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Beløb i 1.000 kr. Netto-       Netto-       Netto-       Netto-       

udgifter udgifter udgifter udgifter

2023 2024 2025 2026

CAS23-1: Reducerede løn- og personaleudgifter i CAS -2.000            -2.000       -2.000       -2.000        

CAS23-2: Reducerede udgifter til jobopslag via Jobindex -200              -200          -200          -200          

CAS23-3: Mere målrettet sundheds- og trivselsindsats for kommunens medarbejdere -400              -400          -400          -400          

CAS23-4: Reduceret kørselstakst for Byrådet -10                -10           -10           -10            

CAY23-1: Effektivisering af tværgående administration -500              -500          -500          -500          

CAY23-2: Reduktion i serviceniveauet for den beskæftigelsesrettede indsats -500              -500          -500          -500          

CBK23-1: Effektivisering i Opkrævningen -460              -460          -460          -460          

CBK23-2: Nedlæggelse af konsulentstilling -220              -220          -220          -220          

CBK23-3: Personalenedskæring i Byplan og byggesag -500              -500          -500          -500          

CBK23-4: Reduktion af puljemidler -400              -400          -400          -400          

CEI23-1: Tilpasning af rådhusvedligehold -400              -400          -400          -400          

CEI23-2: Energibesparelser på lyskilder -300              -600          -600          -600          

CEI23-3: Reduktion af udgifter til klagenævn - -100          -100          -100          

CEI23-4: Tilpasning af budget til udgifter til ejendomssalg -150              -150          -150          -150          

CEI23-5: Tilpasning af bygningsvedligehold -1.000            -1.000       -1.000       -1.000        

CEI23-6: Tilpasning af kaffetilbud på Rådhuset -150              -150          -150          -150          

CMS23-1: Omlægning af Værestedet i Tofteparken -500              -500          -500          -500          

CMS23-2: Reduktion af 1 årsværk i udkørende team socialpsykiatri -500              -500          -500          -500          

CMS23-3: Omlægning af Modtagelsen til en mere forebyggende indsats i samarbejde 

med skoler og dagtilbud*
-500              -500          -500          -500          

CMS23-4: Reduktion af tilsynskonsulent -500              -500          -500          -500          

CMS23-5: Nedlægge en stilling i Familiehuset -500              -500          -500          -500          

CMS23-6: Lukning af Lørdagsklubben -300              -300          -300          -300          

CMS23-7: Reduktion af 2 medarbejder i rusmiddelteam -1.000            -1.000       -1.000       -1.000        

CMS23-8: Omlægning af Torsdagsklubben -450              -450          -450          -450          

CSD23-1: Ændring af daginstitutionernes åbningstid* -4.620            -4.620       -4.620       -4.620        

CSD23-2: Tre lukkedage i påsken for dagtilbud -850              -850          -850          -850          

CSD23-3: En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud* -1.410            -1.410       -1.410       -1.410        

CSD23-4: Effektivisering på IT-budget -300              -300          -300          -300          

CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal -6.570            -6.570       -6.570       -6.570        

CSD23-6: Begrænset åbningstid i ungdomsklubber -500              -500          -500          -500          

CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet -500              -500          -500          -500          

CSD23-8: Effektivisering af SSP Ung Egedal -500              -500          -500          -500          

CSD23-9: Omlægning af svømmeundervisning -383              -1.000       -1.000       -1.000        

CSD23-10: Effektivisering på ledelse og administration -600              -600          -600          -600          

CSD23-11: Besparelse på skoleområdet -1.604            -3.850       -3.850       -3.850        

CSO23-1: Øget fokus på dosisdispenseret medicin -250              -250          -250          -250          

CSO23-2: Ophør af tilbud ”På Rette Kurs” -250              -250          -250          -250          

CSO23-3: Ændrede arbejdsgange i Den sundhedsfaglige myndighed -1.000            -1.000       -1.000       -1.000        

CSO23-4: Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister -180              -180          -180          -180          

CSO23-5: Nedlæggelse af sundheds- og forebyggelsespuljen -150              -150          -150          -150          

CSO23-6: Færre forløb i Demens TaskForcen -450              -450          -450          -450          

CSO23-7: Ventedage for færdigbehandlede patienter - somantik og psykiatri -250              -250          -250          -250          

CSO23-8: Implementering af ”Skærmbesøg i hjemmeplejen og sygeplejen” -                -100          -150          -150          

CSO23-9: Nedlæggelse af ”Klippekortsordningen” i hjemmeplejen -450              -450          -450          -450          

CSO23-10:Reduktion af §18-midler til forplejning og transport -500              -500          -500          -500          

CSO23-11: Reduktion i Aktivitetstilbud Damgårdsparken -400              -400          -400          -400          

CSO23-12: Reduktion i hjælp til Rengøring til hver 4. uge -800              -1.000       -1.000       -1.000        

CSO23-13: Reduktion i midler til implementering af ny Sundhedsreform -500              -500          -500          -500          

CSO23-14: Ophør af Dysfagi indsats på plejecentre -300              -300          -300          -300          

CTM23-1: Driftsmidler til vedligeholdelse af vejanlæg (broer og tunneller) og veje -500              -500          -500          -500          

CTM23-2: Driftsmidler til natur og vandløb -500              -500          -500          -500          

CTM23-3: Reduceret plejeniveau på klippet græs -426              -426          -426          -426          

Reduktionsforslag - drift i alt -36.183        -39.746    -39.796    -39.796    

Oversigt: Prioriteringsforslag der vedrører driftsreduktioner for budget 2023-2026 - nettoudgifter (1.000 kr.)

* Forslaget findes i forskellige udgaver. Her medregnet udgaven med størst potentiale for 2023
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Udgiftsreduktioner i Administrativ Service CAS23-1 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås at reducere udgifterne i Administrativ Service med i alt 2 mio. kr.  
 
Den væsentligste udgiftsreduktion er i forhold til løn- og personaleudgifterne, der foreslås nedbragt med 1,8 mio. kr. 
Reduktionen vurderes at kunne gennemføres uden behov for egentlige afskedigelser via følgende hovedtiltag: 

 Den tidligere lederstilling som Kommunikationschef er i forbindelse med naturlig afgang blevet nedlagt, da HR og 
Kommunikation er samlet under én leder. Besparelsen forbundet hermed udgør godt 0,8 mio. kr. i 2023, hvor 
tiltaget har helårsvirkning 

 Det foreslås at nedbringe antallet af RPA-konsulenter i Digitaliseringsafdelingen fra 2 til 1. RPA-konsulenterne 
bidrager til at opbygge små ”robotter”, der reducerer omfanget af manuelle sagsgange. Det vurderes imidlertid 
muligt at opretholde den nødvendige ekspertise til vedligehold og en vis fortsat udvikling med blot 1 
medarbejder. Der er samtidig en aktuel vakance på området. Besparelsen herved udgør ca. 0,5 mio. kr.  

 Flere medarbejdere har herudover gennem det seneste år valgt at gå ned i tid, og derved bidraget til at reducere 
lønudgifterne. Det er en udvikling, der hænger sammen med den fleksible arbejdsplads, og som kan tænkes at 
blive yderligere udbredt de kommende år.  

 Endvidere vil der ved kommende naturlig afgang blive foretaget en nøje vurdering af, hvorvidt det er muligt at 
nedlægge stillingen via omfordeling af opgaver, eller om der kan ansættes til en mindre lønsum – fx ved at 
reducere i timeantallet. Ligeledes vil der ved kommende naturlig afgang blive anvendt en længere karensperiode, 
hvilket er tidsperioden fra, at en medarbejder forlader en stilling og til, at der er ansat en ny i stillingen.   

 
Udover løn- og personalereduktionerne foreslås den øvrige drift nedbragt med 0,2 mio. kr. Reduktionen gennemføres ved 
at reducere i udgifterne til medlemsskaber, abonnementer m.v. Egedal Kommune har bl.a. et samarbejde med 
lokalguiden Vores Egedal. Her har kommunen kommunikeret omkring tiltag og tilbud rettet mod borgerne. Samarbejdet 
blev etableret på et tidspunkt, hvor Egedal Kommune ikke var tilstede på de sociale medier i samme omfang, som vi er i 
dag. Det vurderes, at kommune selv kan dække behovet for promovering og synliggørelse af kommunens tilbud og 
aktiviteter via egne sociale mediekanaler og via kommunens hjemmeside samt Kultunaut. Opsigelsen af samarbejdet her 
vil frigøre ca. 0,15 mio. kr.  

Økonomiske konsekvenser 
Løn- og personaleudgifterne reduceres med 1,8 mio. kr.   
Øvrige udgifter reduceres med 0,2 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Reducerede løn- og personaleudgifter indebærer også færre medarbejdere. Der vil på den baggrund være behov for at 
genoverveje arbejdsgange og prioritere i de opgaver, som løses. Dette vil blive gjort ledelsesmæssigt med fokus på at 
fastholde et attraktivt arbejdsmiljø for de øvrige medarbejdere.   

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.800         -1.800 -1.800 -1.800  

Øvrige udgifter -200 -200 -200 -200  

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger -3 -3 -3 -3  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reducerede udgifter til jobopslag via Jobindex CAS23-2 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Egedal Kommune indgik med virkning fra 2019 en aftale med Jobindex om en reduceret pris på jobopslag ved at købe en 
pakke med ret til 600 profilannoncer og specialopsætninger årligt. Udgiften hertil er finansieret i Administrativ Service, 
hvor udgiften tidligere blev afholdt de steder i organisationen, hvor der var behov for stillingsopslag. Udviklingen har siden 
været, at omfanget af jobopslag via Jobindex er vokset markant, og det har været nødvendigt med tillægsaftaler for at 
dække efterspørgslen. Aktuelt er udgiften til opslag på Jobindex 0,6 mio. kr. årligt.  
 
Jobindex har ca. 500.000 månedlige brugere, hvoraf ca. 300.000 har aktive jobagenter, og derved får tilsendt vores 
stillingsopslag, hvis de matcher. Jobindex kan derfor i mange tilfælde være en god løsning ift. at gøre opmærksom på 
ledige stillinger, men anvendes i dag som udgangspunkt ved alle stillingsopslag – også selvom det ikke nødvendigvis er 
den bedste formidlingskanal, og at der herudover købes opslag andre steder. Dette kan både skyldes automatik imellem 
oprettelse af stillinger i kommunens rekrutteringssystem, og at der ikke længere er sammenhæng imellem bestiller og 
betaler ift. opslag via Jobindex. Der vurderes på den baggrund behov for at revurdere anvendelsen af annoncer via 
Jobindex, og som led heri genskabe en medfinansiering fra de steder i organisationen, hvor der er behov for at opslå 
stillingsopslag.  

Økonomiske konsekvenser 
Der vurderes et besparelsespotentiale på 0,2 mio. kr. ved mere målrettet brug af annoncer via Jobindex   

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter     
 

Løn      

Øvrige udgifter -200 -200 -200 -200  

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -200 -200 -200 -200  

Årsværk      

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Mere målrettet sundheds- og trivselsindsats for kommunens 
medarbejdere 

CAS23-3 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Egedal Kommune har en række konkrete indsatser, der er med til at understøtte medarbejdernes sundhed og trivsel. 
Særligt kan fremhæves:  
 
Sundhedsordning 
Egedal kommune har gennem mange år haft en Sundhedsordningen for medarbejderne. Formålet med ordningen er, at 
skabe mulighed og rammer, som motiverer den enkelte arbejdsplads til at fremme sundhed og forebygge sygdom for alle 
ansatte, og relaterer sig til områder inden for livsstil og arbejdsmiljø. Centrale elementer i ordningen er ergonomisk 
vejledning og indstilling af kontorpladser samt fokus på motion og bevægelse i arbejdstiden. 
 
Opgaver i Sundhedsordningen er i dag primært placeret hos en medarbejder. Der foreslås, at sundhedsordningen som 
selvstændig funktion nedlægges. Dog ønsker kommunen at fastholde de årlige events som eksempelvis Egekom-løbet, ”vi 
cykler til arbejde” og skridttæller konkurrence. Den fremadrettede opgave med planlægning af de årlige events vil blive 
varetaget af afdelingen Træning og Sundhed. 
Reduktionen vil betyde, at det fremadrettet er de enkelte afdelinger i kommunen, som skal iværksætte den relevante 
ergonomisk vejledning/forflytningsteknikker/indstilling af kontorarbejdspladser og dermed også kunne tilpasse indsatsen 
målrettet til deres egen afdeling og dermed den specifikke arbejdsudførelse.  
 
Nogle af disse aktiviteter er bestemt af arbejdsmiljølovgivningen, hvorfor de foreslås placeret i arbejdsmiljøorganisationen 
efter oplæring. 
 
Trivselsforløb og krisehåndtering 
Egedal Kommune samarbejder med to eksterne virksomheder om at tilbyde de ansatte hjælp til trivsel og kriser: 
 Falck Healthcare varetager en psykologisk rådgivningsfunktion, der hjælper ansatte videre efter alvorlige 

arbejdsrelaterede problemstillinger som krise, voldsomme hændelser samt svært håndterbare samarbejdsrelationer 
og opgavesituationer.  

 Nærværskonsulenterne afholder coachende samtaler med ansatte, der oplever (antræk til) mistrivsel, som går ud 
over arbejdsindsatsen og som kan føre/har ført til fravær. Det kan handle om at lære at håndtere stress, 
udbrændthed og samarbejdsudfordringer, og der er et fokus på det hele menneskes mentale og fysiske overskud.  
 

Med afsæt i indsatserne ift. ”den fleksible arbejdsplads” samt tæt og nærværende ledelse, som kan minimere selve 

behovet for ekstern hjælp, foreslås en reduktion af udgifterne med 150.000 kr.  

Økonomiske konsekvenser 
Der vurderes et samlet besparelsespotentiale på 0,4 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget indebærer, at sundhedsordningen samt samarbejdet med Falck Healthcare og Nærværskonsulenterne bringes til 
genovervejelse og i højere grad samtænkes med tæt og nærværende ledelse samt fleksibel arbejdsplads. I den 
forbindelse vil visse medarbejdergrupper kunne opleve et lavere serviceniveau, ligesom visse opgaver fremadrettet skal 
løses af fx arbejdsmiljø-grupperne. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter     
 

Løn -250 -250 -250 -250  

Øvrige udgifter -150 -150 -150 -150  

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -400 -400 -400 -400  

Årsværk      

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduceret kørselstakst for Byrådet CAS23-4 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Med budgettet for 2019 blev godtgørelsen for kørsel i egen bil i Egedal Kommune generelt nedsat til den lave takst for at 
give medarbejderne incitament til at anvende kørselskontoret og kommunens biler. Undtaget herfor var særligt 
bemyndigede, som dagligt anvendte egen bil til fx borgerbesøg, og ikke havde mulighed for anvendelse af de kommunale 
biler. Undtaget var endvidere Byrådet og byrådsmedlemmers kørsel. 
 
