen påtænker at etablere et opgangsfællesskab på Mågevej i Thisted
med plads til 6 unge, som kan have behov for pædagogisk støtte og bostøtte i et mindre omfang
end det Kronborg tilbyder i dag. Eller til unge som ikke kan tilpasse sig et alment og mere indgribende anbringelsesform, og dermed opnå formålet med ordinær anbringelse.
Der er anbragte unge på Kronborg som socialfagligt vurderes at kunne flyttes til tilbuddet på Mågevej. De ledige pladser på Kronborg skal anvendes til at hjemtage andre unge, som i øjeblikket er
anbragt på eksterne opholdssteder; og som vurderes vil kunne profitere tilsvarende af en hjemtagelse til egen institution.
Effektiviseringspotentialet udgør 0,5 mio. kr. årligt fra 2025. Det samlede investeringsomfang er en
engangsudgift på ca. 0,7 mio. kr.

Projekt 10. Udlicitering af vask af borgeres tøj
Der er 315 borgere, som modtager ydelsen tøjvask, og der bruges pt. 1.274.000 kr./året på ydelsen.
Erfaringen fra en anden kommune er, at der kunne opnås en besparelse på ca. 57% ved at udlicitere tøjvask til en privat leverandør, som vasker tøjet på et centralt vaskeri. Besparelsen er bl.a. opstået som følge af at nogle borgere har fravalgt ydelsen.
I en tid hvor der er udfordringer med at rekruttere personale til hjemmeplejen, vil det at udlicitere
en opgave, kunne frigive personaleressourcer til andre opgaver.
Effektiviseringspotentialet udgør 0,6 mio. kr. årligt fra 2024.

Projekt 11. Central ejendomsadministration og kloge kvadratmeter
Forslaget har til formål at fremsætte modelforslag for organisering af det samlede ejendomsområde i Thisted Kommune med henblik på at effektivisere ejendomsområdet. Der ønskes således en
mere effektiv styring af al teknisk service, herunder rengøring, således at ressourcerne udnyttes på
tværs af forvaltningerne.
Herudover rummer forslaget et kontinuerligt arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer i
forhold til Thisted Kommunes ejendomsportefølje.
Forslaget indebærer en kunde-producent-model, hvor de kommunale enheder er kunder i en central ejendomsadministration og hvor et nyt Center for Ejendomme (CE) er producent, bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af vedligeholdelses-, anlægsog byggeprojekter. Alle tekniske medarbejdere er ansat i CE og alle private leverandører styres af
CE.
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Kloge kvadratmeter dækker over det kontinuerlige arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer i forhold til Thisted Kommunes ejendomsportefølje. Der er således et effektiviseringspotentiale
i relation til salg/nedrivning af bygninger, som er lukket eller kan lukkes.
Der er foretaget en gennemgang af hvert center og område ift. bygninger, som ikke bruges og/eller kan lukkes. Disse bygninger anbefales afhændet, således at ejendomsporteføljen tilpasses.
Skole- og dagtilbudsområdet indgår ikke i den efterfølgende oversigt, idet såvel skolestruktur og
dagtilbudsstruktur behandles separat i regi af P60.
Effektiviseringspotentialet udgør ca. 7,7 mio. kr. årligt fra 2025. Det samlede investeringsomfang er
en engangsudgift på ca. 11,4 mio. kr.

Projekt 16. MED-system
Forslaget indebærer:
1. Reduktion af timetal til de fællestillidsrepræsentanter der har et forholdsmæssigt stort timetal
frigjort til FTR-arbejde sammenlignet med øvrige frikøbte medarbejdere.
Der kan i forhold til dette punkt konstateres en stor variation i det forhandlede timetal til FTR
som ikke umiddelbart kan forklares objektivt. Derfor ligger der et rationale i at skabe et mere
ensartet niveau
2. Reduktion af timeforbrug til specielt formøder men også ordinære møder. Det kunne være
ved kun at holde formøder når dagsordens indhold kalder særligt på det. Det kunne være
ved i højere grad at afvikle møder digitalt.
I forhold til dette punkt er formålet at fastholde den samme kvalitet til dialogen mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, men gøre det mere effektivt og med færre møder
med gentagne dagsordener. Herunder også et større brug af digitale møder der reducerer
kørsel og dermed også timeforbrug
Effektiviseringspotentialet udgør 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Thisted Kommune | Projekt 60

10

13

2.4

Projekter vedrørende økonomisk styring

Projekt 4. Kontraktstyring handicap og socialpsykiatri
På socialområdet købes der for ca. 11 mio. kr. om året fordelt på 61 leverandører. Dette er fordelt
både på dagforanstaltninger eksempelvil bostøtte, aktivitet og samværstilbud og på døgnforanstaltninger som eksempelvis længerevarende botilbud. Der er 37 døgntilbud som købes eksternt.
På Handicap og Socialpsykiatri indgår man således en lang række kontrakter og der vurderes at
være et potentiale i at koble faglig og økonomisk styring sammen – herunder fokus på kontraktstyring.
Effektiviseringspotentialet udgør 0,5 mio. kr. årligt fra 2025.

Projekt 5. Finansiering af minimumsnormering på dagtilbud
Med finansloven for 2021 afsættes 200 millioner kroner årligt i 2021-2023, 400 millioner kroner i 2024
og 200 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der
nu skal træde i kraft allerede i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020. Alt i alt investeres der i 2024 og frem cirka 1,8 milliarder kroner i
børn hvert eneste år.
Børne- og Undervisningsministeriet har omregnet normeringstallene med korrektioner for 1) en lederandel på 85 pct. i stedet for 100 pct. og 2) at børn, der rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år i
2019 og 2020 for kommunale og selvejende daginstitutioner. Korrektion for de statslige puljemidler til
sociale normeringer kan først indarbejdes i 2024, hvor data herom forventes at foreligge. Det skal
hertil bemærkes, at der er udmøntet flere statslige midler til sociale normeringer i 2020 end i 2019.
I Thisted Kommune viser Danmarks Statistiks opgørelse, at vi er relativ tæt på den minimumsnormering som bliver et lovkrav pr. 1. januar 2024.
Effektiviseringspotentialet udgør 4 mio. kr. årligt fra 2024.

Projekt 6. Mindreforbrug i forskellige personlige ydelser i Borgerservice
Igennem en årrække har der været et mindreforbrug på posterne. På den baggrund reduceres
ydelserne i forhold til det konstaterede faktiske forbrug over en årrække. Der tages primært udgangspunkt i en samlet vurdering ud fra årene 2018-2022.
Omfatter personlige ydelser i Borgerservice:
•
Busdrift/Flex-handicapkørsel
•
Andre sundhedsudgifter
•
Personlige tillæg m.v.
•
Boligstøtteområdet
Effektiviseringspotentialet udgør 1,5 mio. kr. årligt fra 2022.
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Projekt 7. Udbud af it og telefoni
Forslaget forholder sig til den effektivisering, der kan ske ved at man initierer en centralisering af ansvaret vedrørende IT/telefoni i hele kommunen. Herved kan der være gevinster ved at medarbejdere uden for IT-afdelingen bliver frigjort fra at bruge mindre del af deres tid på bestilling, anlægsregistrering og klargøring af udstyr inden det tages i anvendelse i afdelingerne. Dette vil muliggøre
et komplet udbud af alt IT-udstyr PC, mobile enheder og netværksudstyr.
En forudsætning for dette kan lade sig gøre er også at centralisere den tvungne anlægsregistrering
af udstyr, der i dag lokalt foregår på meget forskellig vis. Anlægsregistreringen sikrer, at vi som arbejdsplads har fuldt indblik i vores udstyr og typer – og hvem der har det. Der er herved også et potentiale for at undgå svind.
Effektiviseringspotentialet udgør ca. 1,7 mio. kr. årligt fra 2024. Det samlede investeringsomfang er
en engangsudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Projekt 12. Mindreforbrug i beskæftigelsesudgifter (midtvejsregulering)
På Arbejdsmarkedsområdet justeres budgettet med 10 mio.kr. i nedadgående retning. I 2021 var
området således overbudgetteret og det ser ud til, at det samme er gældende for 2022 og årene
frem. Meget afhænger dog af Økonomiaftalen og vurderingen for 2023.
Effektiviseringspotentialet udgør 10 mio. kr. årligt fra 2022.

Projekt 13. Nedlæggelse af medfinansieringspulje
Medfinansieringspuljen har til formål at give støtte til projekter, som understøtter Thisted Kommunes
strategiske udviklingsmål, enten til anlægsprojekter eller driftsmidler i opstartsfasen af nye initiativer.
Midlerne tildeles efter først-til-mølle princippet i stedet for ved at prioritere ansøgningerne i forhold til
hinanden. Midlerne fra puljen bruges derfor muligvis ikke altid optimalt i forhold til at understøtte
kommunens strategiske udviklingsmål.
Pulje til medfinansiering nedlægges og det disponible budget på puljen opsuges.
Effektiviseringspotentialet udgør 2,5 mio. kr. årligt fra 2025.
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Projekt 14. Reduktion i høj takst til kørsel
Når medarbejderne kører i egen bil ifm. udførelse af arbejdet, udbetales der kørselsgodtgørelse
med den høje takst efter statens takster. I 2022 er den høje takst 3,51 kr. pr/km og den lave takst er
1,98 kr. pr/km. I alle årene er forskellen mellem høj og lav takst imellem 1,5 kr. pr/km og op til 1,6
kr./km.
Thisted Kommune kan som arbejdsgiver vælge at udbetale kørselsgodtgørelse efter lav takst.
Effektiviseringspotentialet udgør 4 mio. kr. årligt fra 2023.

Projekt 17. Abonnementer og licenser
Projektet vedrører gennemgang af abonnementer og licenser på tværs af alle enheder med henblik på effektivisering. Det forventes, at der er et effektiviseringspotentiale over licenser ifm. gennemgang af de enkelte systemer, som følge brug af Microsoft 365. Ligeledes er der vurderet hvilke
abonnementer som har givet anledning til et realistisk effektiviseringsmulighed i Thisted Kommune.
Effektiviseringsmulighederne dækker over licenser (fx Citrix, antivirus mv.) og abonnementer (fx
Nordjyske).
Effektiviseringspotentialet udgør ca. 1 mio. kr. årligt fra 2025.

