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Referat 
Hovedudvalget 

Arbejdsmiljø og MED 

 
Mødedato: 31. august 2021 
Mødet påbegyndt: kl. 12:30 
Mødet afsluttet: kl. 
Mødested: 469 Rådhuset - afsat til økonomi 
Fraværende: Christina K. Larsen, Ebba Fuglsang, Leif Serup, Jesper 

Carlsen. Leif Johannes Jensen deltog i mødet under punkt 1.  
 
 
Bemærkninger 
  
 
 
Følgende sager behandles: 
 
Pkt. Tekst Side 
1 Budget og økonomi 2 
2 Reduktionsmål transportudgifter 3 
3 Evt. og punkter til kommende møde 5  
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81.38.04-P00-1-20 

1.        Budget og økonomi 

Sagsfremstilling 
Orientering om den aktuelle budgetproces. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Drøftes 

Beslutning 
Tommy Christiansen indledte med et kort resume budgetprocessen lige nu. 
Herefter gennemgang v. Leif Johannes Jensen. 
 
Udvalget drøftede herefter rekrutteringsudfordringen og udfordringen i 
arbejdsvilkårene i årene fremover.  

Bilag 

• Budget og økonomi - Gennemgang 31.08.21 

  



 
 
 
 Hjørring Kommune 
 31. august 2021 

 Side 3. 

 

81.38.04-P00-1-20 

2.        Reduktionsmål transportudgifter 

Resumé 
Til drøftelse i Hovedudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget. 

Sagsfremstilling 
I Hjørring Kommunes budgetaftale B2021-24 blev besluttet, at der fra 2022 og 
frem skal opstilles et årligt reduktionsmål på minimum 2 mio.kr. i kommunens 
transportudgifter. Det anbefales at besparelsen opnås via øget anvendelse af 
virtuelle møder samt tjenestebiler, og at den fordeles i forhold til antallet af 
medarbejdere på rådhuset og jobcentret.  
 
Sagsfremstilling er uddybet i vedlagte bilag. 
 
Forud for fremsendelse til Økonomiudvalget bedes Hovedudvalget drøfte 
forslaget. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Det indstilles,  
Drøftes med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget.  
 

Beslutning 
Udvalget havde ikke yderligere at tilføje. 

Bilag 
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• Sagsfremstilling reducerede transportomkostninger 
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81.38.04-P00-1-20 

3.        Evt. og punkter til kommende møde 

Sagsfremstilling 
 
 
Revideret årsplan: 
 
09. september – Budgetseminar 
21. september – Økonomi 
30. september 

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

05. oktober - Fællesmøde Sygefravær / Kerneopgave 
30. november 

• Budget og økonomi 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 
 
 
 
Bilag 
 

Beslutning 
- 
  



Bundlinje i budgetopgørelse 1



Primære udfordringer med økonomien

• Vigende indtægtsgrundlag, faldende antal borgere, ændret 
alderssammensætning, færre til at betale skat og stigende 
underfinansiering af overførselsområdet
• Stigende udgifter på de specialiserede områder, primært 
VoksenHandicap



Driftsudgifter - budgetopgørelse 1

i mio. kr.  2022 2023 2024 2025

 Økonomiudvalget 594,6  610,2  620,5  621,8 
 - Grundbudgettering VoksenHandicap 0,0  20,7  32,1  33,4 

 - Bufferpulje 25,0  25,0  25,0  25,0 

 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.211,6  1.224,0  1.234,0  1.247,1 

 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.558,3  1.568,2  1.572,2  1.578,9 

 Teknik- og Miljøudvalget 150,3  150,2  150,2  150,2 

 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.107,1  1.103,1  1.102,3  1.097,4 

 I alt  4.621,9  4.655,7  4.679,2  4.695,3 



Scenarie for løsningsmodel

• Indfrielse af kortfristede likviditetslån ved udnyttelse af 
overskudslikviditet (74,6 mio. kr. – årlig besparelse i afdrag 8,6 mio. 
kr.)
• Nedjustering af forbrug på bufferpuljen fra 25 mio. kr. til 10 mio. kr. 
(forbedring 15 mio. kr. årligt)
• Fastlæggelse af reduktionsmål 
• 40 mio. kr. i 2023
• 80 mio. kr. i 2024
• 125 mio. kr. i 2025



Ny bundlinje og likviditet i løsningsmodel



 
Resume 
I Hjørring Kommunes budgetaftale B2021-24 blev besluttet, at der fra 2022 og frem skal opstilles et 
årligt reduktionsmål på minimum 2 mio.kr. i kommunens transportudgifter. Det anbefales at 
besparelsen opnås via øget anvendelse af virtuelle møder samt tjenestebiler, og at den fordeles i 
forhold til antallet af medarbejdere på rådhuset og jobcentret.  
 
 
Sagsfremstilling 
I Hjørring Kommunes budgetaftale B2021-24 blev besluttet, at der såvel af hensyn til den grønne 
omstilling, frigørelse af tid til andre opgaver samt reduktion af udgifterne, fra 2022 og frem skal 
opstilles et årligt reduktionsmål på minimum 2 mio.kr. i kommunens transportudgifter.  
 
