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Referat 
Hovedudvalget 

Arbejdsmiljø og MED 

 
Mødedato: 15. juni 2021 
Mødet påbegyndt: kl. 12:30 
Mødet afsluttet: kl. 
Mødested: Lokale 469 
Fraværende;  
Ledelse: Leif Serup, Leif Johannes, Jesper Carlsen. Bettina Hedeby Madsen 
deltog på ledelsessiden ud over Tommy Christiansen. 
 
Medarbejdersiden: Peter Skovbo og David Nordstrøm deltog ikke. For Karen 
Margrethe Bak og Christina Kaas Larsen deltog suppleanter: Gitte Bæk og Heidi 
Stokbro. 
 
 
Bemærkninger 
  
 
 
Følgende sager behandles: 
 
Pkt. Tekst Side 
1 Budget og økonomi 2 
2 Covid 19 3 
3 "Tiden efter Corona" 4 
4 Ramme for Hjemmearbejde i Hjørring Kommune 5 
5 APV 6 
6 Arbejdsmiljødrøftelse 1 2021 7 
7 Valg og udpegning 01.01.22-31.12.23  9 
8 Eventuelt og punkter til kommende møde 10  
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1.        Budget og økonomi 

Sagsfremstilling 
Punktet deles i to: 

1. Orientering om økonomi. (Sagsfremstilling til Byrådets møde den 26. maj 
er vedlagt, samt bilag hertil 1, 2 og 5 fra mødet. Øvrige bilag kan findes 
på hjemmesiden)  

2. Opfølgning på Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget den 9. juni.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 

Det indstilles,  
Drøftes. 

Beslutning 
1. Orientering v/Tommy Christiansen taget til efterretning. 
2. Ingen bemærkninger. 

Bilag 

• Økonomirapport 1, 2021 - alle udvalg - Byrådets sagsfremstilling 
• Økonomisk overblik 
• Sagsfremstillinger alle udvalg 
• Forventede effekter af Covid 19 på de enkelte områder 
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2.        Covid 19 

Resumé 
Orientering om den nuværende situation. 
Ledelsessiden foreslår, at punktet ikke fremadrettet sættes på dagsordenen, men 
at evt. emner i stedet behandles under evt. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 

Det indstilles,  
Drøftes. 

Beslutning 
Krisestaben er nu nedlagt og nye daglige smittetal er meget lave.  
Punktet medtages ikke fremover som fast punkt på dagsordenen.  
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3.        "Tiden efter Corona" 

Sagsfremstilling 
Ekstra punkt som aftalt: 
 
Åben drøftelse af udfordringer og opmærksomhedspunkter efter Corona.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 

Det indstilles,  
Drøftes 

Beslutning 
Udvalget drøftede opmærksomhedspunkter i genåbningsperioden.  
 
Udvalget var enige i at alle bør være opmærksomme på forskellighederne – både 
på individniveau og mellem arbejdspladser, så alle får den bedst mulige 
overgang til den nye dagligdag.  
Et fokus som alle har i forvejen, så derfor er det reelt et budskab om at fastholde 
dette.  
 
Udvalget aftalte at udsende et FølgMED med udvalgets holdninger herunder:  
 
Respekt og plads til forskellighed, med forventning om at man på 
arbejdspladserne får talt med hinanden om overgang til ny dagligdag, samt 
hvilken læring man tager med sig fra tiden der gik.  
Arbejdspladserne gives mulighed for at aflevere læringspunkter fra tiden der gik i 
forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet.  
 
Emner berørt under drøftelsen: Hjemmearbejde, gode vaner ift. sygefravær, samt 
møder virtuelle contra fysiske.  
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4.        Ramme for Hjemmearbejde i Hjørring Kommune 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet forslag til supplerende ramme for hjemmearbejde med afsæt i 
de to tidligere udsendte vejledninger til hhv. ledere og medarbejdere. 
Notatet udgør et supplement til de to pjecer, som Hovedudvalget tidligere har 
godkendt. Formålet er at guide lederne i fremadrettede (corona-uafhængige) 
dialog med medarbejderne. 
Såfremt Hovedudvalget godkender rammen vil de tre notater blive bearbejdet, så 
der ligger en samlet fremadrettet udgave rettet mod ledere og en fremadrettet 
opdateret udgave rettet mod medarbejdere. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 

Det indstilles,  
• At Hovedudvalget godkender den fremadrettede ramme til efterretning 
• At de to tidligere udarbejdede pjecer tilpasses med afsæt i dette, som 

grundlag for den fremadrettede tilgang til hjemmearbejde i Hjørring 
Kommune 

 

Beslutning 
Udvalget godkendte materialet. 
Pjecerne vil med afsæt i rammen blive revideret, så de kan bruges i som det 
fremadrettede grundlag for arbejdspladsernes drøftelser også efter Covid19.  

Bilag 

• Når der arbejdes hjemme - Rammer og vejledning 
• Når der arbejdes hjemme - Medarbejdere 
• Når der arbejdes hjemme - Ledere 
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5.        APV 

Sagsfremstilling 
Hovedudvalget vedtog på det seneste møde, at der Arbejdsmiljø og MED skulle 
udarbejde indspirations- og vejledningsmateriale om APV til 
arbejdsmiljøgrupperne. APV skal revideres i 2021.  
Selv om der allerede er APV-materiale tilgængeligt på kommunens hjemmeside 
er en ajourføring blevet relevant på grund af en ny bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø og ændringer i Arbejdstilsynets praksis ved arbejdspladsbesøg. 
Arbejdsmiljø og MED vil på mødet fremlægge det foreløbige resultatet af en 
revision af hjemmeside og vejledningsmateriale. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 

Det indstilles,  
til orientering og drøftelse 

Beslutning 
Orientering og gennemgang af værktøj og vejledning v/Kurt Larsen 
Udvalget tog gennemgangen til efterretning.  
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6.        Arbejdsmiljødrøftelse 1 2021 

Sagsfremstilling 
Helt som vanligt deles arbejdsmiljødrøftelsen i to dele: En, der ser bagud og 
giver status, og en, der på et senere møde fastlægger kommende års 
indsatsområde.  
Her fremlægges del 1, altså en kort status på den gennemførte indsats, der blev 
besluttet af Hovedudvalget i september 2019, og som følge af pandemien har 
strakt sig over en længere periode end forventet. Det, Hovedudvalget besluttede 
i 2019 var, at der skulle gennemføres besøg hos alle arbejdsmiljøgrupper, og at 
det relevante MED-udvalgs næstformand også skulle inviteres, så man kunne få 
drøftet samarbejdet mellem MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe.  
 
Der vedlægges et kort notat om det samlede indtryk, som Arbejdsmiljø og MED 
har fået af arbejdspladsbesøgene. Hovedudvalget er tidligere præsenteret for 
denne opsamling.  
 
Til denne første del er der også vedlagt: 

• Arbejdsskadestatistik for arbejdsulykker for hhv. 2019 og 2020 
Da den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget ikke blev 
gennemført i 2020 er der nu to statistikker at forholde sig til. Det 
fremgår tydeligt, at covid-19 sætter et stort aftryk på statistikken for 
2020, mens 2019-tallene ligger på et niveau som tidligere år. 

• Opgørelse over reaktioner i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på 
kommunale arbejdspladser i 2019 og 2020 samt en beskrivelse af nye 
reaktionsmuligheder og tilsynspraksis.  

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 

Det indstilles,  
til drøftelse 

Beslutning 
Kort orientering v/Kurt Larsen 
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Udvalget drøftede opgørelsen over arbejdsskader. Materialet bliver anvendt som 
grundlag for arbejdsmiljødrøftelse 2. 
Udvalget tog herefter orienteringen til efterretning.  

Bilag 

• HU arbejdsmiljødrøftelse 2021 del 1 
• Arbejdsskadeopgørelse 2019 
• Arbejdsskadeopgørelse 2020 
• AT besøg i 2019 og 2020 sammenskrivning 
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7.        Valg og udpegning 01.01.22-31.12.23  

Sagsfremstilling 
Hvert andet år er der valg og udpegning til MED-og arbejdsmiljøorganisationen i 
Hjørring Kommune. 
Hovedudvalget sætter formelt valget i gang i efteråret forud for den nye 
valgperiode som er 1. januar 2022 - 31. december 2023. 
 
Valget sker i 3 spor. 

• Arbejdsmiljørepræsentanter vælges fra arbejdspladsniveau og herfra til 
de øvrige niveauer.  

• Medlemmer til MEDudvalgene udpeges af Hovedorganisationerne på alle 
niveauer over arbejdspladsniveau. 

• Lederrepræsentanterne vælges af lederne selv mellem sig efter de 
bestemmelser der står i MEDaftalen. 

 
Deadline for udpegninger som foregår via koordinering af lokale repræsentanter 
er medio november, hvorefter der indberettes i lønsystemet samt opdateres 
MED-databasen.  
Processen foregår i samspil med områdernes sekretariater, AM-koordinatorer og 
Hovedudvalgets sekretariat. 

./. Køreplan for de forskellige MED-niveauer opdateres forinden www.hjoerring.dk 
 
Infomøde afholdes med hovedorganisationerne forud for udpegning. 
Information til organisationen går via HeltSikkert og FølgMED. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 

Det indstilles,  
Drøftelse med henblik på igangsætning af valg og udpegning for ny periode.  

Beslutning 
Udvalget godkendte igangsættelse af valg og udpegning.  
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8.        Eventuelt og punkter til kommende møde 

Sagsfremstilling 
Øvrige meddelelser: 
 
 
Revideret årsplan: 
 
31. august – Økonomi 
09. september – Budgetseminar 
21. september – Økonomi 
30. september 

• Budget og økonomi 
• Covid19 
• Arbejdsmiljødrøftelse 2 (Beslutning om 2022) 

05. oktober - Fællesmøde Sygefravær / Kerneopgave 
30. november 

• Budget og økonomi 
• Covid19 

 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 

Det indstilles,  
- 

Beslutning 
-  
  
 
 



Økonomirapport 1, 2021 - alle udvalg

RESUME
Opsamling af Økonomirapport 1 på tværs af alle udvalg.

Sagsfremstilling
I henhold til "Principper for Økonomistyring" fremlægges den tværgående Økonomirapport 1 til politisk
behandling.

Den tværgående økonomirapport har til formål dels at samle og formidle de overordnede økonomiske
resultater af budgetopfølgningen på tværs af udvalg, og dels at sikre den formelle behandling og
godkendelse af eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger fra de enkelte udvalgsområder.

Indmeldingerne fra de enkelte udvalgsområder er samlet i et økonomisk overblik, som fremgår af
sagens bilag 1. Dette overblik indeholder budgetopgørelse, finansieringsoversigt og likviditetsoversigt.

Den aktuelle situation med Covid-19 bevirker, at resultaterne af økonomirapporten er forbundet med
ekstra stor usikkerhed. Derfor anbefales det, at de bevillingsmæssige konsekvenser inden for
driftsrammerne først håndteres ved økonomirapporten i efteråret kombineret med udvalgenes
almindelige initiativforpligtigelse til så vidt muligt at imødegå forventede merudgifter.

For en uddybende beskrivelse af resultaterne på de enkelte udvalgsområder henvises til
udvalgsbehandlingen, hvorfra de enkelte sagsfremstillinger er optrykt i bilag 2.

Samlet økonomisk resultat
Økonomirapporten viser,

At der samlet set på tværs af udvalg forventes budgetbalance på driften, når der tages højde for
forventede Covid-merudgifter set i sammenhæng med Covid-puljen, men dog med et forventet
større forbrug af overførte driftsbevillinger fra 2020. På denne baggrund anbefales bufferpuljen på
25,0 mio. kr. tilført kassen for at udjævne det forventede forbrug af driftsoverførsler.
At der på beskæftigelsesområdet er særlig stor usikkerhed omkring resultaterne. Derfor foretages
der en fornyet økonomiopfølgning på området efter sommerferien, som sammenholdes med
Økonomiaftalen for 2022 og de endelige tal for efterregulering af beskæftigelsesområdet og
midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget. Byrådet har i den forbindelse afsat ekstra 30,0 mio. kr.
til imødegåelse af forventet negativ efterregulering af indtægtsgrundlaget.
At der forventes gennemført et stort anlægsprogram i 2021 afledt af et højt anlægsbudget og den
særlige aktivitet omkring fremrykkede anlægsprojekter. Den endelige gennemførelse af årets
anlægsprogram er i høj grad påvirket af den overophedning, som opleves i byggebranchen.
Sagens bilag 4 indeholder en uddybende beskrivelse af status på de enkelte anlægsprojekter.
At der samlet set forventes et kasseforbrug på 133,9 mio. kr., som er 155,5 mio. kr. mere end
forventet i det vedtagne budget. Kasseforbruget skyldes i høj grad det forventede forbrug af
overførte drifts- og anlægsbevillinger, herunder forbrug fra Covid-puljen.
At de finansielle poster samlet set viser marginale ændringer, som bevillingsmæssigt er tilpasset,
jf. uddybende beskrivelse i bilag 6.
At likviditeten fortsat stiger væsentligt til et niveau på 295,3 mio. kr. ved udgangen af april måned.



Likviditeten vil fortsat stige de kommende måneder.

Opsamling Covid-økonomi
Byrådet afsatte i regnskab 2020 en Covid-pulje på 37,5 mio. kr., som efter udmøntning af 4,8 mio. kr. til
det kommunale testkorps viser et restbudget på 15,3 mio. kr.

Tabel 1: Opgørelse af rest Covid-pulje
i mio. kr. Beløb Bemærkning

Overførte midler til Covid-pulje fra regnskab 2020 -37,5

Robusthed til understøttelse afdriftsområder indenfor SÆH 7,7 Byrådsbeslutning nov. 2020

Ekstranormeringer på dagtilbudsområdet indenfor BFU 5,2 Byrådsbeslutning jan. 2021

Genstartshjælp til erhvervs-, forenings- og kulturliv 4,6 Byrådsbeslutning mar. 2021

Kommunalt testkorps 4,8 Forventet udgift i 2021

Restbeløb i Covid-pulje -15,3

Sagen indeholder i bilag 5 en uddybende beskrivelse af, hvordan Covid-19 forventes at påvirke
driftsøkonomien på de enkelte udvalgsområder.

Ud fra disse indmeldinger er det forventningen, at puljen i løbet af året bliver disponeret fuldt ud til
finansiering af Covid-merudgifter. Der foretages en fornyet opfølgning herpå ved økonomirapporten i
efteråret og endeligt ved regnskabsaflæggelsen for 2021. Særligt er der usikkerhed omkring afledte
covid-besparelser i forhold til at finansiere egne Covid merudgifter på de enkelte udvalgsområder.

Opsamling indefrosne feriemidler og udnyttelse af overskudslikviditet
Byrådet vedtog på møde den 24. marts 2021 at gennemføre en frivillig indbetaling af 59,5 mio. kr. til LD
Fonde for at reducere kommunens forpligtigelse på indefrosne feriemidler fra 209,8 mio. kr. til 150,3
mio. kr. En del af den frivillige indbetaling var bundet op på frigivelse af deponerede midler for netto 19,6
mio. kr. Desværre har ministeriet meddelt afslag på den ansøgte frigivelse, da der ikke var lovhjemmel
til at frigive deponeringer vedrørende lejemål. Dermed er indbetalingen reduceret til 39,9 mio. kr.

Resultatet af økonomirapporten, herunder påvirkningen fra Covid-økonomien og udviklingen i
likviditeten viser, at der er grundlag for at øge indbetalingen til fonden med yderligere 80,9 mio. kr. ved
brug af overskudslikviditet. En ekstra indbetaling vil være en god forretning for Hjørring Kommune, da
kommunen sparer den årlige indeksering af restgælden på aktuel 1,5 % og samtidig vil det medvirke til
en væsentlig forbedring af driftsbalancen fremadrettet. Ved en alternativ placering af overskudslikviditet
i obligationer vil afkastet ligge fra 0-0,5%.

Ved indbetaling af yderligere 80,9 mio. kr. vil de årlige driftsudgifter i år 1 til 10 gennemsnitligt falde fra
7,8 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

Tabel 2: Yderligere indfrielse af indefrosne feriemidler.
I mio. kr. Beløb
Indefrosne feriemidler 209,8
Første indbetaling. -39,9
Restgæld efter indbetaling 169,9



Brug af bufferpulje, som ved denne økonomirapport er tilført kassen. -25,0

Anvendelse af Covid-likviditetslån, som ikke forventes anvendt til Covid-formål. -42,0

Frigivelse af deponering ved udlodning af overskydende kapital i HMN Naturgas. Der
fremsendes særskilt sag til politisk behandling.

-13,9

Yderligere indbetaling fra overskydende budgetmidler -80,9
Restgæld efter yderligere indbetaling 89,0

Ansøgte tillægsbevillinger fra de enkelte udvalgsområder
De bevillingsmæssige ændringer er samlet op i bevillingsskemaer fra de enkelte udvalgsområder, til
endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Godkendelsen omfatter omprioriteringer mellem
sektorer inden for et udvalgsområde, flytning mellem udvalg og ansøgning om kassefinansierede
tillægsbevillinger.

