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LOKALT. 

Behov for genoptræning lokalt i ydertimerne? 

I løbet af det sidste ½ år har kommunen forsøgsvis tilbudt ortopædkirurgisk genoptræning 

(efter §140) på sundhedssatellitterne og lokalcentrene mhp. at afdække behovet for 

genoptræning lokalt - også i ydertimerne. 2 dage om ugen har der været mulighed for at 

træne i tidsrummet kl. 06-18.  

Antal borgere, der har taget imod tilbuddet om lokal genoptræning: 

 
 

85% af deltagerne har valgt den lokale træning, fordi det giver mindre transport. 5% har 

valgt at træne lokalt, fordi de ikke selv må køre bil. Var der ikke mulighed for lokal træning, 



ville 20% have behov for at blive transporteret til den aftalte træning, hvilket alle med en 

genoptræningsplan er berettiget til. 

8% af deltagerne, som alle var i arbejde, ønskede genoptræning i ydertimerne (kl. 6-7 og 

kl.17-18), men endte med at bestille tid indenfor den normale åbningstid.  

I forbindelse med forsøgsperioden har det været nødvendigt med følgende midlertidige 
tiltag: 

- Ansættelse af en ekstra fuldtidsterapeut. 
- Leasing af to biler og udbetaling af ekstra befordringsopgørelse for kørsel i egen bil.  
- Indkøb af diverse træningsudstyr. 

- Midlertidig lokalaftale med fysioterapeuternes fagforening pga. arbejdet i ydertimerne. 

På baggrund af evalueringen har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at tilbuddet om 

lokal genoptræning i ydertimerne skal ophøre i den eksisterende form. Der skal arbejdes 

videre med alternative modeller for genoptræning i lokalområderne, ud fra både borgernes 

ønsker/behov og optimal ressourceudnyttelse.  

 

Elev- og klassetalsprognoser 2018-2033 for skolerne i Fjends. 

 

Sparkær Skole har i år 90 elever. Dækningsgraden ligger højt på 104,7%, hvilket betyder 

at børn udenfor skoledistriktet også bliver optaget. Det forventes, at elevtallet vil falde til 

lige under 80 elever fra skoleåret 2022/2023. 

 



 

Mønsted Skole har i år 254 elever, fordelt på 13 klasser. Dækningsgraden ligger på 

89,4%. Der forventes et fald i elevtallet de kommende år, hvor skolen vil nå et niveau på 

knap 200 elever, fordelt på 11 klasser.  

 

 

Vestfjendskolen har et stabilt elevtal på ca. 285 elever, fordelt på 15 klasser. 

Dækningsgraden ligger på 88,4%. Der forventes et lille fald i elevtallet de kommende år, 

hvorefter det vil stabiliserer sig på knap 250 elever, fordelt på 10 klasser.  

 



 

Stoholm Skole har ligget stabilt på ca. 450 elever de sidste år, fordelt på 20 klasser. 

Dækningsgraden er på 95,2%. Det forventes, at kurven flader ud og elevtallet stabiliserer 

sig på lige over 400 elever, fortsat fordelt på 20 klasser.   

 

Forslag til anlægsbudget og Stoholm Skole: 

I det seneste forslag til anlægsbudget 2019-2022 (efter tekniske ændringer) ser tallene for 

Stoholm Skole sådan her ud: 

2019: - 
2020: 500.000 kr.  
2021: 14.767 mio. kr. 
2022: 13.450 mio. kr. 
I alt: 28.717 mio. kr. 

Men som sagt, det er kun forslag til anlægsbudget, en teknisk tilretning og dermed 
”papirpenge”. Så meget kan ændre sig endnu.   

 

Tilskud til friluftsmusical i Fly. 

Cirkus Højdeskræk m.fl. ønsker at opføre en friluftsmusical om Jeppe Åkjærs opvækst. 

Musicalen skal opføres i Fly i 2019, for og med skæve børn, udfordrede unge og ditto 

voksne. Det samlede budget er på knap 600.000 kr.  

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 25.000 kr. til projektet i 2018 og på visse betingelser 

75.000 kr. i 2019. Den resterende økonomi skaffes via samarbejdspartnere, sponsorer, 

fonde og billetsalg.  

 

 

 



POLITIK. 

Fokus på salg af byggegrunde i landdistrikterne. 

Stor utilfredshed med mangelfuld markedsføring af byggegrunde i landdistrikterne har fyldt 

meget på Landdistriktsudvalgets borgermøder. 

I konstitueringsaftalen står bl.a at byrådet ”vil understøtte og udvikle oplandet til Viborg by 

via særlige initiativer”.  

Som led i det igangværende arbejde for at forbedre markedsføringen af byggegrunde har 

Landdistriktsudvalget sendt en opfordring til Økonomi-og Erhvervsudvalget med følgende 

centrale pointer: 

- Den markedsføring, der finder sted via hjemmesiden, er utidssvarende og ikke 
dækkende for de behov der er.  

