
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Besparelse på administrationen Nr.: B10-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Administration Adm. afdelinger/forvaltninger 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
I Administrationen skal der samlet reduceres med 1,710 mio. kr. jævnfør fordeling af den samlede besparelse. Den 
største udgift på Administrationsområdet er udgiften til personale.  
 
Fordelingen på forvaltningsområder ser således ud: 

Forvaltning Besparelse (kr.) 
Kultur, Fritid og Staben -274.000 
Løn og Økonomi -245.000 
Børn, Unge og 
Familieforvaltningen 

-242.000 

Socialforvaltningen -161.000 
Job- og Vækstcentret -447.000 
Teknisk forvaltning -341.000 
I alt -1.710.000 

 
Samlet udgør besparelsen 0,9 pct. af budgettet på administrationen. Dette vil betyde, at nogle opgaver ikke længere 
kan løses. Den enkelte forvaltning må derfor prioritere, hvilke opgaver der kan/skal falde væk: 
 

Forvaltning Besparelse  Opgaver/aktiviteter der ikke løses eller omlægges 
Kultur, Fritid og 
Staben  

-274.000 På IT-området foreslås Licensewatch licensstyringsværktøj og Citrix 
Xenmobile opsagt. Det betyder, at brugere skal anvende Outlook på 
Iphones i stedet for Xenmobile, besparelse ca. 150.000 kr./år.  
 
En mulig besparelse på 124.000 kr. på kommunikationsudgifter, der 
udmøntes ved en revurdering i forhold til annoncering og anvendelse af 
eksterne leverandører.    
 

Løn og Økonomi -245.000 Der arbejdes fortsat med digitalisering og effektivisering af 
arbejdsgange samt udmøntning af den økonomiske gevinst på 1 mio. 
kr./år i forbindelse med IT-centraliseringen.  
Nedjusteringen betyder reduktion med ½ stilling, hvilket udmøntes via 
effektivisering og digitalisering, således at serviceniveauet forbliver 
uforandret.   

Børn, Unge og 
Familieforvaltningen 

-242.000 På almenområdet reduceres med 76.000 kr. Forvaltningen har gennem 
en længere periode kørt med en lidt lavere normering end årsrammen 
med henblik på at underskudsafvikle. Som konsekvens af forslaget 
videreføres den lavere bemanding.  
På administration af det specialiserede socialområde nednormeres 
myndighedssagsbehandlingen i Familieafdelingen med 166.000 kr., 
svarende til ca. 0,3 stilling.  

Socialforvaltningen -161.000 Der nednormeres personalemæssigt på myndighedsområdet svarende 
til beløbet. Beløbet fordeles med 72.000 kr. på Social og Velfærd og 
89.000 kr. på Myndighed Ældre og Hjælpemidler. 

Job- og Vækstcentret 
 

-447.000 I Job- og Vækstcenteret udmøntes besparelsen ved nednormering på 
personalesiden svarende til én medarbejder.  

Teknisk forvaltning 
 

-341.000 I Teknik og Miljø udmøntes besparelsen ved at nedjustere på 
personaleudgifter og nednormering på personalesiden.  

TOTAL -1.710.000  
 
Besparelsen kan betyde et øget pres i administrationen og at borgere vil opleve ventetid. 

Tidshorisont  
 
Personale konsekvenser 
Besparelsen svarer samlet til en reduktion med 3-4 fuldtidsstillinger.  
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

X X X X  

 