Økonomirapporten indeholder samlet set en bevillingsmæssig kasseforbedring på 18,6 mio. kr. før
disponering af overskudslikviditet til indbetaling af feriemidler.

Bevillingsskemaerne er vedlagt i bilag 3, hvor forsiden indeholder et samlet overblik.

Hertil skal SÆH have tilført 1,9 mio. kr. i puljepenge vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien via
indsatser for ældre og udsatte borgere i kommunen, jf. bilag 7.

Lovgrundlag
Principper for Økonomistyring.
Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes Budget- og Regnskabssystem.
Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI
Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaer og indstillinger i øvrigt.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Økonomisk overblik.
2. Sagsfremstillinger, alle udvalg.
3. Bevillingsskemaer, alle udvalg.
4. Samlet anlægsopfølgning.
5. Forventede effekter af Covid-19 på de enkelte udvalgsområder.



6. Notat, finansielle område
7. Notat, Stimuli til oplevelsesindustrien via indsatser for ældre og udsatte borgere.

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at økonomirapporten godkendes
at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med indstillinger fra
de enkelte udvalg, jf. bevillingsskemaer i bilag 3
at orienteringen om den gennemsnitlige likviditet tages til efterretning
at overskydende likviditet på 80,9 mio. kr. anvendes til frivillig indbetaling af indefrosne
feriemidler med fokus på de ældste medarbejdere

at administrationen i den forbindelse bemyndiges til at gennemføre indbetalingen til
LD Fonde hurtigst muligt og i øvrigt gennemføre de afledte bevillingsmæssige
konsekvenser heraf, herunder ansøge ministeriet om frigivelse af deponering ved
udlodning af overskydende kapital i HMN Naturgas

at SÆH-udvalget meddeles en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til igangsætning af initiativer
vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien via indsatser for kommunens ældre og udsatte
borgere, jf. bilag 7.
at der i henhold til beslutning i SÆH-udvalget frigives beboermidler svarende til 2,824 mio.
kr. til vedligeholdelse af anlæg på ældre- og handicapområdet

Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-2021, 19. maj 2021:
Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Søren Smalbro deltog ikke under punktets behandling.
Louise Bilde Hvelplund deltog ikke i mødet.

BESLUTNING
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.



I mio. kr. 
(+) = udgifter/merforbrug    
(-) = indtægter/mindreforbrug/merindtægt

Budget 2021 
Vedtaget

Overførsel fra 
2020  til 2021

Bevillings-
mæssige 

ændringer
Budget 2021 

Korrigeret
Forbrug 2021

31. marts
Forventet 
regnskab

Afvigelse 
korrigeret 

budget

Tilpasning 
bevillinger 

ØK1

Afvigelse efter 
bevillings-
mæssige 

tilpasninger

Heraf 
forventet 

overførsel 
til 2022

A. Det skattefinansierede område

Skatter -3.129,5 0,0 0,0 -3.129,5 -923,1 -3.129,1 0,3 0,3 0,0 0,0

Tilskud og udligning -1.681,5 39,7 0,0 -1.641,8 -428,8 -1.640,1 1,7 1,7 0,0 0,0

Indtægter i alt -4.811,0 39,7 0,0 -4.771,3 -1.351,9 -4.769,3 2,1 2,1 0,0 0,0

Driftudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget 581,6 37,0 19,5 638,1 162,2 585,3 -52,7 -19,5 -33,3 -19,6

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.191,0 3,0 0,0 1.194,1 272,0 1.187,5 -6,5 -8,1 1,5 0,0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.504,0 8,1 10,6 1.522,7 288,5 1.534,0 11,3 4,0 7,3 -0,1

Teknik- og Miljøudvalget 147,8 10,9 0,0 158,7 30,2 154,8 -3,8 0,0 -3,8 -10,3

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.090,7 18,8 5,2 1.114,7 256,4 1.111,1 -3,6 3,1 -6,7 -3,8

Total 4.515,2 77,7 35,2 4.628,1 1.009,3 4.572,8 -55,4 -20,4 -35,0 -33,8

Driftresultat før finansiering  -295,8 -143,2 -342,7 -196,5 -53,3 -18,3 -35,0 -33,8

Renter mv. 2,5 0,0 0,0 2,5 0,4 3,8 1,3 1,3 0,0 0,0

Resultat af ordinær driftvirksomhed -293,3 -140,7 -342,2 -192,7 -52,0 -17,1 -35,0 -33,8

Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget 35,0 31,9 2,1 69,0 2,4 19,2 -49,8 0,0 -49,8 -29,0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget * 33,5 46,8 14,8 95,2 6,6 91,5 -3,7 0,0 -3,7 -5,3

Teknik- og Miljøudvalget 16,3 28,8 1,0 46,1 2,8 49,9 3,7 0,0 3,7 5,1

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 90,3 46,3 -2,0 134,6 9,1 110,7 -23,9 0,0 -23,9 -23,8

Total 175,1 153,9 15,9 344,9 20,9 271,2 -73,8 0,0 -73,8 -53,0

Resultat af det skattefinansierede område -118,2 204,3 -321,4 78,5 -125,8 -17,1 -108,7 -86,8

B. Forsyningsvirksomheder

Drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat i alt -118,2 204,3 -353,0 78,5 -125,8 -17,1 -108,7 -86,8

Finansieringsoversigt  

Låneoptagelse -51,0 -86,3 0,0 -137,3 -42,0 -139,2 -1,9 -1,9 0,0 0,0

Finansforskydninger 52,4 0,0 3,9 56,3 81,3 56,7 0,4 0,4 0,0 0,0

Afdrag på lån 95,1 0,0 3,2 98,4 26,7 98,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0

Indbetaling indefrosne feriemidler 0,0 0,0 39,9 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansposter i alt 96,6 -86,3 47,0 57,3 66,1 55,4 -1,9 -1,5 -0,4 0,0

Ændring af likvide midler

(- = kasseforbedring) -21,6 185,0 98,1 261,6 -286,9 133,9 -127,7 -18,6 -109,1 -86,8

 
Likviditet

Budgetopgørelse

Samlet resultat

* Bevilling og forbrug er tilrettet efter udvalgsbehandling

Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 5. maj 2021
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00.30.14-Ø00-4-21 

2. Økonomirapport 1, 2021 for Økonomiudvalgets område

Resumé 
Resultat af Økonomirapport 1 - på Økonomiudvalgets budgetområde. 

Sagsfremstilling 
I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender administrationen hermed 
resultat af Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område til politisk 
behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen 
pr. 31. marts 2021.  

Resultaterne tager afsæt i indmeldinger fra de enkelte budgetansvarlige. 

Driftsoversigt: 

På baggrund af budgetopfølgningen kan følgende konkluderes: 

• Økonomirapporten udviser et samlet forventet mindre forbrug på 33,3
mio. kr. efter bevillingsmæssige tilpasninger, som primært er sammensat
af følgende:

o Forventede driftsoverførsler til 2022 på 19,6 mio. kr.
o Rest Covidpulje på 15,3 mio. kr.
o Forventede merudgifter afledt af Covid-19 på 1,8 mio. kr.

• Inden for udvalgsområdet forventes driftsoverførslerne at falde fra 37,0
mio. kr. til 19,6 mio. kr. Generelt set har de budgetansvarlige indmeldt
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Hjørring Kommune 
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budgetbalance med udsving i forhold til niveauet for driftsoverførsler. Der 
forventes et forbrug af driftsmidler på 17,4 mio. kr. Ud over en generel 
anvendelse og nedgang i rul på de rammestyrede afdelings-budgetter på 
i alt 10,5 mio. kr. kan forbruget af driftsoverførsler tilskrives stigende 
udgifter på forsikringsområdet samt planlagt anvendelse af overførte 
driftsmidler under IT og Digitalisering, som på grund af Covid-19 er 
udskudt til 2021.  

• Økonomirapporten indeholder forslag til omprioriteringer inden for drift, så
der samlet set er sikret budgetbalance og udvalget dermed opfylder
kravet om initiativforpligtelse. Denne del er uddybet i vedlagte
bevillingsskema i bilag 1.

• På udvalgets grundbudgetterede områder som AES-bidrag og
administrations-bidrag til Udbetaling Danmark forventes der et merforbrug
på i alt 2,8 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen.

AES-bidrag betales til staten, og fastsættes efter 
Arbejdsskadeafgiftsloven. Der betales AES-bidrag ud fra en takst pr. 
medarbejder, og taksten udregnes ud fra branchens niveau af 
arbejdsskader, som forventes at være stigende de næste år. For Hjørring 
Kommune betyder det, at taksten er steget med 25% fra 2020 til 2021 
svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr., og forventes at stige med 
yderligere 25% fra 2021 til 2022.  
AES har udmeldt, at kommunen ikke skal forvente kompensation for de 
stigende udgifter, da arbejdsgivere skal betale AES-bidrag efter 
Arbejdsskadesikringsloven §55. Der er dog igangsat en uddybende 
analyse af området i forhold til mulige kompensationer for at imødegå de 
stigende udgifter fra 2022 og frem. 

Udbetaling Danmark udsender hvert år primo august et skøn for 
administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for det kommende år, som 
danner grundlag for budgetlægningen på området. Udbetaling Danmark 
fastsætter efterfølgende i januar måned det endelige 
administrationsbidrag, som betyder at der i 2021 forventes et merforbrug 
på 0,4 mio. kr. 

• Forventede udgifter til det Kommunale Testkorps på 4,8 mio. kr.
anbefales finansieret af den centrale Covid-pulje ved denne
Økonomirapport.
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• Den forventede serviceramme for 2021 håndteres i den tværgående
økonomirapport, hvor bufferpuljen på 25 mio. kr. anbefales tilført kassen
til håndtering af udsving i driftsoverførslerne.

• På anlægssiden forventes der samlet set en netto anlægsudgift på 19,2
mio. kr., som i høj grad kan henføres til anlægsprojekter vedr.
opgradering af P-faciliteter i Hjørring Midtby, fritidshus i Løkken,
nedrivning af Havbakken og energibesparende investeringer.

Covid-pulje på 6,0 mio. kr. er disponeret til kommunens forenings- og 
kulturliv, og vil blive udmøntet i 1. halvår 2021. 

Anlægsbuffer på 14,0 mio. kr., som blev afsat ved budget 2021 til 
håndtering af udsving i anlægsoverførsler og aftalegrundlag på landsplan, 
håndteres først ved Økonomirapport 2.  

Samlet set forventes anlægsrullet at falde fra 31,9 mio. kr. til 29,0 mio. kr. 
Sagens bilag 2 indeholder en uddybende beskrivelse af status på de 
enkelte projekter, herunder den forventede udvikling i anlægsrullet. 

Covid-19 
Forventninger til regnskabsresultatet for 2021 er lig 2020 forbundet med 
usikkerhed afledt af Covid-19. Forventede mer-/mindreudgifter afledt af Covid-19 
er indarbejdet i Økonomirapporten. Der forventes pt. merudgifter på 
Økonomiudvalgets område for samlet 1,8 mio. kr. som primært kan henføres til 
rengøring og kantinedrift på rådhuset og jobcenter samt til midlertidige 
citrixlicenser. Herudover er der udgifter til det Kommunale Testkorps på 4,8 mio. 
kr., som anbefales finansieret af Covid-puljen ved denne Økonomirapport. I bilag 
3 fremgår en uddybende beskrivelse og opgørelse af forventet effekt af Covid-19 
for udvalgets område i 2021. 

I den tværgående Økonomirapport opgøres fagudvalgenes forventede mer-
/mindreudgifter afledt af Covid-19, og det er forventningen, at Covid-puljen i løbet 
af året bliver disponeret fuldt ud til finansiering af Covid-merudgifter. Der 
foretages en fornyet opfølgning herpå ved økonomirapporten i efteråret og 
endeligt ved regnskabsaflæggelsen for 2021. 
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Tabel 1: Opsamling af central Covid-pulje i 2021

Lov grundlag 
Principper for Økonomistyring. 
Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. 

Økonomi 
Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Bilag  
1. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget.
2. Anlægsoversigt. Økonomiudvalget.
3. Notat Covid-19, Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller, 
• at Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes.
• at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse

med vedlagte bevillingsskema.
• at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i

den tværgående økonomirapport.
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Økonomirapport 1 2021, AUU

RESUME
Økonomirapport 1 består af en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, et skøn over forventet
regnskab for 2021 samt indstilling af en række bevillingsmæssige korrektioner.

Sagsfremstilling
Konsekvenser af Covid-19
Forvaltningen har i bilag 2
beskrevet en række af de forventede konsekvenser for udvalgets område i forhold til covid-19.

Økonomirapport 1 for 2021
Økonomirapport 1 for 2021 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
forventede regnskab udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. på tværs af sektorer jævnfør tabel 1
herunder:

Tabel 1: Økonomirapport 1 - 2021, sektorniveau, mio. kr.

Sektor Forsørgelsesydelser
For sektor Forsørgelsesydelser skønnes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Indenfor sektoren er det særligt
områderne sygedagpenge og førtidspension, der viser et merforbrug. Sygedagpengeperioden er som
følge af covid-19 blevet lovgivningsmæssigt forlænget i flere omgange med stigning i sagstallet til følge,
mens der for førtidspension har været en højere tilgang end forudsat i budgettet. I forhold til udviklingen
på landsplan er udviklingen dog mere afdæmpet med en lavere stigningstakt i Hjørring indenfor begge
områder. Forventningerne til den fremadrettede udgiftsudvikling på forsørgelsesområdet trykprøves og
fremlægges til behandling på udvalgsmøderne i juni og august.

De enkelte serviceområder indenfor sektoren er nærmere kommenteret i selve økonomirapporten i bilag
1.

Sektor Job og Ungeindsats
For sektor Job og ungeindsats forventes der et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. efter bevillingsmæssige
ændringer. Indenfor sektoren er det særligt ”Job og afklaring”, der udviser et mindreforbrug i
sammenhæng med mindre aktivitet i form af kursuskøb mv i forbindelse med nedlukningen af
beskæftigelsesindsatsen.

Forsørgelsesområdet og aktiveringsindsatsen er et såkaldt budgetgaranteret område, hvor staten i
forbindelse med Økonomiaftalen for det kommende år finansierer kommunernes forventede samlede
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udgiftsbehov. Ved større afvigelser for kommunerne under ét kan der ske midtvejsregulering af
rammen. En eventuel midtvejsregulering i 2021 drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne
mellem KL og regeringen.

Sektor Specialundervisning for voksne
For sektor Specialundervisning for voksne forventes et mindreforbrug på 0,150 mio. kr.

Bevillingsmæssige korrektioner
Der foretages en række bevillingsmæssige korrektioner med overførsel af bevillinger til andre
udvalgsområder. Hovedparten af korrektionerne vedrører i lighed med tidligere år budgetomplaceringer
med relation til Hjørringmodellen. De indstillede bevillingsmæssige korrektioner fremgår af
økonomiafsnittet.

Opsummering af Økonomirapporten
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets økonomirapport 1 udviser samlet set et merforbrug på 1,5
mio. kr. efter bevillingsmæssige korrektioner. Skønnet for det forventede regnskab i 2021 er forbundet
med væsentligt større usikkerhed end vanligt, både som følge af den midlertidige særlovgivning og
usikkerheden om udviklingen på arbejdsmarkedet. Den skønnede afvigelse er derfor forbundet med
betydelig usikkerhed.

Lovgrundlag
Hjørring Kommunes principper for økonomistyring
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

ØKONOMI
De indstillede bevillingsmæssige korrektioner er:

Flytning mellem udvalg:
5,240 mio. kr. søges flyttet fra ”Job- og Ungeindsats” til Arbejdsmarkedsområdet på konto
6, som en del af udmøntningen af investeringsstrategien. Flytningen er identisk med de
seneste år ved ØK1 og vedrører beskæftigelsesmedarbejdere, virksomhedskonsulenter til
styrket praktikopfølgning, styrket jobformidlerfunktion mv.
2,820 mio. kr. søges flyttet fra ”Job- og Ungeindsats” til SÆH-udvalget. Flytningen vedrører
indsatser igangsat i investeringsstrategiregi, herunder Kofu, aktiviteter i Sundhedscentret
mv. Desuden overføres også til afløbsudgifter til bl.a. bostøtte som aftalt i forbindelse med
budget 2020.

De bevillingsmæssige korrektioner er sammenfattet i tabel 2 herunder:

Tabel 2: Indstillede bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr.
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Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Bilag:
1. Økonomirapport 1 - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
2. Notat om forventede konsekvenser af Covid-19 for udvalgets område

DIREKTØREN FOR ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER,
at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 1
at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at
de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til økonomiafsnittet vedrørende flytning mellem
udvalg godkendes
at der til udvalgets møde i august fremlægges en økonomiopfølgning set i lyset af den
særlige situation på arbejdsmarkedet

BESLUTNING

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne.
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SÆH Økonomirapport 1

RESUME
I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges Økonomirapport 1 pr.
31. marts 2021 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det
forventede regnskabsresultat for 2021.

