
Besparelser Dato: 12. august 2022

2023 2024 2025 2026

Nr. (1.000 kr. og 2023 priser)

Økonomiudvalget -8.964 -8.164 -8.164 -8.164

Politisk Organisation 0 0 0 0

Administration -8.435 -7.635 -7.635 -7.635

B10-01 Besparelse på administrationen: -1.710 -1.710 -1.710 -1.710
Kultur, Fritid og Staben -274 -274 -274 -274
Løn og Økonomi -245 -245 -245 -245
Børn, Unge og Familieforvaltningen -242 -242 -242 -242
Socialforvaltningen -161 -161 -161 -161
Job- og Vækstcentret -447 -447 -447 -447
Teknisk forvaltning -341 -341 -341 -341

B10-07 Besparelse på administrationen - normering Børn, Unge og 
Familieforvaltningen -425 -425 -425 -425

B10-05 Besparelser ledelse og administration i Job og Vækstcentret -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
B10-08 Besparelse på administrationen - normering Kultur, Fritid og 

Staben -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
B10-06 Besparelser på administrationen - normering i Løn og               

Økonomi -300 -300 -300 -300
B10-09 Besparelse på administrationen - normering Teknisk            

forvaltning -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
B10-10 Besparelse på IT implementering -800 0 0 0

Erhverv og Turisme -189 -189 -189 -189

B10-02 Udmeldelse af Byg til Vækst -189 -189 -189 -189

Fælles funktioner -340 -340 -340 -340

B10-03 Reduktion rengøring -97 -97 -97 -97
B10-04 Reduktion forsikringer -243 -243 -243 -243

Beredskabssamarbejde 0 0 0 0

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0

Beskæftigelsesindsats 0 0 0 0

Skoleudvalget -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Undervisning -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

B20-01 Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
B20-02 Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb -700 -700 -700 -700
B20-05 Takstreduktion på Skrillingeskolen -600 -600 -600 -600

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget -2.638 -2.638 -2.638 -2.638

Kultur og Fritid -172 -172 -172 -172

B25-01 Lukkedage på bibliotekerne -172 -172 -172 -172

Børn, Familie og Sundhed -1.616 -1.616 -1.616 -1.616

B25-03 Nedlæggelse af familiekoordinatorfunktion i sager med børn med 
nedsat funktionsevne (handicap) -500 -500 -500 -500

B25-05 Justeret indkaldelsesfrekvens for de 18-22 årige i den 
kommunale tandpleje -116 -116 -116 -116

B25-04 Nednormering i Ungehuset -500 -500 -500 -500
B25-09 Nedlæggelse af funktionen Familieguide -500 -500 -500 -500



Besparelser Dato: 12. august 2022

2023 2024 2025 2026

Nr. (1.000 kr. og 2023 priser)

Dagtilbud -850 -850 -850 -850

B25-07 Feriepasning - 1 uge mere -520 -520 -520 -520
B25-08 Færre aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet -330 -330 -330 -330

Social- og Sundhedsudvalget -9.305 -9.305 -9.305 -9.305

Sundhed -920 -920 -920 -920

B30-01 Tilpasning af forebyggelsesområdet -420 -420 -420 -420
B30-12 En yderligere tilpasning af forebyggelsesområdet -500 -500 -500 -500

Senior og Velfærd -6.418 -6.418 -6.418 -6.418

B30-02 Omlægning på Dagcenterområdet -350 -350 -350 -350
B30-03 App til styring af vikarer i Ældreplejen -400 -400 -400 -400
B30-05 Forlænget levetid IT udstyr STU samt effektivisering af indkøb og 

håndtering af telefoner på plejehjem -50 -50 -50 -50
B30-06 Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområder -818 -818 -818 -818
B30-11 Tilpasning af Social og Sundhedsforvaltningens samlede 

budgetramme -4.800 -4.800 -4.800 -4.800

Social og Velfærd -1.967 -1.967 -1.967 -1.967

B30-05 Forlænget levetid IT udstyr STU samt effektivisering af indkøb og 
håndtering af telefoner på plejehjem -50 -50 -50 -50

B30-06 Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområder -817 -817 -817 -817
B30-07 Lukning af mindre aktivitetstilbud til 6 borgere i Skovgade -150 -150 -150 -150
B30-09 Reduceret serviceniveau på Café Multihuset -500 -500 -500 -500
B30-10 Tilpasning af budget og aktiviteter på Rusmiddelcentret -450 -450 -450 -450

Strategi og Udvikling 0 0 0 0

Teknisk udvalg -1.484 -1.484 -1.484 -1.484

Vej, Trafik og Rekreative områder -1.184 -1.184 -1.184 -1.184

B40-01 Reduktion i den vedligeholdende drift på veje og grønne        
områder -561 -561 -561 -561

B40-04 Generelle besparelser på driften -623 -623 -623 -623

Bygningsvedligehold og Byudvikling -300 -300 -300 -300

B40-03 Mindre bygningsvedligehold -300 -300 -300 -300

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget -184 -184 -184 -184

Natur og Miljø -142 -142 -142 -142

B50-01 Justering af driftsbudget til Staurby Skov -65 -65 -65 -65
B50-03 Generelle besparelser på driften -77 -77 -77 -77

Klima og Energi -42 -42 -42 -42

B50-02 Justering af budget til DK2020 Klimaplanen -42 -42 -42 -42

I alt -25.075 -24.275 -24.275 -24.275