Forslaget her indebærer, at Byrådet også overgår til godtgørelse svarende til den lave takst. Det skal bemærkes, at det 
følger af vederlagsbekendtgørelsen, at byrådsmedlemmer skal have en kørselsgodtgørelse, der dækker de faktiske 
omkostninger. Dette vurderes imidlertid muligt selv med en godtgørelse svarende til lav takst.  

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget skønnes at indebære mindreudgifter for kommunen svarende til 10.000 kr. Dette er baseret på det historiske 
kørselsforbrug    

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
Forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -10 -10 -10 -10  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -10 -10 -10 -10  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Effektivisering af tværgående administration CAY23-1 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Forslaget forudsætter en gennemgang af administrative processer i centeret med henblik på at identificere og indhente 
effektiviseringspotentialer. Det forventes, at der ved en mere smidig planlægning af opgaveløsningen samt en mere 
effektiv brug af IT systemer og automatisering kan indhentes et besparelsespotentiale med den konsekvens, at der kan 
effektiviseres med omkring en stilling, svarende til 0,5 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. 

Økonomiske konsekvenser 
Effektiviseringen af de tværgående administrative processer forventes at give en besparelse på 500.000 kr. årligt, 
svarende til et årsværk. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
En mere smidig planlægning og automatisering af opgaveløsningen forventes ikke at have konsekvenser for 
sagsbehandlingen. De er dog risiko for, at effektiviseringen vil betyde øget sagsbehandlingstid ift. henvendelser fra 
borgere og virksomheder. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion i serviceniveauet for den beskæftigelsesrettede 
indsats 

CAY23-2 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Forslaget indebærer en reduktion i antallet af sagsbehandlere, som varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte 
borgere. Konkret lægges der op til at reducere det samlede antal sagsbehandlere med 1 årsværk på tværs af jobcenteret. 
Det medfører et øget sagsantal for de resterende sagsbehandlere i jobcenteret med den virkning, at de resterende 
sagsbehandlere skal varetage den beskæftigelsesrettede indsats for flere borgere end i dag, herunder afvikle flere 

samtaler pr. sagsbehandler. Den gennemsnitlige sagsnormering pr. sagsbehandler vil med reduktionen være på niveau 
med sammenlignelige kommuner. 

Økonomiske konsekvenser 
Reduktionen af antallet af sagsbehandlere i jobcenteret forventes at give en besparelse på 500.000 kr. årligt, svarende til 
et årsværk, når denne er fuldt indfaset. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der er risiko for, at reduktionen i antallet af sagsbehandlere vil medføre et lavere serviceniveau for borgerne, herunder 
også evt. længere sagsforløb for ledige og sygemeldte borgere, hvilket kan medføre øgede udgifter til offentlig 
forsørgelse. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1  -1 -1 
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Effektivisering i Opkrævningen CBK23-1 Økonomiudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
På baggrund af implementering af det nye økonomisystem Opus er der på sigt nogle opgaver, der forsvinder fra 
Opkrævningen. Det forventes derfor, at der kan spares på antal ansatte i Opkrævningen, der organisatorisk er placeret i 
afdelingen for Borgerservice.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget indebærer en udgiftsreduktion på 460.000 kr. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Uanset at der er systemopgaver som forsvinder, er OPUS ikke på nuværende tidspunkt fuldt implementeret og det 
medføre en risiko for, at der er opgaver som tager længere tid at løse i det nye system end forventet, og dermed kan der 
opstå mangel på ressourcer.  
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -460        -460        -460        -460         

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -460 -460 -460 -460  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,9  -0,9  -0,9 -0,9  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Nedlæggelse af konsulentstilling CBK23-2 Plan- og 
Byudviklingsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
De seneste år har der været ansat en konsulent, der arbejdede på tværs af Kultur og Fritid, Borgerservice samt Byplan og 
Byggesag for at understøtte udviklingsopgaverne og ledelsen generelt. Stillingen er lige nu vakant, og det foreslås at 
stillingen nedlægges, og at nogle af opgaverne fordeles til de øvrige medarbejdere. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget indebærer en udgiftsreduktion på 220.000 kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget betyder, at der ikke længere er en konsulent, der varetager tværgående udviklingsopgaver, og noget af den tid 
som konsulenten har brugt på at løse opgaver i Kultur og Fritid, Borgerservice samt i Byplan og Byggesag, skal de 
respektive afdelinger selv finde ressourcer til. Den ledelsesunderstøttende funktion konsulenten har haft, skal 
ledergruppen ligeledes selv bemande. Der er ikke andre ansatte eller et sekretariat på tværs af afdelingerne i centeret. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -220        -220        -220        -220         

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -220        -220        -220        -220         

Årsværk 
         

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Personalenedskæring i Byplan og byggesag CBK23-3 Plan- og 
Byudviklingsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der foreslås en rammebesparelse i Byplan og byggesag, som skal findes på mandetimer. Dette medfører behov for en 
generel prioritering af opgaver i afdelingen. 
 
Ved at reducere medarbejderressourcerne til området, vil det medføre et langsommere tempo i sagsbehandlingen af 
byggesager og plansager, herunder af planlægningen bl.a. i forbindelse med byudviklingsprojekterne (udarbejdelse af 
lokalplaner og håndtering af landzonetilladelser).  
 
En mere langsom byudvikling vil kunne give bedre tid til at planlægge for konsekvenserne ved byudviklingen, herunder 
infrastrukturen, stier, børneinstitutioner, idrætsfaciliteter m.v. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget indebærer en udgiftsreduktion på 500.000 kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Vælger man at reducere i antal ansatte, vil det betyde længere sagsbehandlingstider. Det kan gælde i forhold til:  

- Byggesagsområdet (håndtering af ansøgninger, lovliggørelsessager samt besvarelse af henvendelser). 
Sagsbehandlingstiden er i dag ca. 4 uger for erhverv og 8 uger for private. Man kan ikke overføre direkte, hvor 
meget længere tid én sagsbehandler mindre vil betyde, da det i høj grad afhænger af de sager, der modtages. 
Det viser statistikken over de sidste 10 år. 
 

- Planlægning (udarbejdelse af lokalplaner og håndtering af lokalplanadministration, samt besvarelse af 
henvendelser efter planloven).  

 
- Landzonesager, offentlighedens adgang og fredninger. Det betyder, at fagligheden ikke kan opretholdes, fordi 

der bliver for få medarbejdere. Det kan resultere i et øget behov for ekspertbistand udefra, for at kommunen kan 
løse opgaverne. 

 
- Byudvikling og tværgående opgaver, herunder projekter på tværs og kommuneplan og planstrategiarbejde. Her 

vil det betyde, at der bliver mindre mulighed for at gennemføre og byde ind i tværgående projekter. 
 
Der er nogle medarbejdere, som i den forløbne tid har givet udtryk for, at de måske ønsker at gå ned i tid. Tilsammen 
kunne dette udgøre en del af besparelsen, men det forventes ikke at kunne dække det samlede beløb.  
 
Det kan endelig betyde, at grundejere eller optionsejere vil kunne blive utilfredse med et langsommere tempo for 
byudvikling, ligesom henvendelser vedr. forskellige plan og byggesags-spørgsmål, samt ansøgere vil være utilfredse med 
længere sagsbehandlingstider. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk 
         

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af puljemidler CBK23-4 Kultur-, Fritids- og 
Erhvervsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
 
Aktivitetstilskud til foreninger 
Tilskud til aktiviteter kan søges af folkeoplysende foreninger, som tilbyder aktiviteter til børn og unge under 25 år, samt til 
handicappede over 25 år i Egedal Kommune. Egedal Kommune afsætter hvert år en beløbsramme for dette tilskud, som 
fordeles på baggrund af medlemsantal og aktivitetsniveau til de rettidigt indkomne ansøgere 
 
Det foreslås, at reducere dette tilskud med 300.000 kr. Tilskuddet (Puljen) var i budget 2022 på 2.563.000 kr.  
 
Konsekvensen er, at foreningslivet vil få et mindre beløb til deres aktiviteter gennem året.  
 

Puljer til projekter og arrangementer 
Formålet med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer er at understøtte udviklingen af 
nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område. 
 
Det foreslås, at reducere dette tilskud med 100.000 kr. Tilskuddet (puljen) var i budget 2022 på 297.000 kr. 

 
Konsekvensen er, at foreningslivet vil konkurrere om et mindre beløb til projekter og arrangementer. Puljen har i forvejen 
ansøgninger, der overstiger det afsatte beløb.  
 

Økonomiske konsekvenser 
En udgiftsreduktion på sammenlagt 400.000 kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn             

Øvrige udgifter -400 -400 -400 -400  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -400 -400 -400 -400  

Årsværk 
         

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Tilpasning af rådhusvedligehold CEI23-1 
 

Plan- og 
Byudviklingsudvalget 

 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
De tekniske installationer på Egedal Rådhus har gennem flere år haft behov for investeringer og genoprettende indsatser, 
fordi de oprindeligt har været mangelfulde eller utilstrækkelige. 
 
Det er administrationens vurdering, at vedligeholdelsesbehovet for de tekniske installationer nu er reduceret til et niveau, 

hvor det ikke vil medføre større problemer eller risiko for driftsstop at nedskrive rådhusets vedligeholdelsesbudget med 
400.000 kr. årligt. Blandt andet er ventilationen blevet indreguleret og udfordringer med facaden er løst. 
 
Dette medfører, at finansiering af eventuelle genoprettende vedligeholdstiltag for de tekniske installationer på Egedal 
Rådhus fremover skal vurderes og prioriteres, som en del af den samlede vedligeholdelsesindsats for kommunens 
bygningsmasse, og dermed på lige fod med de øvrige kommunale bygninger. 

Økonomiske konsekvenser 
Rådhusets nuværende driftsbudget giver mulighed for at reagere hurtigt på skader på rådhusets bygning og installationer. 
Såfremt reduktionen af vedligeholdelsesbudgettet gennemføres vil handlemulighederne begrænses og skader vil risikere 
at kunne udvikle sig til at kræve et større omfang af vedligeholdelse, og dermed dyrere genopretning end hvis der var sat 
hurtigere ind. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Mulighederne for at opnå finansiering af større vedligeholdelsesopgaver på rådhuset på samme niveau som tidligere, 
reduceres med dette forslag. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -400 -400 -400 -400  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -400 -400 -400 -400  

Årsværk 
     

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Energibesparelser på lyskilder CEI23-2 
 

Plan- og 
Byudviklingsudvalget 

 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Byrådet har fokus på at skifte lyskilder i kommunale bygninger til LED-belysning, hvilket reducerer udgifterne til el 
betydeligt for de lyskilder, der skiftes. 
 
Udskiftningen af lyskilder sker løbende, som en del af bygningernes drift, og det er således ikke muligt at opnå den fulde 

effekt af forslaget allerede i 2023. Det er imidlertid administrationens vurdering, at der i 2023 kan opnås halv effekt og 
derefter fuld effekt fra 2024 og frem. 
 
Effekten på samlet 600.000 kr. fra 2024 er skønnet af administrationen efter beregninger for de første ejendomme, hvor 
udskiftningen er gennemført. 
 
Indsatsen er uafhængig af de stigende el-priser, som er en særskilt udfordring. 

Økonomiske konsekvenser 
Udskiftning af lyskilder vurderes at kunne medføre en besparelse på samlet 600.000 kr. årligt fra 2024, med halv effekt i 
2023. Forslaget medfører ikke yderligere finansieringsbehov, da udskiftningen af lyskilder prioriteres i den daglige drift af 
de kommunale bygninger. 
Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Udskiftning af lyskilder finansieres primært gennem den daglige drift af de kommunale ejendomme, og der anvendes 
således midler, som kunne have været prioriteret til anden vedligehold af ejendommene. Dette medfører, at 
vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale ejendomme reduceres i et marginalt lavere tempo end hvis udskiftningen 
ikke gennemføres. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -300 -600 -600 -600  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -300 -600 -600 -600  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af udgifter til klagenævn CEI23-3 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
På baggrund af en voksende masse af udlejnings- og almenboliger i Egedal Kommune ønsker administrationen at 
hjemtage beboerklagenævnet og huslejeklagenævnet fra Frederikssund Kommune, hvor Egedal Kommune i øjeblikket 
betaler en afgift pr. sag, der behandles.  
 
Hjemtagning vil have den fordel, at sagsbehandling af lejeforhold kommer tættere på kommunens egne borgere. 
 
Administrationen vurderer, at hjemtagningen vil fortsætte serviceniveauet over for kommunens borgere samtidig med, at 
det giver en økonomisk besparelse. Dette skal ses i lyset af, at der forventes et stigende antal borgere med berøring med 
klagenævnene i takt med det øgede antal udlejningsboliger i kommunen. 
 
I 2020 og 2021 betalte Egedal Kommune hhv. 183.000 kr. og 158.000 kr. for håndtering af de to nævn. I takt med at der 
kommer flere udlejnings- og almene boliger i Egedal Kommune vil denne udgift stige, da udgiften bliver beregnet på 
baggrund af antallet af sager.  
 
Yderligere er Egedal Kommune blevet varslet af Frederikssund Kommune om, at betalingsgrundlaget ikke længere vil blive 
beregnet på baggrund af antal afsluttede sager, da denne beregningsmetode ikke findes retvisende, og da den nuværende 
betaling ikke dækker den reelle lønudgift forbrugt til varetagelse af nævnssekretariatets forbrug. 
 
På baggrund af den forventede, øgede mængde af sager, sammenholdt med Frederiksund Kommunes varsling om 
forøgede udgifter, kan Egedal Kommune forvente en større stigning i udgifterne ved Frederikssund Kommunes fortsatte 
håndtering af beboerklagenævnet og huslejenævnet på Egedal Kommunes vegne.  
 
På baggrund af en sammenligning af aflønningsmetoden i Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, vurderer 
administrationen udgifterne til nævnsaflønning i Egedal Kommune til at være mellem 30.000 kr. og 70.000 kr. pr. år.  
 
Det vurderes på denne baggrund, at Egedal Kommune vil reducere udgifterne til behandling af beboerklager med 100.000 
kr. om året, såfremt behandlingen af klagerne hjemtages. 
 