Sagsfremstilling
I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 1 for 2021
på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er
udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2021 og indeholder en prognose for det
forventede regnskabsresultat for 2021 for såvel drift som anlæg.

Drift
Der forventes et merforbrug på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område svarende til i alt 7,3
mio. kr. Heraf forventes overført et nettomindreforbrug 0,1 mio. kr. således at nettoafvigelsen forventes
at udgøre 7,4 mio. kr.

Indeholdt i afvigelsen er merudgifter afledt af Covid-19 svarende til i alt 18,5 mio. kr. De forventede
udgifter til Covid-19 svarer til niveauet ved trykprøvningen af SÆH Budget 2021, jf. BY 27/1 2021.
Udgifterne afledt af Covid-19 udgøres primært af
- Meropgaver og rengøring på ældrecentrene og botilbud
- Værnemidler mv. på tværs af udvalg
- Test af personale
- Sagspukkel på Tandplejen, jf. SÆH 11/11 2020

og fordeler sig i udvalget på nedenstående 3 serviceområder:
- Sundhed – Udfører (Tandplejen): 2,0 mio. kr.
- Ældre – Udfører (Ældrecentre og Syge- og hjemmepleje): 13,0 mio. kr.
- Handicap – Udfører (Bo- og dagtilbud): 3,5 mio. kr.

Udgifterne til Covid-19 overstiger således udvalgets samlede merforbrug på 7,3 mio. kr. Det betyder, at
hvis der ses bort fra Covid-19 forventes reelt set et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. for SÆH-udvalgets
område.

Mindreforbruget er primært sammensat af mindreforbrug på myndighedsdelen af såvel ældre- som
handicapområdet. I alt forventes et mindreforbrug på de aktivitetsstyrede myndighedsområder på 7,3
mio. kr.
Øvrige mindreforbrug er resultat af især merindtægt på Boligadminstration svarende til 3,0 mio. kr.
Merindtægten udgøres af beboermidler, som anvendes til at sikre de fornødne henlæggelser til
vedligeholdelse af boligmassen på SÆH.
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De store driftsområder; syge- og hjemmeplejen og ældrecentrene på Sundheds- og Ældreområdet,
samt bo- og dagtilbuddene på Handicapområdet forventes i det store og hele at udvise balance, når der
ses bort fra Covid-19 afledte udgifter.

For en nærmere beskrivelse af de vigtigste afvigelser på sektorniveau henvises til bilag 1.

Særlige Borgersager
Det fremgår af bilag 1 under Myndighed Ældre, at der i årets første måneder er registreret en høj tilgang
af Særlige Borgersager. Det vil sige borgere, som har brug for helt særlige foranstaltninger i form af
pleje- og hjælper-opgaver enten som beboer på ældrecenter eller som modtager af syge- og
hjemmepleje.

Til orientering kan oplyses, at kommunerne delvist refunderes for udgifter til enkeltsager som er særligt
dyre. At være ”særlig dyr” vil i denne sammenhæng sige, at kommunens udgifter over 0,85 mio. kr. pr.
borger udløser refusion på 25%, udgifter over 1,66 mio. kr. pr. borger udløser refusion på 50%, og
udgifter over 2,09 mio. kr. udløser refusion på 75%.

De gældende regler trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2021 efter udligningsreformen i 2020, som
medførte
- nedsættelse af beløbsgrænserne for hhv. 25 og 50 pct. refusion på voksenområdet, så de følger
grænserne på børneområdet.
- indførelse af en ny refusionsgrænse på 75 pct. på både børne- og voksenområdet.
- fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67 år er omfattet af
refusionsordningen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 blev SÆH-områdets indtægtsbudget vedr. refusioner for
Særligt dyre Enkeltsager forhøjet med med 14 mio. kr.

Forvaltningen blev på seneste SÆH-udvalgsmøde bedt om at udarbejde en nærmere afdækning af
borgere som pga. særlige behov og udfordringer er meget omkostningstunge for kommunen.

Afdækningen fremgår af det lukkede bilag 5, som viser en oversigt over borgere som repræsenterer
højere end 2 mio. kr. i bruttoudgift for kommunen.

Bevillingsmæssige ændringer ved Økonomirapport 1
De bevillingsmæssige ændringer omfatter en flytning 2,820 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget vedr.
Arbejdsmarkedsområdets Investeringsstrategi. Budgetflytningen er udtryk for, at sundhedsområdet
leverer en række ydelser indenfor rammerne af Investeringsstrategien. Derudover udmøntes 1,5 mio.
kr. fra Økonomiudvalgets NT-kørselspulje afsat til at imødekomme forventede ubalancer på
fagudvalgene vedr. NT-kørsel. Til orientering kan oplyses, at NT-kørsels-området også indgår i
trykprøvningen af Budget 2022.

Øvrige bevillingsmæssige ændringer vedrører budgetomplaceringer indenfor SÆH-udvalgets ramme.
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For en udspecificering af bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 2.

I forhold til det forventede merforbrug, foreslås det at afvente Økonomirapport 2, før der gennemføres
bevillingsmæssige ændringer, idet forventningerne og prognoserne for forbrugsudviklingen for resten af
året stadig er behæftet med en vis usikkerhed.

Forventede overførsler til 2022
På 2 områder er det på nuværende tidspunkt forventet, at der skal ske overførsler af et samlet
nettomindreforbrug på 0,141 mio. kr. til 2022. 
Det drejer sig om:
- overførsel af merforbrug på 0,979 mio. kr. jf. handleplan til afvikling af merforbrug på Sundheds- og
Ældreområdet
- overførsel af mindreforbrug på 1,120 mio. kr. ift. ramme afsat til kapacitetstilpasninger af
plejeboligkapacitet frem mod ibrugtagning af nyt ældrecenter i Sindal

Anlæg

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør netto 84,039 mio. kr. i 2020. Heraf udgøres 15,500
mio. kr. af henlagte beboermidler.

På nuværende tidspunkt forventes de fleste projekter at forløbe som planlagt. Dog er der et
længerevarende projekt under rammen for Omlægninger på det specialiserede område, hvoraf
størstedelen først udnyttes fra 2022, og der derfor skal overføres 4,000 mio. kr. Desuden ved vi
erfaringsmæssigt, at der på vedligeholdelsesrammerne typisk er en række projekter, der ikke bliver
afsluttet indenfor regnskabsåret. Det forventes derfor allerede nu, at der overføres et mindreforbrug på
1,150 mio. kr. til 2022. Modsat forventes et merforbrug på 2,810 mio. kr., der stammer fra et ikke
afsluttet projekt fra 2013 vedrørende sammenlægning af køkkenfunktioner fra Hirtshals og Hjørring.

Digitalt Omsorgsjournalsystem og Etablering af lægehus i Hirtshals forventes afsluttet i år. Vedr.
førstnævnte forventes et merforbrug i størrelsesordenen på 1,6 mio. kr. Der forventes således alt i alt et
mindreforbrug i 2021 på 0,734 mio. kr.

Som angivet ved SÆH-udvalgets prioritering af anlægsrammer 3. februar 2021, er der brug for en
yderligere frigivelse af henlagte beboermidler. Det foreslås at frigive yderligere 2,369 mio. kr. af de
henlagte beboermidler vedr. Vedligeholdelsesramme Ældre samt 0,455 mio. kr. af de henlagte midler
vedr. Vedligeholdelsesramme Sundhed-Handicap. Dvs. i alt 2,824 mio. kr.

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI
Tabellen herunder viser udvalgets forventede regnskab fordelt på sektorer. Som det fremgår
forventes efter bevillingsmæssige ændringer et samlet merforbrug på udvalgets område på 7,314
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mio. kr.

Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalget

Korrigeret
budget

Forbrug pr.
31. marts

Forventet
Regnskab

2021

Forventet
afvigelse ift.
korrigeret

budget
(+)=merforbrug

(-)=min.forbrug
Bev. 

ændringer

Afvigelse 
efter bev. 
ændringer

Heraf 
forventes
overført
til 2022

i mio. kr.
Udvalget i alt 1.522,680 288,524 1.534,022 11,342 4,028 7,314 -0,141

Administration og Service 46,096 12,933 43,059 -3,037 0,033 -3,070 0,000
Sundheds- og
Ældreområdet 980,483 186,714 995,897 15,414 2,030 13,384 -0,141
Handicapområdet 495,254 113,701 494,219 -1,035 1,965 -3,000 0,000
Social Tilsyn Nord 0,846 -24,824 0,846 0,000 0,000 0,000 0,000

Forventet afvigelse 11,342

- bevillingsmæssige
ændringer 4,028

- overførsel til 2022 -0,141
Nettoafvigelse 7,455

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. SÆH Økonomirapport 1, drift
2. SÆH Bevillingsmæssige ændringer, drift
3. SÆH ØK1 Anlægsopfølgning
4. SÆH Covid-19 bilag
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5. Særligt Dyre Enkeltsager (lukket bilag)

DIREKTØREN FOR SUNDHED, ÆLDRE OG HANDICAP INDSTILLER,
at Økonomirapport 1 godkendes
at de driftsmæssige bevillingsændringer vedr. flytninger mellem udvalg og omplaceringer indenfor
SÆH-udvalget godkendes jf. bilag 2
at der frigives beboermidler svarende til 2,824 mio. kr. til vedligeholdelse af anlæg på ældre- og
handicapområdet

BESLUTNING
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Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

RESUME
I henhold til Principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 1, der er
en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Der forventes et samlet mindreforbrug for udvalgets
område på 3,805 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 1 kan
godkendes og sendes til Byrådet.

Sagsfremstilling
Ud fra bestemmelserne i Principper for økonomistyring, skal der udarbejdes en større
økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2021, som skal fremlægges for Byrådet 26. maj 2021.
Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer.

Teknik- og
Miljøudvalget i mio.
kr.

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab 2021

Afvigelse
korrigeret

budget

Heraf forventes
overført til 2022

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000
Park og Vej 129,980 136,480 6,500 0,000
Byggeri og Ejendomme  3,942 3,742 -0,200 -0,200
Natur og Miljø  19,625 13,125 -6,500 -6,500
Landdistrikter  5,105 1,500 -3,605 -3,605
I alt 158,652 154,847  -3,805  -10,305

Drift
I kolonnen "Afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og det
korrigerede budget aflæses. Samlet forventes der et mindreforbrug på 3,805 mio. kr., hvoraf der på
nuværende tidspunkt er forslag om overførsel af mindreforbrug til 2022 på 10,305 mio. kr., hvor der blev
overført et mindreforbrug på knap 10,900 mio. kr. fra regnskab 2020. Forklaringen på, at der er forskel
mellem regnskabsresultatet og forslag til overførsel til 2022 er, at afvigelsen på Forsyningsområdet ikke
overføres mellem budgetår, men henlægges på mellemregningskonti, da området er brugerfinansierede
og økonomisk skal hvile i sig selv. Derudover overføres der ikke på budgetafvigelser for vintertjenesten,
og det forventes ligeledes, at udgifter som følger af Covid-19 finansieres af central puljen som i 2020.
For en yderligere uddybning heraf henvises til bilag 1 - driftsbemærkninger.

For Sektor Forsyningsområdet forventes balance mellem budget og forbrug, dog med forbehold for den
store interesse for nedgravede affaldsløsninger, som fortsat rulles ud i 2021 i henhold til kriterierne for
denne løsning. Staten har givet dispensation/fristforlængelse for igangsættelse af den yderligere
fraktionering af affaldstyper til efteråret 2022, men arbejdet med planlægningen er begyndt. 

For Sektor park- og Vej er der primært to områder, som har opmærksomhed. Det ene er vintertjenesten,
hvor Hjørring Kommune i regnskabsår 2020 opleverede et lavt forbrug til vintertjeneste. Det vinterlige
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vejr de første måneder af 2021 betyder, at der allerede nu er forbrugt godt 13 mio. kr. af de budgetlagte
16 mio. kr. Såfremt vi tager afsæt i et "normalt" vintervejr resten af 2021 vil det samlede forbrug lande
på ca. 19 mio. kr., og derfor et merforbrug på 3 mio. kr. Jf. tidligere budgetaftale overføres der ikke
budgetafvigelser på vintertjenesten.

Det andet forhold omkring Park og Vej, som giver anledning til budgetafvigelse, er den samlede opgave
omkring Covid-19. I lighed med 2020 opleves der inden for denne sektor flere og ekstra opgaver bl.a. til
rengøring af offentlige toiletter. Derudover mistes der indtægter på stadepladser og udeservering. I 2021
har Park og Vej ligeledes etableret yderligere parkeringsfaciliteter omkring vaccinationscenter Bagterp,
således at der kan opretholdes tilstrækkelige parkeringsmuligheder for dem som kommer og skal
vaccineres. Samtidig varetager personale fra Park og Vej opgaver med at guide og vejlede ved
vaccinationscentret, bl.a. for at sikre et sikkert og normalt flow af trafikken i området. Samlet set
forventes der udgifter som følger af opgaver relateret til Covid-19 på 3,500 mio. kr.

For Sektor Byggeri- og Ejendomme forventes der et mindre mindreforbrug på 0,200 mio. kr. på området
grundet de forskydninger, der normalt er omkring vedligeholdelsesopgaver på ejendommen. Dette
svarer ligeledes til det billede, som der har været på sektoren de seneste år. Det skal hertil nævnes, at
der falder opgaver væk fra området i takt med at der nedrives eller sælges bygninger, og ligeledes
mistes indtægter fra bortforpagtninger af arealer, når disse tilføjes naturprojekter. 

For Sektor Natur og Miljø er der tale om forskydninger i betalinger for kystsikringen, Natura 2000 samt
projekter inden for grøn omstilling. 2020 var præget af forsinkelser grundet Covid-19, og for nuværende
kan samme tendens registreres. Dvs. at flere opgaver og projekter vil strække sig over lidt længere tid
end oprindelig planlagt. Derfor forventes der et mindreforbrug på 6,500 mio. kr. til overførsel til 2022.

For Sektor Landdistrikter er en stor del af bevillingerne bundet op på ekstern medfinansiering af
projekter, der udføres af private, og da kommunens bevilling ofte er den første af flere nødvendige
bevillinger, går der ofte længere tid før projekterne er udført. Samtidig kan det registreres, at mange
projekter har været delvist stoppet grundet Covid - restriktioner, som bl.a. har gjort det vanskeligt for de
frivillige at mødes og arbejde med projekterne. For sektoren forventes der et mindreforbrug på 3,605
mio. kr. til overførsel til 2022.

Anlæg
På anlægssiden er der et samlet nettoforbrug på 2,753 mio. kr. pr. ultimo marts 2021. På nuværende
tidspunkt, og ud fra nuværende planlægning og dispositioner forventes der et årligt forbrug på 49,859
mio. kr., som vil resultere i et regnskabsmæssig merforbrug på 3,709 mio. kr. i forhold til det nuværende
korrigerede budget på 46,149 mio. kr. , hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel af merforbrug
til 2022 på 4,971 mio. kr.

For flere af anlægsprojekterne sker den fysiske etablering af anlæggene relativt hurtigt, hvorefter der
kan følge en længere periode med afrapporteringer, indhentelse af refusioner og aflæggelse af endeligt
regnskab, før anlægsprojektet kan afsluttes i kommunens anlægsportefølje. For nogle få projekter
afventes også mulighed for at få udført de sidste delprojekter, før færdiggørelse, eksempelvis for
projektet Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, hvor det indgår i projektet at der anlægges erstatningsskov,
for det areal der er udlagt til vej.
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Fra tidligere år, er der overført mindreforbrug på 28,819 mio. kr. For 2021 er forventningen, at
overførslen vender til et merforbrug på 3,709 mio. kr. til 2022. Det skyldes specielt nedenstående 3
projekter:

Vandplaner - fysisk gennemførsel. Projekterne er 100% finansieret af Staten, men der refunderes først
efter regnskabsaflæggelse. I år udføres to store projekter ved Uggerby Å samt andre mindre projekter,
så der samlet regnes med udgifter på 30,000 mio. kr. Samtidig forventes der refusioner på omkring
5,000 mio. kr. i år. Den resterende refusion for projekterne modtages i 2022.

Kystbeskyttelse - Projekterne udføres i samarbejde med grundejerforeninger. Projektstart afhænger af
tilladelse fra Kystdirektoratet. Der er en bevilling på 5,300 mio. kr., hvor det endnu ikke er muligt at
angive projektstart.

Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn. Der er en restbevilling på 4,749 mio. kr. De sidste arbejder med
beplantning af erstatningsskov forventes udført i 2022. 

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI
Driftsmæssig forventes et samlet mindreforbrug på 3,805 mio. kr. for 2021.
Anlægsmæssig forventes et samlet merforbrug på 3,709 mio. kr. for 2021.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
 Ingen bemærkninger.

Bilag
Bilag 1 - Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 1, TMU
Bilag 2 - Anlægsopfølgning
Bilag 3 - Bevillingsskema  

DIREKTØREN FOR TEKNISK FORVALTNING INDSTILLER,
at Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2021 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og
at bilag 3 godkendes og videresendes til Byrådet.