Projekt 18. Effektivisering af antal børn pr. kommunal dagplejer
Projektet vedrører en effektivisering af antallet af dagplejere. Behovet for dagplejere er vurderet i
forhold til børnetallet og geografi.
Der budgetlægges i dag med at hver dagpleje passer 3,3 børn. Det vurderes ikke muligt at øge
denne andel.
Der iværksættes et arbejde i forhold til at nedbringe tillægget til dispositions- og 5. barn tillæg.
Effektiviseringspotentialet udgør ca. 0,4 mio. kr. årligt fra 2022.
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Projekt 19. Gebyr ift. byggesagsbehandling
Projektet omfatter en analyse af, hvor stort et provenu der kan skaffes gennem gebyr på byggesagsbehandlingen.
Baggrunden for projektet er et behov for at analysere, hvor meget af Thisted Kommunes ressourcer
til byggesagsbehandlingen, der kan betales af ansøgerne i forbindelse med ansøgernes ønske om
en byggesagsgodkendelse. Der fokuseres både på ansøgninger fra borgere og virksomheder.
Foruden at tilvejebringe et estimat for et provenu, er målet at påvirke adfærden og kvaliteten i ansøgningerne. Det er erfaringen, at forhåndsdialogen kan blive meget ressourcekrævende, idet ansøgeren søger at bruge service fra byggesagsbehandlingen, som kræver ressourcer, der skal tilvejebringes fra andre områder. Målet er således både provenu og adfærdsregulering.
Effektiviseringspotentialet udgør ca. 1,4 mio. kr. årligt fra 2023. Det samlede investeringsomfang er
0,25 mio. kroner.
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3 Projektoversigter
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvert enkelt af de i alt 19 projekter. Hver projektbeskrivelse
indeholder følgende dele:
1.
2.
3.
4.
5.

3.1

Kort beskrivelse af forslaget
Baggrunden for forslaget
Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
Ressourcer, investeringer og tidshorisont
Forventede økonomiske effekter

Projekt 1: Skolestruktur, inkl. minimumspulje

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Undervisning – skolestruktur.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Sammenlægning af folkeskoler / matrikler.
Forvaltningen har identificeret 4 scenarier. De 4 scenarier kan kombineres på forskellig vis,
og omfatter en sammenlægning/nedlægning af to til fire matrikler. hvorved det er muligt
at opnå rationaler på mellem 5,5 og 8 mio. kr.
I forslaget forudsættes, at der sker et tilbageløb af ressourcer på 3 mio. kr. til styrkelse af skolevæsenet udover ovennævnte beløb.
Forslag til ny skolestruktur betyder, at der er færre skoler, der lever op til minimumspuljens
kriterier om et antal elever på under 100 elever. Følgelig bortfalder minimumspuljen.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Demografiudviklingen på 6-16 års området viser et kraftigt faldende børnetal i Thisted Kommune. Det betyder små og generelt faldende skolestørrelser og små klassekvotienter, hvilket udfordrer den økonomiske rentabilitet på den enkelte skole. Desuden ses der de seneste år en væsentlig stigning i udgifterne til specialundervisning.
Der er ikke ændret i skolestrukturen eller bygningsmassen siden 2016. Det betyder at de faste udgifter til opretholdelse af driften på bygningsmassen har været forholdsvis konstante i
perioden. Dermed udfordres økonomien til pædagogiske opgaver på skolerne.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
At sikre et økonomisk og pædagogisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune.
Der er ikke forskningsmæssigt belæg for at en bestemt skole størrelse præsterer bedre end
andre. Der kan dog opstå nogle sociale udfordringer for børn, der går i meget små klasser.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Forudsætningen for at lykkes med en økonomisk budgetreduktion, er som minimum
•
Bred aktør – og borgerinddragelse
•
Grundig og valid analyse af de scenarier, der vælges at arbejde videre med
•
En plan for bygningernes brug efterfølgende
•
En plan for de lokale haller (hvor de findes ifm. skolen), hvor ved hallens økonomi
skal sikres, hvis den ønskes bibeholdt. Hallen vil typisk miste indtægter, hvis skolen
eller matriklen nedlægges
4.1. Implementeres fra
August 2024, idet der forudsættes en borgerinddragende proces i løbet at 2023 i forbindelse med en eventuel skolelukning.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Per Overgaard.
4.3. Ressourcer
År

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

200 (Analysearbejde)

2023

400
(Borgerinddragende processer +
planlægning af lukninger/sammenlægninger)

2024

1000
(Personaleprocesser, implementering af sammenlægninger,
praktisk/teknisk arbejde på lukkede skoler)

4.4. Investeringer for gennemførelse:
•
Alt efter hvilke scenarier der vælges, kan der blive behov for etablering af klasselokaler / grupperum / faglokaler på modtagende skoler
•
I alle scenarier vil der være øgede udgifter ifm. skolekørsel
•
Der vil være tomgangsdrift af lukkede matrikler
•
Evt. nedrivning af tomme matrikler vil også betyde en økonomisk udgift
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
Scenarie 1:
År

5. Forventede effekter

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

5-10

0

-7,5

2024

0

3,82

3,82

2025

0

9

9

Kontering

Bemærkning

3.2

Investeringer

Anlægsudgifter

Driftsudgifter

Investering er anlægsudgifter,
mens
driftseffektivisering
er drift

Anlægsinvesteringerne afhænger af
hvilke(t) scenarie, der
vælges.

Der er anslået en
samlet udgift til tomgang på 0,1 mio. kr.
pr. skole og øgede
transportomkostninger på 0,15 mio. kr. pr.
skole.

Rationalet afhænger
af, hvilke scenarier,
der vælges.

Projekt 2: Sammenlægning af dagtilbud

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Dagtilbud.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Thisted Kommune har en decentral dagtilbudsstruktur. Dagtilbuddene varierer i størrelse fra
30 til ca. 100 enheder. I forslaget arbejdes med 5 forskellige scenarier, der kan kombineres
på forskellig vis. Forslagene omfatter lukning og sammenlægning af to-tre institutioner.
2.1. Baggrund
Der ønskes en reduktion i bygningsudgifter og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Demografiudviklingen i Thisted Kommune viser en svag stigning af antallet af 0-6 årige
over de næste 10 år.

2. Baggrunden
for forslaget

Forslagets rationaler kan indeholdes i flg. punker:
•
Færre ledelsesressourcer
•
Færre lønudgifter til medarbejdere grundet et samlet set mindre behov for medarbejdere i de tilfælde, hvor dagtilbuddet i dets nuværende form modtager en minimumstildeling.
•
Færre driftsudgifter grundet færre institutioner
•
Færre udgifter til vedligehold indvendig og udvendig, grundet færre institutioner
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
At etablere en økonomisk og pædagogisk bæredygtig dagtilbudsstruktur i Thisted Kommune.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
•
Bred aktør – og borgerinddragelse
•
Grundig og valid analyse af de scenarier, der vælges at arbejde videre med
•
En plan for bygningernes brug efterfølgende
•
At forældrene vælger private tilbud i stedet for de kommunale, hvis kørselsafstanden bliver for stor, hvilket kan opretholde en struktur med små enheder.
•
Flere børn i enkelte af vores daginstitutioner vil oftest betyde færre m2 pr. barn,
hvilket kan sænke kvalitetsniveau A og B til en lavere kategori.
4.1. Implementeres fra
1. april 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Lars Sloth.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

100 (Analyse samt forflyttelser af medarbejdere)

2023

250 (Lukning af matrikler samt flytning af materiel)

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
•
Etablering af garderobefaciliteter for både børn og medarbejdere.
•
Etablering af krybberum og puslefaciliteter. Enkelte steder toiletter.
•
Der vil være tomgangsdrift af lukkede matrikler.
•
Evt. nedrivning af tomme matrikler vil også betyde en økonomisk udgift.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

3

1

-2

2024

0

2

2

2025

0

2

2

Kontering

Bemærkning

Anlæg

Drift

Investering er
anlægsudgifter,
mens driftseffektivisering er drift

Etablering af garderobefaciliteter, krybberum og puslefaciliteter
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3.3

Projekt 3: Effektivisering af opholdsstedet
Kronborg

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Børne- og Familieområdet.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Der etableres et opgangsfællesskab med 6 pladser og med aldersgruppen 15 til 23 år.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Børne- og Familierådgivningen påtænker at etablere et opgangsfællesskab på Mågevej i
Thisted med plads til 6 unge, som kan have behov for pædagogisk støtte og bostøtte i et
mindre omfang end det Kronborg tilbyder i dag. Eller til unge som ikke kan tilpasse sig et alment og mere indgribende anbringelsesform, og dermed opnå formålet med ordinær anbringelse.
Der er anbragte unge på Kronborg som socialfagligt vurderes at kunne flyttes til tilbuddet
på Mågevej. De ledige pladser på Kronborg skal anvendes til at hjemtage andre unge,
som i øjeblikket er anbragt på eksterne opholdssteder; og som vurderes vil kunne profitere
tilsvarende af en hjemtagelse til egen institution.
3.1. Mål
•
At der kan hjemtages unge fra eksterne opholdssteder.
•
At nogle unge får et mindre indgribende tilbud end tilfældet er i dag.
•
At formålet med anbringelse justeres med det faktisk mulige ift. den unges adfærd.
•
At der på sigt opnås en økonomisk besparelse på området.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
•
Der er usikkerhed om hvor mange af de nuværende anbragte på eksterne opholdssteder kan hjemtages.
•
Der er risiko for at tilbuddet på Mågevej ikke altid vil være fuldt belagt.
•
Der er usikkerhed omkring den endelige udgift til renoveringen af lokaler på Mågevej (estimeret 500.000)
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
1. juni 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Rikke Stortoft Toft.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

/

2023

2,2 årsværk / 4.193 timer

2024

4,4 årsværk/8.385 timer

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der skal købes inventar for ca. 170.000 kr. Der skal søges om en ny godkendelse hos Socialtilsynet (32.993 kr.). Øvrig istandsættelse og forbedringer (500.000 kr.).
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

/

/

/

2023

0,7

0,1

-0,6

2024

/

0,3

0,3

2025

/

0,5

0,5

Børne- og
Familieområdet

Børne- og
Familieområdet

Børne- og
Familieområdet

/

/

/

Kontering
Bemærkning
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3.4

Projekt 4: Kontraktstyring handicap og socialpsykiatri

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Kontraktstyring på Handicap og Socialpsykiatri.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Thisted kommune, Handicap og Socialpsykiatri indgår en lang række kontrakter og der vurderes at være et potentiale i at koble faglig og økonomisk styring sammen – herunder fokus på kontraktstyring.
2.1. Baggrund
På socialområdet købes der ca. 61 tilbud hos eksterne leverandører.
Socialområdet køber om året for et betydeligt millionbeløb, fordelt på de 61 leverandører.
Dette er fordelt både på dagforanstaltninger eksempelvil bostøtte, aktivitet og samværstilbud og på døgnforanstaltninger som eksempelvis længerevarende botilbud. Der er 37
døgntilbud som købes eksternt.