Klagenævnsbetjeningen placeres i Ejendom og Byggeri.  
 

Forslaget kan først gennemføres med virkning fra 2024 pga. opsigelsesvarsel ift. Frederikssund Kommune.  

Økonomiske konsekvenser 
Hjemtagning af behandling af beboerklager vil medføre udgifter til aflønning af nævnsmedlemmerne i de to nævn, mens 
udgifterne til ekstern behandling vil blive reduceret. Samlet forventes det at medføre en besparelse på ca. 100.000 kr. 
årligt at hjemtage sagsbehandlingen.  
Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Såfremt sagsbehandlingen hjemtages vil den blive forankret i Ejendom og Byggeri med kompetence på området.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter - -100 -100 -100  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) - -100 -100 -100  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Tilpasning af budget til udgifter til ejendomssalg CEI23-4 
 

Økonomiudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Byrådet har gennem de seneste år gennemført en række salg af kommunale ejendomme og forventer, at aktiviteten på 
dette område reduceres i de kommende år, da den kommunale ejendomsportefølje nu i mindre omfang indeholder oplagte 
salgsobjekter. 
 
Frasalg af kommunale ejendomme indebærer udgifter til især forberedende tiltag, bl.a. til ejendomsmæglere, landmålere 
og jordundersøgelser, og administrationen vurderer, at budgettet til disse poster kan reduceres med 150.000 kr. årligt, 
som følge af den forventede, lavere aktivitet i de kommende år. 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget vil reducere budgettet til forberedende tiltag i forbindelse med frasalg af kommunale ejendomme med 150.000 
kr. om året. Budgettet er i 2022 på 700.000 kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Ifald budgettet til forberedende tiltag i forbindelse med frasalg af kommunale ejendomme tilpasses med en reduktion på 
150.000 kr., vil det begrænse handlemulighederne inden for aktiviteten. Dermed vil frasalg af de kommunale ejendomme 
ikke kunne gennemføres i samme hastighed som tidligere, hvis der ikke tildeles en tillægsbevilling på anlægsrammen for 
hver enkelt salgssag, såfremt der mod forventning skulle blive identificeret flere salgsobjekter i ejendomsporteføljen, end 
administrationen vurderer på nuværende tidspunkt. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn            

Øvrige udgifter -150 -150 -150 -150  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -150 -150 -150 -150  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger      

 

  



16 

 

Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Tilpasning af bygningsvedligehold CEI23-5 
 

Plan- og 
Byudviklingsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Byrådet har tidligere besluttet, at de kommunale bygningers tilstand til enhver tid ligger inden for et spænd mellem 2,5 
og 3,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en bygning som ny og 5 er faldefærdigt. I praksis betyder spændet, at de 
kommunale bygninger skal være sikre og funktionelle, men må fremstå med synlig slid og ælde.  
 
Bygningsvedligeholdsindsatsen i Egedal Kommune skal sammen med den daglige pasning og styring af tekniske anlæg og 
installationer, sikre at bygningerne befinder sig i spændet, samt at levetiden for de enkelte bygningsdele optimeres af 
hensyn til økonomi, funktionalitet og bæredygtighed. Vedligeholdelsesindsatsen består af afhjælpende vedligehold, som er 
løbende daglige opgaver, hvor mindre defekter som eksempelvis reparation af huller i vægge, døre eller defekte håndtag 
eller lyskilder udbedres, samt forebyggende vedligehold som eksempelvis oliering af gulve eller maling af træværk, samt 
genoprettende vedligehold, som er større arbejder hvor hele defekte bygningsdele udskiftes og bringes op i båndet igen, 
eksempelvis udskiftning af gulvbelægning, tagbelægning eller facadeværk. 
 
Puljer afsat til ren bygningsvedligehold ses i sammenhæng og udgør gennemsnitligt årligt hhv. 15 mio. kr. og 11,3 mio. 
kr. i gennemsnit på anlægs- og servicerammen til forebyggende og genoprettende vedligehold. Midlerne anvendes med 
henblik på i højere grad at udføre forebyggende frem for genoprettende vedligehold, da forebyggende vedligehold er 
billigere samlet set. Til understøttelse heraf pågår blandt andet arbejder med at konsolidere vedligeholdelsesbehov og 
digitalisering af bygningsdata. 
 

Økonomiske konsekvenser 
På bygningsvedligeholdelsesområdet er det en tommelfingerregel, at man bør prioritere et fast beløb pr. kvadratmeter om 
året i sin budgetlægning for at kunne planlægge arbejder over flere år, da de færreste bygningsejere har midler til at 
foretage større mængder vedlegehold koncentreret over få år. I årene inden Covid-19 var anbefalingen at afsætte ca. 150 

kr. pr. kvadratmeter om året til bygningsvedligehold, ligesom prisudviklingen i byggebranchen har betydning for, hvor 
megen vedligehold budgettet kan dække. I Egedal Kommune er det prioriterede beløb pr. kvadratmeter knap 140 kr. om 
året og dermed i forvejen lavere end anbefalet. En reduktion på 1,0 mio. kr. vil således betyde et fald til knap 134 kr. pr. 
kvadratmeter om året. 
 
Reduktion af den årlige pulje til bygningsvedligehold vil medføre en reduktion af vedligeholdsarbejderne og kan medføre, 
at der vil være en større risici for defekter og nedbrud med følgeskader, som potentielt kan blive fordyrende. Ligeledes vil 
mulighed for at finansiere større bygningsvedligeholdsopgaver på samme niveau blive reduceret. Forslaget vil medføre, at 
bygningerne over tid vil ligge i den tungere ende af spændet, nærmere 3,5 end 2,5, og det kan ikke udelukkes at visse 
bygninger ikke kan holdes inden for spændet over tid. Bygningerne vil være sikre og funktionelle. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Bygningerne vil fremstå med større grad af synlig slid og ælde, og der vil ikke være mulighed for større 
vedligeholdsindsatser i samme grad. 

 
 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  

Årsværk      

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Tilpasning af kaffetilbud på Rådhuset CEI23-6 
 

Plan- og 
Byudviklingsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Kaffeordningen på Egedal Rådhus indeholder i dag et bredt sortiment af kaffe og kakao, hvilket er et tilbud til både 
medarbejdere og gæster på Rådhuset og i Sundhedscenteret. Det nuværende brede sortiment er forbundet med store 
udgifter til kakao og mælkepulver, samt servicering af maskinerne. 
  
De nuværende maskiner forestår en udskiftning ultimo 2023/primo 2024, som forventes at koste i omegnen af 300.000 
kr., mens priserne på råvarer og service igennem det sidste år er steget med 37 % på forbrugsvarerne (kaffe, te, kakao, 
mælkepulver, kopper) og 23 % på serviceaftalen. 
  
Det foreslås, at reducere kaffetilbud, således at kaffemaskinerne vil bestå af sort kaffe og varmt vand til the, samt frisk 
mælk til kaffen til medarbejderne, placeret i køleskabene på etagerne, og coffee-creamer placeret ved kaffemaskinerne til 
borgerne på Borgertorvet og i Sundhedscenterets reception. 
 
Ved at ændre kaffeordningen på Egedal Rådhus og i Sundhedscenter til en simplere type kaffemaskine og et simplere 
tilbud, forventes der at kunne opnås en besparelse på råvarer, service og løbende geninvesteringer i kaffemaskinerne.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Administrationen estimerer, at der kan opnås besparelser på serviceaftalen for kaffemaskinerne på ca. 50.000 kr. og på 
råvarer for godt 135.000 kr. årligt ved udskiftningen til en simplere kaffeløsning. Dette vil samtidig medføre øgede 
udgifter til frisk mælk og coffee-creamer, og effekten af et tilpasset kaffetilbud vurderes således samlet at være på 
150.000 kr. om året.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Medarbejdere på etagerne vil opleve en serviceforringelse af kaffeordningen, som dog tidligere (for ca. fire år tilbage) har 
været baseret på sort kaffe alene, og man går således tilbage til den tidligere løsning, som fremover dog vil være tilsat 
frisk mælk fra køleskabene. Borgerne vil samtidig opleve en serviceforringelse af kaffeordningen på Borgertorvet og 
receptionen i Sundhedscenteret. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -150 -150 -150 -150  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -150 -150 -150 -150  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Omlægning af Værestedet i Tofteparken CMS23-1 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås at lukke værestedet i Tofteparken, der er i dag er åben 3 dage om ugen og i stedet omdanne tilbuddet til et 

åbent cafetilbud, hvor brugerne i højere grad selv tilrettelægger deres aktiviteter, og hvor den pædagogiske indsats vil 

blive lidt mere løst koblet og vil blive varetaget af timer fra det ”udkørende team”. Aktiviteten kan evt. også varetages i et 

samarbejde med frivillige. En lukning af Værestedet i Tofteparken vil konkret betyde at de nuværende 23 borgere ikke 

længere er visiteret ind i denne ramme. Det vil for nogle af borgerne skabe et tomrum i deres liv, fordi de i dag kommer i 

alle Værestedets 10 åbningstimer. For en andel af borgerne vil det også betyde usikkerhed for fremtiden og formentlig 

mere isolation, hvis de ikke opfordres til at være opsøgende ift. et andet fællesskab. Nogle borgere vil måske få et større 

behov for bostøtte, fordi de i dag profiterer af vejledning og støtte til forskellige daglige gøremål via 

værestedsmedarbejderne.     

Værestedet kan ændres til et mere åbent cafe/værestedstilbud, der ikke kræver visitation. Lokalerne vil fortsat være til 

rådighed og stå åbent for den samme borgergruppe. Der tilknyttes så et absolut minimumsniveau af betjening. Dette af 

de udkørende medarbejdere, der i forvejen befinder sig i Tofteparken. Dvs. låse op og være OBS på, at der er ro i 

lokalerne.  

Tilbuddene er i dag skåret ned til 10 timer, og har derfor også for en del borgeres vedkommende karakter af café-tilbud, 

hvor de kommer og får en snak med andre borgere eller en af medarbejderne. Administrationen vurderer derfor også at 

mange borgere vil profitere af fortsat at komme i Værestedet, men f.eks. lade det være betjent af frivillige foreninger, 

som der så skal indgås dialog med. Et sådan samarbejde kan få en positiv betydning for Værestedet, da det kan åbne op 

for flere brugere, der nu kan deltage uden visitation, ligesom brugerne i endnu højere grad kan være med til at 

bestemme, hvad Værestedet skal være for et tilbud. Det vil også åbne for et godt og meget konkret samarbejde mellem 

kommune og frivilligt arbejde, hvor Egedal lægger lokaler til og står for det praktiske mens den/de frivillige organisation 

står kontakt og aktiviteter sammen med brugerne.  

Der er bundet personaleressourcer i det nuværende Værested og åbningstiderne svarende til et årsværk. Dette kan 
sparres væk med denne plan. Der vil fortsat være mindre driftsudgifter som vand, varme og lys 

Økonomiske konsekvenser 
Lukningen/omlægningen vil betyde reduktion i brug af personale svarende til en fuldtidsstilling 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500         -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af 1 årsværk i udkørende team socialpsykiatri CMS23-2 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Forslaget går ud på at reducere vores udkørende team i socialpsykiatrien med 1 medarbejder. Indtil nu har det været et 
mål at undgå venteliste, når en borger er blevet bevilget en støtteperson. Denne reduktion vil imidlertid betyde, at der vil 
blive indført en venteliste, hvor der så vil blive lavet individuelle vurderinger af, hvilke borgere der godt kan vente lidt 
med at modtage deres støtte. 

Økonomiske konsekvenser 
Lønudgifterne vil kunne reduceres med 1 årsværk til ca. 500.000 kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Nogle borgere vil opleve, at der kan gå lidt længere tid, fra de bliver visiteret til en ydelse, til de kan komme i gang med 
den. Når der reduceres i medarbejderressourcer, kan det også få den konsekvens, at det kan blive nødvendigt at købe 
flere ydelser eksternt ved akut opståede sager, hvor borgeren ikke kan være på en venteliste. Dette skal også ses i 
sammenhæng med, at der i løbet af efteråret vil blive ændret i den måde, borgere visiteres til lettere råd og vejledning 
på. Der vil vi gøre det muligt for borgere at være selvhenvisende direkte til det udkørende team, som kan få borgerne ind 
i eksisterende og nye gruppetilbud. Det kan få den effekt, at der vil blive færre sager, der skal visiteres til individuel 
støtte, og flere der kommer til at indgå i gruppeforløb og kortere afklaringsforløb, hvilket kan påvirke brugen af 
ressourcer. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500         -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Omlægning af Modtagelsen til en mere forebyggende 
indsats i samarbejde med skoler og dagtilbud.  

CMS23-3 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Dette forslag består af tre forskellige modeller, som vil have forskellige tiltag og konsekvenser såvel fagligt som 
økonomisk.  
 
Generel beskrivelse af forslaget: 
Modtagelsen består af 4 socialrådgivere, der modtager og behandler alle de underretninger, der modtages på børn og 
unge ift. vurdering og partshøring.  
 
Model 1: Det foreslås at omlægge tilbuddet, således en af medarbejderne ændres til en 
skolesocialrådgiver/forebyggelseskonsulent. Dvs. en rådgiver der arbejder fysisk ude på skoler og dagtilbud, så det 
samarbejdet bliver lettilgængeligt, møder kan etableres med kort varsel, lettere sociale problematikker kan løses meget 
hurtigt og lokalt og øvrige indsatser kan iværksættes meget hurtigt og i en tæt dialog mellem familie, skole og rådgiver. 
 
Model 2: I denne model foreslås det samme som i model 1 og med den samme beskrivelse. Dog foreslås det her, at der 
afsættes yderligere et årsværk, så der vil være to skolesocialrådgivere, da det vil være nødvendigt, hvis tiltaget skal have 
det bedst mulige afsæt og hurtig og mærkbar effekt på især skoleområdet. De to modeller vil bidrage til den tidlige 
forebyggende indsats, hvor det søges at undgå at problemer udvikler sig til at blive en reel sag og dermed ofte til 
indsatser, der også koster penge. Begge konsulenter skal herudover indgå i arbejdet omkring at finde løsninger og 
iværksætte tiltag i et samarbejde med særligt skolerne og familiesupporten, der kan reducere og forebygge skolevægring. 
Det vurderes at sådan en indsats allerede fra første år, vil kunne skabe dels en menneskelig gevinst, ved at børnene ikke 
får et så langvarig fravær fra skole, som der ses i dag og en økonomisk gevinst ved at der bliver arbejdet målrettet og 
behandlende med børnene og deres familier, så de kan forblive i almenmiljøet. Den økonomisk gevinst forventes i løbet af 
få år – godt og vel - at opveje de udgifter, der er forbundet med at oprette tilbuddet samt de mange penge, der i dag 
bruges på at få børnene til at vende tilbage til skole, nye skoletilbud mv. 
 
