
Overblik over effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole 2022+

Nr. Effektiviseringer Politikområde 2022 2023 2024 2025 Investeringsbehov

LAER 1-E Skemalægning - dagtilbudsområdet Almene Dagtilbud   -0,64   -0,64   -0,64   -0,64                          0,31 

LAER 2-E Tomgangsplads Almene Dagtilbud   -0,08   -0,08   -0,08   -0,08                              -   

LAER 3-E 5-børnskontrakt Almene Dagtilbud   -0,08   -0,08   -0,08   -0,08                              -   

LAER 4-E Den pædagogisk ledelse i børnehusene Almene Dagtilbud   -0,96   -0,96   -0,96   -0,96                              -   

LAER 5-E Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse Almene Dagtilbud   -0,21   -0,21   -0,21   -0,21                              -   

LAER 6-E Øget fleksibilitet på dagplejen Almene Dagtilbud   -0,05   -0,05   -0,05   -0,05                              -   

LAER 7-E Eksterne digitale netværksmøder Almene Dagtilbud   -0,20   -0,20   -0,20   -0,20                              -   

LAER 8-E Flere skærmbesøg i Sundhedsplejen
Sundhed for Børn 
og Unge

  -0,20   -0,20   -0,20   -0,20                              -   

TVÆR 1-E
Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til 
virtuelle møder

-       -         -         -         -                                -   

TVÆR 2-E Sygefravær -       -         -         -         -                                -   

-2,42 -2,42 -2,42 -2,42 0,31Effektiviseringer i alt



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,64 -0,64 -0,64 -0,64

Investeringsbehov i mio. kr. 0,31

Resultat i mio. kr. -0,33 -0,64 -0,64 -0,64

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Der skal investeres i en digital løsning. 

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Lettere administrative opgave i forbindelse med skemalægning  

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Skemalægning - dagtilbudsområdet

LAER 1-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

Dagtilbudsområdet skal i foråret tage stilling til deltagelse i et pilotprojekt vedr. skemalægning på dagtilbudsområdet. Målet 

med pilotprojektet er at minimere den administrative opgave, i at skemalægge personalegruppen optimalt og mere smidigt 

op mod børnegruppen og det efterfølgende rulles ud til alle dagtilbud i kommunen. På nuværende tidspunkt anvendes der 

gennemsnitligt 150 minutter om ugen af hvert børnehus til skemalægning. Med den digitale læsning forventes det at 

nedbringe det gennemsnitlige minutter til 60 minutter om ugen pr. børnehuse. Dette svarer til en effektivisering på 1,7 

årsværk samlet set på de 33 børnehuse i Holbæk Kommune. 

Vær opmærksom på at budgettet hos de fire dagtilbudsområder reduceres med 0,8 mio. kr., da nettoeffektiviseringen så vil 

være 0,64 mio. kr. Differencen skyldes forældrebetaling.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Der kan være enkelte tilfælde, hvor forældrene ikke får den gæstedagplejer som barnet plejer at være hos. 

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Tomgangsplads

LAER 2-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

I forbindelse med indskrivning og opstart af et nyt barn i dagplejen kan en plads stå ubesat i op til 2-3 måneder fra et barn er 

udmeldt til et nyt barn starter i pladsen.

Den tomme plads udnyttes i denne periode så vidt muligt til gæstedagpleje og er med til at reducere den udgift, der ellers 

ville være til gæstevederlag, når et barn er i gæstedagpleje hos en dagplejer der i forvejen har alle pladser besat. 

Det vurderes at der ved en endnu mere målrettet styring og anvendelse af tomgangspladserne til gæstedagpleje kan opnås 

en reduktion i udgifterne til gæstevedlag på i alt 80.000 kr. Vær opmærksom på at budgettet hos de fire dagtilbudsområder 

reduceres med 0,1 mio. kr., da nettoeffektiviseringen så vil være 0,08 mio. kr. Differencen skyldes forældrebetaling.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere serviceniveau
Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Forslaget vil betyde, at dagplejen ikke i samme grad som nu vil kunne opfylde forældrenes ønske om plads i dagplejen og/eller 

plads hos en bestemt dagplejer - det vil ikke altid været muligt at få tildelt plads i eget lokalområde.

