
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Besparelse på administrationen – normering Kultur, Fritid og Staben Nr.: B10-08 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Administration Adm. Afdelinger/Kultur, Fritid og 

Staben 
 

1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Ledelsesbetjening og administration: Der reduceres i konsulentunderstøttelsen af 
forvaltningerne, herunder ledelses- og beslutningsoplæg, koordinerede administrative 
processer og den direkte konsulentunderstøttelse af forvaltningernes ledelse. En besparelse 
på 500.000 kr. vil medføre en serviceforringelse i form af bl.a. nedprioritering af en række 
strategiske og administrative opgaver. 
 
Digitalisering: I takt med, at nye løsninger implementeres og overgår til drift, kan 
opgaveløsning gøres mere effektiv og ressourceforbruget kan mindskes. En besparelse på 
200.000 kr. indenfor digitalisering kan udgøres dels ved effektivisering, dels ved at nedsætte 
hastighed for udvikling og implementering af kommende indsatser. 
 
IT-området: Der er igangsat en række it-sikkerhedstiltag. Dels at identificere og bekæmpe 
hackerangreb samt reetablere it-infrastrukturen, dels at implementere og drive systemer 
tilknyttet M365. En besparelse på 500.000 kr. vil medføre, at opgaver indenfor bl.a. 
identifikation og bekæmpelse af hackerangreb samt reetablering af it-infrastrukturen 
fordeles mellem andre ansatte i IT-teamet mod en nedprioritering af andre opgaver. Dette 
vil medføre en serviceforringelse ud mod organisationen, primært i form af forlængede 
svartider på IT-opgaver og opgaver, der ikke kan løses. 
 
Arbejdsmiljøområdet: Arbejdsmiljøindsatsen omfatter kommunens 
arbejdsmiljøcertificering, kompetenceudvikling og understøttelse af arbejdspladser, ledelse, 
tillidsvalgte og medarbejdere. Herunder individuelle tilbud til ansatte i forbindelse med 
sundhedsfremme og som hjælp til de ansatte, der oplever sig belastet ifm. arbejdsmæssige 
forhold. En besparelse på 300.000 kr. vil blive udmøntet som en reduktion i omfanget af de 
individuelle tilbud, der har til formål at fremme trivsel og reducere fravær og vil dermed 
medføre en serviceforringelse overfor kommunens ansatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
 
 
Personale konsekvenser 
 
Beløbet svarer til en nednormering med ca. 3 stillinger 
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 x    

 