- Der er en yderst positiv udvikling i salget af byggegrunde i landdistrikterne. Med et 

salg på 11 i 1.kvartal af 2018 er man stort set på niveau med det samlede salg for 

hele 2017, hvor 14 grunde blev solgt uden for Bjerringbro og Viborg. 

- Teknik og Miljø er i gang med at ændre hjemmesiden, så der kommer flere 

informationer om de enkelte byer og udarbejder dronefilm af de pågældende 

boligområder.  

- Sammen med kommunen bør lokalområderne inddrages for at opnå den mest 

omkostningseffektive markedsføring. Lokalområderne kender sig selv bedst, har 

stærke muligheder for reklame via sociale medier og deres løbende lokale 

aktiviteter.  

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil lade henvendelsen fra Landdistriktsudvalget indgå ”som 

inspiration ved udarbejdelsen af det oplæg til markedsføring af byggegrunde, som 

forvaltningen fremlægger for Økonomi- og Erhvervsudvalget i august.” 

 

Ønske om samling af kommunale ejendomme. 

Et politisk ønske om at samle kommunale ejendomme på tværs af udvalg og mindske dyre 
lejemål har udmøntet sig i en fælles ejendomsstrategi. Den fælles ejendomsstrategi skal 
sikre, at Viborg Kommune har velholdte og fleksible bygninger, der understøtter 
kerneopgaven, benyttes mest muligt og drives effektivt og energivenligt. 

Ejendomsstrategien fokuserer på tre indsatsområder: 

 Smartere arealanvendelse 
 Bæredygtig bygningsdrift 
 Overblik og ansvarsplacering 

Hvad det rummer af muligheder og forandringer bliver spændende at følge.  

 



ANDET.  

Sidste nyt fra udvalgenes budgetplanlægning. 

Det er vigtigt at have for øje: at hvert enkelt udvalg skal klare driftsønsker og –udfordringer 
indenfor eget budget. Som udgangspunkt kommer der ikke penge fra den store 
kommunekasse. Det er politisk besluttet. 

Børne- og Ungdomsudvalget gør opmærksom på: 

- at der på familieområdet sandsynligvis ikke overføres et mindreforbrug til 2019. 
Derfor er basisbudgettet i 2019 lavere end det forventede forbrug i 2018.  

- at faldet i antallet af flygtning har en forsinket virkning på udgifterne på børne- og 
ungeområdet på 2-3 år. 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at følgende driftsønsker og udfordringer indgår 

i det foreløbige forslag til driftsbudget: 

- Fra 2016 er borgere med behov for bostøtte steget med henholdsvis 6,9% i 
handicap og 8,1% i psykiatri; forvaltningen anbefaler at imødekomme det øgede 
behov for bostøtte, hviket svarer til et driftsønske på 2 mio. kr. Der arbejdes pt.på 
at finde pengene ved at omprioritere indenfor Socialområdets eget budget. Forslag 
forelægges udvalget senere.  

 

- Pres på Rehabiliteringscenter Viborg i form af mere komplekse og 
plejekrævende borgere giver en budgetudfordring på 1,7 mio.kr. Der er forslag om 
at finde pengene ved at nedjustere træningsindsatsen på Rehabiliteringscenteret, 
dvs. fyre terapeuter.  

 

- Interessen er stor for de lovbestemte forebyggende hjemmebesøg, som 
tilbydes alle borgere over 75 år, samt sårbare borgere over 65 år. Det er med de 
nuværende ressourcer svært at leve op til lovgivningen og med flere ældre i 
målgruppen de kommende år er der ønske om en opnormering svarende til 
370.000 kr. Finansieringen findes bl.a ved en omprioritering af den borgerrettede 
forebyggelsesindsats. 

Social- og Sundhedsudvalget bemærkede, at de er opmærksomme på udviklingen i det 
nære sundhedsvæsen og godt ved, at finansieringsforslagene ikke passer med 
udviklingen. 

Og det kan jeg kun give dem ret i. At skære ned på trænende terapeuter på et 
genoptræningscenter virker på mig fuldstændig selvmodsigende.   

Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at følgende udfordringer og ønsker (svarende til 
12,8 mio. kr.) indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget: 

- Der bliver flere ældre, som lever længere (i 2032 vil der være 80% flere ældre over 
80 år i kommunen i fht. i dag). Det kræver flere ressourcer til den samlede 
kernevelfærd. Det giver udvalget en budgetudfordring på 4,2 mio.kr 



- Flere borgere har komplekse plejebehov i hjemmet og kommunen kan tilbyde flere 
behandlinger i eget hjem. Derfor stiger forbruget af sygeplejeydelser svarende til 
en udfordring på 1,2 mio.kr.  

- Manglende finansiering til driften i 2019 af Banebo og flere plejeboligpladser  på 
hhv. Nordstjernen (+ 6) og i Sjørup (+ 2) giver et behov for ekstra 7,4 mio. kr.  