2. Baggrunden
for forslaget

Udgangspunktet for køb er, at Thisted kommune ikke selv har tilbud eller plads til den pågældende borger. Selvforsyningsgraden forventes at ligge tæt på 100 %, men idet der har
været mangel på 107-pladser vil der været et forventet køb af disse pladser.
Der købes også nogle helt særlige indsatser på enkelte borgere og det vil der altid være.
Der skal fastlægges en selvforsyningsgrad i forbindelse med gennemgang af området. Således der strategisk kan arbejdes med mål på dette område.
På nogle områder er der frit valg og det vil gøre sig gældende på længerevarende botilbud. Der er ikke frit valg på bostøtte eller midlertidige botilbud. Det betyder, at på de sidstnævnte har Thisted kommunes egen visitation stor indflydelse.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
I sporet omkring kontraktstyring er
1. Kontrakter
2. Hjemtagning
3. Sammenhæng mellem Behov, Indsats og Takst
Måltal for effektivisering er 0,8 millioner, samlet set for alle 3 spor. Fuld indfrielse af måltal forventes i /2024.
Socialområdet:
Der er et fokus på en økonomisk bevidsthed i hele afdelingen. Der er pt. Ikke ret mange ledige pladser hvilket betyder, at der skal skabes flow i eksisterende og egne tilbud for at der
kan arbejdes med hjemtagning. Samtidig skal man være opmærksom på at mange af
disse sager er tilbud jf. SEL 108.
På socialområdet er fokus på sammenhængen: BEHOV – INDSATS – TAKST.
Der er fokus på, hvad der ligger i de enkelte takster. Der er igangsat et arbejde i afdelingen
med at få et aktivitetsbestemt styringsfokus. Dette er dog en grundlæggende forandring,
som kræver ændringer i hele mindsettet bag aktiviteterne, og hvilke styringsmekanismer
som tænkes ind.

3. Realisering af
forslag

Kontrakter og hjemtagning.
2024: 0,3
2025: 0,5
3.2. Risikovurdering
Hjemtagning og kontrakt
Der er tale om sager som Thisted kommune ikke selv har tilbud til eller ikke har plads til. Der
er en række af sagerne som er jf. SEL 108, hvorfor der ikke kan foretages flytning/hjemtagning, men der kan arbejdes med indsatsen som leveres, og hvad der betales for det der
leves. Det betyder, at det tager noget længere tid. Der er på socialområdet fulgt op hvert
år på sagerne socialfaglig.
Hjemtagningspotentiale vurderes ikke at være stort og tager lang tid.
Fokus på indhold i kontrakter - økonomisk bevidsthed herunder tillægsydelser.
På socialområdet vil der være fokus på at få igangsat arbejdet med standardkontrakter.
Dette for at understøtte at processen omkring Behov, Indsats og Takst. Dette kræver dog at
der er fokus på hvilket serviceniveau som der skal leveres og der ligger pt. Ikke godkendte
kvalitetstandarder. I dag er der et manglende fokus på, hvad der kan forventes af tid til
hver enkelt borger ud fra hver takst. Dette kræver at rådgivere får en forståelse for hvor
meget tid der kan og skal gives til den enkelte borger, dvs. sammenhængen mellem behov, indsats og takst. Det selvsamme fokus skal der arbejdes med hos de enkelte tilbud.
Der skal endvidere ses på sammenhæng mellem tilbudstyper – så der ikke overkompenseres.
Der er gennemgået 37 botilbudssager og der vurderes, at være et større potentiale i 2 sager og mindre i 12 af dem. Der er generelt sammenhæng mellem det, som er bestilt og det
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som der betales for. Det betyder, at det er i ændringerne i bestillingerne at potentialet vil
være. Der er systematisk opfølgning i sagerne socialfagligt, men ikke på den kontraktlige
del. På den baggrund vil der blive fastlagt en arbejdsgang, set i sammenhæng med implementering af standardkontrakterne.
Ved at ændre til en aktivitetsbestemt styring samt få godkendt både kvalitetsstandarder
og servicedeklarationer og en selvforsyningsstrategi, kan der sætte nogle meget tydeligere
mål for 2024 og 2025. Data er i dag for mangelfuld til at kunne fastlægge måltal ud fra antallet.
Et mål kunne være at alle sager såsom § 85, hvor der ikke er frit valg, skal kunne leveres af
egen bostøtte team samt 104 tilbud- såfremt borger bor indenfor kommunegrænsen. Når
der tages afsæt i de indgåede kontrakter og deres eksisterende timepriser på mange af
tilbuddene, så er der tale om en timepris på 425 kr. Det skal således sikres at egen timepris
vil være lavere end det indkøbte for at opnå en besparelse.
4.1. Implementeres fra
Der er igangsat proces i afdelingen vedr. økonomisk bevidsthed og der arbejdes med kontrakterne. Implementering i 2024.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Karen Vraa Jensen.
4.3. Ressourcer
4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

For at understøtte sammenhængen
4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der kan overvejes om der kan investeres i en controller til at skabe sammenhæng mellem
økonomi og socialfaglighed og understøtte dette. Med arbejderen skal tjene sin egen løn
hjem (Evt. potentiale i forhold til kobling til data).
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0,3

0,3

2025

0

0,5

0,5

Kontering
Bemærkning
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3.5

Projekt 5: Finansiering af minimumsnormering
på dagtilbud

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Dagtilbud.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget estimerer merprovenu som følge af lov om minimumsnormeringer. Der forventes
et merprovenu i forhold til at sikre overholdelse af lovens minimumsnormeringer.
2.1. Baggrund
Med finansloven for 2021 afsættes 200 millioner kroner årligt i 2021-2023, 400 millioner kroner
i 2024 og 200 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021
kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020. Alt i alt investeres der i 2024 og frem
cirka 1,8 milliarder kroner i børn hvert eneste år.
Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner. Denne opgørelse kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang
kommunerne lever op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer. Det skyldes, at
der politisk er aftalt en række korrektioner af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringerne. Korrektionerne er aftalt af parterne bag aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 (regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet), som har besluttet, at det kommende lovkrav om minimumsnormeringer skal tage
højde for følgende:

2. Baggrunden
for forslaget

1) At børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre
år.
2) At ledere skal indgå med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
3) At de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen.
Børne- og Undervisningsministeriet har derfor omregnet normeringstallene med korrektioner
for 1) en lederandel på 85 pct. i stedet for 100 pct. og 2) at børn, der rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år i 2019 og 2020 for kommunale og selvejende daginstitutioner.
Korrektion for de statslige puljemidler til sociale normeringer først kan indarbejdes i 2024,
hvor data herom forventes at foreligge. Det skal hertil bemærkes, at der er udmøntet flere
statslige midler til sociale normeringer i 2020 end i 2019.
Lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft den 1. januar 2024.
I Thisted Kommune viser Danmarks Statistiks opgørelse, at Thisted Kommune er relativ tæt
på den minimumsnormering som bliver et lovkrav pr. 1. januar 2024. Af de midler der ekstraordinært er afsat til kommuner, forventes det et merprovenu på ca. 4 mio. kroner fra 2024.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
Midlerne forventes tilført via økonomiforhandlingerne.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Det forventes ret sikkert at der er et merprovenu. Der er dog en reel risiko for at de ekstra
midler ikke er nok til at overholde loven om minimumsnormeringer, idet der på nuværende
tidspunkt ikke kan laves en præcis beregning.
4.1. Implementeres fra
1. januar 2024.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Per Overgaard / Lars Sloth.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

/

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Ingen
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

4

4

2025

0

4

4

Kontering

0

05.10

Bemærkning

/

/

/
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3.6

Projekt 6: Mindreforbrug i forskellige personlige ydelser i Borgerservice

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Omfatter personlige ydelser i Borgerservice:
•
Busdrift/Flex-handicapkørsel
•
Andre sundhedsudgifter
•
Personlige tillæg m.v.
•
Boligstøtteområdet
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Igennem en årrække har det været et mindreforbrug på posterne. På den baggrund reduceres ydelserne i forhold til det konstaterede faktiske forbrug over en årrække.
Der tages primært udgangspunkt i en samlet vurdering ud fra årene 2018-2022.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Et tilbagevendende mindreforbrug betyder, at budgetterne for de personlige ydelser fremadrettet kan reduceres.
3.1. Mål
Der tages udgangspunkt i mindreforbruget over en årrække (2018-2022).