BESLUTNING
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Økonomirapport 1 BFU 2021

RESUME
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning økonomirapport 1, der er en
budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For udvalgsområdet
forventes med økonomirapport 1 en samlet mindreudgift på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling
I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på
sit møde d. 10. maj 2021.

I økonomirapporten er forventede nettomerudgifter på 4,7 mio. kr. ved Covid-19 indarbejdet. Nettomerudgiften
skal ses i sammenhæng med, at der i januar 2021 til dagtilbudsområdet blev tilført 5,2 mio. kr. til øget
pædagogisk personale i forbindelse med etablering af mindre børnegrupper samt øgede rengøringsudgifter. De
opgjorte 4,7 mio. kr. ligger ud over budgettilførslen på de 5,2 mio. kr. En specifikation af de afledte Covid-19
relaterede nettoudgifter fremgår af bilag 4.

Samlet status for udvalget:

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- Undervisningsudvalget at
afvige med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget., heraf forventes 3,8 mio. kr.
overført til 2022 primært relateret til de decentrale institutioner på Udvalgsområdet.

Af skemaet fremgår ligeledes en række bevillingsmæssige ændringer på samlet 3,1 mio. kr. De
bevillingsmæssige ændringer er primært relateret til tilførsel af midler til fagligt løft og trivselsindsatser på
skoleområdet med 1,8 mio. kr. samt tilførsel på 1,7 mio. kr. fra central pulje under Økonomiudvalget til øgede
udgifter til NT's skolekørsel.

En oversigt over forventede bevillingsmæssige ændringer samt forventet overførsel til 2022 fremgår af
vedhæftede bevillingsoversigt jf. bilag 3.

Efter regulering for forventede budgetoverførsler samt forventede bevillingsmæssige ændringer er
nettoafvigelsen en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Som det tidligere har været nævnt er der i prognoseberegningen
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til økonomirapport 1 indregnet 4,7 mio. kr. i nettomerudgifter relateret til Covid-19. Med prognosen for
økonomirapport 1 forventes det, at merudgiften til Covid-19 vil kunne håndteres indenfor Udvalgets ramme. Der
forventes derfor ikke at være behov for at få tilført yderligere midler fra Covidpuljen under Økonomiudvalget.

Som det fremgår af skemaet, viser især Sektor Dagtilbud og Sektor Børne- og familie forskydninger i forhold til
det korrigerede budget. På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10,6 mio. kr., relateret til de
demografiregulerede områder, hvor især antallet af 0-3 årige i dagtilbud ligger under budgetforudsætningerne. På
Sektor Børne- og familie forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr., der primært er relateret til
anbringelsesområderne, hvor forventningen til både antal anbringelser samt den gennemsnitlige udgift pr.
anbringelse ligger højere end budgetforudsætningerne.

Med økonomirapporten forventes det, at den i 2021 forventede merudgift på Sektor Børne- og familie håndteres
indenfor Udvalgets ramme via mindreforbruget på de demografiregulerede områder, og at der derfor ikke skal
anmodes om kassefinansieret tillægsbevilling.

I det følgende gives en kort redegørelse for de væsentligste opmærksomhedspunkter på de enkelte sektorer. For
mere uddybende beskrivelse henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1.

Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssige
ændringer på 2,4 mio. kr. bliver afvigelsen 3,9 mio. kr. hvoraf 2,7 mio. kr. forventes overført til 2022.

Den største forskydning på sektoren er relateret til mindreforbrug på samlet 3,6 mio. kr. på SFO-området.
Mindreforbruget på SFO-området er både relateret til almen SFO og special SFO og skyldes, at omkring 200
færre elever forventes at gøre brug af et SFO-tilbud med baggrund i de prognoser, der er udarbejdet i første
kvartal 2021. En del af forklaringen på det reducerede antal elever i SFO er sandsynligvis, at elever i
indskolingen i første kvartal af 2021 i stor udstrækning har været hjemsendt på grund af Covid-situationen og
derfor ikke har benyttet SFO-tilbuddet.
Mindreudgiften på SFO-området foreslås derfor at indgå i finansieringen af de forventede Covid-19 relaterede
merudgifter på udvalgsområdet.

På de decentrale skoler forventes en samlet mindreudgift på 2,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 % af budgettet. Alle
skoler holder sig indenfor overførelsesadgangen. Mindreforbruget på skolerne skal ses i lyset af, at der fra 2020
blev overført mindreforbrug på 5,2 mio. kr., det forventes derfor, at skolerne i 2021 anvender ca. halvdelen af det
overførte beløb.

Sektor Dagtilbud
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På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssige
ændringer på 0,2 mio. kr. bliver afvigelsen 10,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. forventes overført til 2022.

Demografi på dagtilbudsområdet
Mindreforbruget på dagtilbudsområdet er primært relateret til de demografiregulerede områder, hvor der alene
forventes en mindreudgift på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget er dermed relateret til forskydninger i det forventede
børnetal set i forhold til budgetforudsætningerne.

I nedenstående skema fremgår forskellen mellem budgetforudsætningerne og forventningen til børnetallet for
2021:

Som det fremgår af ovenstående skema forventes ca. 57 færre børn i 0-2,10 års kategorien, mens der for 2,10-5
år forventes en mindre stigning i antal børn. Samlet set medfører det et fald i børnetallet på ca. 53 i forhold til
budgetforudsætningerne. Reguleringen af børnetallet medfører netto, at rammen nedjusteres med ca. 6,9 mio.
kr. Dermed forventes det heller ikke, at den afsatte pulje til børnetalsreguleringer på 1,6 mio. kr. kommer i
anvendelse i 2021. Endeligt viser forventningen på mellemkommunale betalinger ligeledes et forventet
mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste også et fald i især antal 0-3 årige i forhold til budgetforudsætningerne.

Baggrunden for forskydningen i børnetallet er hovedsageligt, at der i 2020 er født færre børn end forventet og at
fødselstallet for 1. kvartal 2021 viser samme tendens. Nedgangen i fødselsraten i 2020 og 1. kvartal 2021 har
ikke været indarbejdet i den befolkningsprognose, der blev udarbejdet til budget 2021.

Dette skyldes, at befolkningsprognosen overordnet set tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen de seneste
3. år og befolkningsprognosen anvendt til budget 2021 baserer sig dermed på befolkningsudviklingen i 2017,
2018 og 2019, der viste, at børnetallet ville stige fra 2020 og fremefter.

Den nyeste befolkningsprognose for 0-5 års området, der i marts 2021 blev udarbejdet af COWI, ligger på et
lavere niveau end tidligere befolkningsprognoser, idet den lavere fødselsrate i 2020 nu indgår i grundlaget for
prognosen. Den nye prognose vil suppleret med erfaringstal for 1. kvartal 2021 danne udgangspunkt for
trykprøvning af demografien i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Decentrale institutioner
Med økonomirapport 1 forventes der en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. på de decentrale dagtilbudsområder og
dagplejen. Mindreforbruget på de 0,1 mio. kr. skal ses l lyset af, at der fra 2020 på dagtilbudsområdet blev
overført ca. 4 mio. kr. og forventningen er derfor, at midlerne udmøntes i år. Dagtilbudsområderne har prioriteret
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midlerne til en række udsatte aktiviteter og investeringer på området samt disponeret ca. 2,4 mio. kr. til
forventede Covid-19 relaterede merudgifter i efteråret 2021, der håndteres indenfor dagtilbuddenes egne rammer
via de overførte midler.

På Sektor Børne- og Familie forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. Korrigeres for forventede
bevillingsmæssige ændringer bliver afvigelsen 7,3 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,4 relateret til de decentrale
institutioner forventes overført til 2022.

Merforbruget på Børne- og Familieområdet er primært relateret til anbringelsesområderne, hvor der netto
forventes en merudgift på 5,7 mio. kr., mens de øvrige ca. 2 mio. kr. er relateret til de forebyggende områder.

Anbringelsesområderne
På anbringelsesområderne har der hen over efteråret 2020 og 1. kvartal 2021 været en stigning i antal
fuldtidsanbringelser, der ikke var kendte ved budgetlægningstidspunktet for 2021. Derudover er der på en række
anbringelser sket ændringer i sagen, der har medført forøgede udgifter på anbringelsen.

I nedenstående skema fremgår forventningen på anbringelsesområderne sammenholdt med
budgetforudsætningerne og den heraf afledte økonomiske konsekvens:

Som det fremgår af ovenstående skema, viser især familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder samt
anbringelser efter lov om ungdomskriminalitet merudgifter i forhold til budgettet. På plejefamilier skyldes
merudgiften primært, at en række plejebørn er bevilget døgnaflastning på døgninstitution. Merudgiften på
socialpædagogiske opholdssteder skyldes dels yderligere anbringelser samt, at en ung er skiftet opholdssted,
hvilket medfører øgede udgifter til anbringelsen.
På anbringelser efter lov om ungdomskriminalitet viser sig isoleret en merudgift på ca. 3 mio. kr. Stigningen
skyldes, at unge der hidtidig har været anbragt på døgninstitution og i plejefamilie i stedet er blevet anbragt efter
lov om ungdomskriminalitet. Hjørring Kommune træffer ikke selv afgørelse om anbringelser i henhold til lov om
ungdomskriminalitet. Derudover er der ikke lovhjemmel til at hjemtage statsrefusion for kommunale udgifter.
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De samlede forskydninger på anbringelsesområdet medfører en samlet bruttomerudgift på 13,4 mio. kr. En andel
af udgiften finansieres dog jævnfør skemaet af, at der bl.a. med baggrund i det øgede anbringelsesantal kan
hjemtages ca. 3,3 mio. kr. i yderligere statsrefusion. Der er i beregningen af den forventede statsrefusion taget
udgangspunkt i de nye refusionsregler, der trådte i kraft i 2021.
Endeligt håndteres en andel af udgiftsstigningen på anbringelsesområderne via puljen til ikke kendte anbringelser
på 4,4 mio. kr., der er afsat til at imødekomme evt. udgiftsstigninger på anbringelsesområdet i løbet af
budgetåret.

Herefter resterer fortsat en nettoudfordring på 5,7 mio. kr.

Børne- og familieafdelingen har generelt et stort fokus på anbringelsesområdet og herunder, at de enkelte unge
følges tæt i forhold til udvikling i anbringelsen.

Det øgede aktivitetsniveau på anbringelsesområderne tages med ind i budgetlægningsprocessen for 2022-2025
som del af trykprøvningen af de lovbundne sociale områder. I den forbindelse skal det bl.a. vurderes, hvorvidt
puljen til ikke kendte anbringelser er budgettet på det rigtige niveau.

Forebyggende foranstaltninger
På de forebyggende foranstaltninger forventes en samlet merudgift på ca. 2 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset
af, at området de seneste år har været økonomisk presset og at der derfor i foråret 2020 blev vedtaget et nyt
serviceniveau på området. Det nye serviceniveau indbefatter bl.a. at flere indsatser skal løses i Børne- og
familiecenteret fremfor ved køb af ekstern leverandør. Rammen til forebyggende foranstaltninger blev derfor
fastholdt på samme niveau som i 2020, idet forventningen var, at det nye serviceniveau ville få økonomisk effekt i
2021.
Udgiften på de forebyggende områder er også faldet i forhold til niveauet for 2020. Imidlertid forventes det ikke, at
den økonomiske effekt af det nye serviceniveau når fuldt gennemslag i 2021, idet implementeringen af
serviceniveauet kræver nye måder at følge op på både indsatserne og økonomien.

På Sektor Fritid forventes en samlet merudgift på 0,7 mio. kr.

Merudgiften skyldes, at der i prognosen for Hjørringhallerne er indarbejdet en forventet nettomerudgift på ca. 1
mio. kr. vedr. Covid-19. Korrigeres herfor, forventer Hjørringhallerne en samlet mindreudgift på 0,3 mio. kr., der
forventes overført til 2022.

Anlæg
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På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et nettoanlægsforbrug på 110,7 mio. kr. og en
overførelse til 2022 på 23,8 mio. kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser på anlægsområdet. For mere uddybende vedrørende
anlægsopfølgningen henvises til bilag 2.

På projekt vedr. opførelse af ny børnehave og skole i Vrå forventes der i 2021 en mindreudgift på 5 mio. kr.
Byggeriet går planmæssigt, og det forventes at stå færdigt ved årets udgang. Rådgiver forventer at bruge
budgettet til projektet, men størstedelen af udgifterne vil først blive anvendt i sidste del af 2021 og evt. i starten af
2022. Det er derfor disponeret med en mindre overførelse på 5 mio. kr. til 2022.

På projekt vedr. etablering af nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring Øst forventes et samlet mindreforbrug på
14,2 mio. kr., der overføres til 2022. Projektet blev sat i gang d. 20. april i år og forventes afsluttet i 2022.

På projekt vedr. Musisk Skole forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., der forventes overført til 2022.
Projekteringen af ny Musisk Skole er i gang, og den sidste del af nedrivningen forventes udført i april 2021.
Byggeriet af skolen igangsættes i 2022 og midlerne overføres til formålet.

Lovgrundlag
BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.)
kapital 5, § 40.

ØKONOMI
Ingen bemærkninger.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Økonomirapport 1, drift
2. Økonomirapport 1, anlæg
3. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
4. Specifikation Covid-19 relaterede merudgifter
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DIREKTØREN FOR BØRNE-, FRITIDS- OG UNDERVISNINGSFORVALTNINGEN INDSTILLER,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 1,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender økonomirapporten til Økonomiudvalg og
Byråd med anbefaling,
at bevillingsmæssige ændringer i driftsbudgettet godkendes jf. bilag 3.

BESLUTNING
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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Forventet nettovirkning af Covid-19 for de 

enkelte udvalgsområder 



Forventet nettovirkning af Covid-19 for Økonomiudvalget ved Økonomirapport 1 

 

Året 2021 bliver igen et år som præges at den verdensomspændende pandemi Covid-19, men 
forskellen fra sidste år til i år er især udrulningen af vacciner, som forhåbentligt betyder at en større 
del af samfundet lukker op hen over foråret og sommeren. I takt med at samfundet lukker op på, vil 
der også komme en masse nye opgaver for kommunerne, og her er det især test der er i fokus, 
hvilket jo skyldes det såkaldte Coronapas, som allerede nu er en lovbindende dokumentation for at 
kunne tilgå mange af de områder, som er eller vil åbne i den kommende tid. 

Hjørring Kommune har allerede i første kvartal oprettet et Testkorps, som er en mobil test enhed, 
der bl.a. besøger skoler og plejehjem mv. Testkorpsets har i første kvartal været en stor succes, 
men der er behov for at kapaciteten udvides i løbet af foråret i takt med at mere åbner op.   
Udover den mobile enhed er der også opstillet testfaciliteter i Hallen Park Vendia samt 
kommunens selvejende haller. 

I forhold til det administrative område, så anvendes der stadig ekstra ressourcer på rengøring, og 
derudover sidder det meste af det administrative personale på hjemmekontor, hvilket har givet et 
ekstraordinært behov for diverse IT-licenser således, at kommunens software kan tilgås fra 
personalets hjemmmekontor.  

Kantinen i både rådhuset og jobcentret har også haft lukket i lange perioder, hvilket har givet en 
mindre indtægt på dette område.  

Heldigvis lukker mere og mere op efter nogle lange stillestående perioder, hvor mange foreninger, 
kulturinstitutioner, erhvervslivet m.fl. har været helt eller delvist nedlukket, og som Hjørring 
Kommune har valgt at understøtte med genstartsmidler svarende til ialt 10,6 mio. kr., hvoraf de 7,6 
vedrører Økonomiudvalgets område. 

Opgørelse fordelt på udgiftstyper Nettopåvirkning

mio. kr.

Samlet nettopåvirkning i 2021 ekskl. Covid-pulje 14,170
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) 0
Rengøring 0,250
Udgifter i forbindelse med test (midler tilføres fra Covid-pulje) 4,750
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.) 0
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK 0
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvri-ge) 0
Smitteopsporing efter aftale med STPS 0
Isolationsfaciliteter 0
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning) 0
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører 0
Genstartshjælp til erhvervs- og kulturliv 7,600
Øvrige 1,570



Hjørring Kommune 
 
 
Notat 
Økonomi og Planlægning, Arbejdsmarkedsforvaltningen 
 

Sag nr. 15.00.00-Ø00-1-20 

d1andej 

 
Notat om Covid-19 afledte konsekvenser for AUU`s driftsområder 
 
For 2021 har covid-19 pandemien foreløbig ikke medført den dramatiske udvikling i 
ledigheden, som var tilfældet for ét år siden.  
 
På forsørgelsesområdet har covid-19 medført en markant stigning i antallet af bor-
gere på sygedagpenge som følge af flere forlængelser af retten til sygedagpenge, 
der er sket efter budgetvedtagelsen for 2021. Det højere antal sager er en følgelig 
en landsudvikling, men den relative stigning er mindre i Hjørring sammenlignet med 
landsudviklingen.   
 