Reduktionerne skal findes via følgende tiltag: 
 

 Med baggrund i erfaringerne fra COVID-19 perioden skal der arbejdes med at reducere 
kommunens transport til og fra møder primært ved overgang til flere virtuelle møder. 
 

 Det skal vurderes, om der med fordel kan omlægges yderligere fra udbetaling af 
godtgørelse til kørsel i egen bil til kørsel i tjenestebiler. 
 

 Hvis det økonomiske reduktionsmål ikke opnås ved de to tiltag, så skal der udarbejdes et 
forslag til en model med differentieret kørselstakst, hvor der kun ydes høj takst til 
medarbejdere, hvor regelmæssig kørsel i egen bil reelt er en nødvendighed for at sikre en 
effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning. 

 
 
Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i udgifter til transport (betaling for 
kørsel i egen bil, høj takst), i årene 2017 – 2021. Denne oversigt ses nedenfor.  
 
Regnskabsår Antal km - høj sats 915 Samlet beløb 
2017 2.861.887 kilometer 10.124.173,60 kr.  
2018 2.750.989 kilometer   9.749.500,58 kr. 
2019 2.629.861 kilometer   9.357.199,21 kr. 
2020 1.689.662 kilometer   5.958.695,82 kr. 
2021* 1.544.902 kilometer*   5.340.921,92 kr.* 

 
*Note: Opgørelsen for 2021 er baseret på et skøn, hvor den registrerede udgift for 1. halvår er 
ganget med 2.  
 
 
Opgørelserne for 2020 og 2021 vurderes at være påvirket af udnyttelse af erfaringerne fra COVID-
19 perioden med hyppig anvendelse af virtuelle møder som alternativ til gennemførelse af fysiske 
møder der medfører et transportbehov. Denne påvirkning har en varig karakter. Herudover 
vurderes opgørelserne for 2020 og 2021 også at være påvirket af den generelle aktivitetsnedgang 
og periodiske nedlukninger, som skyldes COVID-19 krisen, altså en påvirkning af en mere 
midlertidig karakter.  
 
 



En mulighed for at reducere effekten af den midlertidige påvirkning er at fokusere på 2. halvår 
2020, som, i 3. kvartal og første måned af 4. kvartal, i forhold til COVID-19 krisen var en relativ 
normal periode. En oversigt over udgifterne for 2. halvår i perioden 2018 – 2020 viser følgende: 
 
 
 
2. halvår Antal km - høj sats 915) Samlet beløb 

2018 1.389.209 kilometer 
         
4.918.233,38 kr. 

2019 1.279.796 kilometer 
         
4.555.938,50 kr. 

2020 833.833 kilometer 
         
2.935.359,91 kr. 

  
Med afsæt i opgørelserne over udgifterne for 2. halvår i perioden 2018 – 2021 vurderer 
administrationen, at det er realistisk, via bullet 1 og 2 (overgang til flere virtuelle møder samt bedre 
udnyttelse af tjenestebiler), fra 2022 og årene frem at opnå det ønskede reduktionsmål på 2 mio. 
kr. årligt. Det anbefales at forbruget fortsat følges, således at der om nødvendigt, i en senere 
budgetproces, kan træffes beslutning om iværksættelse af en model med differentieret 
kørselstakst.  
 
Det anbefales, at udmøntningen af besparelsen på 2,00 mio. kr. fra 2022 og frem sker via 
nedenstående fordelingsnøgle Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i de registrerede 
udbetalinger af kørselsgodtgørelse i 2020.I opgørelsen er frataget en række enheder, f.eks. 
Byrådet, Ældrerådet, Socialtilsyn Nord samt alle enheder med et forbrug på mindre end 0,01 mio. 
kr. For de 4 store forvaltningers vedkommende er afrundet til nærmeste hundrede tusinde kroner.  
 
Forvaltning/afdeling Andel af besparelse 
Børne, Undervisning og Fritid 0,80 mio. kr. 

Sundhed, Ældre og Handicap 0,70 mio. kr. 

Arbejdsmarked 0,30 mio. kr. 

Teknik og Miljø 0,10 mio. kr. 

Økonomi & Personale 0,04 mio. kr. 

Borgerservice 0,03 mio. kr.  

Kommunaldirektørens stab 0,03 mio. kr. 

De anførte besparelser kan hentes bredere end ved blot kørsel, f.eks. ved øget 
anvendelse af virtuel mødedeltagelse og deraf afledte besparelser på flybilletter, 
indkvartering med videre. 

 
Lovgrundlag 
Styrelsesloven. 

 
Økonomi 
Der udmøntes en årlig besparelse på transportudgifterne på 2 mio. kr. fra 2022 og frem. 
Fordelingen af besparelses fremgår af sagsfremstillingen 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 



Ingen bemærkninger. 
 

Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser 
Bidrager til den grønne omstilling via en forventet reduktion i antallet af kørte kilometer. 

 
Bilag 
Ingen. 
 
Den sagsansvarlige indstiller 

- at Byrådet beslutter, at det i Budget 2021 – 24 besluttede reduktionsmål på 2 mio. kr. årligt 
søges opnået via en overgang til flere virtuelle møder samt øget brug af tjenestebiler. 

- at Byrådet beslutter, at udmøntningen af besparelsen på 2 mio. kr. årligt sker ved 
anvendelse af den i sagsfremstillingen anførte fordelingsnøgle.   
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