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Risikoen er lav, idet det forventede mindreforbrug fremadrettet baserer sig på solide historiske data.
4.1. Implementeres fra
2022.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Mikkel Alstrup.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

/

2023

/

2024

/

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Ingen investeringer
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År
2022

5. Forventede effekter

Investeringer
/

Netto

1,5

1,5

2023

1,5

1,5

2024

1,5

1,5

2025

1,5

1,5

Konteres på konti i
Borgerservice

Kontering
Bemærkning

3.7

Driftseffektivisering

/

/

/

Projekt 7: Udbud af it og telefoni

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Dette forslag vedrører hele kommunen, da alle afdelinger er understøttet af IT-udstyr og telefoni.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget forholder sig til den eventuelle effektivisering, der kan ske ved, at man initierer en
centralisering af ansvaret vedrørende IT/telefoni. Herved kan der være gevinster ved at
medarbejdere uden for IT-afdelingen bliver frigjort til at bruge mindre del af deres tid på
bestilling, anlægsregistrering og klargøring af udstyr inden det tages i anvendelse i afdelingerne.
Dette vil muliggøre et komplet udbud af alt IT-udstyr PC, mobile enheder og netværksudstyr.
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Hovedkategori

Underkategori
2.1. Baggrund
Medarbejdere på tværs af Thisted Kommune håndterer IT-hardware (PC’er og mobile enheder), når disse skal indkøbes, repareres og holdes vedlige. Thisted Kommune bruger en
intern indkøbsportal, men mulighederne er stadig mange for slutbrugeren, og for den enkelte medarbejder/leder kan der bruges uforholdsmæssig meget tid på en opgave, der
ligger langt fra deres kerneopgave.

2. Baggrunden
for forslaget

Der er derfor en motivation for at centralisere indkøbet og vedligehold af IT-udstyret til kommunes IT-afdeling. En forudsætning for dette kan lade sig gøre er også at centralisere den
tvungne anlægsregistrering af udstyr, der i dag lokalt foregår på meget forskellig vis. Anlægsregistreringen sikrer, at Thisted Kommune som arbejdsplads har fuldt indblik i udstyr og
typer – og hvem der har det. Der er herved også et potentiale for at undgå svind.
Med et samlet overblik over alle mobile enheder er der ligeledes et potentiale for at
trimme kommunens mobilabonnementer. Der findes værktøjer til at se på en virksomheds
sammensætning af abonnementer og forbrug, som dermed kan være et grundlag for at
optimere det enkelte abonnement til behovet, således man ikke betaler for meget.
Der er et yderligere potentiale i dette på sigt (som ikke er medregnet i business casen), som
vedrører en centralisering af finansieringen af kommunens IT-brugere. Den enkelte organisatoriske enhed betaler så et årligt beløb for at have en IT-bruger af en bestemt type, og
så håndterer kommunens centrale IT-afdeling indkøb af udstyr, netværksudstyr (som belaster de decentrale budgetter hvert 4. år), kontorpakke-licenser og meget mere. Dette er
dog uden for scope for dette forslag.

3. Realisering af
forslag

3.1. Mål
•
Ansættelse af medarbejder i central IT-afdeling
•
Anlægsregistrering af al hardware (3500 PC’er, 2500 mobile enheder)
•
Igangsættelse af optimering af mobil-abonnementer
•
Styring af udbud
3.2. Risikovurdering
Det kræver en nøje forventningsafstemning med den præcise ansvarsfordeling mellem
den centrale IT-afdeling og de decentrale enheder, så alle har tydeligt afstemte forventninger til hinanden.
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Januar 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Mikkel Alstrup.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0,2

2023

1

2024

1

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Centraliseringen kræver ressourcer til en medarbejder, som påtager sig ansvaret for anlægsregistrering, indkøb og optimering af eksempelvis telefoni-abonnementer. Derudover
indkøb af software til optimering af telefoni-abonnementer.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,1

0

-0,1

2023

0,7

0,9

0,2

2024

0,7

1,7

1

2025

0,7

1,7

1

CIDB Centerdrift (løn)

Decentrale
lønbudgetter
Decentrale telefonikonti

/

/

/

Kontering

Bemærkning
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3.8

Projekt 8: Centralisering af madproduktion

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Centralisering af madproduktion.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Projektet vedrører en omlægning og dermed en effektivisering af produktionen af den
varme mad på plejecentrene i Thisted Kommune. På nuværende tidspunkt foregår produktionen af disse måltider på flere ældrecentre. To ældrecentre producerer på nuværende tidspunkt mad til andre plejecentre.
Det foreslås at produktionen af varm mad samles på disse to centre (Åbakken og Dragsbækcentret). Den øvrige madproduktion sker fortsat på de enkelte centre.
2.1. Baggrund
Der tages udgangspunkt i tidligere udarbejdet sag angående centralisering af madproduktion/-området.

2. Baggrunden
for forslaget

På grund af prisudviklingen forventes den nødvendige investering at være steget fra 3,0
mio. kr. til 4,0 mio. kr.
Der forventes fortsat at kunne effektiviseres drift for 2,0 mio. kr.

3. Realisering af
forslag

3.1. Mål
Ved optimering skal der tages højde for følgende:
•
Besparelser på løn
•
Besparelse på løbende udgifter
•
Reduktion af grundbeløb
•
Behov for investeringer i både produktions- og modtagekøkkener
•
Evt. engangsudgifter
3.2. Risikovurdering
Forslaget forventes at kunne implementeres som planlagt
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Løbende henover 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Anne Fink.
4.3. Ressourcer
År

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0,25

2024

0

Intern konsulentbistand samt bistand fra Drift og Anlæg
4.4. Investeringer for gennemførelse:
Engangsudgifter

Kr.

Åbakken

2.114.400

Dragsbækcentret

341.995

Modtagekøkkener

421.948

Transportudstyr

173.550

Prisstigninger

1.000.000

Engangsudgifter i alt

4.051.893

Beregningerne er fra 2020. Der er derfor lagt en forventet prisstigning ind på 1,0 mio. kr.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

4,0

1,0

-3,0

2024

0

2,0

2,0

2025

0

2,0

2,0

Anlægsudgift

Ældre og Træning

Kontering
Bemærkning
Driftsudgifter

Modtagekøkkener, besparelse på løn
Produktionskøkkener, tilført løn
Øgede løbende udgifter
Reduktion på Åbakken, Bulkproduktion
Besparelse på driftsudgifter årligt

Kr.
-5.637.227
3.227.377
715.774
-300.000
-1.994.076
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3.9

Projekt 9: Lukning af to plejecentre

Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Ældreområdet.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Lukning af plejecentret Solhjem og Kastaniegården, der har hhv. 20 og 24 faste, somatiske
pladser. Forslaget vil medføre, at kommunen har i alt 44 færre somatiske pladser på plejecentrene og tilsvarende flere beboere i eget hjem, som hjemmeplejen skal yde pleje og
sygepleje til.

2. Baggrunden
for forslaget

3. Realisering af
forslag

2.1. Baggrund
Små plejecentre er dyre at drive, og der kan alt andet lige opnås en besparelse ved i stedet at lade hjemmeplejen varetage opgaven.
3.1. Mål
Lukning af 2 små plejecentre med henblik på at plejecentre i Thisted Kommune på længere sigt skal have en fagligt og økonomisk bæredygtig størrelse.
3.2. Risikovurdering
Nogle af udgifterne kan ikke realiseres så hurtigt som planlagt hvis ikke beboerne fraflytter
på det tidspunkt, det er planlagt.
4.1. Implementeres fra
1. januar 2023 – her ophøres med indvisitering og dialog om flytning indledes. Processen
kan strække sig over et til flere år.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.2. Tovholder/forslagsejer
Anne Fink.
4.3. Ressourcer
/
4.4. Investeringer for gennemførelse
Der er engangsudgifter forbundet med lukning af centrene. Indfrielse af lån, udgifter forbundet med fraflytninger samt tomgangsleje vurderes at beløbe sig til i alt 3 mio. kr.
Indtægter ved salg af ledige bygninger og grunde er ikke indregnet i dette projekt.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

3,0

8,7

5,7

2024

0

8,7

8,7

2025

0

8,7

8,7

Kontering

/

Konto i ældreplejen

/

Bemærkning

/

/

/
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3.10 Projekt 10: Udlicitering af vask af borgeres tøj
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Ældreområdet – borgere bosat i eget hjem, som modtager ydelsen ’tøjvask’ fra Hjemmeplejen.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Hjemmeplejen leverer ydelsen ’tøjvask’ til borgere bosat i eget hjem. Ydelsen visiteres fra
Visitationen. Flere andre kommuner har erfaringer med, at en udlicitering af ydelsen til en
privat leverandør, som vasker tøjet på et centralt vaskeri, giver en samlet besparelse. Det
foreslås derfor at udbyde ydelsen tøjvask til borgere i eget hjem.
2.1. Baggrund
Der er 315 borgere, som modtager ydelsen ’tøjvask’ (tal fra uge 19). Den visiterede mediantid til ydelsen er 0,22 timer om ugen (tal fra uge 19), svarende til et samlet timeforbrug på
3.549 timer om året. Afregningsprisen for praktisk hjælp er 359 kr./time. Dvs. der bruges pt.
1.274.000 kr./året på ydelsen tøjvask.