For de forsikrede ledige blev der ved budgetlægningen for 2021 taget udgangspunkt 
i det forsigtige skøn til ledighedsudviklingen og som ØK1 viser, forventes dette ser-
viceområde at udvise budgetbalance.  
 
For beskæftigelsesindsatserne har nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen i hele 
1. kvartal medført mindre udgifter til kursus- og opkvalificeringsforløb. Det forventes 
at der i løbet af 2. kvartal og særligt i 3. og 4. kvartal vil komme aktivitet på det for-
ventede niveau.     
 
Øvrige udgifter 
Afledt af covid-19 har der været to områder med merudgifter på udvalgets område 
med disse udgifter for 1. kvartal 2021: 
 

• Ekstra rengøring på CKUV: 35.000 kr. 
• Lønudgifter til smitteopsporing: 25.000 kr.  
• I alt: 60.000 kr. 
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SÆH, Økonomirapport 1 – Covid-19 afledte merudgifter

 Forventede Covid 19 afledte 
merudgifter 2021

Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale 
mv.) *

5,400

Rengøring 3,500
Udgifter i forbindelse med test 7,300
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.) 0,200
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem 
KVIK

0,100

Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)  
Smitteopsporing efter aftale med STPS  
Isolationsfaciliteter  
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)  
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører  
Øvrige 2,000
I alt 18,500
*) Indeholder kr. 2 mio. vedr. pukkelafvikling i Tandplejen samt mindreforbrug vedr. "afdeling for 
Robusthed" på kr. 4,1 mio.



Covid-19 udgifter – ØK1 for Teknik- og Miljøudvalget 

 

Sektor Park og vej 

Samlet set forventes der udgifter som følger af opgaver relateret til Covid-19 på 3,500 mio. kr. 

Dette skyldes ekstraordinære udgifter relateret til Covid-19 til bl.a. ekstra rengøring af toiletter. 
Derudover mistes der indtægter på stadepladser og udeservering. I 2021 har Park og Vej ligeledes 
etableret yderligere parkeringsfaciliteter omkring vaccinationscenter Bagterp, således at der kan 
opretholdes tilstrækkelige parkeringsmuligheder for dem som kommer og skal vaccineres. 
Samtidig varetager personale fra Park og Vej opgaver med at guide og vejlede ved 
vaccinationscentret, bl.a. for at sikre et sikkert og normalt flow af trafikken i området.  

 

Øvrige sektorer under udvalgets område 

De øvrige områder er som sådan ikke præget af udfordringer med Covid-19. Der kan være tale om 
forsinkelse af projekter – bl.a. inden for sektor landdistrikter, men her gives tilsagnene, og så 
udføres projekterne af de frivillige/foreninger mm., i det tempo, som de har.  

 

 

 

Covid-19 udgifter – ØK1 for Økonomiudvalget 

For Administrationsbygninger må der pt. forventes merudgifter som følge af Covid-19 på 0,500 
mio. kr. til ekstra rengøring samt diverse opgaver med anderledes indretning. Dette niveau kan 
blive yderligere presset grundet flere ønsker til typer af afskærmninger mm. 

For Kantinen er forventningen pt. et merforbrug på 1 mio. kr. grundet nedlukning. 



Hjørring Kommune 
 
 
Notat 
Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen 
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Opgjorte Covid-19 merudgifter - Økonomirapport 1 
 
For skole, dagtilbuds- og fritidsområdet er forventede Covid-19 merudgifter opgjort. Der er 
ikke opgjorte afledte udgifter for Børne- og familieområdet.  
 
Der er i prognosen taget udgangspunkt i forbruget 1. kvartal og skøn for forventet udvikling 
af Corona-situationen resten af 2021.  

Der gøres opmærksom på, at forventningen for resten af året er behæftet med usikkerhed, 
idet det er vanskeligt at forudsige, hvordan situationen udvikler sig.  

I nedenstående skema fremgår den samlede opgørelse for Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalget. 
 

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget mio. kr.  
Samlede Covid-19 merudgifter BFU 12,235 
Heraf finansieret via tilførte midler fra Covid-19 pulje jf. 
Byrådsbeslutning 27. januar 2021 

-5,169 

Heraf finansiering via rullede midler på dagtilbudsområdet -2,385 
Resterende merudgift 4,681 
 
Som det fremgår af ovenstående skema forventes en samlet Covid-19 merudgift på 12,2 
mio. kr. Merudgiften skal dog ses i lyset af, at der til dagtilbudsområdet i starten af 2021 
blev tilført 5,2 mio. kr. fra den centrale Covidpulje til merudgifter til rengøring og 
pædagogisk personale 1. halvår 2021. Derudover har dagtilbudsområderne disponeret med 
2,4 mio. kr. af rullede midler fra 2021 til afledte Covid-19 merudgifter for 2. halvår 2021.  

Herefter resterer jf. skemaet merudgifter på 4,7 mio. kr.  

Som det har været beskrevet i økonomirapport 1 for Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalget forventes det, at de resterende 4,7 mio. kr. dels håndteres via 
mindreforbrug på SFO-området og dels via demografiregulerede områder på 
dagtilbudsområdet.  

Det forventes derfor ikke, at der bliver behov for yderligere træk på den centrale Covidpulje 
udover de 5,2 mio. kr., der allerede er tilført.  

I det følgende redegøres for de opgjorte Covid-19 merudgifter på Sektorerne. 
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Sektor Undervisning 
For Skoleområdet er jf. nedenstående skema opgjort samlede Covid-19 merudgifter for 2,4 
mio. kr.  
 
Forventede udgifter 2021 skoleområdet mio. kr.  
Podeteam skolevæsenet (testning) 0,238 
Udgifter til vikarer -0,066 
Merarbejde under genåbning, herunder også 
undervisningstillæg 

0,061 

Ekstra rengøring 0,423 
SFO - merudgift til mindre grupper 0,386 
Kantinedrift (manglende indtægter) 0,944 
Diverse 0,090 
Etablering af nye fysiske rammer (håndvaske, leje af ekstra 
lokaler, telte mv.) 

0,182 

Udgifter til elevmaterialer (fjernundervisning) 0,000 
Evt. udgifter til transport/kørsel -0,030 
Eget podeteam Hjørringskolen 0,178 
Andet (såsom aflyste konferencer, arrangementer)… -0,047 
I alt 2,359 
 
Som det fremgår af ovenstående forventes især merudgifter på kantinedriften pga. 
manglende indtægter, ekstra lønudgifter til rengøring samt opdeling af e leverne i mindre 
grupper.  
 
Derudover indgår i opgørelsen merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. etablering af podeteam til 
Covid-testning i skolevæsenet. 
 
Sektor Dagtilbud 
For dagtilbudsområdet er samlet opgjort Covid-19 merudgifter på 8,9 mio. kr. jf. 
nedenstående skema:  
 
Forventet udgifter 2021 dagtilbudsområdet mio. kr. 
Manglende forældrebetaling jf. Byrådsbeslutning 27. januar 
2021 

0,425 

Forventet kompensation til privatinstitutioner 0,900 
Ekstra rengøring 1. halvår 2021 3,168 
Ekstra pædagogisk personale 1. halvår (mindre børnegrupper) 2,001 

Ekstra rengøring 2. halvår 2021 1,568 
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Ekstra lønudgifter i forbindelse med sygdom/fravær pga. Covid-
19 

0,680 

Etablering af nye fysiske rammer 0,137 
I alt dagtilbud 8,878 
 
Som det fremgår af skemaet er udgifterne primært relateret til merudgifter på 4,7 mio. kr. 
til ekstra rengøring for hele 2021 samt ekstra lønudgifter i forbindelse med etablering af 
mindre børnegrupper.  
 
Derudover indgår manglende indtægter på dagtilbudsområdet med 0,4 mio. kr., hvor 
Byrådet har besluttet, at forældrene fritages fra at betale forældrebetaling, hvis de beslutter 
at holde barnet hjemme.  

Endeligt relaterer merudgifterne sig til en forventet kompensation til privatinstitutionerne 
på 0,9 mio. kr., for privatinstitutionernes Covid-19 merudgifter. Den forventede 
kompensation ligger på niveau med kompensationen for 2020.  

Fritidsområdet 
På fritidsområdet er samlet opgjort Covid-19 nettomerudgifter på ca. 1 mio. kr. Merudgiften 
er relateret til Hjørringhallerne.  
 
Forventede udgifter 2021 Fritid mio. kr.  
Mgl. Indtægter 1,400 
Mindreudgifter til forbrug -0,243 
Mindreudgifter til indkøb -0,160 
I alt fritid 0,997 
 
Som det fremgår af skemaet relaterer merudgiften sig primært til forventede manglende 
indtægter på Hjørringhallerne for 2021.  
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Hjemmearbejde i Hjørring Kommune  
Rammer og vejledning 
De gode erfaringer fra perioden, hvor medarbejdere og ledere arbejdede og løste opgaver hjemmefra, vil vi 
bruge fremover. Hovedudvalget godkendte den 17. november 2020 to pjecer om rammerne for 
hjemmearbejde i Hjørring Kommune; én til ledere og én til medarbejdere. Kommunens tilgang til 
hjemmearbejde er som beskrevet i de to pjecer helt overordnet, at: 

 det centrale vil være at have fokus på opgaveløsningen  
 medarbejderen kan efter aftale med ledelsen arbejde hjemmefra, hvis det harmonerer med 

opgaveløsningen  
 arbejdspladser/afdelinger, der ønsker en mere systematisk anvendelse af hjemmearbejde, f.eks. fordi 

det giver en bedre opgaveløsning eller løser pladsforhold, skal arbejde med det efter gældende 
lovgivning og behandle det i relevante MED-udvalg 
 

I Hjørring Kommune er forvaltningerne forskellige, og nogle afdelinger har funktioner, som ikke kan løses 
hjemmefra.  Vi løser forskellige typer af opgaver i mangeartede funktioner. Ramme for hjemmearbejde  
anerkender og rummer derfor også den variation, der naturligt følger af de mange måder arbejdet kan 
tilrettelægges på. 
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Denne vejledning, som skal ses som er et supplement til de to pjecer, giver ideer og gode råd til mere konkret 
understøttelse i din vurdering af, hvornår hjemmearbejde er hensigtsmæssigt og hvilke forhold, du bør have 
fokus på, når der skal sikres gode rammer for hjemmearbejdet. Udgangspunktet er, at du som leder naturligvis 
har det handlerum, som din ledelsesret giver dig, og du derfor også bestemmer, hvor arbejdet skal udføres. 
Vejledningen her skal bidrage til,  at du får overvejet og spurgt ind til de parametre, som er vigtige at tage 
højde for i vurderingen af om og i hvilket omfang hjemmearbejde er hensigtsmæssigt samt hvordan der sikres 
gode rammer for hjemmearbejdet.  Du kan også tage dine betragtninger og vurderinger med i MED-udvalget, 
så du yderligere kan få kvalificeret dine beslutninger.   

Medarbejdere og opgaver kan ikke behandles fuldstændig ens, situationer ændrer sig, og opgaverne kan 
variere over tid. Derfor er nedenstående model og spørgeguide også fleksibel, og vægtningen af de enkelte 
elementer kan variere.  

Overordnet set er det dog sådan, at mulighederne for hjemmearbejde i Hjørring Kommune tager afsæt i en 
afvejning af forskellige elementer, hvor vægtningen mellem de forskellige behov og hensyn sker efter en 
model, som tager udgangspunkt i 3 niveauer, nemlig: 

1. Organisationens behov – fokus på kerneopgaven 
2. Opgavens løsning 
3. Individuelle hensyn 

 

 

Organisationens/afdelingens/institutionens 
behov - fokus på kerneopgaven

Opgavens løsning  

Individ
uelle 

hensyn 

 

 

Vægtningen mellem de tre og deres indbyrdes afvejning vil typisk følge nedenstående figur. Organisationens 
behov og fokus på kerneopgaven vil fylde mest i vurderingen af hjemmearbejde, mens de individuelle hensyn 
som hovedregel vil fylde mindst. 

Der kan opstå situationer, hvor de tre hensyn er i indbyrdes konflikt, f.eks.  hvor en opgaves løsning er meget 
afhængig af en medarbejder, som ikke har mulighed for at møde fysisk på arbejdspladsen og derfor er nødt til 
at arbejde hjemmefra. Den gode løsning på dette findes i den tillidsbaserede dialog mellem dig som leder og 
din medarbejder. 
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Spørgeguide - inspiration til dialog om 
hjemmearbejde   
Nedenstående spørgsmål kan bidrage til, at du og dine medarbejdere  i overvejelserne om hjemmearbejde 
kommer omkring elementer, som kan være væsentlige for din vurdering af mulighederne for 
hjemmearbejde og for rammerne for hjemmearbejdet.  

 

Relevante overvejelser 
 
Opgaver og arbejdstid 
 Er der overvejelser og aftaler om, hvilke opgaver, der kan/skal løses hjemme og hvilke, der 

kræver tilstedeværelse på jobbet? 
 Kan det være en fordel at lave aftaler om arbejdstidens tilrettelægges, tilgængelighed 

mv.? 
 Er der opgaver, der kræver særlig bevågenhed (fx ift. datasikkerhed, fortrolighed, 

vanskelige samtaler med borgere mv.)? 
 
 
Det faglige og det sociale arbejdsmiljø 
 Har I drøftet muligheden for ledelsesmæssig kontakt - fx om opbakning/feedback på 

opgaveløsninger? 
 Hvor stor betydning og påvirkning vil et eventuelt hjemmearbejde have for  

medarbejderens opgaver og løsningens af disse i forhold til opgaveløsningen hos øvrige 
medarbejdere?  

 Hvordan holder medarbejderen kontakt til kolleger og samarbejdspartnere (det uformelle 
arbejdsmiljø og kollegialt samarbejde)? 

 Worklife-balance – kan opgaveløsningen passes ind ift. familien  
 
Teknik 
 Er det nødvendige udstyr til rådighed (pc/skærm/tastatur/mus mv.)? 
 Er der mulighed for at tilgå de nødvendige systemer hjemmefra? 
 Er der behov for at  investere i udstyr? 
 
Arbejdspladsens indretning/ergonomi 
 Er der muligheder for at indrette arbejdspladsen eller at veksle mellem forskellige 

arbejdsstillinger i løbet af dagen? 
 Er der en struktur i arbejdsdagen, med passende pauser, variation i arbejdet (fx med skift 

af arbejdsstillinger, gående telefonmøder eller lignende)? 
 
Andre overvejelser 
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Når der arbejdes hjemme  
– information til medarbejdere 

At arbejde hjemme er blevet særligt aktuelt som følge af Covid-19. Hovedudvalget har besluttet følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rammerne for hjemmearbejde 
Arbejdsmiljøloven skelner mellem hjemmearbejde og det at have en hjemmearbejdsplads. Der er ingen 
krav til eller regler, hvis du arbejder mindre end en dag om ugen hjemme. 

Reglerne om hjemmearbejde skal medvirke til, at du undgår skader og gener i forbindelse med arbejdet. 
Både ledere og medarbejdere skal efter arbejdsmiljøloven medvirke til arbejdsforholdene er i orden. Ar-
bejdstilsynet opfordrer til, at vi sammen arbejder for at finde gode løsninger, så gener ved hjemmearbejde 
undgås. 

At arbejde hjemme – den gode dialog er vigtig – også her 
Det er vigtigt, at ledere og ansatte samarbejder og finder fælles løsninger, så tingene kan fungere. 

Arbejder du hjemme regelmæssigt og i mere end en dag om ugen, bør du tage en snak med din leder om 
det.  

Når du arbejder hjemme, kan du hurtigt komme til at sidde stille i alt for lang tid af gangen. Forsøg at skabe 
nogle gode rutiner og sunde vaner i løbet af din arbejdsdag.  

Tilrettelæg dit arbejde, så du får variation i dine ar-
bejdsstillinger. Skift mellem forskellige stole og borde i 
løbet af dagen. Hvis du har arbejdsopgaver, der ikke 
kræver skærm, så spred dem ud over dagen. 

Rejs dig op, når du kan. Det kan fx være, når du skal 
snakke i telefon med en kollega, når du skal tænke no-
get igennem, eller når du skal hente en kop kaffe. 

Når vi arbejder hjemme hver dag, mister vi den dag-
lige aktivitet, som turen til og fra arbejde giver os. Læg 
en pause ind i løbet af dagen, hvor du får frisk luft, hvis det er muligt. Nogle møder kan du alternativt af-
holde som ”walk and talk” med en kollega i ørerne. 

https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-hjemmearbejde/
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Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag. Selv ganske korte pauser – med eller uden en træningselastik - 
kan forebygge træthed, ømme muskler og hovedpine. 

 

APV og hjemmearbejde 
Når du har en hjemmearbejdsplads skal der også laves APV. Din leder og din arbejdsmiljørepræsentant 
kommer ikke på besøg hos dig for at tjekke, om forholdene er i orden, men I skal have en dialog om det.  

Denne dialog skal afdække, om der er problemer, der kan/skal løses for at du kan arbejde hjemmefra. 