Model 3: I den sidste model foreslås det helt at nedlægge en stilling i Modtagelsen.  

Økonomiske konsekvenser 
Model 1: Der findes i denne model ikke besparelser i 2023, men den omlagte forebyggende indsats forventes at medføre 
lavere forbrug på såvel skoleområdet som socialområdet fra 2024, da indsatsen vil bidrage til hurtigere og mere 
tværgående behandling og samarbejde med børn og familier, herunder især ift. omfattende skolefravær og den øgede 
andel af børn og unge med psykiske vanskeligheder. 
 
Model 2: I denne model tilføres området ét ekstra årsværk, og dermed øges udgifterne med 0,5 mio. kr. i 2023. Det 
forventes imidlertid, at den omfattende tidlige, forebyggende indsats vil medføre modsvarende udgiftsreduktioner allerede 
i 2024, og at der fra 2025 er en samlet positiv gevinst på 0,25 mio. kr., som stiger til 0,5 mio. kr. fra 2026 og fremefter 
F.eks. kan det være muligt på sigt at reducere med endnu en medarbejder i Modtagelsen, hvis det lykkes at lave 
tværgående forebyggende arbejde, som det må forventes at indsatsen kan bære.  
 
Model 3: Vil betyde en reduktion af området med 500.000 kr. i alle årene svarende til besparelsen af ét årsværk.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Model 1 og 2:  
Samarbejdspartnere og borgere vil opleve hurtig og lettilgængelig indsats, hvor der kan indkaldes til hurtige 
netværksmøder, hvor der kan lægges fælles planer for f.eks. børnenes tilbagevenden til skole. Forældrene kan blive 
inddraget langt hurtigere og i en mere helhedsorienteret indsats.  
 
Model 3: 
Ved nedlæggelse af en stilling kan der ses en forlænget sagsbehandlingstid, ligesom partshøring i de ikke-akutte sager 
kan blive forlænget. Det kan også få en konsekvens for medarbejderne, at de ikke oplever, der er plads til at tage ekstra 
opgaver ind, hvilket kan få betydning for vores evne til at fastholde og rekruttere socialrådgivere. Der skal dog samtidig 
arbejdes der på at udvide og udbrede kendskabet til vores Familiesupport, som skal arbejde så tidligt forebyggende i 
sagerne, at de ikke ender med en underretning, og vi derfor forventer en reduktion i antallet af underretninger der skal 
behandles.  
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Økonomi: 

 

Model 1: 

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter - -250 -250 -250  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) - -250 -250 -250  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      

 

Model 2:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn 500         500 500 500  

Øvrige udgifter  -500 -750 -1.000  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) 500 0 -250 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger 1 1 1 1  

 

Model 3:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500         -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af tilsynskonsulent CMS23-4 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Tilsynskonsulenterne er et team på 3 personer, der finder anbringelses- og aflastningssteder til børn og unge. 
Konsulenterne fører herefter også tilsyn med anbringelsesstederne, ligesom de bidrager til de personrettede tilsyn 
sammen med socialrådgiverne. Det foreslås at nedlægge 1 årsværk, hvilket betyder, at der vil være opgaver i forbindelse 
med at finde anbringelses- og aflastningssteder, som så i givet fald skal varetages af socialrådgiverne selv. Det kan f.eks. 
være institutioner og opholdssteder. 

Økonomiske konsekvenser 
Det forventes at kunne reducere lønudgifterne med ca. 500.000 kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Denne reduktion vil betyde, at socialrådgiverne vil få en ekstra opgave, når de skal placere et barn eller ung på de 
anbringelsessteder, der vil blive omfattet. Det kan få en negativ betydning, da socialrådgiverne i forvejen oplever at have 
mange opgaver. Det kan også have betydning for dels den matchning, der finder sted mellem barn og anbringelsessted, 
og den opfølgning og tilsyn der så kan føres med stederne. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500         -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Nedlægge en stilling i Familiehuset CMS23-5 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås at nedlægge 1 årsværk i Familiehuset, da det i stedet kan være en mulighed at indføre venteliste til 
behandling på stedet, noget det har været søgt at undgå frem til nu. 

Økonomiske konsekvenser 
Besparelse på 500.000 kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgerne og samarbejdspartnere kan opleve, at familierne og de unge ikke kan få den hjælp, de er visiteret til med det 
samme, men må afvente, at der er tid. Derudover kan det være en konsekvens, at det bliver nødvendigt at købe flere 
tilbud eksternt ved akutte sager. Med den aktuelle økonomiske prognose og stigning i ekstern køb af familiebehandling, vil 
det formentlig være mere problematisk at nedlægge et årsværk. Det vurderes stadig, at det skal være muligt at indføre 
venteliste, og så skal den frigivne kapacitet i stedet bruges på at nedbringe andelen af familier og unge, der modtager et 
eksternt tilbud.   

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500         -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) 
-500 

 
-500 

-500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Lukning af Lørdagsklubben CMS23-6 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Lørdagsklubben er et tilbud børn og unge med autisme, hvor forældrene har behov for at få noget aflastning. Tilbuddet er 
åbent hver anden lørdag, hvor der er plads til 12 børn og unge i alderen 10-16 år. Tilbuddet er aktuelt ikke fyldt op, og 
der ses en øget tendens til, at forældrene ikke kan nøjes med lørdagsklubben, men i stedet også søger privat aflastning 
eller har et behov for børnene kommer i døgnaflastning. Der kan derfor være en risiko for, at tilbuddet er blevet 
serviceudvidelse frem for et alternativ til andre former for aflastning. 

Økonomiske konsekvenser 
Besparelse på 300.000 kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Konsekvensen ved en lukning af lørdagsklubben er først og fremmest, at de børn og unge der aktuelt kommer der, vil 
have brug for et andet tilbud, ligesom de og deres familier vil opleve det som en forringelse, at tilbuddet ikke længere 
eksisterer. Herudover kan der være en risiko for, at børnene og de unge vil have behov for andre tiltag, som dermed 
reducerer i den gevinst, der er ved en nedlæggelse.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -300         -300 -300 -300  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -300 -300 -300 -300  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af 2 medarbejdere i rusmiddelteam CMS23-7 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås, at der nedlægges 2 stillinger i rusmiddelteamet med følgende begrundelse. Rusmiddelteamet har over en 

periode haft nedgang i antal af sager. Derfor kan antallet af sager håndteres af færre ressourcer. Yderligere kan der 

reduceres i de øvrige forebyggende opgaver som rusmiddelteamet tidligere har håndteret, men som har været stærkt 

begrænset under Corona. Dvs. forebyggende og oplysende arbejde om rusmidler på skoler og øvrige opgaveområder på 

det specialiserede område. Det betyder at de 2 tilbageværende medarbejdere prioriterer teamets absolutte kerneopgave, 

som er behandling, og de mere perifære opgaver i stort omfang vil blive fravalgt. 

Økonomiske konsekvenser 

Besparelse på ca. 1 mio. kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Konsekvensen vil primært være, at teamet ikke længere kan varetage opgaver af undervisningsmæssig og forebyggende 

karakter på f.eks. skoler, gymnasier mv. På den måde vil borgerne ikke direkte mærke konsekvensen, det vil vores 

samarbejdspartnere dog. Det kan have en indirekte konsekvens for borgere, at der ikke længere være en forebyggende 

indsats ud over den der ligger i en SSP. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.000         -1.000 -1.000 -1.000  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -1.000  -1.000 -1.000 -1.000  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -2 -2 -2 -2  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Omlægning af Torsdagsklubben CMS23-8 
 

Social- og 
Arbejdsmarkedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås at lukke Torsdagsklubben, som er kommunens tilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse. Klubbens 
medlemmer har alle kontakt til andre af kommunes etablerede tilbud, hvilket betyder, at de fortsat kan få den nødvendige 
hjælp i deres dagligdag. Der er ikke et lovkrav om, at sådan en klub skal stilles rådighed, og der er ca. 23 medlemmer af 
klubben.  

Økonomiske konsekvenser 
Lukning af klubben vil indebære en reduktion i udgifter til medarbejdere og drift på ca. 450.000 kr. årligt.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Medlemmerne af klubben vil formentlig komme til at savne det frirum og den støtte de opnår som medlemmer, men det 
skal her igen fremhæves, at alle medlemmer aftager anden og mere indgribende form for støtte også.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -450 -450 -450 -450  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Ændring af daginstitutionernes åbningstid CSD23-1 
 

Familieudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Egedals kommunale daginstitutioners åbningstid er 51,5 timer pr. uge. Den konkrete åbningstid for hver af de 33 almene 
dagtilbud er tilrettelagt, så de i videst muligt omfang tilgodeser de lokale behov. Typisk i tidsrummet kl. 6.00/6.30-
17.00/17.30 mandag til torsdag og med en lidt kortere åbningstid om fredagen. Til sammenligning udgør den 
gennemsnitlige åbningstid i dagtilbud i Region Hovedstaden 50,8 timer pr. uge. Heriblandt har fx Ballerup en åbningstid 
på 51 timer om ugen, Frederikssund ca. 50,9 timer om ugen og Furesø ca. 49 timer om ugen. 
 
Administrationen foreslår, at den gennemsnitlige åbningstid ændres fra 51,5 timer pr. uge til enten 49,5 eller 50,5 timer 
pr. uge. Det foreslås, at den ændrede åbningstid alene medfører et forholdsmæssigt mindre budget til lønudgifter til 
pædagogisk personale, og at der fortsat er mulighed for at differentiere den konkrete tilrettelæggelse af åbningstiden, så 
det som nu vil blive tilpasset lokale behov. De samlede lønudgifter til pædagogisk personale i almene kommunale 
daginstitutioner udgør ca. 244 mio.kr. i 2023. Dette beløb er eksklusiv lønudgifter til ressourcepædagoger og 
køkkenpersonale. Nedsættes åbningstiden med én time, bliver budgettet nedskrevet forholdsmæssigt med ca. 4,7 
mio.kr., hvilket stiger til 9,5 mio.kr. hvis åbningstiden nedsættes med to timer. Personaledækningen i ydertimerne er 
imidlertid mindre end midt på dagen, hvormed den reelle nedjustering i personaledækning svarer til mindre end den 
forholdsmæssige nedjustering. Det foreslås derfor, at budgettet nedskrives med hhv. 3,1 mio.kr. eller 6,2 mio.kr.  
 
Opgørelse af normering tager ikke hensyn til åbningstid, og dermed den effekt fx nedsat åbningstid har på behov for 
antallet af pædagogiske medarbejdere. Det betyder konkret, at nedsat åbningstid, alt andet lige, modsvares af færre 
pædagogiske årsværk, mens antallet af indmeldte børn er uændret. Det medfører isoleret set en lavere normering.  
 
Forslaget kommer ikke til at berøre dagplejens åbningstid, som er på i alt 48 timer om ugen.  

Økonomiske konsekvenser 

Budgettet til pædagogiske lønninger reguleres med udviklingen i antal indskrevne børn i kommunens almene 
daginstitutioner. Med udgangspunkt i lønbudget for 2023, vil forslaget medføre en besparelse på enten ca. 3,1 eller 6,2 
mio. kr. årligt, svarende til hhv. ca. 7,4 og 14,8 pædagogiske fuldtidsstillinger. 
 
Her skal yderligere tages højde for forslagets betydning for taksten for dagtilbud, hvor der er 25% egenbetaling. Dermed 
vil forventningen til indtægterne for dagtilbud skulle nedjusteres med 0,77 eller 1,54 mio. kr. Forslagets samlede 
besparelse vil derfor udgøre 2,3 eller 4,6 mio. kr. 
 
Nedsat åbningstid fra 51,5 til 49,5 eller 50,5 timer pr. uge vurderes imidlertid at have meget begrænsede konsekvenser 
for muligheden for at leve op til de lovpligtige minimumsnormeringer, der træder i kraft fra år 2024. Det skyldes, at 
Egedal Kommune allerede i 2020 og igen i 2021, havde minimumsnormeringer i dagtilbud, og at nedskrivningen af 
lønbudget på 2,3 mio.kr. eller 4,6 mio.kr., modsvares af en øget tildeling fra den statslige pulje til minimumsnormeringer 
på ca. 3,2 mio.kr. i 2023. (I 2022 modtager Egedal Kommune 8 mio.kr. i puljemidler, og andelen af den statslige pulje 
forventes af udgøre 11,2 mio.kr. i 2023, dvs. 3,2 mio.kr. ekstra). 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget vil have konsekvenser for de forældre, der på nuværende tidspunkt gør brug af ydertimerne i åbningstiden, idet 
der vil være færre muligheder for at aflevere og hente børn i ydertimerne. 
 
I 2018 medførte en ændring i dagtilbudsloven, at alle kommuner er forpligtet til at tilbyde forældre med fleksible 
arbejdstider mulighed for at få passet deres børn uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Siden 2018 har 
forældre med dokumenteret behov derfor haft mulighed for at få tildelt en kombinationsplads. En kombinationsplads 
betyder, at forældre kan sammensætte en pasningsordning til deres barn, som består af en blanding af fleksibel privat 
pasning og et dagtilbud. 
 
Siden loven trådte i kraft har der ikke været efterspørgsel efter at benytte denne mulighed blandt forældre til børn i 
Egedal Kommune, og der antages derfor ikke at være afledte omkostninger for fleksibel pasning som følge af ændret 
åbningstid. 
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Økonomi ved åbningstid på 50,5 timer pr. uge:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -3.080        -3.080 -3.080 -3.080  

Øvrige udgifter      

Indtægter 770 770 770 770   

Beløb netto (i alt) -2.310        -2.310 -2.310 -2.310  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -7,4 -7,4 -7,4 -7,4  

 

Økonomi ved åbningstid på 49,5 timer pr. uge:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag Forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -6.160        -6.160 -6.160 -6.160  

Øvrige udgifter      

Indtægter 1.540 1.540 1.540 1.540   

Beløb netto (i alt) -4.620        -4.620 -4.620 -4.620  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -14,8 -14,8 -14,8 -14,8  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Tre lukkedage i påsken for dagtilbud CSD23-2 
 

Familieudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Administrationen foreslår at holde lukket i de tre hverdage inden påskehelligdagene i kommunens dagtilbud. I 2022 har 
Egedal Kommune tre lukkedage i løbet af året samt de fire hverdage mellem jul og nytår. Erfaringen fra kommunens 
institutioner er, at op mod halvdelen af børnene ikke gør brug af pasningsmuligheden i hverdage op til påskeferien. Det er 
primært vuggestuebørn, der gør brug af pasningsmuligheden i hverdagene op til påske, da børn, primært børnehavebørn, 
med ældre søskende i SFO primært er dem der holder fri, idet SFO’erne holder lukket i disse dage. Samlet set afspejles 
dette i en lavere bemanding i de tre dage i daginstitutionerne. 
 