Nogle forældre vil derfor muligvis være nødsaget til at køre længere for at få et dagplejeplads, eller modtage en plads i en af 

børnehusene.

Det er ikke opgjort, hvor mange familer det umiddelbart vil berører.

Forslaget vil alt andet end lige betyde en mere effektiv udnyttelse af pladskapaciteten i dagplejen, hvor det i forvejen er svært 

at nå det fastsatte på om en gennemsnitlig belægning på 3,7 barn pr. dagplejer.    

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

5-børnskontrakt 

LAER 3-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

Overenskomsten for dagplejerne indeholder mulighed for at der kan indgås aftale om, at dagplejeren har fem børn indskrevet 

(såkaldte 5 børns kontrakter). 5 børnskontraktterne anvendes for i højere grad at kunne tilgodese forældres ønske om valg af 

dagplejere, da der for en periode skabes en ekstra plads hos den pågældende dagplejer, der ellers normalt kun har 4 børn fast 

indskrevet.

Der er i dag ingen begrænsninger på områdernes brug af 5 børns kontrakter.  

Det som nu forslås er, at brugen af 5 børns kontakter reduceres således at der ikke kan indgås 5 børns kontrakter af en varighed 

på mere end en måned. 

Forslaget vil optimere det gennemsnitligt antal indskrevne børn hos dagplejerne ved at eventuelle tomme pladser hos en 

dagplejer bliver besat frem for, at der sker ekstra indskrivning af et barn som femte barn hos en anden dagplejer.  

Vær opmærksom på at budgettet hos de fire dagtilbudsområder reduceres med 0,1 mio. kr., da nettoeffektiviseringen så vil 

være 0,08 mio. kr. Differencen skyldes forældrebetaling.

  



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,96 -0,96 -0,96 -0,96

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,96 -0,96 -0,96 -0,96

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Det er som nævnt i beskrivelsen af forslaget besluttet, at der med enkelte undtagelser skal være én pædagogisk leder ved 

alle børnehuse (matrikler). Beslutningen er truffet på baggrund af en meget blandet erfaring med delt ledelse af flere 

børnehuse, hvor både medarbejdere og forældre har oplevet det delvise fravær af en leder som problematisk. 

Prioriteringen af én leder pr. matrikel er med til at sikre effektiv ledelse og drift med høj kvalitet i de enkelte børnehuse. Den 

lokale ledelse er med til at sikre rettidig indgriben i personale- og børnesager og dermed sikre udvikling, trivsel og god 

økonomistyring. Fra forældreperspektiv opleves det generelt som værdifuldt, at der er en tilstedeværende leder - og fra 

medarbejdersiden er det generelt vigtigt, at der er en leder hvor der kan søges sparring når der opstår usikkerhed. 

En model, hvor der i en ny tildelingsmodel for børnehusene laves en fordelingsnøgle til ledelse, vil som nævnt berøre alle 

børnehuse - og vil formentlig betyde at en del pædagogiske ledere ikke længere vil varetage ledelse i hele deres arbejdstid 

og vil skulle indgå direkte i det daglige pædagogiske arbejde. 

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Den pædagogisk ledelse i børnehusene

LAER 4-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

Efter en periode fra 2015 hvor der har været delt ledelse af flere børnehuse (én pædagogisk leder for mindre børnehuse) 

besluttede kommunalbestyrelsen i 2019, at der som udgangspunkt skal være én pædagogiske leder ved hvert børnehus. 