2. Baggrunden
for forslaget

Erfaringen fra en anden kommune er, at der kunne opnås en besparelse på ca. 57% ved at
udlicitere tøjvask til en privat leverandør, som vasker tøjet på et centralt vaskeri. Besparelsen er bl.a. opstået som følge af at nogle borgere har fravalgt ydelsen. Hvis borgere kan
rehabiliteres til en ydelse eller ikke har behov for den, bør hjemmeplejen ikke levere den.
I en tid hvor der er udfordringer med at rekruttere personale til hjemmeplejen, vil det at udlicitere en opgave, kunne frigive personaleressourcer til andre opgaver.
Enkelte borgere vil fortsat kunne modtage ydelsen fra hjemmeplejen. Det kan f.eks. være
borgere med inkontinens, demente som tror at tøjet bliver stjålet mv.
Ud fra en forsigtig vurdering, vil der måske kunne opnås en besparelse på ca. 50% af den
nuværende udgift svarende til 635.000 kr.
3.1. Mål
At ydelsen udliciteres og besparelsen opnås.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Der er en risiko for, at prisen ved udlicitering bliver højere end den nuværende pris for ydelsen, og at besparelsen dermed ikke kan opnås.
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Medio 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Anne Fink.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

3549 timer/året (leveret tid i hjemmeplejen)

2023

Reduceres til ca. det halve, da forslaget
forventes at kunne have halvårsvirkning i
2023

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der skal afsættes ressourcer til at gennemføre udbuddet.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År
2022
5. Forventede effekter

Investeringer
/

Driftseffektivisering

Netto

0

0

2023

0,32

0,32

2024

0,64

0,64

2025

0,64

0,64

Ældreområdet

Ældreområdet

Kontering
Bemærkning

3.11 Projekt 11: Central ejendomsadministration
og kloge kvadratmeter
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Forslaget har til formål at fremsætte modelforslag for organisering af det samlede ejendomsområde i Thisted Kommune med henblik på at effektivisere ejendomsområdet. Der
ønskes således en mere effektiv styring af al teknisk service, herunder rengøring, således at
ressourcerne udnyttes på tværs af forvaltningerne.
Herudover rummer forslaget et kontinuerligt arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer i forhold til Thisted Kommunes ejendomsportefølje.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Generelt

Thisted Kommune | Projekt 60

34

37

Løbende ligger der et potentiale i at udnytte Thisted Kommunes kvadratmeter smartere,
ved hurtigst muligt når en ejendom er udfaset at sætte den til salg til højeste pris eller at få
ejendommen nedrevet og grunden afhændet ved salg.
Projektet handler overordnet set om at prioritere kernevelfærd frem for unødige udgifter til
drift af de kommunale bygninger.
A. Etablering af Center for Ejendomme
Forslaget indebærer en kunde-producent-model, hvor de kommunale enheder er kunder i
en central ejendomsadministration og hvor et nyt Center for Ejendomme (CE) er producent, bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af
vedligeholdelses-, anlægs- og byggeprojekter. Alle tekniske medarbejdere er ansat i CE og
alle private leverandører styres af CE.
Forslaget kan have et geografisk aspekt, idet de tekniske servicemedarbejdere evt. kan
inddeles i områder med udgangspunkt i fx skolernes distrikter. Dette gælder for både dagtilbud og for ældrecentre samt øvrige institutioner indenfor social- og sundhedsområdet.
Nedenfor er opgaverne i en ny organisering af opgaverne under et nyt CE skitseret. CE har
ansvaret for, styrer og prioriterer opgaverne i en tæt dialog med øvrige kommunale enheder (kunder). Herved er der en række opgaver, som p.t. løses decentralt, som fremtidigt
skal løses centralt på en mere ensartet måde med høj kvalitet.
Der er fire hovedområder, som hænger uomgængeligt sammen, men som i dag er organiseret i forskellige centre og afdelinger og som ikke er prioriteret i det omfang, som foreslås
fremover.
1. Driftsopgaver
•
Vedligehold (håndværkerydelser, herunder vedligehold på tekniske installationer,
terræn, bygninger udvendig, bygninger indvendig, renovering og nybyggeri samt
nagelfast inventar og gartnerisk vedligehold)
•
Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, strategier mv.
•
Forsyning: Varme, el, vand, afledning og renovation
•
Renhold: Terræn og bygninger
•
Projekter, fx energieffektiviseringsprojekter, digitalisering mv.
2. Serviceopgaver
•
Service Desk for bestilling af mindre håndværkerydelser
•
Rådgivning til kunder om ejendomsoptimering
•
Kantine, køkken og catering (i administrationsbygninger)
•
Intern fysisk post og scanning (i administrationsbygninger)
•
Kontorservice mv. (i administrationsbygninger)
•
Flådestyring (herunder optimering af behovet for kommunale biler, grundet et potentielt større medarbejdere, der ønsker at bruge kommunens biler, fremfor egen
bil)
•
Øvrig service
3. Areal- og ejendomsoptimering
•
Arealudnyttelse
•
Ejendoms- og lokaleudnyttelse og –behov (udarbejdelse af rokadespor)
•
Indretninger (lokaler, arbejdsplads)
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•
•
•

Flytninger
Inventar
Vedligehold af ejendomsstyringssystem, herunder kort, billeder mv.

4. Kontraktstyring og kunderådgivning
•
Kunderådgivning og –involvering, herunder eksempelvis etablering og drift af et
Bygningsstrategisk Forum (effektivisering og prioritering) – se kort beskrivelse nedenfor
•
Benchmark, herunder rådgivning om incitamentsstruktur og kontrakter med brugerne
•
Formulering og styring af organisationen ved hjælp af Service Level Agreements
(SLA)
•
Budgetter og regnskab
•
Anlægsbudget: Nybygning, modernisering/nedrivning
•
Udformning af kontrakter samt kontraktstyring (lejekontrakter, forpagtningskontrakter mv.)
•
Ind- og udlejning af lokaler/ejendomme/matrikler
•
Køb og salg af ejendomme/matrikler
•
Nedrivning af ejendomme
5. Rengøring
•
Indvendig rengøring (ejede og lejede bygninger) efter fastlagte rengøringsbeskrivelser
•
Vinduespolering
•
Måtterens
•
Årlig hovedrengøring (ejede og lejede bygninger)
•
Opmålinger af lokaler i bygninger
•
Drift- og procesoptimering
•
Udvikling og planlægning
CE får et overordnet og samlet administrativt ansvar for udvikling og vedligehold af de tekniske ydelser, end tilfældet er i dag.
CE skal sikre (og bliver målt på), at vurderinger og disponeringer samt eksekvering sker med
involvering af kundernes vurderinger, behov og ønsker, således at der efterfølgende etableres et fælles serviceniveau.
Kundeinvolveringen foreslås sikret gennem etablering af et Bygningsstrategisk Forum, som
består af repræsentanter for de forskellige afdelinger og centre (herunder fx skoler, plejecentre og institutioner) i Thisted Kommune.
Bygningsstrategisk Forum skal sikre og fremme en tæt dialog med centrene/afdelingerne
(set som kunder) om alle tekniske ydelser, uanset valg af model. Bygningsstrategisk Forum
skal fremme en hensigtsmæssig og systematisk tilgang til håndtering af Thisted Kommunes
bygningsmasse og udgøre et forum for den løbende drøftelse af udvikling i SLA.
Et samlet ejendomscenter vil rumme et betydeligt antal medarbejdere, hvilket medfører
behov for en leder samt muligheden for at få flere medarbejdere med koordinerende funktioner tilknyttet. Disse medarbejdere er ikke nyansatte, men skal skaffes gennem omprioritering. Det kræver i nogen udstrækning også tilførsel af flere ressourcer.
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Det skal tillige afklares, hvilke understøttende funktioner, der er behov for, og i hvilket omfang disse findes i organisationen i forvejen.
Det vurderes at ovenstående beløber sig i omkring 1 mio. kr. ud over, hvad der måtte være
af ressourcer i organisationen allerede. Beløbet fratrækkes det beregnede potentiale ved
etablering af et kommunalt ejendomscenter.
B. Kloge kvadratmeter
Kloge kvadratmeter dækker over det kontinuerlige arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer i forhold til Thisted Kommunes ejendomsportefølje. Der er således et effektiviseringspotentiale i relation til salg/nedrivning af bygninger, som er lukket eller kan lukkes.
Der er foretaget en gennemgang af hvert center og område ift. bygninger, som ikke bruges og/eller kan lukkes. Disse bygninger anbefales afhændet, således at ejendomsporteføljen tilpasses. Skole- og dagtilbudsområdet indgår ikke i den efterfølgende oversigt, idet
såvel skolestruktur og dagtilbudsstruktur behandles separat i regi af P60.
Der foreslås salg/nedrivning af bygninger, som er lukket eller kan lukkes inden for følgende
områder, angivet i mio. kroner:

Investeringer

Engangsindtægt

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,2

/

0,0

-0,2

2023

3,7

/

0,0

-3,7

2024

3,5

1,2

2

-0,3

2025

0,0

/

3

3

År

Afhændelsen af i alt 34 bygninger fordeler sig således:
•
2 bygninger indenfor sociale døgn institutioner
•
3 bygninger indenfor Kultur og fritid
•
20 offentlige toiletter
•
9 tomme bygninger
2.1. Baggrund
Ud over effektiviseringsperspektivet lægges der vægt på at forslaget understøtter et mere
helhedsorienteret fokus, sammenhængskraft, optimering og indsats i forhold til det samlede
ejendomsområde, dvs. der ses på tværs af forvaltninger og centre.

2. Baggrunden
for forslaget

Forslaget indebærer endvidere markant fokus på, at den fremtidige organisering tager udgangspunkt i kundernes behov, ligesom de tekniske servicemedarbejderes kompetencer
prioriteres opbygget yderligere.
Styring af indvendig og udvendig vedligehold placeres hos CE med henblik på at effektivisere vedligehold. Det nye center muliggør, at tekniske servicemedarbejdere bliver gennemgående på institutioner, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.
Endvidere er der effektiviseringspotentiale i forhold til kloge kvadratmeter i form af provenu
ved salg/nedrivning af bygninger, som er lukket eller kan lukkes.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
Målsætningerne bag forslaget er følgende:
•
Effektivisering af det samlede ejendomsområde
•
Kontinuerlig og markant involvering af kunder (centre, afdelinger mv.)
•
Understøttelse af et mere helhedsorienteret og tværgående fokus
•
Kompetenceløft gennem samling af ressourcer, der muliggør specialisering (fx styring af energioptimering) og en effektiv arbejdsdeling
•
Effektivisering af tekniske driftsudgifter på tværs
•
Effektivisering af indvendig/udvendig vedligehold gennem planlægning og implementering på tværs
•
Hente provenu ved salg/nedrivning af bygninger, som er lukket eller kan lukkes
Ved optimering af antal kvadratmeter skal der tages højde for følgende:
•
Fokus på kloge kvadratmeter forstået ved en bedre arealudnyttelse, øget brugeranvendelse og bygningskvalitet
•
At samle aktiviteter/tilbud på færre, men relevante enheder
•
At optimere kommunens bygningsmasse
•
At koordinere kommunens anlægsinvesteringer

