
Budget 2023-26, udgiftsreduktioner

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 (Vores Egedal fastholdes) -1.850               -1.850         -1.850         -1.850          

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

CAS23-4: Reduceret kørselstakst for Byrådet (samt reduktioner på fly og publikationer) -50                   -50              -50              -50               

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             

CEI23-1: Tilpasning af rådhusvedligehold (opskrevet med 0,3 mio. kr.) -700                  -700            -700            -700             

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             

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

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

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

CSD23-1: Ændring af daginstitutionernes åbningstid (1 time) -2.310               -2.310         -2.310         -2.310          

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

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

CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal (takst: 450 kr.) -3.241               -3.241         -3.241         -3.241          

CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet (rammebesparelse) -500                  -500            -500            -500             

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

CSO23-1: Øget fokus på dosisdispenseret medicin -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 (print på biblioteket) -180                  -180            -180            -180             

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             

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

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             

Ny: Reduktioner i Jobcentret -2.000               -2.000         -2.000         -2.000          

I alt -19.837           -20.337      -20.387      -20.387       