Jf. dagtilbudsloven skal der tilbydes alternativ pasning, hvis man vælger at indføre lukkedage. Der vil derfor være behov 
for at holde et mindre antal institutioner åbne til at tage imod de børn der har et akut behov for pasning. Erfaringen fra 
Område Ganløse viser, at hvis man i ferieperioder vælger at lukke institutioner og samle børnene i færre institutioner i 
området, så falder antallet af børn, der gør brug af et pasningstilbud. Det skønnes at kun 10 pct. vil gøre brug af 
pasningstilbuddet, hvis børn og personale samles i færre institutioner i lukkedagene. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget tager højde for forskellen mellem den i forvejen lavere feriebemanding og optimeringen ved at samle pasningen 
i færre dagtilbud end normalt. Det betyder et forventet mindre forbrug på 1.130 t. kr., hvor 280 t. kr. udgør 25 pct. 
forældrebetaling. Det giver netto et mindre forbrug på 850 t. kr. Hvis forslaget gennemføres vil forældrebetalingen blive 
nedsat svarende til 280 t. kr. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget betyder, at færre medarbejdere skal på arbejde i de pågældende lukkedage, og det vil sandsynligvis medføre et 
fald i antallet af forældre, der ønsker pasning i de lukkedage der vælges, ift. antallet af forældre der har behov for pasning 
uden lukkedage.   
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  (PL23) 
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.130 -1.130 -1.130 -1.130  

Øvrige udgifter      

Indtægter 280 280 280 280   

Beløb netto (i alt) -850 -850 -850 -850  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger  -2,7 -2,7 -2,7 -2,7  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud CSD23-3 
 

Familieudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Administrationen foreslår at holde lukket i uge 29 eller 30, eller begge uger, i skolernes sommerferie i kommunens 
daginstitutioner. I 2022 har Egedal Kommune fire lukkedage i hverdagene mellem jul og nytår, samt tre lukkedage i løbet 
af året, hvoraf de to er indskrevet i pædagogernes overenskomst – Grundlovsdag og Juleaftensdag. Erfaringen fra andre 
kommuner viser, at der er markant færre forældre med behov for pasning i sommerferieperioden. En stikprøve fra uge 29 
og 30 i Egedal Kommune viser ligeledes, at der er et lavt fremmøde i institutionerne. Det gennemsnitlige fremmøde ligger 
på omkring 30 % af fremmødet på en hverdag uden for skoleferierne. Dette afspejles også i en lavere bemanding i 
daginstitutionerne i ferieperioden. 
 
Jf. dagtilbudsloven skal der tilbydes alternativ pasning, hvis man vælger at indføre lukkedage/uger. Der vil derfor være 
behov for at holde et mindre antal institutioner åbne til at tage imod de børn fra familier, der har et akut behov for 
pasning. Erfaringen fra Område Ganløse viser, at antallet af børn, der gør brug af et pasningstilbud falder, hvis man i 
ferieperioder vælger at lukke institutioner og samle børnene i en enkelt institution i området. Det skønnes, at kun 10 pct. 
mod de nuværende ca. 30 pct. vil gøre brug af pasningstilbud, hvis børn og personale samles i færre institutioner i 
lukkedagene. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget tager højde for forskellen mellem den i forvejen lavere feriebemanding og bemanding ved indførsel af alternativ 
pasning sfa. lukkeuge(r). En lukkeuge medfører et forventet mindre forbrug på hhv. 940 t. kr., hvor 235 t. kr. udgør 25 
pct. forældrebetalingsandel. Det giver netto et mindre forbrug på ca. 705 t. kr. Hvis forslaget gennemføres vil 
forældrebetalingen blive nedsat svarende til 221 t. kr. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget betyder, at færre medarbejdere skal på arbejde i de pågældende lukkedage, og det vil sandsynligvis medføre et 
fald i antallet af forældre, der ønsker pasning i de lukkedage, der vedtages.   
 

 

Økonomi ved én lukkeuge:  

Beløb i 1.000 kr. (PL23) 
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -940 -940 -940 -940  

Øvrige udgifter      

Indtægter 235 235 235 235   

Beløb netto (i alt) -705 -705 -705 -705  

Årsværk 
      

Omregnet til fuldtidsstillinger -2,2 -2,2 -2,2 -2,2  
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Økonomi ved to lukkeuge:  

Beløb i 1.000 kr. (PL23) 
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.880 -1.880 -1.880 -1.880  

Øvrige udgifter      

Indtægter 470 470 470 470   

Beløb netto (i alt) -1.410 -1.410 -1.410 -1.410  

Årsværk 
      

Omregnet til fuldtidsstillinger -4,4 -4,4 -4,4 -4,4  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Effektivisering på IT-budget CSD23-4 
 

Skole- og 
Uddannelsesudvalget 

 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
I 2019 blev størstedelen af distriktsskolernes elevtildelte IT-budget samlet på den centrale skoleramme. Centralisering af 
budgettet har smidiggjort muligheden for at lave mere fordelagtige fælles indkøbsaftaler, og sikre en mere langsigtet 
planlægning af udgifter til både software og hardware. 
 

Gennem de seneste par år, er der indgået nye fordelagtige aftaler omkring leasing af devices til både elever og lærere, 
hvilket samlet set, og delvist afstedkommet at et fald i samlet elevtal, har medført besparelser. Sideløbende arbejdes der 
for, at flere administrative processer foretages med værktøjer fra relevante fagsystemer, så arbejdet bliver mere 
systematiseret, smidigt og gennemsigtigt. Fx er der indkøbt adgang til systemer, der kan understøtter deling af 
information ved overgang fra dagtilbud til skole, og der ses på indkøb af systemer til vikarplanlægning på både skole og 
dagtilbud.  
  
Budget til IT på den centrale ramme udgør i alt 10 mio. kr. Administrationen vurderer, på baggrund af de realiserede 
besparelser, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio.kr.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Budget til IT på den centrale ramme udgør i alt 10 mio. kr. Administrationen vurderer, på baggrund af de realiserede 
besparelser, at budgettet kan reduceres med 0,3 mio.kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Elevtallet forventes jf. seneste elevtalsprognose at stige, hvilket bl.a. vil afstedkomme behov for leasing af flere devices til 
elever og medarbejdere. Det kan på sigt presse den økonomiske ramme til IT. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter -300 -300 -300 -300  

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -300 -300 -300 -300  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal CSD23-5 
 

Familieudvalget 
 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Administrationen foreslår, at kommunens fritidsklubtilbud samles under Ung Egedal, som tager sit lovmæssige afsæt i Lov 
om Ungdomsskolers fleksible rammelov. 
Den nye organisering vil give mulighed for at binde fritidsdelen i klubber og ungdomsskolen yderligere sammen og styrke 
sammenhængen i kommunens tilbud til børn og unge fra mellemtrinnet og op. Det vil fremme muligheden for: 

 at etablere og fastholde attraktive og fleksible fuldtidsstillinger for personalet 
 at man som ansat bliver en del af en større område- og fagrelevant organisation, som man kan vokse i 
 at man lettere kan indgå i mere projektorienterede, pædagogiske indsatser, som fx Ung Egedals Coop Crew-

projekt, partnerskaber på tværs mv. 
 at samtænke løsning af ledelsesmæssige og administrative opgaver 
 at bruge hinandens ressourcer, lokationer og materiel på tværs til fordel for både børn og voksne 
 at styrke fritidsklubbernes projektorienterede indsatser via konsulentbistand, i regi af Ung Egedal  
 at styrke overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub, så børnene og de unge fastholdes i sunde ungemiljøer  
 at sikre en mere ensartet kvalitet i henholdsvis ungdomsklubber (aftenklub i fritidsklubberne) og ungehuse (i Ung 

Egedal-regi) 
 at styrke SSP-samarbejdet ved tættere kommunikation, samt bedre mulighed for opkvalificering af klubpersonale 

ift. at spotte og hjælpe unge i mistrivsel og risikoadfærd; herunder mulighed for deltagelse i det trygheds- og 
dialogskabende gadeteam 

 at sikre – i samarbejde med skolerne – en endnu tidligere opmærksomhed på børn og unge, som vil få svært ved 
at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, så der kan igangsættes tidligere indsatser; fx i 
samarbejde med uddannelsesvejledningen i Egedal Ungeindsats under Ung Egedal 

 at drage nytte af Ung Egedals erfaringer med aktivitetsbaserede tilbud for unge på fritidsundervisnings- og 
ungehusområdet, for derigennem at kunne præsentere et mere varieret klubtilbud 
 

Rent indholdsmæssigt ændrer det ikke på hverdagen for børn og personale, der kan bedrive den samme gode 
pædagogiske praksis som nu. Forslaget indebærer, at fritidsklubtilbuddet for 4. til 7. klasses elever juridisk flyttes fra at 
være et tilbud under dagtilbudsloven, til at være et tilbud under ungdomsskoleloven. Forslaget vil ikke have betydning for 
serviceniveauet i de enkelte klubtilbud. Ligeledes sikres, at fritidsklubtilbud fortsat har fokus på fritidspædagogik som 
kerneopgave i forlængelse af de eksisterende rammer, i medfør af dagtilbudsloven. 
Kommunens fritidsklubtilbud varetages i dag af Klub Egedal, som også driver ungdomsklubtilbud (aftenklub), herunder 
Ungehuse i samarbejde med Ung Egedal. Ungdomsklubtilbud er et pædagogisk fritidstilbud til unge fra 7. klasse med 

pædagogisk fokus på fællesskaber, relationer og dannelse. Derudover samarbejder Klub Egedal med distriktsskolerne 
omkring opgaver i skolen.  
Administrationen ser børn og unges liv som en helhed, og ønsker at udvikle på de sammenhænge børn og unge indgår i. 
Klubberne er medvirkende til at skabe en positiv udvikling hos de unge, som tager afsæt i de unges ressourcer. Der ses 
fordele ved, at de kompetencer klubberne har, og de opgaver som løftes, indgår som en del af en stærk og 
sammenhængende ungeindsats fra en tidlig alder. En ny model for struktur af fritidsklubtilbud vil sikre sammenhæng 
mellem det generelle og forebyggende arbejde, og den målrettede indsats over for børn og unge, herunder samarbejdet 
mellem klubberne, SSP og KUI (Koordineret ungeindsats), som er en del af Ung Egedal. En ny model vil derudover 
udbygge Ung Egedals mange samarbejdsflader på området for børn og unges fritid, samt muligheder for uddannelse via 
en sammenhængende ungeindsats. 
Den juridiske ændring giver hjemmel til, at kommunen kan hæve forældrebetalingstaksten for fritidsklubtilbuddet. 
Administrationen foreslår, at taksten hæves fra 304 kr. pr. måned (2023-takstniveau) til 600 kr. pr. måned. Taksten 
kommer dermed på niveau med sammenlignelige kommuner, og den gennemsnitlige takst i Region Hovedstaden, der 
udgør ca. 600 kr. pr. måned. 

Økonomiske konsekvenser 
En forøgelse af forældrebetalingen for fritidstilbuddet fra 304 kr. i 2023-takst niveau til 600 kr. pr. måned, forøger 
kommunens samlede indtægter med 6,57 mio.kr. årligt. I beregningen er forudsat, at ingen unge melder sig ud af 
klubberne – og at der fortsat i gennemsnit pr. år er 1.850 børn indmeldt i fritidsklubtilbuddet. Denne del af forslaget 
foreslås at have fuld effekt fra den 1. januar 2023. 
Den aktuelle takst for kommunens fritidsklubtilbud i regi af Klub Egedal udgør i år 2023 304 kr. pr. måned og er blandt 
landets laveste. Taksten er fastsat efter dagtilbudslovens maksimum på 20 pct. af kommunens bruttodriftsudgifter til 
fritidsklubtilbuddet. Takstniveauet blandt øvrige kommuner i Region Hovedstaden udgør i gennemsnit ca. 600 kr. pr. 
måned, og svinger i 2022 fra 113 kr. pr. måned (Gladsaxe) til 1.310 kr. pr. måned (Rudersdal).  
Det er, inden for rammerne af ungdomsskoleloven, også muligt at bibeholde den eksisterende takst til kommunens 
fritidsklubber eller fastsætte den på et højere eller lavere niveau, end det foreslåede. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Omkring en femtedel af landets øvrige kommuner har i dag fritidsklubtilbud i medfør af ungdomsskoleloven. 
En forøgelse af forældrebetalingen risikerer at mindske andelen af 4. til 7. klasses elever, der går i kommunens 
fritidsklubtilbud, da flere må antages at vælge tilbuddet fra på grund af taksten. For at mindske frafaldet foreslås det, at 
fripladstilskuddet fastholdes efter samme kriterier, som er gældende for tilskud i medfør af dagtilbudsloven. 
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Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr. 2023-PL 
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter      

Indtægter -6.570 -6.570 -6.570 -6.570   

Beløb netto (i alt) -6.570 -6.570 -6.570 -6.570  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Begrænset åbningstid i ungdomsklubber CSD23-6 
 

Skole- og 
Uddannelsesudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Administrationen foreslår at lukke et ungehus – alternativt skære i åbningstiden svarende til 0,5 mio. 
 
Ung Egedal driver med afsæt i ungdomsskoleloven i alt tre ungehuse og en ungecafé, som alle har åben i aftentimerne på 
hverdage og enkelte weekender samt første og sidste uge af sommerferien. Aldersgruppen er 13-18 år og korresponderer 
dermed med den øvrige fritidsdel hos Ung Egedal. 
 
To af ungehusene drives i et samarbejde med Klub Egedal. Det drejer sig om Ungehuset Hampen, som deler adresse med 
Fritidsklubben Hampen på Søhøjskolen i Ølstykke Nord samt Ungehuset Smørum, som benytter Fritidsklubben 
Springbrættets lokaler om aftenen. Desuden findes Stengårdens Ungehus på Stengårdsskolen i Ølstykke Syd samt 
Ungecaféen Kælderen, som har til huse i kælderen under Stenløse Kulturhus.  
 