Tag derfor en snak med din leder om,  

• hvilke opgaver der er egnet til hjemmearbejdet og hvilke, der kræver eller berettiger fysisk tilstede-
værelse på arbejdspladsen,  

• hvor ofte du arbejder hjemme, om arbejdstid, tilgængelighed mv. 

• om indretning af din hjemmearbejdsplads: Kan den fungere hensigtsmæssigt? Hvilket udstyr er der 
brug for? Har du bærbar pc, skærm, der er adskilt fra tastaturet, telefon, egnet arbejdsstol, adgang til 
netværk mv. Bemærk: Du har ikke krav på et hæve-sænke bord 

• hvordan du vil sørge for hyppige skift af arbejdsstillinger (f.eks. ved at skifte mellem forskellige stole 
og borde) samt pauser og bevægelse  

• hvordan du holder kontakten til din leder og kolleger, deler viden osv. 

En af de regler, der ikke gælder, når du arbejder hjemme, handler om hviletid/daglige hvileperioder. Reg-
lerne kan fraviges, hvis du har aftalt, at du selv tilrettelægger arbejdstiden – men vær opmærksom på ba-
lancen mellem arbejde og fritid. 

Du er dækket af den samme arbejdsmiljøgruppe, som du plejer at være, så kontakt din arbejdsmiljørepræ-

sentant, hvis du har spørgsmål. Du er også dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring under hjemmear-

bejde.  

Mere information: 

• Til medarbejderen: Klar til hjemmearbejde?  

• Arbejdstilsynets side om spørgsmål og svar om corona herunder om hjemmearbejde 
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/ 

 

• Branchevejledning fra BFA Kontor http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser. En 
branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god ar-
bejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchevejledninger er ikke en lov, men den 

ligger op ad lovene 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/naar-du-skal-lede-dig-selv/arbejde-hjemme/medarbejderen
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/
http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser
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Når der arbejdes hjemme  
– information til ledere 
 

At arbejde hjemme er blevet særligt aktuelt som følge af Covid-19. Hovedudvalget har besluttet følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på Hovedudvalgets melding om, at mere systematisk anvendelse af hjemmearbejde skal 
drøftes i relevante MED-udvalg. 

 
Rammerne for hjemmearbejde 
Arbejdsmiljøloven skelner mellem hjemmearbejde og det at have en hjemmearbejdsplads.  

Ved hjemmearbejde arbejder man i gennemsnit hjemme mindre end en dag om ugen. Her stiller arbejds-
miljøloven ingen krav til indretning af arbejdspladsen.  

Udføres arbejdet regelmæssigt svarende til mindst én arbejdsdag pr. uge eller ca. 2 timer eller mere stort 
set hver arbejdsdag betegnes det som en hjemmearbejdsplads, og så gælder nogle regler om hjemmear-
bejdsstedets indretning og arbejdet ved en computer/skærm. Reglerne gælder kun i begrænset omfang for 
arbejdsstedets indretning, arbejde ved en computer, virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 
samt hvileperiode og fridøgn. 

Formålet med reglerne er at undgå skader og gener i forbindelse med arbejdet. 

Arbejdsgiverens ønske eller eget ønske? 
Uanset om arbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller den ansatte selv har arbejdsgiveren ansvar. 
Som udgangspunkt skal arbejdsgiveren også skal afholde udgifterne til det nødvendige inventar og udstyr.  

Når hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for 
hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr hjemme eller selv trans-
porterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads. 

Hjemmearbejde er beskrevet af Arbejdstilsynet i AT-vejledningen D.2.9 om Hjemmearbejde. Heri beskrives 

de almindelige pligter (ansvar) hvor arbejdsgiveren skal ”sørge” for, og den ansatte skal ”medvirke” til at 

arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige ved hjemmearbejdet. Arbejdsgiveren har ikke ret til at kontrollere 

arbejdsforholdene i den ansattes hjem og derfor skal den ansatte medvirke til at forholdene er i orden.  

De gode erfaringer fra perioden, hvor medarbejdere arbejdede og løste opgaver hjemme-

fra, vil blive brugt i tiden fremover. Kommunens tilgang til hjemmearbejde er følgende: 

• det centrale vil være at have fokus på opgaveløsningen - fortsat kombineret med 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, afstand mv. 

• medarbejderen kan efter aftale med ledelsen arbejde hjemmefra, hvis det passer 
med opgaveløsningen og medarbejderen har et ønske om det 

• arbejdspladser/afdelinger, der ønsker en mere systematisk anvendelse af hjemme-
arbejde f.eks. fordi det giver en bedre opgaveløsning eller løser pladsforhold, skal 
arbejde med det efter gældende lovgivning og først behandle det i relevante MED-
udvalg. 

 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/hjemmearbejde-d-2-9/
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Efter reglerne skal der – selv om arbejdsgiveren ikke kommer i den ansattes hjem - laves APV på hjemmear-

bejde. Se nærmere under Arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver.  

At arbejde hjemme – den gode dialog er også vigtig her 
Det er vigtigt, at ledere og ansatte samarbejder og finder fælles løsninger, så tingene kan fungere. 

Det anbefales derfor, at du som leder går i dialog med medarbejderne om hjemmearbejdet. Det kan bl.a. 
være om:  

• hvilke opgaver der er egnet til hjemmearbejdet og hvilke, der kræver eller berettiger fysisk tilstede-
værelse på arbejdspladsen 

• hvor ofte der arbejdes hjemme, om arbejdstid, tilgængelighed mv. 

• indretning af arbejdspladsen i hjemmet, så der tages hensyn til ergonomi. Tal om hensigtsmæssig-
heden ved hyppige skift af arbejdsstillinger (f.eks. ved at skifte mellem forskellige stole og borde) 
samt om pauser og bevægelse i løbet af arbejdsdagen – og om balancen mellem arbejde og fritid 

• hvilket udstyr, der er brug for, pc, skærm der er adskilt fra tastaturet, telefon, kontorstol samt ad-
gang til netværk  

• hvordan man holder kontakten mellem leder og medarbejder, deler viden osv. 

Bemærk, at dette arbejde fordrer en dialog individuelt med de ansatte, da der er forskellige vilkår for at 
kunne indrette en hjemmearbejdsplads hensigtsmæssigt. Kan det af forskellige årsager slet ikke lade sig 
gøre, kan man ende med at måtte konstatere, at der ikke er mulighed for at lade den ansatte arbejde 
hjemme og i stedet fastlægge, at arbejdet skal udføres på kontoret. 

Der findes lettilgængelige tjeklister på arbejdsmiljøweb, der kan understøtte din dialog med de ansatte.  Se 
f.eks. Til lederen: Er arbejdspladsen klar til hjemmearbejde. Her er der også yderligere nyttige henvisninger. 

Vær opmærksom på Hovedudvalgets melding om, at mere systematisk anvendelse af hjemmearbejde skal 
drøftes i relevante MED-udvalg. 

Arbejdstilsynet har også andre gode råd https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/co-

ronasmitte-hjemmearbejde/ 

 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/arbejdspladsen/ledelsens-tjekliste
https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-hjemmearbejde/
https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-hjemmearbejde/
https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-hjemmearbejde/
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Hjemmearbejdspladsen 

Herunder gengives kort de vigtigste regler om arbejde ved en computer/skærm, som også gælder, når ar-
bejdet foregår hjemme: 

Definitionen af en skærmarbejdsplads fremgår af bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler. En 
skærmterminalarbejdsplads består af en skærmterminal, mus, tastatur og eventuelt andet udstyr som teg-
neplader og scannere, arbejdsstol, bord, belysning samt de nærmeste omgivelser. 

Krav til udstyr har hidtil været beskrevet detaljeret i Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 om skærmarbejde. 
Vejledningen er trukket tilbage og en opdateret vejledning er undervejs. Den kommer formentlig også til at 
indeholde anbefalinger om brug af tablets og smartphones.  

I forhold til bærbare computere gælder de samme indretningskrav, som gælder for stationære computere, 
hvis de anvendes regelmæssigt og mere end 2 timer dagligt. Brugeren skal bl.a. kunne stille tastaturet skråt, 
og det skal kunne skilles fra skærmen. Det kan fx ske ved tilkobling af ekstra tastatur og mus. Om denne re-
gel også kommer til at indgå i den kommende vejledning - og også bliver gældende for tablets - er uvist, 
men det anbefales under alle omstændigheder, at leder og ansatte drøfter, om arbejdet kan udføres 
sundhedsmæssigt forsvarligt uanset anvendt udstyr. 

Når den ansatte arbejder ved en skærm, skal der være tilstrækkeligt plads til hensigtsmæssige arbejdsstil-
linger og bevægelser. Herudover har den ansatte ret til at få lavet synsprøve og at få skærmbriller, hvis prø-
ven viser behov for det. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet bliver tilrettelagt, så det bliver afbrudt af 
andet arbejde eller pauser. 

Den ansatte skal have passende inventar på hjemmearbejdspladsen, så arbejdet kan udføres forsvarligt. 
Det kan f.eks. betyde, at den ansatte tilbydes at tage sin kontorstol med hjem for at få en ordentlig sidde-
plads og derved minimere eventuelle gener. Det er ikke et krav, at man skal have et hæve-sænke bord, og 
den ansatte kan ikke forlange at få sit arbejdsbord med hjem. 

Læs mere om regler og kravene til udstyret:  https://www.kropogkontor.dk/skaermarbejdspladsen/regler-

og-krav-til-udstyret-ved-skaermarbejdspladsen 

Hvileperiode og fridøgn 
De almindelige regler om hvileperiode og fridøgn gælder også, når den ansatte arbejder hjemme. Det bety-
der, at den ansatte skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24-ti-
mers periode samt et ugentligt fridøgn. Reglerne kan dog bl.a. fraviges, når den ansatte arbejder hjemme-
fra og arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og den ansatte selv tilrette-
lægger arbejdstiden og dermed også den daglige hvileperiode eller de daglige hvileperioder. 

 

Arbejdsmiljøgruppens rolle og opgave 

Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøgruppen forventes ikke ved selvsyn at kontrollere at arbejdsmiljøet er i or-

den i den ansattes hjem. I stedet indgår det som en del af arbejdspladsens APV samt i en løbende dialog – 

også selv om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV kan bruges til at få vurderet, om hjem-

mearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer og – i givet fald – hvordan problemerne kan løses. Der kan 

tages udgangspunkt i de generelle opgavetyper og arbejdsfunktioner, der er knyttet til hjemmearbejdet og i 

indretningen af arbejdspladsen.  

Det er yderst sjældent, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med hjemmearbejdspladser.  

 

https://www.kropogkontor.dk/skaermarbejdspladsen/regler-og-krav-til-udstyret-ved-skaermarbejdspladsen
https://www.kropogkontor.dk/skaermarbejdspladsen/regler-og-krav-til-udstyret-ved-skaermarbejdspladsen
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Arbejdsmiljøorganisation og arbejdsskadeforsikring 

Ansatte, som arbejder hjemme, er dækket af den samme arbejdsmiljøgruppe, som når de er fysisk til stede 

på arbejdspladsen. De ansatte er også dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring under hjemmear-

bejde.  

Mere information: 
• Arbejdstilsynets side om spørgsmål og svar om corona herunder om hjemmearbejde 

https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/ 
 

• Branchevejledning fra BFA Kontor http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser. En 
branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god 
arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchevejledninger er ikke en lov, men 
den ligger op ad lovene. 

https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/
http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser


 
 

Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse 2020/2021 – del 1 
I slutningen af 2019 besluttede Hovedudvalget ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse, at det kommende års 
arbejdsmiljøindsats skulle bestå i en besøgsrunde på kommunens arbejdspladser. Besøgene har trukket ud 
som følge af Covid-19 og har dermed også “skubbet” AM-drøftelsen 2020.  
 
Hovedudvalgets holdning var, at det bedste udbytte af indsatsen ville opnås ved fysiske besøg. Midt i april 
skrev Arbejdsmiljø og MED i et nyhedsbrev, at møderne blev udskudt til efteråret 2020 – og de første 
kalenderaftaler måtte ændres! 
 
Det viste sig jo desværre, at det heller ikke blev muligt at gennemføre fysiske møder i efteråret og i stedet 
begyndte Arbejdsmiljø og MED at arrangere virtuelle møder! I første omgang var der flere arbejdspladser, 
der bad om at få møderne udskudt - tydeligt med det lønlige håb, at tingenes tilstand ville ændre sig og 
blive så gunstige, at man kunne mødes direkte i stedet for.  
 
Efterhånden blev det tydeligt for alle, at møder skulle gennemføres virtuelt. Nok ikke så overraskende har 
de seneste digitale møder været med arbejdspladser fra SÆH-området, da man der har været meget hængt 
op under pandemien. Hovedudvalgets aftalte indsats – der har givet meget kalenderarbejde – er nu 
afsluttet og har været 2020 og et stykke hen i foråret 2021. 
 
På de gennemførte møder blev der taget udgangspunkt i de emner, som Hovedudvalget godkendte i 
slutningen af 2019: 

•  Relationen mellem MED-udvalg og AMG  
• koordinering af opgaver mellem MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppen 
• den årlige AM-drøftelse, herunder kompetenceplan 
• APV – hvordan integreres det psykiske arbejdsmiljø 
• Arbejdet med kerneopgaven  
• Vold/mobning/chikane - intro til hjemmeside 
• Nyansatte / nye i MED 
• Opfølgning ulykker – registrering/undersøgelse 
• Håndtering af nye regler vedr. kemi 
• Røgfri arbejdstid 
• Sygefravær 

 
Som ved den tidligere besøgsrunde er det opfattelsen, at arbejdsmiljøgrupperne og næstformændene har 
været glade for at få mulighed for at drøfte arbejdsform og indhold i konkrete opgaver. Der opleves 
tilfredshed med muligheden for at få feedback på den indsats, der gøres på arbejdspladsen.  
 
Det overordnede indtryk fra møderne kan summeres som følger: 

• Der er generelt en fin arbejdsdeling mellem MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper 
• I modsætning til første besøgsrunde for nogle år siden er det nu meget få, der ikke er klar over, at 

der er noget, der hedder “den årlige arbejdsmiljødrøftelse”. Behovet har i år mere været at 
informere om, hvad drøftelsen formelt skal indeholde 

• Arbejdspladser med et arbejdsmiljø, hvor der er risiko for vold, mobning eller chikane, har fået en 
introduktion til materialet på hjemmesiden 

• De nye kemiregler er kendt af nogle – men mange har en udestående opgave med at få ryddet op 
og få de anvendte produkter ind i Dansk Kemidatabase og få lavet risikovurdering 

• Mange steder har man fine introduktionsprogrammer for nyansatte, men der er også en del, der 
har været glade for en snak om det, så det bliver taget op senere 

• Røgfri arbejdstid – det har ikke givet særlige udfordringer 
• Sygefravær - Tidlig indsats er kendt af langt de fleste 
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Indledning 
Denne arbejdsskadeopgørelse for 2019 redegør for de anmeldepligtige arbejdsulykker – det vil 

sige arbejdsulykker med fravær på minimum en dag udover tilskadekomstdagen og som anmeldes 

i EASY. De interne arbejdsulykker, der ikke medfører fravær og som registreres og journaliseres 

lokalt eller som ikke bliver en forsikringssag, fremgår ikke af denne arbejdsskadeopgørelse.    

Arbejdsmiljø og MED er involveret i anmeldelsen af de anmeldelsespligtige arbejdsulykker i EASY 

og fungerer som sparringspartner i forhold til anmeldelsen/registreringen af alle ulykker. Når en 

ulykke er anmeldt, tilbyder Arbejdsmiljø og MED at bistå med analyse- og forebyggelsesdelen med 

henblik på at forhindre lignende ulykker. Arbejdsmiljøgrupperne opfordres til at inddrage 

fagkyndige vejledere (fx forflytningsvejledere, demensvejledere etc.) i analyse- og 

forebyggelsesarbejdet samt dele erfaringer, viden og gode løsninger om opfølgning og 

forebyggelse af arbejdsulykker i eventuelle netværk.  

Kort sammendrag 
I 2019 blev der anmeldt 97 arbejdsulykker med fravær i Hjørring Kommune. Således ses der en 

stigning i antallet af ulykker med fravær i forhold til 2018, hvor der blev anmeldt 72 ulykker. 

I Børn & Undervisning er der i perioden 2018-2019 sket en stigning i antallet af ulykker med 

fravær. I 2018 blev der anmeldt 19 ulykker med fravær, hvor der i 2019 blev anmeldt 34 ulykker 

med fravær.  Størstedelen af ulykkerne skyldes fald og snublen, fysisk overbelastning samt slag fra 

faldende genstande eller personer.  

I Sundhed, Ældre & Handicap ses der en stigning antallet af anmeldte arbejdsulykker med fravær i 

perioden 2018-2019. I 2018 blev der anmeldt 47 ulykker med fravær, hvor der i 2019 er anmeldt 

52 ulykker. Størstedelen af arbejdsulykkerne skyldes forflytninger og løft samt fald og snublen.  
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Antal arbejdsulykker 
Måden hvorpå tallene i denne redegørelse er dannet, beskrives senere i afsnittet ”Metode for 

indsamling af data”. 