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Etablering af et centralt center med ansvar for det samlede ejendomsområde kan møde
modstand ift. at man som kommunal enhed får frataget medarbejdere, som typisk har en
stor viden om enhedens ejendomme, tekniske forhold mv., og at man mister muligheden
for prioritering, styring og fleksibel håndtering af opgaverne.
Risici skal håndteres via klare, entydige argumenter for en centralisering – og som det nye
Center for Ejendomme skal måles på:
•
Center for Ejendomme skal sikre, at vurderinger og disponeringer samt eksekvering
sker med markant involvering af kundernes vurderinger, behov og ønsker
•
Aftalte, hurtige responstider
•
Mulighed for at den kommunale enhed/virksomhed får mulighed for køb af et
”klippekort” på fx 50 eller 100 timer hos en specifik teknisk servicemedarbejder
•
Mindre grad af sårbarhed i opgaveløsningen. En samling af ressourcerne vil mindske dette ved at kunne prioritere og indsætte ressourcer ud fra en helhedsbetragtning
•
Samlingen af opgaverne i ét center skal sikre mere tid til kerneydelsen og kernevelfærd i de kommunale (fag)enheder
•
Der er ikke ubetydelige administrative og økonomiske fordele ved en centralisering
•
Fagligheden og kompetencerne samt ikke mindst kvalitet i den samlede ejendomsadministration øges
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Januar 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Tue von Påhlman.
4.3. Ressourcer
A. Etablering af Center for Ejendomme
År

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0,1

2023

0,3

2024

02

B. Kloge kvadratmeter
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0,1

2023

0,3

2024

0,2

4.4. Investeringer for gennemførelse:
I 2022 er der en investeringsudgift på 1 mio. kroner til etablering af det nye CE, som er en
årlig driftsudgift.
Hertil kommer en engangsudgift på 0,7 mio. kroner forbundet med nedrivning mv. af 25
bygninger.
Ved en gennemførelse af projektet skal der således bruges interne ressourcer, lønkroner
samt ejendomsmægler, advokat til frasalg og entreprenør til evt. nedrivning.
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
A. Etablering af Center for Ejendomme
Forudsætninger for effektiviseringspotentialet:
•
Materialeindkøb: Antagelse om en effektivisering på 5% af de gennemsnitlige udgifter 2019-2021
•
Håndværkerydelser: Antagelse om en effektivisering på 10% af de gennemsnitlige
udgifter 2019-2021
•
Rengøring: Antagelse om en effektivisering på 3% s af de gennemsnitlige udgifter
2019-2021
•
Udvendige arealer: Antagelse om en effektivisering på 10% af de gennemsnitlige
udgifter 2019-2021
•
Løn: Antagelse om en effektivisering på 5% af de gennemsnitlige udgifter 20192021
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,0

/

-1,0

2023

1,0

4,7

3,7

2024

1,0

4,7

3,7

2025

1,0

4,7

3,7

Effektivisering konteres/placeres
i nyt CE

Effektivisering konteres/placeres
i nyt CE

/

/

Kontering
Bemærkning

B. Kloge kvadratmeter
Afhængig af beslutningerne i forhold til de kommende strukturer for hhv. ældre-, social og
skoleområdet, vil der være et driftsmæssigt besparelsespotentiale ved at afhænde de enkelte matrikler.
Administrationsbygningerne er gennemgået og for nuværende vurderes det ikke at være
muligt at reducere i antallet af kvadratmeterne. I dagligdagen er der fuld fokus på at der
er så mange medarbejdere som muligt på så få kvadratmeter som muligt.
År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,2

0

-0,2

2023

3,7

0

-3,7

2024

3,5

2

-0,3

2025

0

3

3

Konteres/placeres
i nyt CE

Effektivisering konteres/placeres
i nyt CE

Konteres/placeres
i nyt CE

/

I 2023 optræder der
tillige en engangsindtægt forbundet ed

/

Kontering

Bemærkning
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afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio.
kroner
I 2024 indgår der en engangsindtægt på 1,2 mio. kroner ved salg af bygninger/grunde.
Derfor bliver nettogevinsten i 2024 3,4 mio. kroner, hvilket er angivet nedenfor.
Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne i business casen:
År

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

1,2

0

-1,2

2023

4,7

4,7

0

2024

4,5

6,7

2,2

2025

1,0

7.7

6,7

Konteres/placeres
i nyt CE

Effektivisering konteres/placeres
i nyt CE

Konteres/placeres
i nyt CE

/

I 2023 optræder der
tillige en engangsindtægt forbundet ed
afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio.
kroner

/

Kontering

Bemærkning

3.12 Projekt 12: Mindreforbrug i beskæftigelsesudgifter (midtvejsregulering)
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Arbejdsmarkedsområdet.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Budgettet justeres med 10 mio.kr. i nedadgående retning.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
I 2021 var området overbudgetteret og det ser ud til, at det samme er gældende for 2022
og årene frem. Meget afhænger dog af Økonomiaftalen og vurderingen for 2023.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
10 mio. kr.

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Der kan være en risiko ved at nedjustere området med 10 mio. kr., hvis Økonomiaftalen justerer området væsentligt. Budget 2022 blev i forbindelse med budgetlægningen nedjusteret med 20 mio. kr. Pt. forventes det et mindreforbrug på området på ca. 50 mio. kr. – i
dette beløb er der ikke regnet med ”Ukraineudgifter”. Derudover har der i NB Økonomi
været uofficielle beregninger af overførselsområdet. Beregningerne viste nedjustering i finansieringen for Thisted på ca. 33 – 35 mio. kr.
4.1. Implementeres fra
2023 og frem.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Kai Ørsnæs Christensen.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
/
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

/

10

10

2023

/

10

10

2024

/

10

10

2025

/

10

10

Kontering

/

/

Arbejdsmarkedsområdet - overførsler

Bemærkning

/

/

/

Thisted Kommune | Projekt 60

42

45

3.13 Projekt 13: Nedlæggelse af medfinansieringspulje
Hovedkategori
1. Beskrivelse af
forslaget

Underkategori
1.1. Område
Pulje til medfinansiering.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Pulje til medfinansiering nedlægges og det disponible budget på puljen opsuges.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Medfinansieringspuljen har til formål at give støtte til projekter, som understøtter Thisted
Kommunes strategiske udviklingsmål, enten til anlægsprojekter eller driftsmidler i opstartsfasen af nye initiativer.
Midlerne tildeles efter først-til-mølle princippet i stedet for ved at prioritere ansøgningerne i
forhold til hinanden. Midlerne fra puljen bruges derfor muligvis ikke altid optimalt i forhold til
at understøtte kommunens strategiske udviklingsmål.

3. Realisering af
forslag

3.1. Mål
Det forventes en besparelse på 2 mio. kr. årligt ved nedlæggelse af medfinansieringspuljen.
3.2. Risikovurdering
Kommunen skuffer måske potentielle foreninger, der vil søge om kommunen støtte, hvis
ikke der kan søges midler fra medfinansieringspuljen.
4.1. Implementeres fra
Januar 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Kai Ørsnæs Christensen.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Ingen.
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

1,3

1,3

2025

0,0

2,5

2,5

Kontering

Bemærkning

Medfinansieringspuljens budget reduceres med et beløb svarende til det disponible beløb på medfinansieringspuljen.

3.14 Projekt 14: Reduktion i høj takst til kørsel
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Reduktion af kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Når medarbejderne kører i egen bil ifm. udførelse af vores arbejde, udbetales der kørselsgodtgørelse høj takst efter statens takster. I 2022 er den høje takst 3,51 kr. pr/km og den
lave takst er 1,98 kr. pr/km. I alle årene er forskellen mellem høj og lav takst imellem 1,5 kr.
pr/km og op til 1,6 kr./km.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Thisted Kommune kan som arbejdsgiver vælge at udbetale kørselsgodtgørelse efter lav
takst.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
Der er et mål i projektet på 4 mio.kr. i 2023 og 5 mio.kr. fra 2024 og frem.
På baggrund af tidligere års udbetalt kørselsgodtgørelse efter høj takst kan der være følgende potentiale:
2018 2,95 mio.km, potentiale ca. 4,4 mio.kr.
2019 2,86 mio.km, potentiale ca. 4,3 mio.kr.
2020 2,08 mio.km, potentiale ca. 3,1 mio.kr.
2021 2,27 mio.km, potentiale ca. 3,4 mio.kr.

3. Realisering af
forslag

Potentialet er beregnet ud fra en nedsættelse af taksten med 1,5 kr. pr. km.
Der realiseres 4,0 mio. kr., da udgiften alt andet lige må være tilstede i budgetterne.
Der kan påregnes en nedgang i medarbejderes ønske om at bruge privat bil, grundet
takstnedsættelsen. Derfor afsættes derfor 0,4 mio. kr. til en eventuelt opjustering i brugen af
kommunalt leasede biler.
3.2. Risikovurdering
Medarbejdere er ansat uden krav om ”egen bil”. Måske nogle fremover vil undlade at køre
i egen bil og i stedet forvente, at Thisted Kommune stiller en bil til rådighed.
Der skal måske købes/leases flere biler end der er til rådighed i dag.
4.1. Implementeres fra
2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Kai Ørsnæs Christensen.
4.3. Ressourcer
År

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der skal sandsynligvis investeres i flere leasede biler. Det er vurderet, at dette kan gøres indenfor en ramme på 0,4 mio. kroner årligt. Dette betyder, at driftseffektiviseringen bliver årligt 4,0 mio. kroner fremfor 4,4 mio. kroner.
Projektet skal også ses sammen med effektivisering af administrationen. Færre fysiske møder.
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

0

4,0

4,0

2024

0

4,0

4,0

2025

0

4,0

4,0

Der skal sandsynligvis
foretages investeringer i flere ”kommune
biler”

Fordelingen af potentialet pba. udgifter til
kørsel i 2019.

/

Kontering

Bemærkning

3.15 Projekt 15: Digitalisering og effektivisering af
ledelse og administration
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Administration og ledelse centralt og decentralt samt digitalisering.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
En generel effektivisering af administrationen centralt og decentralt med særlig fokus på
øget fleksibilitet i forhold til digitalisering og arbejdsgange.
2.1. Baggrund
Thisted Kommune har i løbet af de seneste 2 år opnået mere effektive arbejdsgange på en
lang række områder, som følge af en prioriteret indsats omkring automatisering af arbejdsgange ved hjælp af softwareteknologi. Særligt Robot Proces Automation (RPA) har hjulpet
mange afdelinger med at skabe mere effektive arbejdsgange.
Formålet med projektet er at bruge disse erfaringer og arbejde endnu mere med automatiseringer. Endvidere skal der fokuseres på at effektivisere arbejdsprocesser i administrationen gennem en øget fleksibilitet i processer og arbejdstilrettelæggelse.