Alle tilbud er gratis og har hver deres profil, som dermed appellerer bredt til kommunens unge. Den geografiske spredning 
gør samtidig, at der er et aftentilbud inden for rækkevidde for alle unge i de tre store bysamfund med en lille overvægt til 
Ølstykke, som har to.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Budgettet reduceres med 0,5 mio.kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der bliver større afstand for de unge, når de skal i ungehus, hvilket evt. vil medføre, at de vælger det fra. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1 -1 -1 -1  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Omlægning af ledelse på klubområdet CSD23-7 
 

Familieudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Nogle af kommunens fritidsklubber har pga. deres størrelse få medarbejdere ansat. Fx har den mindste klub i kommunen 
har 4,2 årsværk ansat. Administrationen vurderer, at der deraf er mulighed for at sammenlægge ledelse på tværs af 
matrikler, og derigennem spare på udgifter til ledelse.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Budgettet reduceres med 0,5 mio.kr.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,8 -0,8 -0,8 -0,8  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Effektivisering af SSP Ung Egedal CSD23-8 
 

Skole- og 
Uddannelsesudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
SSP Ung Egedal består af to SSP-konsulenter. Deres overordnede opgave er at koordinere og udvikle kommunens 
kriminalpræventive arbejde samt formidle viden til andre fagpersoner i SSP-samarbejdet.  
 
Administrationen foreslår at spare 0,5 mio. i den samlede SSP-indsats (herunder det udkørende team) fra 2023 og frem. 
 
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn 
og unge. Ramme for SSP-samarbejdet i Egedal Kommune "Ny fælles ramme for SSP-samarbejdet i Egedal Kommune" 
blev godkendt i 2021 af det daværende Skoleudvalg. Rammen var en udløber af "Reform af indsats mod 
ungdomskriminalitet". Formålet med rammen er, at SSP-samarbejdet sker vidensbaseret, systematisk, tværfagligt og 
tværsektorielt med (kriminalitets)-forebyggende indsatser, der sikrer en høj trivsel og en fortsat lav ungdomskriminalitet. 
 
Forskellige faggrupper løfter forskellige indsatser inden for samarbejdet. Der er i Egedal ansat to SSP-konsulenter, som 
udfører det primære forebyggelsesarbejde af risikoadfærd på alle Egedal Kommunes skoler med oplæg om fx rusmidler og 
billeddeling uden samtykke. Her benyttes bl.a. Social Pejling, som er en metode, der har til formål at forebygge tidlig 
risikoadfærd blandt unge i udskolingen. Indsatsen omfatter et forløb i skolen, hvor klassen arbejder med sociale 
misforståelser omkring andre børn og unges forventninger og adfærd over for hinanden.  
 
SSP indgår desuden i en række samarbejder på tværs af kommunen – også konsultativt – og eksternt med bl.a. Politiets 
infohuse om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. 
 
SSP Ung Egedal har primært en understøttende funktion over for de øvrige aktører på området. I det forebyggende 
arbejde har SSP Ung Egedal primært en koordinerende funktion, hvor de henviser den unge/ungegruppen til de 
fagpersoner, som i forvejen har erfaring og videnskompetence inden for det pågældende område.  
 
Hvert år forestår SSP også udarbejdelsen af Ungeprofilundersøgelsen, som bl.a. giver et billede af de unges trivsel, brug 
af rusmidler mv. i Egedal Kommune i udskolingen, 10. klasse samt gymnasiet holdt op mod de deltagende kommuner i 
resten af Danmark. Dermed er undersøgelsen et vigtigt redskab i det strategiske arbejde med forebyggelse i kommunen. 
 
I forbindelse med Budget 2021-24 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til et udgående og opsøgende, SSP-arbejde. Konkret 
koordineres dette arbejde af SSP og udføres af klubmedarbejdere fra Ung Egedal samt Klub Egedal. Det foregår 

overvejende i aftentimerne på fredage og lørdage i perioden fra ultimo marts til primo november. Det udgående teams 
primære rolle er – via dialog og relationsskabelse – at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt de unge de kommer i 
kontakt med og virke tryghedsskabende i gadebilledet. Ofte kendes disse unge i forvejen fra det daglige arbejde i 
ungdomsklubber og ungehuse.  
 
Rammen for SSP-samarbejdet har medvirket til en mere systematiseret indsats, som har styrket koordineringen og 
opgavevaretagelsen på tværs af de forskellige aktører i samarbejdet.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Nedlæggelse af en af de to SSP-konsulent stillinger udgør en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. 
Nedlæggelse af det udkørende team udgør en besparelse på 0,3 mio. 
En samlet besparelse på 0,5 mio. foreslås. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
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Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500 -500 -500 -500  

Øvrige udgifter      

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Omlægning af svømmeundervisning CSD23-9 Skole- og 
Uddannelsesudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
På nuværende tidspunkt tilbydes alle elever i Egedal kommunes folkeskoler svømmeundervisning, jf. folkeskoleloven (LBK 
nr.1510 af 14/12/2017 §5, stk.2.). Det er jf. lovgivningen ikke obligatorisk at tilbyde særskilt svømmeundervisning, og 
det er således en lokal politisk beslutning, om der skal tilbydes svømmeundervisning i en kommune. 75% af landets 
kommuner tilbyder svømmeundervisning i skoletiden. 
Det foreslås, at der ikke længere skal tilbydes svømmeundervisning i skoletiden. I stedet kan der i samarbejde med 
svømmeklub og svømmehal arrangeres camps i ferier, der finansieres af brugerbetaling, eller eleverne kan få fripas eller 
tilskud til adgang til kommunens svømmehaller. 
I øjeblikket er der ansat livreddere og svømmeundervisere, der kun arbejder med skolesvømning, hvorfor deres 
ansættelser kan bortfalde. Herudover er der transportudgifter forbundet med gennemførelsen, idet eleverne skal køres i 
bus frem og tilbage fra svømmeundervisningen. Transportudgifterne kan ligeledes bortfalde.  
Gennemførelse af svømmeundervisningen kræver brug af to-voksen-timer, således at tilsynet og forsvarlig gennemførelse 
af svømmeundervisningen lever op til kravene i lovgivningen. Disse to-voksen-timer vil kunne bruges til andre formål på 
skolerne. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Besparelse på transport: 0,35 mio. 
Besparelse på ansatte i svømmehallerne: 0,65 mio. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Eleverne i Egedal får ikke svømmeundervisning i skolen. 
Det kan være vanskeligt at leve op til den del af målene for idrætsfaget omhandlende ”vandaktiviteter”, når der ikke er 
svømmeundervisning.  

 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -270 -650 -650 -650  

Øvrige udgifter -113 -350 -350 -350  

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -383 -1.000 -1.000 -1.000  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -1,5 -1,5 -1,5 -1,5  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Effektivisering på ledelse og administration CSD23-10 
 

Skole- og 
Uddannelsesudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
CSD er organiseret i forskellige afdelinger med en afdelingsleder for hver afdeling. En omorganisering af de forskellige 
afdelinger og en udvidelse af ledelsesspændet kan reducere antallet af afdelingsledere med én person. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Budgettet kan reduceres med 0,6 mio.kr. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Forslaget vil give et øget arbejdspres på ledelsesteamet, da ledelsesspændet bliver større. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -600 -600 -600 -600  

Øvrige udgifter      

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -600 -600 -600 -600  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Besparelse på skoleområdet CSD23-11 
 

Skole- og 
Uddannelsesudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
1) Tildelingsmodellen på skoleområdet er således, at der tildeles et beløb pr. indskrevet elev i skolen. For skoleåret 

22/23 er dette beløb 49.176 kr. pr. elev (PL-22). Skolerne fordeler og prioriterer selv disse ressourcer, der i 
sagens natur fortrinsvis går til faglig undervisning. De resterende midler anvendes på forskellig vis på skolerne, 
blandt andet til 2-voksen-timer, vejledning, specialpædagogisk bistand, lejrskoler, undervisningsmaterialer mv.  
En nedskrivning af prisen pr. elev til 48.753 kr. medfører en besparelse på 2 mio. kr.  

 
2) SFO-pædagoger i skolen arbejder med CO-teaching, understøttende undervisning og specialpædagogisk bistand 

til børn med særlige behov. Det koster i 2022 12,5 mio. En besparelse på 10% vil give et provenu på 1,25 mio. 
 

3) Klub-pædagoger i skolen arbejder med CO-teaching, understøttende undervisning samt specialpædagogisk 
bistand for børnene primært fra 4.kl. og opefter. En besparelse på 10% vil give et provenu på 0,6 mio. 

Økonomiske konsekvenser 
 

1) Budgettet reduceres med 2 mio. kr. svarende til 3,5 årsværk ved fuld indfasning.  
2) Budgettet reduceres med 1,25 mio. kr. svarende til 2,6 årsværk ved fuld indfasning. 
3) Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. svarende til 1,3 årsværk ved fuld indfasning. 

 
Forslagene kan træde i kraft fra skoleåret 2023/24, og er således fuldt indfaset fra år 2024. 

 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
1) Elevprisen i Egedal Kommune er landsgennemsnitlig, men i den lave ende sammenlignet med 

omegnskommunerne, hvorfor en forringelse af serviceniveauet kan gøre det vanskeligt på nogle skoler at leve op 
til lovgivningen vedr. specialpædagogisk bistand. Egedal Kommunes distriktsskoler har desuden en 
inklusionsgrad, der er lidt højere end landsgennemsnittet. Altså kan en besparelse resultere i en forringelse for 
udsatte elever og elever med særlige behov. En besparelse som udmøntes lokalt vil desuden give et forskelligt 
serviceniveau internt i kommunen. 
 

2) En besparelse på pædagoger i skolen vil give færre to-voksen-timer, og dermed færre muligheder for CO-
teaching samt mulighed for støtte til børn med særlige behov. 
 

3) En besparelse på pædagoger i skolen vil give færre to-voksen-timer, og dermed færre muligheder for CO-
teaching samt mulighed for støtte til børn med særlige behov. 

 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr. PL-23 
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.604 -3.850 -3.850 -3.850  

Øvrige udgifter      

Indtægter       

Beløb netto (i alt) -1.604 -3.850 -3.850 -3.850  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -3,1 -7,4 -7,4 -7,4  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Øget fokus på dosisdispenseret medicin CSO23-1 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Dosisdispenseret medicin, er en teknologi/løsning hvor borgerens medicin doseres op i små poser, således at 
hjemmeplejen kan udleverer medicinen direkte fra poserne til borgeren. 
 
I forbindelse med Covid-19 pandemien er der udviklet yderligere på løsningen, således at den i dag fremstår mere 
patientsikker end tidligere. 
 
I samarbejde og dialog med de praktiserende læger i Egedal Kommune ønskes det derfor at etablere en systematisk og 
struktureret indsats, hvor borgere, der er i stabil medicinsk behandling overgår til dosisdispenseret medicinering frem for, 
at modtage dosisdispenseringen via hjemmeplejens personale. 
 
Når borgerne overgår til dosisdispenseret medicinering betaler borgeren for denne ydelse via apoteket svarende til 55 kr. 
pr. uge, denne udgift er tilskudsberettiget (medicintilskud), incl. medicintilskuddet vil borgerens udgift til 
medicindispensering udgøre ca. 1 kr. pr. dag.  

Økonomiske konsekvenser 
Der forventes et økonomisk potentiale på 0,25 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Dosisdispenseret medicin kan udgøre en øget risiko for patientsikkerheden, især i de situationer hvor borgeren har brug 
for ny eller ændret medicin.  
 
Der er i øjeblikket en dialog imellem KL og Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de retningslinjerne og arbejdsgange 
der er beskrevet for området. Her vil det have stor betydning for kommunerne, om det fortsat er det kommunale 
sundhedspersonales opgave, at kontrollerer dispenseret medicin fra apoteket eller om det er tilstrækkeligt at den 
dispenserede medicin er kontrolleret af apoteket.  
 
Forslaget er afhængigt af at de praktiserende læger vil igangsætte dosisdispensering hos den enkelte borger. Der opleves 
en modstand hos nogle læger, da det kræver lidt arbejde fra deres side at igangsætte og følge op på.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter     
 

Løn  -250 -250 -250 -250 
 

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -250 -250 -250 -250  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Ophør af tilbud ”På Rette Kurs” CSO23-2 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der blev i 2020 tilført puljemidler til en indsats for borgere med svær overvægt, der ønsker en livsstilsændring.   
 
I 2020 blev der iværksat et forløb ”På Rette Kurs”, som er et tilbud til overvægtige borgere, der ønsker vægttab via en 
livsstilsændring. De borgere, der deltager På Rette Kurs, er ofte ikke i stand til at deltage på de vægttabshold, der 
tilbydes i privat regi, grundet økonomiske, sociale, psykiske eller fysiske begrænsninger. 
 
Antallet af borgere, der lever med svær overvægt har længe været stødt stigende og nye tal fra Sundhedsstyrelsens 
Nationale Sundhedsprofil fra 2022 understøtter den stigende tendens som kom frem i den Nationale Sundhedsprofil fra 
2017.  
 
Indsatsen, På Rette Kurs, er tilrettelagt efter nyeste viden på området, hvor succesfuld vægttab ikke udelukkende handler 
om det biologiske ved vægttab, men at faktorer som trivsel, sociale forhold, netværk, vaner m.m. også er af afgørende 
betydning. Forløbet er tilrettelagt med fokus på at øge trivslen både fysisk, psykisk og socialt hos målgruppen og dermed 
styrke motivationen til forandring og dermed et varig vægttab. 
 
På Rette Kurs forløbet er et holdtilbud, som forløber over 12 uger med træning 2 gange ugentligt. Der er i løbet af de 12 
uger, indlagt 8 timers kostundervisning, 6 timers mentaltræning og 21 timers fysisk træning. Derudover er der 2 
individuelle samtaler. Der er opfølgning med de enkelte borgere 6, 9 og 12 måneder efter afsluttet forløb. Indsatsen er 
det eneste tilbud Egedal kommune har til borgere, der ønsker at ændre livsstil. 
 
I 2021 deltog 31 borgere i forløbet og I 2022 er der indtil nu 14 borgere har deltaget i forløbet. Der oprettes endnu et 
hold efter sommerferien. Der er i alt 17 borgere, som har gennemført forløbet.  
 
Det foreslås, at indsatsen for borgere med svær overvægt indstilles og det vil medføre en økonomisk reduktion svarende 
til 250.000 kr. 
 
Reduktionen vil betyde, at Egedal kommune ikke kan tilbyde en indsats til borgere med svær overvægt. Det får den 
konsekvens, at der vil være borgere som ikke får påbegyndt et arbejde med vægttab, idet de ikke er i stand til selv at 
opsøge et lignende tilbud i privat regi.  

