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Odder kommune  

Økonomichef Jørgen Bruun 

Iflg. aftale med Henning Haahr fremsendes hermed punkt som bedes medtaget på  byrådsdagsordenen den 25.1.16  

Med venlig hilsen 

John Rosenhøj  

************************************************************************************************ 

Hermed fremsættes ændringsforslag til budgettet for 2016-2019 

Besparelserne angives i forhold til de punkter, som der er vedtaget i de respektive udvalg – januar 2016  

Samlede besparelser som ikke gennemføres     kr. 1.860.300 

Socialudvalget pkt. 6 bilag 1 SSU Detailbeskrivelse 

Pkt. 3.11 Voksen Handicap     kr.   100.000 

Udskrivning af dagtilbud blev reduceret til kun 50% udskrivning i dagtilbud, og skønnes at udgør en manglende 

besparelse 100.000 og denne foreslås ikke gennemført i 2016 men først fra 2017, når alternativ tilbud til denne gruppe 

er udarbejdet.  

 

BUK udvalget 

Bilag 2 Detaibeskrivelser af spareforslag 

Pkt. 2.7. Forhøjelse af forældrebetaling 0-3 år.    kr.   255.000 

Denne forhøjelse gennemføres ikke af hensyn til vore nabokommuner og direkte ødelæggende for bosætningen, da 

netop de børnefamilier vi ønsker som nye borgere – netop ser på disse udgifter. Vi kan evt. vælge først at takstregulere i 

2017 – således vi altid ligger lavere end vore nabokommuner ”konkurrenter”  

Odder Kommune incl. morgenplads efter forhøjelse pr. md. Kr. 1719 UDEN FORHØJELSE KR. 1562 

Skanderborg kommune  0-2 år / 3 år       kr. 1600/kr. 1300 

Horsens Kommune                       kr.  1711 

Aarhus Kommune                      kr.  1887 

 

 

Pkt. 2.9. Lukning af Egestammen.     Kr.  655.300 

Der er ikke p.t. afklaret hvor man i stedet vil oprette klub – kunne jo være skovbakkeskolen, men da denne først er 

færdig i ultimo 2017 ønskes Egestammen bevaret i 2016 og 2017, hvorved man så har god tid til dels at informere børn, 

forældre og lave en god planlægning for den nye klub og derfor med de besparelser som det giver fra 2018  

 

Bilag 1 udfasning af implementeringsdelen 
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Pkt. 3 Tildeling til specialklasser  - altså lærerkræfter.    Kr. 350.000 

Som bekendt fås dette tilskud til og med 2017 hvorfor det foreslåes, at der sættes ind allerede nu med et konkret forslag 

til hvordan dette tilskud kan undværes, hvorfor denne tilskæring først sker i takt med tilskuddet fjernes, for der må vel 

være et formål med at det gives helt frem til 2017 og så bør det ikke skæres væk allerede for 2016 

Vi har igen her at gøre med de svageste elever som brug for såvel støtte m.v. – denne besparelse/introduktion  kan koste 

dyrt for kommunen på længere sigt.  

Forslaget er derfor at besparelsen først implementeres fra 01.08.2017 

 

Pkt 4. Specialpladser SFO     kr. 500.000 

Igen her kører tilskuddet til og med 2017 og i stedet for denne forhastede besparelse, ønsker jeg besparelsen udskudt til 

01.08.17 således elever, lærer, forældre kan informeres i tide – ligesom et alternativ kan gennemdrøftes i udvalget, da 

jeg også har bemærket, at iflg.. sagsfremstillingen DEN MEGET STORE FORSKEL I PRISEN MELLEM HOU 

SKOLE OG PARKVEJENS SKOLE.  

Igen tager man de lavest hængende frugter, som kan være dyrt på sigt, da det netop er vore svageste børn der skal betale 

prisen. 