  
Forslag til finansiering (i alt 13,5 mio.kr.): 

- Færre fysiske besøg hos borgerne – flere ”besøg” via computerskærm (1,5 mio. kr.) 
- Flere borgere på dosispakket medicin (500.000 kr.) 
- Nedbringelse af sygefravær og forbrug af vikarer samt effektivisering af 

arbejdsgang (1,3 mio. kr.) 
- Selvtræning med digitalt program på i-Pad (500.000 kr.) 
- Afvikling af initiativet ”Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentre i ydertimerne 

(4,6 mio kr.) 
- Reduktion af klippekort for hjemmeboende (2,5 mio.kr.) 
- Reduktion af rengøring til hver 3.uge (1,5 mio.kr.) 
- Udbud af tøjvask i hjemmeplejen og på plejecentrene (1,1 mio.kr.) 

Husk på, at det indtil videre kun er forslag, men de bliver mere og mere konkrete.  

 

Flygtningekvoter for 2018. 

Udlændingestyrelsen vurderer, at ca. 1000 flygtninge på landsplan skal boligplaceres i 
2018. Viborg forventes således at få 23 flygtninge til boligplacering i 2018. 

Flygtningekvoter fordelt på regioner 2018:  

 

Sygefravær i Viborg Kommune 2017. 

Sygefravær koster kommunerne rigtig mange penge. I 2015 vedtog byrådet en 

målsætning om, at nedbringe sygefraværet til 4,0% i 2018 vha. bl.a: 

- et tværgående og målrettet samarbejde mellem Jobcenteret og 

Personaleafdelingen 

- tidlige og forebyggende indsatser på de enkelte arbejdspladser 

- sparring med de arbejdspladser, der har lavt/faldende sygefravær.  

I 2017 var sygefraværsprocenten 4,87 i Viborg Kommune, så der er et stykke vej endnu. 



 

Viborg Kommune ligger under landsgennemsnittet på 4,4% og på niveau med 

regionsgennemsnittet, som er 4,1%. 

 

Hvordan har du det? 

”Hvordan har du det?” er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos 
Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere og bruges af Regionen og kommunerne, når de skal 
planlægge målrettede sundhedsindsatser. En uvildig forskergruppe gennemfører 
undersøgelsen. 

I februar 2017 modtog 52.000 borgere i Region Midtjylland et spørgeskema. Mere end 
32.400 svarede (62 %). Det er ganske interessant læsning. F.eks: 

- Blandt 16-24 årige med højrisikoforbrug af alkohol er der sket et fald fra 21 % i 2010 til 9 % 
i 2017. 

- 36 % af befolkningen i Viborg Kommune er overvægtige, af disse er 19 % borgere svært 
overvægtige. 

- Blandt unge kvinder med angst og anspændthed er andelen steget fra 5 % i 2013 til 14 % i 
2017. Og blandt de unge har 19 % mindst én gang i deres live skadet sig selv 

- 41 % af befolkningen i Viborg Kommune lider af to eller flere sygdomme samtidig, f.eks 
KOL, astma, hjerteproblemer, allergi, gigt, migræne eller grå stær. 

Link til forvaltningens sammenfatning af ”Hvordan har du det? 2017” med fokus på tallene 
for Viborg kommune: 

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1472_7603071/7603071-31-05-
2018%20-%20Bilag%2013.02%20Notat%20-
%20Hvordan%20har%20du%20det%202017.pdf 

 

Rygning i Viborg Kommune. 

Rygning er den største risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I 

gennemsnit dør en dagligryger mere end 10 år tidligere end en person, der aldrig har 

røget. Hver 4. dødsfald i Danmark skyldes rygning. 

For Viborg Kommune vurderer man, at udgifter forbundet med behandling af rygere og 

eksrygere svarer til 70 mio. kr. ÅRLIGT! Derfor har det et oplagt politisk fokus og er også 

en del af ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.  

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1472_7603071/7603071-31-05-2018%20-%20Bilag%2013.02%20Notat%20-%20Hvordan%20har%20du%20det%202017.pdf
https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1472_7603071/7603071-31-05-2018%20-%20Bilag%2013.02%20Notat%20-%20Hvordan%20har%20du%20det%202017.pdf
https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1472_7603071/7603071-31-05-2018%20-%20Bilag%2013.02%20Notat%20-%20Hvordan%20har%20du%20det%202017.pdf


 

 

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet de aktuelle tal og mulige indsatser. Udvalget  
tilkendegav et fortsat ønske om, at der indføres:  

- røgfri skoletid, dvs. at hverken elever eller lærere og andre ansatte på skolen må 
ryge i skoletiden.  

- røgfri arbejdstid, dvs.at ansatte på Viborg Kommunes arbejdssteder ikke må ryge i 
arbejdstiden. 

 

 


