
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser Dato: 12. august 2022

2023 2024 2025 2026

Nr. (1.000 kr. og 2023 priser)

Økonomiudvalget -550 -550 -550 -550

Politisk Organisation 0 0 0 0

Administration -400 -400 -400 -400

G10-02 Forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet -300 -300 -300 -300
G10-01 Foreninger og lokaludvalg -100 -100 -100 -100

Erhverv og Turisme -150 -150 -150 -150

G10-03 Tilskud til Middelfart lokal TV -150 -150 -150 -150

Fælles funktioner 0 0 0 0

Beredskabssamarbejde 0 0 0 0

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0

Beskæftigelsesindsats 0 0 0 0

Skoleudvalget -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

Undervisning -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

G20-01 Styrket indsats over for unge (SSP) tilbagerulles delvist -200 -200 -200 -200
G20-02 Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
G20-03 Styrkelse af strategien fra "Middelfart barn til Verdensborger" 

tilbagerulles delvist (ordblinde vejleder) -650 -650 -650 -650
G20-04 Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget -2.775 -2.775 -2.775 -2.775

Kultur og Fritid -775 -775 -775 -775

G25-05 Grundtilskud til haller -300 -300 -300 -300
G25-02 Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreninger -250 -250 -250 -250
G25-03 Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter -225 -225 -225 -225

Børn, Familie og Sundhed 0 0 0 0

Dagtilbud -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

G25-01 Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud (normeringer) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
G25-04 Bedre normeringer på dagtilbud -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Social- og Sundhedsudvalget -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

Sundhed -600 -600 -600 -600

G30-02 Mental Sundhed - med særligt fokus på unge i alderen 16-24 år 
samt ensomme ældre -600 -600 -600 -600

Senior og Velfærd -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

G30-03 Bedre bemanding i ældreplejen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Social og Velfærd -200 -200 -200 -200

G30-01 Øget samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcentret 
om indsats for unge -200 -200 -200 -200

Strategi og Udvikling 0 0 0 0



Tilbagetrækning af tidligere udvidelser Dato: 12. august 2022

2023 2024 2025 2026

Nr. (1.000 kr. og 2023 priser)

Teknisk udvalg -500 -500 -500 -500

Vej, Trafik og Rekreative områder -500 -500 -500 -500

G40-01 Vedligehold af grønne arealer og byforskønnelse -500 -500 -500 -500

Bygningsvedligehold og Byudvikling 0 0 0 0

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget -200 -200 -200 -200

Natur og Miljø 0 0 0 0

Klima og Energi -200 -200 -200 -200

G50-01 Delvis tilbagetrækning af tidligere udvidelse af         
klimafolkemødet -200 -200 -200 -200

I alt -10.675 -10.675 -10.675 -10.675