Forældrebestyrelsen har dog mulighed for at søge dispensation. Denne mulighed er kun anvendt af området Katrinedal, 

hvor der to steder i området er delt ledelse af to børnehuse. I det ene tilfælde (i Svinninge) skyldes det en snarlig 

sammenlægning af de to børnehuse. Det andet sted (Hagested og Udby) er der tale om to forholdsvis små børnehuse. 

Med forslaget ligges der op til at reducere i ledelsestiden i alle dagtilbudsområder. Udgangspunktet for pædagogisk ledelse 

på dagtilbudsområdet er, at man som leder ikke indgår i normeringen ift. det pædagogiske personale og det direkte daglige 

pædagogiske arbejde i børnehusene. Effektiviseringsforslaget går på at tilpasse ledelsestid på området. Det er fortsat 

udgangspunktet, at der skal være én pædagogisk leder ved hvert børnehus. Men forslaget vil betyde, at nogle ledere på 

området vil have færre ledelsestimer og derved en stilling med ledelsesestimer samt timer som vil indgå direkte i det daglige 

pædagogisk arbejde. En del af ledelsesopgaverne vil kunne løses ved, at der skrues lidt op for den administrative 

understøttelse. 

Det vil være bestyrelserne der afgør, hvordan den endelig ledelsestid fordeles, idet der kan være mere behov for tid i nogle 

institutioner end andre.  



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,21 -0,21 -0,21 -0,21

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,21 -0,21 -0,21 -0,21

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Forslaget kan resultere i at forældre der har behov for den fulde åbningstid og som har plads i et af de syv børnehuse med 

reduceret åbningstid, kan se sig nødsaget til at flytte børnehus eller finde andet pasningstilbud. I områder med flere 

børnehuse er åbningstiden i forvejen tilrettelagt, så der så vidt muligt åbnes og lukkes forskudt af hinanden for dermed at 

tilgodese de forældre som har behov for f.eks. en tidlig åbningstid. Denne mulighed vil i givet fald blive reduceret og 

forældrene vil blive yderligere begrænset i deres frie valg af institution.    

Forældrebestyrelserne har i dag mulighed for at tilrettelægge åbningstiden i børnehusene, så den kan variere mellem 48 og 

54 timer om ugen. Ingen børnehuse har i dag en åbningstid på under 52 timer. Men i nogle områder er der et eller flere 

børnehuse der har en åbningstid på mere end 52 timer for at kunne tilgodese forældrenes pasningsbehov. 

Ingen eller kun meget begrænsede i forbindelse med et eventuelt øget behov for institutionnsskift.

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse

LAER 5-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

Alle børnehuse i Holbæk Kommune har som udgangspunkt en åbningstid på 52 timer/ugen i 47 uger. Ved at reducere i 

åbningstiden for 7 af børnehusene i lokalområder, hvor der er mere end et børnehus, vil det stadig være muligt at tilbyde 

pasning i den fulde åbningstid for de familier, der har behovet. Det vurderes, at det ud fra denne model kan være muligt at 

reducere med 2 timer/ugen i åbningstiden i 7 børnehuse fordelt med henholdsvis ét i Tølløse og Jyderup samt fem af 

børnehusene i Holbæk By.  I beregningen antages det, at der er 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper i perioden (de 2 

timer) i hver af de syv børnehuse. Dette betyder en effektivisering på 0,21 mio.kr. svarende til 0,5 årsværk. Vær opmærksom 

på at budgettet på dagtilbudsområdet reduceres med 0,26 mio. kr., da nettoeffektiviseringen så vil være 0,21 mio. kr. 

Differencen skyldes forældrebetaling.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Investeringsbehov i mio. kr. 0,00

Resultat i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Øget fleksibilitet på dagplejen

LAER 6-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

I Holbæk Kommune modtager dagplejerne et ekstra tillæg ved overarbejde. Effektiviseringen beror på at der ikke anvendes 

dette tillæg, hvor der samtidig gives mulighed for afspadsering.  Dette vil gøre det mindre fleksibelt for forældrene, men vil 

retfærdiggøre det arbejdsmæssige forhold for dagplejen. 