Tabel 1. Antal arbejdsulykker med fravær for 2017, 2018 og 2019. 

 

Arbejdsulykker, hvor skadelidte har været uarbejdsdygtig i en dag eller mere udover 

tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet (AT) og betegnes som ”anmeldepligtige 

arbejdsulykker”. I 2019 blev der anmeldt 97 anmeldepligtige ulykker i Hjørring Kommune.  

 

Arbejdsulykker – fordelt på forvaltningsområder og fravær 
Tabel 2. Antal arbejdsulykker med fravær for 2017 -2019 - fordelt på forvaltningsområder1 

Område 
 

2017 2018 
 

2019 
 

Stabene mv. (STA) 7 1 1 
Arbejdsmarkedsområdet (AM) 6 0 4 
Teknik og Miljø (T&M) 6 5 6 
Sundhed, Ældre og Handikap (SÆH) 60 47 52 
Børn og Undervisning (B&U) 16 19 34 
I alt 95 72 97 

 

Det er ikke muligt at sammenligne antallet af arbejdsulykker på tværs af forvaltningerne grundet 

forskel i størrelser, antal medarbejdere, de differentierede arbejdsopgaver mv. Formålet med 

tabel 2 er at se udviklingen indenfor hvert forvaltningsområde i perioden 2017-2019. 

  

 
1Som følge af nedlæggelsen af By, Kultur og Erhverv er Hallerne overgået til B&U 

Ulykker 2017 2018 2019 
Antal ulykker med fravær 95 72 97 
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Tabel 3. Antal arbejdsulykker med fravær (2019) fordelt på det forventede antal fraværsdage 

Fravær i 2019 Antal ulykker 
i alt 

AM B&U STA 
 

SÆH T&M 

Uarbejdsdygtighed 1-3 dage 46 3 19  21 3 
Uarbejdsdygtighed 4 - 6 dage 16  5  10 1 
Uarbejdsdygtighed 7 – 13 16  2 1 12 1 
14-20 dage 6  2  4  
21-29 dage 2 1   1  
Mindst 1 md., men mindre end 3 
mdr. 

9  5  4  

Mindst 3 mdr., men mindre end 
6 mdr. 

1  1    

Uarbejdsdygtighed uoplyst 1     1 
I alt 97 4 34 1 52 6 

 

Tabel 3 viser alle anmeldte arbejdsulykker med fravær fordelt på det antal forventede 

fraværsdage, som angives, når anmeldelsen sker. I nogle tilfælde afviger det reelle fravær fra det 

på forhånd forventede fravær. Det faktiske fravær kan være både højere eller lavere. 

Ud af de 97 anmeldepligtige arbejdsulykker i 2019, har ca. 64% af ulykkerne medført et forventet 

fravær på under 7 dage. Ca. 25% af ulykkerne medførte et forventet fravær på 7-29 dage og ca. 

10% af de anmeldte ulykker har på anmeldertidspunktet angivet et forventet fravær på mindst 1 

md. men mindre end 6 mdr.  

Børn og Undervisning  

Af tabel 2 fremgår det, at der i 2019 er blevet anmeldt 34 arbejdsulykker med fravær i B&U, 

hvilket er en stigning i forhold til 2018, hvor der blev anmeldt 19 ulykker med fravær. En stor del af 

arbejdsulykkerne med fravær skyldes fald og snublen, fysisk overbelastning samt slag fra faldende 

genstande eller personer. 6 af de 34 anmeldte ulykker med fravær relaterer sig til vold og trusler.   

Tabel 3 viser at 24 ud af de 34 ulykker i B&U har medført et forventet fravær på under 7 dage. 4 

ulykker har et forventet fravær på mellem 7 og 20 dage. 5 ulykker har medført et forventet fravær 

på mindst 1 md. men mindre end 3 mdr., og 1 ulykke har medført et forventet fravær på mindst 3 

mdr. men mindre end 6 mdr.   
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Sundhed, Ældre og Handikap 
Inden for SÆH-området er der i 2019 blevet anmeldt 52 arbejdsulykker med fravær, hvilket er en 

lille stigning i forhold til 2018, hvor der blev anmeldt 47 arbejdsulykker (jf. tabel 2). 

Størstedelen af arbejdsulykkerne skyldes forflytninger og løft samt fald og snublen. 9 af de 

anmeldte arbejdsulykker med fravær relaterer sig til vold og trusler.   

Tabel 3 illustrerer, at 31 af arbejdsulykkerne i SÆH har medført et forventet fravær på under 7 

dage. 17 ulykker har medført et forventet fravær på mellem 7 og 29 dage. Derudover fremgår det, 

at 4 af de 52 ulykker har medført et forventet fravær på mindst 1 md. men mindre end 3 mdr.   

Teknik og Miljø 

I 2019 er der anmeldt 6 arbejdsulykker med fravær i T&M. Ulykkerne skyldes fald og snublen og 

forflytninger og løft af genstande.  

Af tabel 3 fremgår det, at ulykkerne fordeler sig i øverste del af tabellen med et forventet fravær 

på mellem 1-13 dage. Dertil er der registreret 1 ulykke, hvor det forventede fravær er uoplyst.  

Arbejdsmarkedsområdet 

Der er i 2019 anmeldt 4 arbejdsulykker med fravær på Arbejdsmarkedsområdet. Ulykkerne skyldes 

fald og snublen. 3 af de 4 arbejdsulykker har på anmeldetidspunktet medført et forventet fravær 

på 1-3 dage. Ved en enkelt ulykke var det forventede fravær 21-29 dage.   

 

Stabene mv.  

Der er i 2019 anmeldt 1 arbejdsulykke i Stabene mv., hvor der på anmeldetidspunktet var et 

forventet fravær på 7-13 dage.  
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Ulykkesmåde – måden hvorpå de ansatte kommer til skade 
Tabel 5. Antal arbejdsulykker (2019) med fravær fordelt på ulykkesmåder  

 

Af tabellen fremgår det, at de anmeldte arbejdsulykker med fravær i 2019 primært skyldtes: 

• Fald ”Ved vandret bevægelse” / ”Ved lodret bevægelse” 
• ”Fysisk overbelastning af kroppen” 

 

Forflytninger og løft & fald og snublen  

Anmeldesystemet EASY giver bl.a. mulighed for at trække tal for, hvor mange ulykker med fravær, 

som er sket på baggrund af forflytninger og løft samt fald og snublen. Der er i alt anmeldt 20 

arbejdsulykker med fravær, som skyldes forflytninger og løft og 32 ulykker med fravær forårsaget 

af fald og snublen.  

 

 

Ulykkesmåde Ulykker med 
fravær 

Anden fysisk eller psykisk overbelastning  2 
Anden oplyst skademåde 14 
Anden skademåde, hvor tilskadekomne klemmes/mases 2 
Anden skademåde, hvor tilskadekomne rammes af/kolliderer med genstand eller person 2 
Elektricitet (stød) 1 
Fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler og led) 20 
Klemt/ mast under (fx betonplade, bil, container) 1 
Kollideret med genstand eller person i bevægelse (inklusive køretøjer) 8 
Psykisk overbelastning, psykisk chok 8 
Ramt af faldende genstand 2 
Skåret sig på 3 
Slag, spark, kvælertag, knivstik m.v. 4 
Uoplyst skademåde 1 
Ved lodret bevægelse (fx faldt ned) 17 
Ved vandret bevægelse (fx hen ad gulv)  12 
I alt 97 
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Vold og trusler om vold 

EASY giver ligeledes mulighed for at trække tal over, hvor mange arbejdsulykker med fravær, der 

er forårsaget af vold og trusler om vold. I 2019 er der anmeldt 15 arbejdsulykker med fravær, som 

skyldes vold og trusler om vold fra borgere, pårørende og kollegaer.  

 

Forsikringsenheden og Arbejdsmiljø og MED 
Skønnes det, at medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven (fx til 

behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne), bliver anmeldelsen sendt 

til Hjørring kommunes forsikringsenhed. Arbejdsulykkerne bliver også videresendt til 

forsikringsenheden, hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger. Af de sager der bliver 

anmeldt til forsikringsenheden, kan der i nogle tilfælde være tale om ulykker uden fravær. 

I 2019 er 64 arbejdsulykker sendt til Hjørring Kommunes forsikringsenhed. Her kan der i nogle 

tilfælde også være tale om ulykker uden fravær. Ud af de 64 arbejdsulykker har 

forsikringsenheden p.t. sendt 22 af sagerne videre til afgørelse hos Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring (AES). Det er forsikringsenheden der vurderer, om en sag skal sendes videre til 

AES.  

De oplyste tal er et øjebliksbillede pr. februar 2020, hvilket betyder at tallene fortsat kan stige, 

eftersom ulykker for 2019 stadig kan anmeldes – og anmeldte sager kan genoptages.  

 
Konstaterede erhvervssygdomme i 2016-2019 
Hvis en medarbejder får en anerkendt erhvervssygdom, udbetaler AES erstatning. Ordningen  

finansieres af Danmarks arbejdsgivere – både private og offentlige, der alle betaler en årlig 

præmie til sikringen, der er lovpligtig.  

I tabellen vises det samlede antal af konstaterede erhvervssygdomme samt en oversigt over den 

samlede udbetalte erstatningssum til ansatte ved Hjørring Kommune. Der skal gøres opmærksom 

på, at tallene dækker over alle udgifter, der har været i de pågældende år. Det vil sige, at skaden 

kan være anmeldt i et tidligere år.  
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Tabel 11. Anerkendte erhvervssygdomme og udbetalte erstatninger for Hjørring Kommune 

 2016 2017 2018 2019 
Anmeldte skader 
(personer) 

7 5 7 8 

Udbetalte erstatninger 
– kr. 

988.400 555.076 996.781 1.373.633 

 

De anerkendte erhvervssygdommene dækker over hudsygdomme, høresygdomme, psykiske 

lidelser, symptomer i bevægeapparatet og andre lidelser.  Da AES ikke må oplyse om forhold, der 

vedrører færre end 5 personer jf. persondataloven, er det ikke muligt at opdele skader og 

udbetalte erstatninger diagnosegrupper. 

 

Metode for indsamling af data 
Arbejdsskadeopgørelsen for 2019 er udarbejdet på baggrund af de anmeldelser, der sker i 

anmeldesystemet EASY. Alle data baserer sig på arbejdsulykker, der er anmeldt inden udgangen af 

februar 2020. Materialet giver hermed et øjebliksbillede, da der stadig kan anmeldes ulykker med 

skadedatoer fra 2019 i EASY. Yderligere kan ulykker, der er oprettet som interne, blive ændret 

grundet f.eks. fravær eller fortsatte gener (forsikringsbehov).  

Øjebliksbilledet i denne redegørelse skal dog ses i forhold til, at tallene for 2017, 2018 og 2019 er 

blevet indhentet på samme tidspunkt de foregående år. 
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Indledning 
Denne arbejdsskadeopgørelse for 2020 redegør for de anmeldepligtige arbejdsulykker – det vil 

sige arbejdsulykker med fravær på minimum en dag udover tilskadekomstdagen og som anmeldes 

i EASY. De interne arbejdsulykker, der ikke medfører fravær og som registreres og journaliseres 

lokalt eller som ikke bliver en forsikringssag, fremgår ikke af denne arbejdsskadeopgørelse.    

Arbejdsmiljø og MED er involveret i anmeldelsen af de anmeldelsespligtige arbejdsulykker i EASY 

og fungerer som sparringspartner i forhold til anmeldelsen/registreringen af alle ulykker. Når en 

ulykke er anmeldt, tilbyder Arbejdsmiljø og MED at bistå med analyse- og forebyggelsesdelen med 

henblik på at forhindre lignende ulykker. Arbejdsmiljøgrupperne opfordres til at inddrage 

fagkyndige vejledere (fx forflytningsvejledere, demensvejledere etc.) i analyse- og 

forebyggelsesarbejdet samt dele erfaringer, viden og gode løsninger om opfølgning og 

forebyggelse af arbejdsulykker i eventuelle netværk.  

Kort sammendrag 
2020 var et specielt år med Covid-19, hvilket også afspejler sig i antallet af anmeldte 

arbejdsulykker i Hjørring Kommune. I 2020 blev der anmeldt 158 arbejdsulykker med fravær, 

hvoraf 71 af ulykkerne er anmeldt på baggrund af sygdom med Covid-19. Sygdom med Covid-19 

skal anmeldes som en arbejdsulykke, hvis det kan sandsynliggøres, at en medarbejder har været 

udsat for smitte eller smitterisiko ifm. arbejdet.  

Stigningen i antal ulykker med fravær i forhold til 2019 er med andre ord helt forklarlig. I 2019 blev 

der anmeldt 97 ulykker.   

I Sundhed, Ældre & Handicap er der i perioden 2019-2020 sket en stigning antallet af anmeldte 

arbejdsulykker med fravær. I 2019 blev der anmeldt 52 ulykker med fravær, hvor der i 2020 er 

anmeldt 109 ulykker. 65 af de anmeldte arbejdsulykker skyldes smitte med Covid-19. Af de øvrige 

anmeldelser skyldes størstedelen af ulykkerne i SÆH fald og snublen samt forflytninger og løft.  

I Børn & Undervisning blev der i 2019 anmeldt 34 ulykker med fravær, hvor der i 2020 blev 

anmeldt 36 ulykker med fravær.  Størstedelen af ulykkerne skyldes fald og snublen. 5 af de 36 

ulykkesanmeldelser skyldes smitte med Covid-19.  
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Antal arbejdsulykker 
Måden hvorpå tallene i denne redegørelse er dannet, beskrives senere i afsnittet ”Metode for 

indsamling af data”. 

Tabel 1. Antal arbejdsulykker med fravær for 2018, 2019 og 2020. 

 

Arbejdsulykker, hvor skadelidte har været uarbejdsdygtig i en dag eller mere udover 

tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet (AT) og betegnes som ”anmeldepligtige 

arbejdsulykker”. I 2020 blev der anmeldt 158 anmeldepligtige ulykker i Hjørring Kommune, hvoraf 

71 af ulykkerne er anmeldt på baggrund af sygdom med Covid-19.  

 

Arbejdsulykker – fordelt på forvaltningsområder og fravær 
Tabel 2. Antal arbejdsulykker med fravær for 2018 -2020 - fordelt på forvaltningsområder 

Område 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Stabene mv. (STA) 1 1 1 

Arbejdsmarkedsområdet (AM) 0 4 2 

Teknik og Miljø (T&M) 5 6 10 

Sundhed, Ældre og Handikap (SÆH) 47 52 109 

Børn og Undervisning (B&U) 19 34 36 

I alt 72 97 158 

 

Det er ikke muligt at sammenligne antallet af arbejdsulykker på tværs af forvaltningerne grundet 

forskel i størrelser, antal medarbejdere, de differentierede arbejdsopgaver, visse 

organisationsændringer mv. Formålet med tabel 2 er at se udviklingen indenfor hvert 

forvaltningsområde i perioden 2018-2020. 

 

 

Ulykker 2018 2019 2020 

Antal ulykker med fravær 72 97 158 
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Tabel 3. Antal arbejdsulykker med fravær (2020) fordelt på det forventede antal fraværsdage 

Fravær i 2020 Antal ulykker 
i alt 

AM B&U STA 
 

SÆH T&M 

Uarbejdsdygtighed 1-3 dage 41 1 15  19 6 
Uarbejdsdygtighed 4 - 6 dage 10  4  6  
Uarbejdsdygtighed 7 – 13 19  7  10 2 
14-20 dage 36 1 3  32  
21-29 dage 33   1 32  

Mindst 1 md., men mindre end 3 
mdr. 

18  7  9 2 

Mindst 3 mdr., men mindre end 
6 mdr. 

1    1  

I alt 158 2 36 1 109 10 
 

Tabel 3 viser alle anmeldte arbejdsulykker med fravær fordelt på det antal forventede 

fraværsdage, som angives, når anmeldelsen sker. I nogle tilfælde afviger det reelle fravær fra det 

på forhånd forventede fravær. Det faktiske fravær kan være både højere eller lavere. 

Ud af de 158 anmeldepligtige arbejdsulykker i 2020, har ca. 32% af ulykkerne medført et forventet 

fravær på under 7 dage. Ca. 35% af ulykkerne medførte et forventet fravær på 7-20 dage og ca. 

33% af de anmeldte ulykker har på anmeldertidspunktet angivet et forventet fravær på mindst 21 

dage men mindre end 6 mdr.  

Børn og Undervisning  

Af tabel 2 fremgår det, at der i 2020 er blevet anmeldt 36 arbejdsulykker med fravær i B&U, 

hvilket er to mere end i 2019. En stor del af arbejdsulykkerne med fravær skyldes fald og snublen. 

5 ud af de 36 ulykker relaterer sig til smitte med Covid-19 i forbindelse med arbejdet.   