2. Baggrunden
for forslaget

Driftseffektiviseringerne skal kapitaliseres for at der eksisterer en positiv business case. De potentielle driftseffektiviseringer er lavet på baggrund af de historiske fund.
I Thisted kommune understøttes brugen af fleksible arbejdsformer, når det styrker enten
kvaliteten eller effektiviteten i opgaveudførelsen og bidrager til at skabe en mere attraktiv
arbejdsplads.
Fokus på digital mødeafvikling kan medvirke til fleksibilitet, hurtigere beslutningsgange, og
ikke mindst reduktion i den tid som bruges på møder. Tilsvarende vil et fortsat fokus på optimering (og digitalisering) af arbejdsgange og måden at tilrettelægge arbejdsdagen på,
være medvirkende til at øge effektiviteten.
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Hovedkategori

Underkategori
3.1. Mål
Effektivisering på 8,25 mio. kroner i 2025 sker gennem følgende tiltag til øget effektivitet:
1. Øget fokusering på digital mødeafvikling
2. Øget fokus på webinarer og digital kursusafvikling
3. Øget fokus på fleksibilitet
4. Generel øget fokus på digitalisering i opgaveløsningen
5. Automatisering af proces (RPA)
6. Øget automatisering bogføring
Målet er på tværs af ovenstående tiltag at automatisere processer, der kan generere en
driftseffektivisering, som er større end lønressourcerne til de krævede nyansættelser.
Kommentar vedr. Fakturabehandling. Fakturabehanding er en af de mest ressourcekrævende processer, når de samlede bogføringsopgaver bliver taget i betragtning og derfor
indførte Thisted Kommune automatisk fakturabehandling i 2020.
Fakturabehandleren skal lette processen omkring fakturabehandling, øge kvaliteten og
sikre korrekt moms. Den automatiske fakturabehandler blev sat i drift i Thisted Kommune i
marts 2020 og behandler i dag ca. 23% af de indkomne fakturaer som årligt udgør ca.
105.000 fakturaer svarende til ca. 24.000 fakturaer. 10% af de behandlede fakturaer bliver
automatisk færdigbehandlet. Der har i perioden været enkelte udfordringer med robotten
som løbende er blevet håndteret, og enkelte EAN-nr. er blevet undtaget fra robotten eller
opsat til medarbejdergodkendelse. De indtil nu indhentede besparelser er blevet på de
enkelte områder.

3. Realisering af
forslag

Der vurderes fortsat at være et uudnyttet potentiale i den automatiske fakturabehandling
og følgende målsætning sættes hen over de næste tre år:
•
•
•

2023 35%
2024 45%
2025 55%

I målsætningen indgår både automatisk færdigbehandling eller kontering af fakturaer.
Forudsætninger for beregninger:
Potentielle fakturaer: 90.000
Bogføringsprocent i dag 27%
Heraf:
40% automatisk færdigbehandling
60% kontering
Tidsforbrug 5-10 min. pr. faktura
Timeløn: 200 kr.
Pris pr. faktura: 15-30 kr. (Esbjerg har brugt 45-50 kr. pr. faktura)
Målsætning (af de potentielle fakturaer):
År 2023
35% 31.500 fakturaer, heraf 12.600 fuldaut. og 18.900 kontering:
12.600x30= 378.000 18.900x15=283.500
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År 2024
45% 40.500 fakturaer, heraf 16.200 fuldaut. og 24.300 kontering
16.200x30=486.000 24.300x15=364.500
År 2025
55% 49.500 fakturaer, heraf 19.800 fuldaut. og 29.700 kontering
19.800x30=594.000 29.700*15=445.500
3.2. Risikovurdering
At der ikke bliver skabt den tilstrækkelige effektivisering ved digitalisering og effektiv arbejdstilrettelæggelse.
4.1. Implementeres fra
2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Susanne T. Meisner/Kai Ørsnæs, Mikkel Alstrup
4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der investeres løbende i digitale løsninger.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0,18

0,5

0,32

2023

0,18

6,15

5,97

2024

0,18

7,05

6,87

2025

0,18

8,25

8,07

Kontering

Rammebesparelse
på central og
decentral
administration

Bemærkning
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3.16 Projekt 16: MED-system
Hovedkategori

Underkategori

1. Reduktion af
timeforbrug i relation til MED-systemet.

1.1. Område
Tværgående område der involverer alle dele af organisationen.

2. Baggrunden
for forslaget

1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget består at to dele:
1) Reduktion af timetal til de fællestillidsrepræsentanter der har et forholdsmæssigt
stort timetal frigjort til FTR-arbejde sammenlignet med øvrige frikøbte medarbejdere.
2) Reduktion af timeforbrug til specielt formøder men også ordinære møder. Det
kunne være ved kun at holde formøder når dagsordens indhold kalder særligt på
det. Det kunne være ved i højere grad at afvikle møder digitalt.
2.1. Baggrund
I forhold til pkt. 1 kan der konstateres en stor variation i det forhandlede timetal til FTR, som
ikke umiddelbart kan forklares objektivt. Derfor ligger der et rationale i at skabe et mere
ensartet niveau.
I forhold til pkt. 2 er formålet at fastholde den samme kvalitet til dialogen mellem ledelse og
medarbejderrepræsentanter, men gøre det mere effektivt og med færre møder med gentagne dagsordener. Herunder også et større brug af digitale møder der reducerer kørsel og
dermed også timeforbrug.
3.1. Mål
At timetallet til fællestillidsrepræsentanter samlet set reduceres med et halvt årsværk.

3. Realisering af
forslag

At timeforbruget til formøder og møder i HMU og område-MED samlet set reduceres med
et halvt årsværk.
3.2. Risikovurdering
Effektiviseringen kræver en forhandling med de faglige organisationer, heri ligger der en
procesrisiko.
4.1. Implementeres fra
Skal implementeres fra 1. januar 2023
4.2. Tovholder/forslagsejer
Ulrik Andersen.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

/

2023

/

2024

/

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Ingen
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0

0

2023

0

0,5

0,5

2024

0

0,5

0,5

2025

0

0,5

0,5

Kontering

/

/

/

Bemærkning

/

/

/

3.17 Projekt 17: Abonnementer og licenser
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Center for IT, Digitalisering og Borgerservice (CIDB)
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Projektet vedrører gennemgang af abonnementer og licenser på tværs af alle enheder
med henblik på effektivisering.
Det forventes, at der er et effektiviseringspotentiale over licenser ifm. gennemgang af de
enkelte systemer, som følge brug af Microsoft 365. Ligeledes er det vurderet hvilke abonnementer, som har givet anledning til et realistisk effektiviseringsmulighed i Thisted Kommune.
Effektiviseringsmulighederne dækker over;

2. Baggrunden
for forslaget

Licenser
Capa (PC styring)
Bitdefender (antivirus program)
Add-on Aktiv Signatur (mail signatur)
Citrix (opkobling til serviceforbindelse)
Pinsafe (opkobling til serviceforbindelse)
Intranote (hjemmeside)
Revurdering af abonnementstyper på Microsoft 365.
Abonnementer
Nordjyske

Thisted Kommune | Projekt 60

50

53

Hovedkategori

Underkategori
3.1 Mål
Der vurderes fortsat at være et uudnyttet potentiale i licensstyring ifm. Microsoft 365 udvider deres katalog. Ligeledes benyttelse af samme licenser på tværs af områder.
Målsætning sættes hen over de næste tre år.

3. Realisering af
forslag

3.2 Risikovurdering
Center For It, Digitalisering og Borgerservice kan oplyse at Microsoft pålægger en varslingsstilling på 14% fra budgetår 2023 og frem. Baggrunden kommer af nye kontrakter som kommunerne ikke kan til- og fravælge de enkelte systemer i Office 365.
Disse effektiviseringsmuligheder på licensstyring er indregnet til kommende licensstigning,
hvortil der informeres om yderligere blok for at understøtte nuværende 365 løsning.
Ifm. overgangen af Microsoft basis og udvidet pakke, vil det få betydning for flere af kommunens medarbejdere. Microsoft basis er en webversion som har begrænsning ift. nuværende Office pakke, der installeres direkte på pc’en.
4.1. Implementeres fra
Påbegyndelse kan ske fra januar 2023 og frem til 2025.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Kai Ørsnæs Christensen og Mikkel Alstrup.
4.3. Ressourcer
År

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

0

2023

0

2024

0

Der vurderes ressourcer til implementering vil ske indenfor Center for IT, Digitalisering og Borgerservices budget.
4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der er ikke foretaget enkeltstående eller løbende investeringer for at opnå effektiviseringen. Der er taget forbeholdt for, hvornår kontrakten kan opsiges fra budget 2023 til 2025.
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Hovedkategori

Underkategori
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År
2022

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

0

0

0

0

Licenser/Abonnementer

2023

Licenser/Abonnementer

0,67

0,67

2024

Licenser/Abonnementer

0,72

0,72

2025

Licenser/Abonnementer

0,98

0,98

Licenseffektivisering kommer
fra Center for IT, Digitalisering
og Borgerservices koncerndrift
Kontering
Abonnementseffektivisering
kommer fra kommunens afdelinger som benytter Nordjyske.
Licens: 2021-niveau
Bemærkning
Abonnement: 2022-niveau
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3.18 Projekt 18: Effektivisering af antal børn pr.
kommunal dagplejer
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Projektet vedrører en effektivisering af antallet af dagplejere. Det analyseres, hvor mange
ressourcer der kan effektiviseres, hvis antal børn pr. kommunal dagplejer øges (eksempelvis) fra 3,2 pr. dagplejer til 3,3 børn pr. dagplejer eller 3,4 børn pr. dagplejer.
Det analyseres, hvor mange dagplejere et højere antal børn pr. dagplejer skaber et behov
for.
Projektet hører under Dagtilbud og Undervisning.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
I perioden 2020-2025 fokuseres på udviklingen i det faktiske og forventede antal børn fra 02 år i den kommunale dagpleje. Der analyseres både totaltal og områdevise tal for at sikre,
at analysen forholder sig til variation i børnetallet i de forskellige geografiske områder.
Behovet for dagplejere vurderes således i forhold til børnetallet og geografi.