Vær opmærksom på at budgettet hos de fire dagtilbudsområder reduceres med 0,063 mio. kr., da nettoeffektiviseringen så 

vil være 0,05 mio. kr. Differencen skyldes forældrebetaling.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Investeringsbehov i mio. kr. 0,00

Resultat i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Eksterne digitale netværksmøder 

LAER 7-E

Politikområde Kerneområde

Almene Dagtilbud Læring og Trivsel

COVID-19 har sat skub i brugen af digitale møder. Ifølge beregninger fra andre kommuner ligger der et stort 

effektiviseringspotentiale i at udnytte de muligheder, der er ved at benytte virtuelle møder. I løbet af 2021 skal muligheden 

for at afholde eksterne digitale samarbejdsmøder og borgermøder, i højere grad rulles ud, end før Covid-19 på Læring og 

Trivsel. Børnehusene har flere netværksmøder med andre faggrupper fra Børneindsatsen, hvor forældrene er involveret. 

Faggruppen består af ressourcepædagoger, Ergo/fys medarbejdere, sagsbehandlere, psykologer og 

sprogstimuleringsmedarbejdere i Børneindsatsen. 

Ved brug af virtuelle møder samt kvalificering af mødedeltagelse, kan der indhentes effektiviseringsgevinster. Særligt digitale 

samarbejdsmøder giver en effektivisering i form af minimering af transporttid. Det vil give værdi i forhold til en mere effektiv 

arbejdsdag for medarbejderne, da deltagelse af flere forskellige fagprofessionelle i mødet vil kunne ske virtuelt.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Lene Magnussen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Investeringsbehov i mio. kr. 0,00

Resultat i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Flere skærmbesøg i Sundhedsplejen

LAER 8-E

Politikområde Kerneområde

Sundhed for Børn og Unge Læring og Trivsel

Erfaringerne fra Covid-19 viser at anvendelsen af virtuel kommunikation både kan skabe en mere effektiv opgaveløsning 

effektivisere og i flere tilfælde også øge kvaliteten overfor borgerne. Med forslaget indføres der skærmbesøg i enkelte møder 

mellem sundhedsplejen og borgerne. Skærmbesøgene vil blive anvendt efter en individuel og konkret vurdering. 

Anvendelsen af skærmbesøgene vil medføre større fleksibilitet for både borgere og medarbejdere, samtidig er dette en 

supplerende metode til understøttelse af helhedsindsatsen. Der er ligeledes mulighed for inddragelse af pårørende/det 

sociale netværk. 



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Kasper 

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder

TVÆR 1-E

Politikområde Kerneområde

- Økonomi

Erfaringer fra omlægning af fysiske interne møder til onlinemøder viser, at der kan ske en effektivisering af 

mødeafholdelsen. Chefgruppen har besluttet at 25% af de fysiske møder fremadrettet skal omlægges til olinemøder, hvor 

det gennemsnitlige tidsforbrug reduceres med 5 minutter pr. møde pr. deltager. 

Beregninger udarbejdes på baggrund af antal afholdte interne møder i 2019.

Der regnes på en fordeling af effektiviseringen på tværs af udvalgene. Det samlede potentiale anslås til at være 1,75 mio. 

kr.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson

Udvalget for Børn og Skole Kasper 

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Sygefravær

TVÆR 2-E

Politikområde Kerneområde

- Økonomi

Sygefravær som effektivisering behandles som et selvstændigt punkt på mødet i ØKU den 14. april 2021. Det  

sendes efterfølgende i høring som en del af effektiviseringerne i 2022, hvis ØKU beslutter det.

I perioden hvor Covid 19 har været over os, har der været et lavere sygefravær i Holbæk Kommune, end kommunen 

normalt har haft. Når sygefraværet er lavt, øges fremmødet med en større produktivitet til følge.  