Tabel 3 viser, at 19 ud af de 36 ulykker i B&U har medført et forventet fravær på under 7 dage. 10 

ulykker har et forventet fravær på mellem 7 og 20 dage. 7 ud af de 36 arbejdsulykker har medført 

et forventet fravær på mindst 1 md. men mindre end 3 mdr.  

 

Sundhed, Ældre og Handikap 
Inden for SÆH-området er der i 2020 blevet anmeldt 109 arbejdsulykker med fravær, hvilket er en 

stigning i forhold til 2019, hvor der blev anmeldt 52 arbejdsulykker (jf. tabel 2). Stigningen i 
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ulykkerne skyldes primært Covid-19 udbrud på to af Hjørring Kommunes ældrecentre. Ud af de 

109 anmeldte arbejdsulykker relaterer 65 af ulykkerne sig til Covid-19 smitte. Trækkes de 65 

Covid-19 relaterede ulykker fra de 109 ulykker med fravær på SÆH-området, er antallet af 

arbejdsulykker med fravær 44. Af disse 44 ulykker skyldes størstedelen fald og snublen samt 

forflytninger og løft. 2 af de anmeldte arbejdsulykker relaterer sig til vold og trusler.  

Tabel 3 illustrerer, at 25 af arbejdsulykkerne i SÆH har medført et forventet fravær på under 7 

dage. 42 af ulykkerne har medført et forventet fravær på mellem 7 og 20 dage, og 41 af de 109 

ulykker har medført et forventet fravær på mindst 21 dage men mindre end 3 mdr. Derudover har 

en enkelt ulykke medført et forventet fravær på mindst 3 mdr. men mindre end 6 mdr.    

 

Teknik og Miljø 

I 2020 er der anmeldt 10 arbejdsulykker med fravær i T&M. Ulykkerne skyldes primært slag fra – 

og løft af genstande.  

Af tabel 3 fremgår det, at 8 af ulykkerne fordeler sig i øverste del af tabellen med et forventet 

fravær på mellem 1-13 dage. Dertil er der registreret 2 ulykker, hvor det forventede fravær er 

mindst 1 md., men mindre end 3 mdr.   

Arbejdsmarkedsområdet 

Der er i 2020 anmeldt 2 arbejdsulykker med fravær på Arbejdsmarkedsområdet. 1 af ulykkerne har 

på anmeldetidspunktet medført et forventet fravær på 1-3 dage og 1 på 14-20 dage.   

 

Stabene mv.  

Der er i 2020 anmeldt 1 arbejdsulykke i Stabene mv., hvor der på anmeldetidspunktet var et 

forventet fravær på mindst 21 dage, men mindre end 1 md.  
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Ulykkesmåde – måden hvorpå de ansatte kommer til skade 
Tabel 5. Antal arbejdsulykker (2020) med fravær fordelt på ulykkesmåder  

 

Af tabellen fremgår det, at de anmeldte arbejdsulykker med fravær i 2020 primært skyldtes: 

• Smitte med Covid-19 
• Fald ”Ved vandret bevægelse” / ”Ved lodret bevægelse” 
• Fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler og led) 

 

Forflytninger og løft & fald og snublen  

Anmeldesystemet EASY giver bl.a. mulighed for at trække tal for, hvor mange ulykker med fravær, 

som er sket på baggrund af forflytninger og løft samt fald og snublen. Der er i alt anmeldt 17 

arbejdsulykker med fravær, som skyldes forflytninger og løft og 35 ulykker med fravær forårsaget 

af fald og snublen.  

 

Ulykkesmåde Ulykker 
med fravær 

Anden kontakt med skarp/spids/grov genstand   4 
Anden oplyst skademåde 1 
Anden skademåde, hvor tilskadekomne klemmes/mases 1 
Anden skademåde, hvor tilskadekomne rammes af/kolliderer med genstand eller person 5 
Andre typer fald, støden imod stationær genstand 6 
Fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler og led) 26 
Kollideret med genstand eller person i bevægelse (inklusive køretøjer) 3 
Psykisk overbelastning, psykisk chok 3 
Ramt af faldende genstand 2 
Ramt af roterende, bevægende, rullende genstand (herunder køretøjer) 2 
Ramt af svingende genstand 1 
Skåret sig på 3 
Slag, spark, kvælertag, knivstik m.v. 1 
Smitte med Covid-19 71 
Ved lodret bevægelse (fx faldt ned) 14 
Ved vandret bevægelse (fx hen ad gulv)  14 
Åbne flammer , varme eller brændende genstande/omgivelser 1 
I alt 158 



   
 

Side 8 af 9 
 

Vold og trusler om vold 

EASY giver ligeledes mulighed for at trække tal over, hvor mange arbejdsulykker med fravær, der 

er forårsaget af vold og trusler om vold. I 2020 er der anmeldt 2 arbejdsulykker med fravær, som 

skyldes vold fra borgere.  

 

Forsikringsenheden og Arbejdsmiljø og MED 
Skønnes det, at medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven (fx til 

behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne), bliver anmeldelsen sendt 

til Hjørring kommunes forsikringsenhed. Arbejdsulykkerne bliver også videresendt til 

forsikringsenheden, hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger. Af de sager der bliver 

anmeldt til forsikringsenheden, kan der i nogle tilfælde være tale om ulykker uden fravær. 

I 2020 er 107 arbejdsulykker sendt til Hjørring Kommunes forsikringsenhed. Her kan der i nogle 

tilfælde også være tale om ulykker uden fravær. 71 ud af de 107 arbejdsulykker er Covid-19 sager. 

Ud af de 107 arbejdsulykker har forsikringsenheden p.t. sendt 55 af sagerne videre til afgørelse 

hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvoraf 33 af disse sager er Covid-19 sager. Det er 

forsikringsenheden der vurderer, om en sag skal sendes videre til AES.  

De oplyste tal er et øjebliksbillede pr. februar 2021, hvilket betyder at tallene fortsat kan stige, 

eftersom ulykker for 2020 stadig kan anmeldes – og anmeldte sager kan genoptages.  

Konstaterede erhvervssygdomme i 2017-2020 
Hvis en medarbejder får en anerkendt erhvervssygdom, udbetaler AES erstatning. Ordningen  

finansieres af Danmarks arbejdsgivere – både private og offentlige, der alle betaler en årlig 

præmie til sikringen, der er lovpligtig.  

I tabellen nedenfor vises det samlede antal af konstaterede erhvervssygdomme samt en oversigt 

over den samlede udbetalte erstatningssum til ansatte ved Hjørring Kommune. Der skal gøres 

opmærksom på, at tallene dækker over alle udgifter, der har været i de pågældende år. Det vil 

sige, at skaden kan være anmeldt i et tidligere år.  
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Tabel 11. Anerkendte erhvervssygdomme og udbetalte erstatninger for Hjørring Kommune 

 2017 2018 2019 2020 

Anmeldte skader 
(personer) 

5 7 9 3 

Udbetalte 
erstatninger – kr. 

555.076 996.781 2.160.779 38.801 

 

De anerkendte erhvervssygdommene dækker over hudsygdomme, høresygdomme, psykiske 

lidelser, symptomer i bevægeapparatet og andre lidelser.  Da AES ikke må oplyse om forhold, der 

vedrører færre end 5 personer jf. persondataloven, er det ikke muligt at opdele skader og 

udbetalte erstatninger diagnosegrupper. 

 

Metode for indsamling af data 
Arbejdsskadeopgørelsen for 2020 er udarbejdet på baggrund af de anmeldelser, der sker i 

anmeldesystemet EASY. Alle data baserer sig på arbejdsulykker, der er anmeldt inden udgangen af 

februar 2021. Materialet giver hermed et øjebliksbillede, da der stadig kan anmeldes ulykker med 

skadedatoer fra 2020 i EASY. Yderligere kan ulykker, der er oprettet som interne, blive ændret 

grundet f.eks. fravær eller fortsatte gener (forsikringsbehov).  

Øjebliksbilledet i denne redegørelse skal dog ses i forhold til, at tallene for 2018 og 2019 er blevet 

indhentet på samme tidspunkt de foregående år. 
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Arbejdstilsynets reaktioner mv. 
 
Her beskrives kort de vejledninger og påbud mv., som Hjørring Kommune har modtaget i forbindelse med de tilsyn Ar-
bejdstilsynet har gennemført på kommunale arbejdspladser i 2019 og 2020. Som afslutning gives en kort beskrivelse af 
nye reaktionsmåder, som Arbejdstilsynet tager i anvendelse fremover. 
 

Status for 2019 og 2020 
Arbejdstilsynet har de seneste to år gennemført tilsyn på 48 arbejdspladser i 2019 og 2020 – hhv. 34 i 2019 
og 14 i 2020. Nogle arbejdspladser har haft besøg af tilsynet mere end en gang i løbet af de to år. Langt de 
fleste tilsyn falder indenfor det, Arbejdstilsynet kalder risikobaseret tilsyn, mens nogle få handler om kon-
trol af afgivne påbud og opfølgning på arbejdsulykker. 

36 arbejdspladser fik en grøn smiley eller bemærkning om, at der ikke var fundet overtrædelser af ar-
bejdsmiljølovgivningen ved tilsynet.  

Derudover har Arbejdstilsynet afgivet reaktionerne: påbud med frist, strakspåbud, afgørelser uden handle-
pligt (hvor arbejdsmiljøloven er overtrådt, men problemet er løst) samt givet en række vejledninger.  

Når Arbejdstilsynet varsler tilsyn, får kommunen på forhånd besked om, hvilke arbejdspladser, tilsynet vil 
komme på. Der kan gå mellem en måned og et år, før Arbejdstilsynet aflægger besøget.  

Arbejdsmiljø og MED giver besked til arbejdspladserne (med kopi til områdernes arbejdsmiljøkoordinato-
rer) om de kommende besøg og tilbyder arbejdspladserne en indledende drøftelse i forhold til tilsynsbesø-
get. 

Vejledninger 

 

En vejledning er ikke bindende og kræver ingen tilbagemelding til AT. Vi oplever, at arbejdspladserne tager 
vejledningerne til efterretning og arbejder forebyggende med dem. 

Der er givet vejledninger indenfor temaerne: 

• om psykisk arbejdsmiljø - f.eks. forebygge risikofaktorer, verbal og psykisk vold, indrette sig, så vold 
forebygges 

• forebygge fysiske belastninger 
• forflytning af beboer 
• uklare krav og rammer i arbejdet 
• samarbejde og kommunikation i arbejdet 
• rolleafklaring og arbejdsfordeling 
• forebyggelse af krænkende handlinger og mobning 
• psykisk belastning i forbindelse med at børn kan forlade matriklen 
• psykiske og fysiske belastninger ved arbejde på tablets 

Arbejdspladsen kan få en vejledning, hvis der er arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, som kan juste-
res, men hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er grundlag for at træffe en afgørelse. En vejledning er 
ikke en afgørelse, men alene information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et be-
stemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres. 
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• indeklima (to vedr. temperaturforhold og ventilation i storrumskontor samt en om udsugning af to-
baksrøg og anbefaling af mekanisk ventilation)  

• unødig og generende støj 
• hånd-/arm-vibrationer 
• sikring ved vejarbejde 

Afgørelser uden handlepligt 

 
 
Der er givet afgørelser uden handlepligt i følgende tilfælde: 

Virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om… 

• forebyggelse af vold/risiko for vold på skole 
• forebyggelse af vold (ældrecenter) 

Strakspåbud 

 
 
Virksomheden påbydes at sikre… 

• manuel håndtering af borger og om at anvende egnet hjælpemiddel (anvendelse af loftlift) 
• manuel håndtering af borger, der flyttes fra bækkenstol til seng 
• anvendelse af sikkerhedsfodtøj 

 

Påbud med frister 

 

Der er givet påbud om 

• manuel håndtering af borger i forbindelse med vask, påklædning mv. 
• manuel håndtering af borger 
• undersøgelsespåbud (temperaturer i fællesrum/køkken) - senere fulgt op af et påbud om at gøre 

noget ved for høje temperaturer 
• at forebygge vold 
• udsugning ved industriopvask 
• at sikre tilfredsstillende akustik i sanserum 
• at inddrage sygefravær i APV 

En afgørelse uden handlepligt fastslår, at arbejdspladsen har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men 
den pålægger ikke arbejdspladsen en handlepligt.  

Et strakspåbud får man hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, 
at fejlen skal udbedres med det samme. Arbejdspladser, der får et strakspåbud, kan få lov til at løse 
problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent. 

Et påbud med frist indebærer, at arbejdspladsen kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en 
permanent løsning på problemet inden en given fristen. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang 
nok til at sikre, at arbejdspladsen får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning. 
En virksomhed kan få et rådgivningspåbud, når den samtidig får et påbud om et alvorligt eller kom-
plekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse. 
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Ændringer i Arbejdstilsynets praksis og reaktioner 
Ud over ovennævnte reaktioner har Arbejdstilsynet også allerede nu mulighed for at udstede forbud, un-
dersøgelsespåbud og rådgivningspåbud. De tidligere rådgivningspåbud er nu erstattet af kompetencepå-
bud. 
 
Aftaleforløb 
Arbejdstilsynet kan tilbyde aftaleforløb i to situationer: 

• hvis der konstateres et arbejdsmiljøproblem, som tilsynet vurderer også kan være i andre afdelin-
ger eller på flere arbejdspladser i kommunen. Hvis kommunen indgår en aftale, skal problemet og-
så løses de andre steder. 

• ved mistanke om, at der er et arbejdsmiljøproblem, men uden at Arbejdstilsynet har afdækket, om 
der er en overtrædelse af reglerne. Det kan dreje sig om mere komplekse problemstillinger f.eks. 
indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Her undersøger Arbejdstilsynet ikke problemet nærmere, men 
arbejdspladsen skal forbedre arbejdsmiljøet og løse de problemer, der findes. Løses problemet, får 
arbejdspladsen ikke et påbud. 

Hjørring Kommune har allerede indgået et aftaleforløb på en arbejdsplads vedr. undersøgelse og håndte-
ring af det psykiske arbejdsmiljø ved og efter et coronaudbrud. 

 
Kompetencepåbud 
Får vi et påbud om at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer, kan kommunen sammen med påbuddene 
også få et kompetencepåbud. Kompetencepåbuddet skal sikre, at kommunen bliver i stand til at løse og 
forebygge arbejdsmiljøproblemer samt styrke arbejdsmiljøarbejdet. 
Der vil kunne vælges mellem en eller flere af følgende muligheder, afhængig af type af påbud, som kompe-
tencepåbud bliver givet sammen med: 
 

• opbygning og brug af egne kompetencer 
• brug af intern rådgivningsvirksomhed 
• brug af ekstern rådgivningsvirksomhed 

 
En intern rådgivningsvirksomhed hører under den juridiske enhed, her Hjørring Kommune, som har modta-
get kompetencepåbuddet. En ekstern rådgivningsvirksomhed hører ikke under den juridiske enhed, som 
har modtaget kompetencepåbuddet. 
 
Der er 5 forskellige typer kompetencepåbud: 

1. om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer (gives, når der samtidig gives et påbud om et al-
vorligt arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse) 

2. undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø (gives, når der også er givet påbud om at undersøge, om der er 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø – der skal anvendes ekstern rådgiver til at foretage under-
søgelsen) 

3. substitution af stoffer og materialer (gives, når der samtidig er givet et påbud om at undersøge mu-
lighederne for at substituere stoffer og materialer) 

4. om mange arbejdsmiljøproblemer (når der ved ét tilsyn gives 5 eller flere afgørelser om overtrædel-
ser på samme arbejdsplads) 
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5. plan for sikkerhed og sundhed (kan en bygherre få, når der gives påbud om manglende eller væsent-
lige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed) 

Får man et kompetencepåbud, skal man (med undtagelse af kompetencepåbuddet om psykisk arbejdsmil-
jø) lave en plan, hvor man beskriver, hvordan man vil opbygge den interne kompetence, hvordan denne 
kompetence vil undersøge og vurdere problemerne, anvende og evaluere løsninger samt forebygge lignen-
de problemer. 

Dialog og vejledning 
Arbejdstilsynet gennemfører på nuværende tidspunkt forsøg, hvor udvalgte arbejdspladser i forlængelse af 
et påbud får tilbudt dialog og vejledning fra en tilsynsførende. Det kan ske telefonisk eller ved møde på 
arbejdspladsen. Der er ikke tale om et fornyet tilsyn, når den tilsynsførende kommer til dialog-
/vejledningsmøde. 
 
Brancherettede indsatser 
Endelig ses en ny praksis fra Arbejdstilsynets side, hvor arbejdspladser indenfor udvalgte brancher får be-
sked om, at der i forbindelse med tilsyn vil blive set nærmere på specifikke arbejdsmiljøtemaer (ergonomi 
og psykisk arbejdsmiljø).  
På undervisningsområdet gennemføres der også et pilotprojekt med en ny tilsynsmetode, hvor der før, 
under og som afslutning på indsatsen afholdes møder med forvaltningen om psykisk arbejdsmiljø på sko-
lerne og det forebyggende arbejde, der kan og bør gøres på tværs af skolerne i den forbindelse. 
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