2. Baggrunden
for forslaget

2.1. Baggrund
Der er behov for en analyse af, hvor stor en effektivisering, der kan skabes ved at øge antal
børn pr. dagplejer, uden at kvalitet og fleksibilitet mindskes.
Der analyseres på totalniveau og på områder. Særlig geografiske områder med et relativt
mindre børnetal skal analyseres.
3.1. Mål
Der budgetlægges i dag med at hver dagpleje passer 3,3 børn. Det vurderes ikke muligt at
øge denne andel.
Derimod iværksættes et arbejde i forhold til at nedbringe tillægget til dispositions- og 5.
barn tillæg.
I 2021 blev der udbetalt 2,4 mio. i tillæg, hvilket var en stigning i forhold til 2020

3. Realisering af
forslag

Ved et målrettet arbejde med placering af børnene estimeres det, at der kan opnås en
mindre udgift på ca. 16% del af det beløb der blev afregnet i 2021, hvilket vil medføre en
mindre udgift på kr. 400.000.
3.2. Risikovurdering
Det vurderes at være en middelrisiko i forhold til at opnå besparelsen.
Pladsanviser/ dagplejen skal som udgangspunkt altid vælge den billige løsning i forhold til
at placere børn, når et barn skal i gæstedagpleje. Udfordringer, som kan betyde, at forældre får for lang transporttid til en gæstedagplejer.
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Januar 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Per Overgaard.

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

4.3. Ressourcer
År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer

2022

20

2023

0

2024

0

4.4. Investeringer for gennemførelse:
Ingen.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2022

0

0,4

0,4

2023

0

0,4

0,4

2024

0

0,4

0,4

2025

0

0,4

0,4

Under forudsætning
af vikardækningen
kan ændres

Intet af bemærke

Kontering
Bemærkning

Intet at bemærke
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3.19 Projekt 19: Gebyr ift. byggesagsbehandling
Hovedkategori

Underkategori

1. Beskrivelse af
forslaget

1.1. Område
Byggesagsbehandling.
Projektet omfatter en analyse af, hvor stort et provenu der kan skaffes gennem gebyr på
byggesagsbehandlingen.
Projektet hører under Plan og Miljø.
1.2. Kort beskrivelse af forslaget
Baggrunden for projektet er et behov for at vurdere, hvor meget af Thisted Kommunes ressourcer til byggesagsbehandlingen, der kan betales af ansøgerne i forbindelse med ansøgernes ønske om en byggesagsgodkendelse. Der fokuseres både på ansøgninger fra borgere og virksomheder.
Foruden at tilvejebringe et estimat for et provenu, er målet at påvirke adfærden og kvaliteten i ansøgningerne. Det er erfaringen, at forhåndsdialogen kan blive meget ressourcekrævende, idet ansøgeren søger at bruge service fra byggesagsbehandlingen, som kræver ressourcer, der skal tilvejebringes fra andre områder. Målet er således både provenu og
adfærdsregulering.
Der fokuseres på forskellige former for gebyrmuligheder:
•
I form af et opstartsgebyr
•
Ved betaling af en del af sagsbehandlerens timer i forbindelse af forhåndsdialogen
•
Til finansiering af timeforbrug i forbindelse med byggesagsbehandlingen
Der inddrages erfaringer fra andre kommuner på deres faktureringsgrad, eksempelvis har
en kommune anført, at den årligt har faktureret mellem 22% til 30 % årligt. Indtægten svinger afhængig af antallet af byggesager, samt andre opgaver i teamet, som kan kræve
mere eller mindre tid i de enkelte år. Det er kun opgaver jf. byggeloven, som kan konteres,
og afhængig af graden af fx høringer jf. planloven, og andre opgaver vil konteringsprocenten alt andet lige svinge fra år til år.
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Hovedkategori

Underkategori
2.1. Baggrund
Thisted Kommune kan vælge at opkræve et byggesagsgebyr for den tid, vi bruger på at
behandle en byggesag. Det kan både være et fast beløb eller efter en timepris. Der må
ikke opkræves for andet end de timer Thisted Kommune bruger på byggesagsbehandlingen og kun jf. byggeloven.
Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne opkræver, når de skal behandle en
byggesag. 22 kommuner har valgt helt at droppe byggesagsgebyret*

2. Baggrunden
for forslaget

Gennemsnitsprisen pr. time er ifølge Dansk Byggeri 631 kroner. Der er stor variation i timeprisen, idet prisen varierer fra 312 kroner i timen i Mariagerfjord Kommune til 919 kroner i Hørsholm Kommune (*jf. www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/kort-se-hvad-din-kommune-tager-i-byggesagsgebyr).
Guldborgsund og Glostrup kommuner opkræver et samlet fast gebyr for behandlingen af
en byggesag på henholdsvis 1.000 kroner og 1.038 kroner*
Gebyr på byggesagsbehandling vil bidrage til finansiering af byggesagsbehandlingen
samt påvirke adfærden hos ansøgerne med henblik på at give ansøgerne et økonomisk
incitament til egenhændigt at tage et større ansvar selv.
3.1. Mål
Målsætningerne bag forslaget er følgende:

1. At skaffe et provenu til dækning af en del af byggesagsbehandlingen
2. At give ansøgerne et incitament til at forbedre kvaliteten i egen forberedelse af
byggesagen, og dermed spare ressourcer i byggesagsbehandlingen

3. Realisering af
forslag

3.2. Risikovurdering
Intet gebyr er en konkurrenceparameter i diverse analyser, som fx Dansk Industris årlige erhvervsklimamåling. Indførelse af gebyr vil derfor alt andet lige have negativ en effekt på,
hvor på barometeret kommunen ligger.
Derudover vil det alt andet lige blive opfattet som en serviceforringelse for ansøgeren, da
servicen hidtil har været gratis.
Gebyret kan være variabel i forhold til antallet af byggesager, samt evt. besparelser på
antallet af medarbejdere.
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Hovedkategori

Underkategori
4.1. Implementeres fra
Januar 2023.
4.2. Tovholder/forslagsejer
Plan- og Miljøchef Marianne Davidsen Galsgaard.
4.3. Ressourcer

4. Ressourcer, investeringer og
tidshorisont

År

Medarbejder ressourcer årsværk/timer*

2022

9.075 t.

2023

9.075 t.

2024

9.075 t.

* Der beregnes 1.650 t. pr. medarbejder/år x 5,5 medarb.
4.4. Investeringer for gennemførelse:
Der skal indkøbes et system til timeregistrering – bedste bud for udgift er 200.000 kr. samt en
årlig licens.
5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.
År

5. Forventede effekter

Investeringer

Driftseffektivisering

Netto

2023

0,2

1,44

1, 2

2024

0,03

1,44

1,41

2025

0,03

1,44

1,41

Kontering

/

/

/

Bemærkning

/

/

/
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P60-forslag
2023

2024

2025

2026

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik

-3.700.000

-5.700.000

-6.700.000

-6.700.000

Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur

-3.700.000

-5.700.000

-6.700.000

-6.700.000

2056

-3.700.000

-5.700.000

-6.700.000

-6.700.000

-3.000.000

-12.020.000

-17.400.000

-17.400.000

Skoler og Uddannelse

0

-3.820.000

-9.000.000

-9.000.000

3054

0

-3.820.000

-9.000.000

-9.000.000

Børne- og Familieområdet

-100.000

-300.000

-500.000

-500.000

3063

-100.000

-300.000

-500.000

-500.000

Dagtilbud til børn

-1.400.000

-6.400.000

-6.400.000

-6.400.000

3070

P2. Sammenlægning af dagtilbud

-1.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

3071

P5. Finansiering af minimumsnormering

0

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

3072

P18. Effektivisering kommunal dagpleje

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Borgerservice

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

3062

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Social- og Seniorudvalget

-1.320.000

-2.940.000

-3.140.000

-3.140.000

Pleje og omsorg for ældre

-1.320.000

-2.640.000

-2.640.000

-2.640.000

4048

P8. Centralisering af madproduktion

-1.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

4049

P9. Lukning af to plejecentre

0

0

0

0

4050

P10. Udlicitering vask af borgeres tøj

-320.000

-640.000

-640.000

-640.000

Det specialiserede voksenområde

0

-300.000

-500.000

-500.000

4047

0

-300.000

-500.000

-500.000

Arbejdsmarkedsudvalget

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

Arbejdsmarked

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

5007

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

Økonomiudvalget

-12.580.000

-15.805.000

-18.465.000

-18.465.000

Fællesudgifter og Administration

-12.580.000

-15.805.000

-18.465.000

-18.465.000

0

-1.300.000

-2.500.000

-2.500.000

P11. Central ejendomsadmin og kloge kvm.

Børne- og Familieudvalget

P1. Skolestruktur

P3 Effektivsering opholdsstedet Kronborg

P6. Personlige ydelser i Borgerservice

P4. Kontraktstyring på handicap

P12 Mindreforbrug beskæftigelsesudgifter

6051

P13. Nedlæggelse medfinansieringspuljen

6052

P15. Digitalisering og effektivisering

-5.970.000

-6.870.000

-8.070.000

-8.070.000

6053

P19. Gebyr ift. Byggesagsbehandling

-1.240.000

-1.415.000

-1.415.000

-1.415.000

6057

P14 - Reduktion i høj takst til kørsel

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

6060

P16 - MED-system

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

6066

P7 Udbud af IT og telefoni

-200.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

4. august 2022
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6069

P17 Abonnementer og licenser

Udvalg i alt

4. august 2022

2023

2024

2025

2026

-670.000

-720.000

-980.000

-980.000

-30.600.000

-46.465.000

-55.705.000

-55.705.000

Side 2 af 2
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