
Implementering og udmøntning af budget 2021-2024
Plan & Kulturudvalget

Nr. Aktivitet Navn 2021 2022 2023 2024 Uddybende beskrivelse Plan for implementering Politisk behandling Er aktiviteten 
gennemført?

Skal behandles 
politisk igen?

PKU-F-01 Besparelse Ændret 
ledelse/administration i 
Musikskolen

-100 -100 -100 -100 Ved den tidligere leders fratrædelse er der taget 
beslutning om at souschefstillingen nedlægges. 
Nogle administrative opgaver fra leder og 
souschef er overdraget til den administrative 
enhed, som er opnormeret med en medarbejder.

Da der ikke ansættes en ny souschef, er 
ændringen allerede implementeret.

Der er ikke behov for yderligere politisk 
behandling

Ja Nej

PKU-F-02 Besparelse Nedlæggelse af lydavis -115 -115 -115 -115 Som konsekvens af færre brugere nedlægges 
lydavisen der bringer artikler og meddelelser fra 
de lokale ugeaviser og dagblade. I dag findes 
digitale hjælpemidler til oplæsning af 
hjemmesider og artikler. 

Nuværende teknisk leverandør af lydavisen har 
opsagt samarbejdet til nytår. Der udsendes 
snarligt melding til modtagere af lydavisen. 
Herudover er der ikke yderligere implementering 
af bespareslen.                                                                

Der er ikke behov for yderligere politisk 
behandling

Ja Nej

PKU-F-03 Besparelse Nedjustering budget til 
it/inventar/materiel

-50 -50 -50 -50 En nedjustering af budgettet til it-materiel og til 
indretning af biblitek/borgerservice (reoler, stole, 
sofaer o. lign:). Udskiftning af it-hardware kan blive 
langsommere, og erstatning af nedsildt udstyr og 
inventar udskydes eller undlades.

Administrationen fortsætter den gradvise 
tilpasning som er sat i gang på baggrund af 
besparelser indarbejdet fra 2020.

Der er ikke behov for yderligere politisk 
behandling

ja nej

PKU-F-04 Besparelse Lukke 
bibliotek/borgerservice 
om lørdagen

-72 -72 -72 -72 Ændringen består i at lukke Bibliotek & 
Borgerservice i Haslev om lørdagen. Besparelsen er teknisk set delt mellem PKU og 

ØKU, PKU ift. bibliotekerne, og ØKU ift. 
borgerservice. Budgetforliget indeholdt en tilførsel 
af budget på 50.000 kr. Jf. styrelsesvedtægten har 
PKU kompetencen ift. niveau for borgerservice og  
tager stilling til hvor meget der skal holdes åbent 
om lørdagen på biblioteker og borgerservice, 
herunder hvordan de 50.000 kr. skal fordeles på 
udvalgene.  Der arbejdes sidekøbende med de 
personalemæssige konsekvenser.

PKU beslutter en fordeling af budgettilførslen.

ja ja

B21-24 
PKU-F-04 

Andet Lukke 
bibliotek/borgerservice 
om lørdagen

50 50 50 50 Budgetforliget indeholdt en tilførsel af budget på 
50.000 kr. ift. budgteforslaget ovenfor,  således at 
der kan holdes åbent nogle lørdage

Se ovenfor. Se ovenfor

ja ja

PKU-F-
NY1

Opprioritering Flere foreningstimer i 
hallerne

200 200 200 200 Køb af foreningstimer i en selvejende hal (Faxe 
Hallerne), hvor Faxe kommune i forvejen har 
aftale om køb af såvel skole- som 
foreningstimer. De 200.000 kr. giver mulighed for at 
udvide foreningsstimetallet i forhold til det 
nuværende niveau. 

Ændringerne er aftalt med Faxe Hallerne - og er 
på vej til at blive indarbejdet i aftalerne med 
hallerne. Dette sker i forbindelse med et 
igangværende servicetjek af aftalerne. 

PKU behandler aftalerne vedr. Faxe Hallerne efter 
servicetjekket. ØKU skal efterfølgende godkende.

ja ja

PKU-A-1 Anlæg Anlægspulje til 
fritidsbrugere

2.600 2.600 2.600 2.600 Der er afsat 2,6 mio. kr. til anlægspulje til 
fritidsbrugere. Denne bevilling har været der i en 
årrække og har løst store og små investeringer i 
faciliteter og fritidsliv over årene.

Der opstår løbende behov og ønsker til forskellige 
forbedringer af faciliteter og fritidsliv. Denne pulje 
tilgodeser en smidig behandling af disse behov.

Efter de godkendte retningslinier orienteres FOU 
min. 1 gang årligt om forbrug, ligesom FOU 
forelægges principielle spørgsmål vedr. puljen.

PKU orienteres 
lejlighedsvis

PKU-A-2 Anlæg Ny hal i Dalby 6.000 0 0 0 Der er afsat i alt 12 mio. kr. til ny hal i Dalby.
6 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

Projektet er igangværende. Dette er fortsættelsen af bygning af ny hal i 
Dalby, som er opstartet i 2020 i tæt samarbejde 
med foreningsrepræsentater fra Dalby og 
relevante politiske udvalg.

Udvalget 
orienteres 
løbende

PKU-A-3 Anlæg Førslev idrætsforening - 
belysning

475 0 0 0 Der er afsat 475 t.kr. til belysning af boldbane i 
Førslev.

Der skal indhentes tilbud på opsætning belysning, 
efter dialog med foreningen i Førslev.

Konkret udmøntning og gennemførelse foretages 
af administrationen på baggrund af dialogen 
med foreningen/brugere af banen.

Udvalget 
orienteres 
løbende

PKU-A-4 Anlæg Sauna + omklædning 
Faxe Ladeplads

1.000 0 0 0 Der er afsat 1 mio. kr. til Sauna og omklædning i 
Faxe Ladeplads.

Der skal udarbejdes konkret projektforslag 
indenfor de afsatte økonomiske rammer.
Dette vil ske med involvering af relevante 
interessenter.

Administrationen foreslår, at plan & Kulturudvalget 
beslutter placering og konkret udformnng af 
faciliteterne. Ja

Drift

Anlæg
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DriftPKU-A-5 Anlæg Renovering af 
kunstgræsbane Haslev

1.000 0 0 0 Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af 
kunstgæsbane i Haslev.

Renoveringen gennemførelse aftales med HFC. Aftaler om renoveringen indarbejdes i forbindelse 
med genforhandling af aftale om areal til 
kunstgræsbanen. PKU behandler den nye aftale 
og ØKU godkender. Ja

PKU-A-6 
(tidl. ØK-
A-3)

Anlæg Renovering eksisterende 
idrætsfaciliteter

1.000 500 500 500 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter er en 
fortsættelse af udmøntningen af den 
facilitetsplan som blev vedtaget i 2019.

Projekterne gennemføres i henhold til 
facilitetsplanen, med forudgående dialog med 
de relevante foreninger og institutioner.

Der gives lejlighedsvise orienteringer til Plan & 
Kulturudvalget på status og fremdrift på 
gennemførelsen af den vedtagne facilitetsplan.

Udvalget 
orienteres 
løbende