Økonomiske konsekvenser  
Ved at opgøre tilbuddet kan udgiften reduceres med 0,25 mio. kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med svær overvægt er i risiko for alvorlige livsstilssygdomme som type 2 diabetes, hjerte- og karsygdomme, 
lidelser i bevægeapparatet, blodpropper, vejrtræningsproblemer m.m. Disse livsstilssygdomme kan føre til indlæggelser 
og genindlæggelser, med efterfølgende behov for kommunalhjælp i form af sygepleje, hjemmehjælp, genoptræning m.m. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -250         -250 -250 -250  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -250 -250 -250 -250  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Ændrede arbejdsgange i Den sundhedsfaglige myndighed CSO23-3 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Den nuværende organisering af den Sundhedsfaglige Myndighed med inddeling af visitationen i flere mindre team med 
separat bevillings kompetence, har eksisteret i en del år. For at effektiviserer driften og for at sikre, de nuværende 
budgetter kan overholdes med eksisterende serviceniveau, ses der behov for at retænke den nuværende organisering 
med fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne. Der er stort sammenfald mellem borgernes ansøgninger, det vil derfor 
give god mening, at planlægge fordeling af opgaverne i en større sammenhæng end det er tilfældet i dag. Herved sikres 
større sammenhæng, optimering af koordineringen samt reducering af dobbeltbesøg.  
 
Den Sundhedsfaglige Myndighed som organisation vil effektiviserer ved at tilrettelægge opgaverne på nye måder, med 
fokus på optimering og ensretning af arbejdsgange samt visitering på tværs. Der vil arbejdes på optimering af 
sagsbehandling med fokus på transparente screenings kriterier for anvendelse af henholdsvis hjemmebesøg ved borger og 
anvendelse af administrative afgørelser.   
 
Sideløbende vil den Sundhedsfaglige Myndighed påbegynde analyse ift. mulighed for at flere afgørelser kan placeres 
samtidig med opstart af udførelsen i udfører leddet. Eksempelvis ved en borgers ansøgning om træning og ved behov for 
sygepleje.  
 
Den Sundhedsfaglige Myndighed vil også påbegynde analyse af ændringer i visitationspraksis ved ansøgninger om mindre 
hjælpemidler. Vurdering og udlevering af mindre hjælpemidler til borgere kan være både dyrt i administration for 
kommunen og føles besværligt for borgeren at ansøge om. Der kan på denne bagrund forsøges med at spare et 
administrativt led væk i udleveringen af små hjælpemidler, hvor administrationsomkostninger til visitering og forsendelse 
ofte overskrider prisen på selve hjælpemidlet. Der kan anvendes vurdering og straks udlevering ved en terapeut direkte til 
borger i en ”service butik”. 

Økonomiske konsekvenser 
Effektivisering og omorganisering af arbejdsopgaver i den Sundhedsfaglige Myndighed vil medføre en udgiftsreduktion på 
1 mio. kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Serviceniveauet over for borgerne friholdes. Ændring af arbejdsgange, kan dog medfører at flere borger oplever at 
modtage administrative afgørelser, som ikke er baseret på et hjemmebesøg ved borger. Forslaget kan indeholde 
personale reduktion.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -1.000         -1.000 -1.000 -1.000  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister CSO23-4 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Seniorrådet i Egedal Kommune har siden kommunesammenlægningen skrevet og udgivet Seniorbladet ViPensionister.  
 
Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får bladet tilsendt med posten - dog bliver der 
maksimalt udsendt et blad pr. husstand, hvilket pt. svarer til ca. 6000 hustande.  
 
Bladet udkommer tre gange om året. 
 
Det foreslås at bladet ikke længere trykkes og udsendes fysisk, og at det fremadrettet kun bliver gjort tilgængeligt digitalt 
på Kommunens hjemmeside. 

Økonomiske konsekvenser 
Besparelsen består af udgifter til trykning på 20.000 kr. per blad samt udgifter til porto på 40.000 kr. per blad. Det giver 
en årlig besparelse på 180.000 kr. (3 X 60.000). 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Seniorbladet ViPensionister fungerer som et talerør mellem kommune, borgere og Seniorråd og er på denne måde en 
effektiv og målrettet informations- og kommunikationskanal i forhold til denne borgergruppe.  

 
Det må forventes, at færre vil læse bladet, hvis bladet ikke længere udsendes fysisk. Det kan have den konsekvens at det 
kan blive vanskeligere for kommunen at kommunikere direkte og bredt til denne borgergruppe, og at målrettet 
information om ældreforeninger, arrangementer og aktiviteter for ældre bliver mindre udbredt.  
 
Derudover må det forventes, at der stadig er en del af de ældste i denne borgergruppe, der ikke evner at gå på en 
hjemmeside og læse bladet, hvilket reducerer muligheden for at få disse informationer. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter     
 

Løn 
     

Øvrige udgifter -180 -180 -180 -180  

Indtægter 
      

Beløb netto (i alt) -180 -180 -180 -180  

Årsværk 
      

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen CSO23-5 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Som resultat af arbejdet omkring ”Sund Egedal” blev der i 2018 oprettet en såkaldt Sundheds- og forebyggelsespulje på 
200.000 kr. om året, der kan søges af de forskellige fagcentre til indsatser, der medvirker til at implementere Egedal 
Kommunes Sundhedspolitik og/eller anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker. 
 
Puljen administreres af ”Sundhedsforum” som er et internt forum, der består af mindst én repræsentant fra hvert 
fagcenter. Sundhedsforums formål er at udvikle, koordinere og fastholde det forebyggende og sundhedsfremmende 
arbejde på tværs i Egedal Kommune. 
 
Det foreslås at puljen nedlægges, dog fastholdes 50.000 til medlemskab af Sundby netværket. Sund By Netværket er en 
sammenslutning af 52 kommuner, og har til formål at understøtte det danske folkesundhedsarbejde på tværs af 
kommunale, regionale og politiske grænser ved at dele best practices og gode ideer om forebyggende og 
sundhedsfremmende tiltag. 

Økonomiske konsekvenser 
Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil medføre en udgiftsreduktion på 0,15 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

Nedlæggelsen af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil få den konsekvens, at en veletableret og kendt pulje til små 
forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ikke længere kan søges. Puljen har siden sin etablering været velsøgt og det 
sker hver eneste år, at puljen må sende afslag til mange forskellige ideer til tiltag eller indsatser på det 
sundhedsfremmende område.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -150         -150 -150 -150  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -150 -150 -150 -150  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Færre forløb i Demens TaskForcen  CSO23-6 Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
 
Demens TaskForcen er en tværgående enhed på Sundheds- og Ældreområdet, bestående af medarbejdere med 
specialiseret uddannelse og viden inden for pleje og omsorg til borgere med demens. 
Enheden består af 6 medarbejdere, og TaskForcens primære opgaver er: 

 Demenskoordinator opgaver (dialog, opfølgning og pårørendesamarbejde for hjemboende borgere med demens, 
Frivillig samarbede m/Alzheimerforeningen og understøttelse af aktiviteter) 

 Driver ”Pusterummet” et aktivitets- og samværstilbud for yngre borgere med demens 
 Forløb med demensramte borgere i hjemmeplejen og på de almene plejeboligpladser. TaskForcen deltager i den 

daglige pleje og omsorg, støtter og hjælper personalet til, at kunne leverer en god demenspleje til borgere hvor 
den daglige opgaveløsning kan være udfordret pga. betydelig kognitiv funktionsnedsættelse hos borgerne 

 Undervisning af personale på tværs af området i demens 
 
TaskForcen spiller en betydelig rolle i forhold til, at binde den demensfaglige indsats i Egedal Kommune sammen, så 
borgerne oplever en ensartet tilgang til opgaven. TaskForcen er hermed med til at sikre, at demensfaglig viden spredes og 
forankres bredt i organisationen. 
 
Det foreslås, at TaskForcen reduceres med 1 stilling, svarende til 450.000kr. i forhold til drift af forløb i hjemmeplejen og 
på plejecentre. 
 
Reduktionen vil betyde, at der vil blive reduceret i de forløb TaskForcen kan køre i hjemmeplejen og på plejecentrene. Det 
får den konsekvens, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentrene i nogle tilfælde ikke længere vil kunne ”hente 
hjælp” i konkrete situationer, hvor den daglige hjælp og støtte til borgere med demens i middelsvær/svær grad er 
udfordret. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Færre forløb i Demens TaskForcen indebærer en udgiftsreduktion på 0,45 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Risiko for øget personaleforbrug i form af ex. fast vagt 
Mindre opmærksomhed på den demensfaglige viden og arbejdet med personcentreret omsorg 

 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -450          -450          -450          -450           

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -450          -450          -450          -450           

Årsværk       

Omregnet til fuldtidsstillinger -1  -1 -1 -1  
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Forslagets navn 

 Forslag nr. Udvalg 

Ventedage for færdigbehandlede patienter - somatik og 
psykiatri 

CSO23-7 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Det foreslås at reducere budgettet til ventedage for færdigbehandlede patienter - somatik og psykiatri med 250.000 kr., 
da der de seneste år har været et mindreforbrug på budgettet, grundet få ventedage. Der foregår hele tiden et godt og 
intensivt arbejde for at få borgerne hjem til kommunen, når hospitalet melder dem færdigbehandlede.  
 
Egedal Kommune Kommunen betaler regionen for ventedage for færdigbehandlede patienter - somatik og psykiatri, når 
kommunens borgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller et andet tilbud.  

Økonomiske konsekvenser 
Budgettet udgør 927.346 kr. i hvert af årene 2023-26 og foreslås reduceret med 250.000 kr. pr år.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der sker allerede nu et stort og fokuseret arbejde på at undgå at borgerne venter på hospital, men kommer hjem til deres 
egen bolig eller på en af døgnpladserne. Dette arbejde skal fortsætte. 
 
Der kan være den risiko ved forslaget, at antallet af borgeren, der efter afsluttet behandling på sygehuset, ikke kan 
udskrives til eget hjem eller et andet tilbud stiger, i takt med, at antallet af ældre borgere i Kommunen stiger eller at 
hospitalerne udskriver hurtigere. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -250 -250 -250 -250  

Indtægter        

Beløb netto (i alt) -250 -250 -250 -250  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Implementering af ”Skærmbesøg i hjemmeplejen og 
sygeplejen” 

CSO23-8 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der udvikles løbende nye velfærdsteknologiske løsninger inden for sundheds- og ældreområdet. En af de løsninger der i 
andre kommuner har vist gode resultater er muligheden for at leverer besøg som skærmbesøg. 
 
Hjemmeplejen og sygeplejen vil derfor gerne afprøve og implementerer skærmbesøg som en mulighed for borgerne i 
Egedal Kommune. Forventningen er, at indsatsen i det første år vil udgøre en udgift, men at der herefter vil kunne opnås 
en besparelse i de kommende år. 
 
Udgiften på 200.000kr. i det første år (2023) vil kunne dækkes af digitaliseringspuljen og dække over div. indkøb af 
system, licens, skærme til borgere m.m., derudover vil der i en opstarts- og implementeringsfase også være fokus på 
undervisning af medarbejdere. I de efterfølgende år forventes det at der kan reduceres i driften med 100.000 kr i 2024 og 
herefter 150.000 kr. i de kommende år. 
 
En forudsætning for at lykkedes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger er, at der etableres et godt match 
imellem den enkelte løsning og borgernes behov, dermed sagt, løsningen forventes at kunne bruges hos nogle borgere 
men ikke nødvendigvis hos alle borgere. 
 
Det er vurderingen, at velfærdsteknologiske indsatser er nødvendige løsninger for, at vi fremadrettet kan tilbyde borgerne 
den nødvendige hjælp og støtte.  

Økonomiske konsekvenser 
Der forventes en udgift på 0,2 mio. kr. i 2023, som vil kunne dækkes af digitaliseringspuljen på anlægsprogrammet, men 
efterfølgende udgiftsreduktioner på 0,1 mio. kr. i 2024 og herefter 0,15 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Vi har på nuværende tidspunkt ingen erfaringer med skærmbesøg på sundheds- og ældreområdet. Indsatsen er derfor 
forbundet med en usikkerhed i forhold til om der er de anslåede gevinster at hente.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn          -100 -150 -150  

Øvrige udgifter 200 (Anlæg)     

Indtægter           

Beløb netto (i alt) 200 (Anlæg) -100 -150 -150  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger  -0,2 -0,3 0,3  
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Nedlæggelse af ”Klippekortsordningen” i hjemmeplejen CSO23-9 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
I 2016 udmøntede regeringen ”værdighedsmilliarden” til at øge kvaliteten i ældreplejen. En af de indsatser, der blev 
prioriteret i Egedal Kommune var muligheden for at borgere i hjemmeplejen via en klippekortsordning kunne få mulighed 
for, at modtage hjælp fra hjemmeplejen til selvvalgte ydelser/aktiviteter/opgaver. 
 
Klippekortsordningen bliver visiteret til borgere der har begrænset netværk og som modtager betydelig hjælp via 
hjemmeplejen.  
 
Det har over årene vist sig, at mange af borgerne ikke formår at få det fulde udbytte ud af klippekortsmuligheden, de har 
vanskeligt ved at overskue deres muligheder og er ofte begrænset af deres fysiske og psykiske udfordringer i forhold til at 
skulle ændre på hverdagens rutiner. 
 
Administrationen foreslår at klippekortsordningen for hjemboende borgere ophører. 

Økonomiske konsekvenser 
En nedlæggelse af klippekortsordningen indebærer en udgiftsreduktion på 0,45 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

De borgere der i dag bruger deres klippekort og som har glæde af dette tilbud vil opleve en serviceforringelse og ændrede 
muligheder for ydelser/aktiviteter/opgaver. 
 
Det skal dertil nævnes, at der i hjemmeplejen er et projekt i gang, der i højere grad end nu, skal forsøge at tilgodese de 
aktuelle behov for hjælp, som den enkelte borger oplever. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter     
 

Løn  -450 -450 -450 -450 
 

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -450 -450 -450 -450  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion af §18-midler til forplejning og transport CSO23-10 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der afsættes årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Tilskud fra § 18 midlerne gives til 
foreninger, organisationer og lign. som arbejder med frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune.  
Der er ansøgningsfrist hvert år 1. oktober for tilskud til aktiviteter det kommende år. 
 