 

 

  2016 2017 2018 2019 

Soc.udvalget      

Pkt. 6  100.000 0 0 0 

      

BUK udvalget      

Pkt.  2.7  255.000 350.000 350.000 350.000 

Pkt.  2.9.  655.300 1.150.100 1.150.100 1.150.100 

Pkt.  3.  350.000 600.000 600.000 600.000 

Pkt.  4.   500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

      

I alt besparelser   1.860.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 

Som ønskes 

ændret, aflyst  

Finansiering se 

nedenfor 

 ovenstående 

besparelser 

erstatters af 

nedenstående 

ovenstående 

besparelser 

erstatters af 

nedenstående 

ovenstående 

besparelser 

erstatters af 

nedenstående 

ovenstående 

besparelser 

erstatters af 

nedenstående 
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DF s forslag til 

finansiering for 

2016-2019 

BUK udvalget      

Pkt. 2.7  0 255.000 350.000 350.000 

Pkt. 2.9  0 0 1.150.100 1.150.000 

Pkt. 3  0 350.000 600.000 600.000 

Pkt. 4  0 500.000 1.200.000 1.200.000 

Skoletandplejen 

Reguleres p.gr.a 

5% faldende 

børnetal 

 

450.000 

 

450.000 

 

450.000 

 

450.000 

Kunstpuljen Indkøb af kunst 30.000 30.000 30.000 30.000 

      

MTU      

Indkøb af mask.  500.000 500.000 500.000 500.000 

      

ØK udvalget      

Flygtning 

modtagerhus 

Ikke lovbunden 

opgave 

380.000 450.000 450.000 450.000 

      

VITA PARK 

udvalget 

Kun afholdt 1  

Møde 04.05.15 

500.000 500.000 500.000 500.000 

   3.035.000 4.185.100 4.185.100 

Samlede 

finansiering 

efter ændring 

jfr. ovenstående  

  

 

 

1.860.000 

 

 

 

3.035.000 

 

 

 

4.185.100 

 

 

 

4.185.100 
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Begrundelse for de foreslåede besparelser er: 

 

BUK Udvalget.  

Forslag til ændringer i allerede vedtagne besparelse se ovenstående – men nye besparelser: 

Skoletandplejen. 

Som følge af faldende børnetal 5 % ses børnetandplejens budget ikke reduceret tilsvarende, og dette bør ske.  

 

 

MTU 

Maskinkontoen kan udmærket nedsættes i  for 2016 og i udvalget blev det aftalt, at vi i 2016 sætter os ned med en 

tættekam og gennemgår detaljeret budgettet for at få så realistisk et budget som muligt.  

Dette udvalg er som andre udvalg også overbudgetteret på nogle områder.  

 

ØK udvalget 

Netop flygtninge i vor kommune er årsag til vi i denne omgang skal finde ekstra kr. 3. mio hvilket absolut er for lidt, for 

det bygger på forudsætning 64 flygtninge i 2016 og der kommer nærmere 100, så de ekstra 3 mio. rækker ikke.  

Derfor har jeg koncentreret mig om at finde ud af hvad der lovbunden opgave i forhold til flygtninge og ikke lovbunden 

opgave og her er modtagerhuset et af ØK oprettet hus som vi ikke er forpligtet til. 

Netop til denne gruppe er der i forvejen tilknyttet kæmpeudgifter for kommunen og de er stigende – så derfor denne 

besparelse til fordel for vore egne handicappede, børn osv.  

 

Vita Park Udvalget. 

Fik i budgetaftalen for 2016  tillagt  1.055 mio til udvikling af Vita Park. Vedtaget i Odder byråd den 05.10.15 

Dette beløb foreslåes besparet med kr. 500.000 da de bløde værdier som vore handicappede børn og voksne, børn i 

daginstitutioner og børn med særlige handicap må komme foran indkøb af kunst og kultur.  

I øvrigt ses udvalget kun at have afholdt et møde, nemlig  04 maj 2015, hvilket ikke indikere den helt store 

udvikling/aktivitet.   

 

 