På baggrund af det samlede regnskab for bevillingsåret 2021 ser man, at en relativ stor andel af midlerne går til 
transport/kørselsgodtgørelse, forplejning, telefongodtgørelse mv. Det foreslås, at der politisk tages stilling til, hvilke 
projekter og indsatser med frivillig socialt arbejde i fokus, man ønsker at bevillige § 18 midler til. 
 
Fordelingen af § 18 midler over de seneste 7 år: 

2016 421.900 kr. 

2017 421.942 kr. 

2018 451.134 kr. 

2019 476.480 kr. 

2020 868.764 kr. 

2021 757.623 kr. 

2022 877.485 kr. 

 
I Egedal kommune fordeles midlerne til lokale foreninger samt enkelte landdækkende organisationer.  
Ved seneste regnskabsaflæggelse for 2021, ser vi samlet set følgende fordelingen af udgifter for i alt 22 foreninger 
(afrundet til nærmest 1000): 
 

Forplejning 118.000 kr. 

Transport til ture – herunder busleje 93.000 kr. 

Div. materialer af forskelligt art – herunder kontorartikler 83.000 kr. 

Honorar til foredragsholdere og lign. 44.000 kr. 

Annoncering 38.000 kr. 

Rekruttering af frivillige 10.000 kr. 

Tryghedsopkald 7.000 kr. 

Kørselsgodtgørelse 3.000 kr. 

Telefongodtgørelse 2.000 kr. 

Hjemmeside 2.000 kr. 

Internet 2.000 kr. 

Div. 12.000 kr. 

I alt  414.000 kr. 

  

Tilbagebetalt i alt (primært pga. Corona) 300.000 kr. 

Manglende regnskab (3 foreninger forventeligt maj 22) 47.000 kr. 

 
Det foreslås samtidig at reducere det årligt afsatte beløb til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 med 500.000 
kr. til sammenlagt 450.000 kr.  
 
Tildeling af § 18-midler for bevillingsåret 2023 sker efter gældende Principper for tildeling af § 18-midler, men for 
bevillingsåret 2024 og frem foreslås en tilpasning af Principperne med politisk prioritering af bevilling af § 18-midler, og 
en tilpasning matchende det nye budget. 

Økonomiske konsekvenser 
Med forslaget er de økonomiske konsekvenser en reduktion af budgettet på -500.000 kr. i 2023 og frem. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
De frivillige foreninger vil opleve en nedgang i bevilligede § 18 midler til de planlagte aktiviteter i 2023.  
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Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -500 -500 -500 -500  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion i Aktivitetstilbud Damgårdsparken  CSO23-11 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Aktivitetstilbuddet på Damgårdsparken er et visiteret tilbud efter Servicelovens § 84 og § 104. Aktivitetstilbuddet er 
organiseret i afdelingen Vores hus til hjemboende demensramte borgere og afdelingen Aktivitetscenter til de borgere, der 
har allermest behov for samvær og aktiviteter jf. servicelovens §84 og §104. 
Ledelsesmæssigt er aktivitetscenteret knyttet sammen med Egedal Kommunes Madservice, der også ligger på 
Damgårdsparken i tilknytning til Aktivitetscenteret. 
Det foreslås, at aktivitetstilbuddet Damgårdsparken reduceres med 1 stilling, således at de administrative opgaver, der i 
dag knytter sig til enheden og primært løses af en medarbejder, i højere grad fordeles imellem alle medarbejderne, der 
har den daglige borgerkontakt og lederen. 
Det er administrationens vurdering af denne reduktion ikke vil medføre en ændring i serviceniveauet over for de daglige 
brugere.  

Økonomiske konsekvenser 
Omorganisering af administrative arbejdsopgaver i Aktivitetstilbud Damgårdsparken 400.000 kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der er ingen ændring i Aktivitetstilbuddet åbningstid og serviceniveauet for de daglige brugere vil forblive uændrede.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -400         -400 -400 -400  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -400 -400 -400 -400  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion i hjælp til Rengøring til hver 4. uge CSO23-12 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Efter Servicelovens (SEL) § 83 kan borgere, der ikke er i stand til at varetage rengøring, tilbydes hjælp til dette. Hjælpen 
til rengøring tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne, almentilstand og de samlede 
ressourcer i hjemmet.  
Der forslås en besparelse ved at reducere i hjælpen til rengøring, ved at der fremadrettet tilbydes rengøring hver 4. uge 
frem for hver 2. uge.  
Ud over den konkrete besparelse er et væsentligt element i forslaget, at det er vanskeligt at skaffe hænder nok til 
ældreplejen og med en reduktion i hjælp til rengøring, vil der kunne frigøres hænder til personlig pleje og omsorg for de 
ældre.  
 
Serviceniveauet på rengøring efter SEL § 83 defineres af de enkelte Kommuner. Idet kommunerne selv definerer 
serviceniveauet for § 83 ydelser, er der ingen lovmæssig hindring i at gennemføre et andet serviceniveau end det 
nuværende og dermed tilbyde rengøring hver 4. uge.  
Gennemførelsen kræver lovmæssigt, at alle borgere, der modtager hjælp til rengøring revurderes mhp en individuel 
konkret vurdering af behovet for hjælp til rengøring. 
Besparelsen ligger i at Myndighedsbudgettet til den praktiske hjælp reducere med 1 mio kr. fra 2024 og 0.8 mio i 2023. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Reduktion i hjælpen til rengøring til hver 4. uge i alt 1 mio. kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Regulering i hjælp til rengøring til hver 4. uge kan ramme de borgere, der ikke har mulighed for på anden vis at 
kompensere for det rengøringsniveau, det vil give når ens opholdsrum, soveværelse, køkken og bad kun rengøres hver 4. 
uge.   
 
Reguleringen i rengøringsydelsen kan have en væsentlig betydning for indtægten hos den private leverandør af 
hjemmepleje, som ikke har samme volumen af ydelser til SEL 83, som den kommunale leverandør har.  
Der skal udarbejdes en ny kvalitetsstandard for 2023, som afspejler serviceniveau med rengøringen hver 4. uge. 
Det vurderes at revurderingen af alle borgere der modtager hjælp til rengøring ikke vil kunne være fuldt implementeret 
med effekt fra 1. januar 2023. 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn 
-800         -1.000 -1.000 

-1.000 
 

 

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -800 -1.000 -1.000 -1.000  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduktion i midler til implementering af ny Sundhedsreform CSO23-13 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Jf. Aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning og implementering af en sundhedsreform. 
udmøntes der i 2023 og i årene frem midler til kommunerne, der skal understøtte implementeringen af en 
sundhedsreform.  
 
En af indsatserne i sundhedsreformen er en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, hvor der indføres 
kvalitetspakker og kvalitetskrav inden for flere sundhedsopgaver bl.a. kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse 
for borgere med kroniske sygdomme og kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner (akutsygepleje) 
 
Der er i aftalen afsat midler til at understøtte implementeringen af disse 2 kvalitetspakker. Egedal Kommunes andel af de 
udmøntede midler udgør på de 2 områder i alt 1.3 mio i 2023. 
 
Det foreslås at 0,5 mio. kr. af de udmøntede midler ikke tilgår driften af de 2 områder, men i stedet indgår som del af 
reduktionsforsalgene til budget 2023. 

Økonomiske konsekvenser 
Det foreslås at reducere midlerne til implementering af ny Sundhedsreform med 0,5 mio. kr. 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Indholdet af de kommende kvalitetspakker er endnu ikke kendt, hvilket udgør en risiko i forhold til hvilke faglige og 
driftsmæssige krav der fremadrettet skal honoreres. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -500          -500          -500          -500           

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500          -500          -500          -500           

Årsværk 
      

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Ophør af Dysfagi indsats på plejecentre CSO23-14 
 

Ældre- og 
Sundhedsudvalget  

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der blev i forbindelse med budget 2019 prioriteret at igangsætte en særlig forebyggende ergoterapeutisk indsats rettet 
mod borgere med dysfagi.  
 
Dysfagi er en samlet betegnelse for spise-, drikke-, tygge- og synkeproblemer. Dysfagi er ikke en sygdom i sig selv, men 
er et hyppigt forekommende symptom hos borgere med fx neurologiske sygdomme, cancer, demens og aldersrelateret. 
Problemer med dysfagi kan bl.a. medføre lungebetændelser grundet og underernæring. 
 
Der ses en høj forekomst af dysfagi hos den ældre borgere og en forebyggende dysfagiindsats på plejecentrene har derfor 
stor betydning i at forebygge underernæring/uønsket vægttab og lungeinfektioner med risiko for hospitalsindlæggelse. 
  
Det foreslås, at dysfagiindsatsen på plejecentre indstilles og det vil medføre en økonomisk reduktion svarende til 300.000 
kr. 
  
Reduktionen vil betyde, at borgere og personale på plejecentrene ikke længere kan få ergoterapeutisk vejledning, 
undervisning og støtte i forhold til dysfagiudfordringer. Det ergoterapeutiske personale leverer i dag individuel vejledning i 
forhold til borgers spisesituation, siddestilling og kosttype (blød kost, brug af fortykningsmidler, gelekost m.m.) 
 

Økonomiske konsekvenser 
Dysfagiindsats på plejecentre 300.000 kr. 
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med dysfagiudfordringer kan komme i øget risiko for underernæring og uønsket vægttab. Derudover kan det 
have det have konsekvenser for borgeren, hvis kosten ikke matcher tygge/synke funktionen idet forkert kost og drikke 
kan medføre fejlsykning og heraf følgende lungeinfektion. Flere borgere vil kunne blive indlagt eller genindlagt med 
lungeinfektioner, væskemangel og forringet kostindtag. 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -300         -300 -300 -300  

Øvrige udgifter      

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -300 -300 -300 -300  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Driftsmidler til vedligeholdelse af vejanlæg (broer og 

tunneller) og veje 

CTM23-1 Klima-, Teknik- og Miljø 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 

Kommunen har som vejmyndighed pligt til at vedligeholde egne vejanlæg (broer og tunneller) med henblik på at sikre, at 

forbliver sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Der foreslås en reduktion af budgettet til vedligeholdelse af vejanlæg (broer og 

tunneller) med 350.000 kr. årligt. Denne reduktion vil på sigt have betydning for standarden af broer og tunneller, og 

besparelser kan på sigt give efterslæb og dermed åbne op for potentielle farer for vores bygningsværker (budgettet er 

blevet reduceret ad flere gange over de senere år) Da der pt. ikke er et særligt vedligeholdelsesefterslæb vurderes det, at 

de færre midler ikke for nuværende vil få betydning for sikkerheden.  

Slidlagskontoen foreslås reduceret med 150.000 kr. Slidslagkontoen er løbende blevet reduceret, og en yderligere 

besparelse på slidlagskontoen vil forlænge efterslæbet på kommunens veje, hvilket øger risikoen for flere ulykker for 

bløde trafikanter og erstatningssager fra bilister, som får skader af færdsel på vejene. 

Økonomiske konsekvenser 

Der foreslås samlet set en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr. årligt  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -500 -500 -500 -500  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Driftsmidler til natur og vandløb CTM23-2 Klima-, Teknik- og Miljø 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 

Kommunen er vandløbsmyndighed for alle typer vandløb, herunder åbne og rørlagte vandløb, gravede kanaler og dræn. 

Kommunen har pligt til at vedligeholde alle kommunens offentlige vandløb, som det står beskrevet i 

vandløbsregulativerne. Ud over vedligeholdelsespligten arbejder kommunen med forskellige vandløbsprojekter til at højne 

den økologiske tilstand i vandløbene, og samtidig sikre synergieffekter i forhold til eksempelvis natur, biodiversitet og 

rekreation. Der foreslås en reduktion af budgettet på 300.000 kr. årligt. Herved vil kommunens lovpligtige vedligeholdelse 

af vandløb stadig kunne overholdes, mens muligheden for projekter ud over dette mindskes. 

Kommunen har en pulje til borgerrettede naturinitiativer på 60.000 om året, som foreslås nedlagt. Derudover er der afsat 

et årligt budget til på ca. 670.000 kr. årligt til bjørneklobekæmpelse og hegninger hos private, som har naturfremme 

(herunder bjørneklobekæmpelse) som formål. Af dette budget anvendes i størrelsesordenen 280-330.000 kr. til lovpligtig 

bekæmpelse på kommunens arealer. Den resterende del af budgettet på ca. 340-390.000 kr. foreslås reduceret med 

140.000 kr., hvilket indebærer en væsentlig reduktion i muligheden for at understøtte privates naturplejeprojekter og 

bjørneklobekæmpelse ved græsning. 

Økonomiske konsekvenser 

Der foreslås samlet set en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr. årligt   

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -500 -500 -500 -500  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -500 -500 -500 -500  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg 

Reduceret plejeniveau på klippet græs CTM23-3 Klima-, Teknik- og Miljø 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 

I dag er serviceniveauet på klippet græs fastsat til niveau 3. Dette foreslås nedsat til niveau 2.  

Kravene til niveau 3, som gælder i dag er bl.a., at: 

- Græsset fremstår i god vækst. 

- Græsset kan være op til 8 cm med 3,5 cm klippehøjde. 

- Græsset må overstige 15 cm omkring genstande og øvrige elementer. 

- Plæner er overordnet velafgrænset, men kan vokse op til 10 cm ud over kanten. 

- Der kan være spredte forekomster af anden eller manglende vegetation. 

- Arealerne kan have en del områder med lidt affald, men det må ikke præge området.  

Ved ændring til niveau 2 vil følgende bl.a. gælde: 

- Græsset fremgår i middel vækst. 

- Græsset kan være op til 15 cm højt med 5 cm klippehøjde. 

- Græsset må ikke overstige 30 cm omkring genstande og øvrige elementer.  

- Plænen kan være ujævnt afgrænset, og kan flere steder vokse mere end 10 cm ud over kanten. 

- Der kan flere steder forekomme pletter med anden eller manglende vegetation.  

- Arealerne kan have en del områder med meget affald, som kan virke dominerende. 

Forslaget omfatter græs i parker, grønne arealer langs veje og stier, i boligområder, på skoler og i daginstitutioner.  

Besparelsen vil påvirke et samlet areal på ca. 851.000 m2.  

Økonomiske konsekvens 

Reduktionen på ca. 426.000 kr. fordeler sig på ca. 70 % medarbejdertimer, og 30 % kontraktforhold. Reduktionen 
håndteres ved nedgang i årsværk i form af nedlæggelse af en stilling ved vakance.  
 

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           

 

 
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2023 2024 2025 2026 

      

Udgifter      
 

Løn -300         -300 -300 -300  

Øvrige udgifter -126 -126 -126 -126  

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -426 -426 -426 -426  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      

 


