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Lb. Nr. PKU-X-01 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Nedjustering af budgetbeløb til frivillighedspuljen 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 05.72.99 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Der er i budgettet for øvrige sociale formål afsat ca. 226.000 kr. til tværgående frivillighedsaktiviteter, 
som spænder bredere end sociale formål, herunder udvikling, formidling, netværksskabende samt 
eventuelle andre aktiviteter, der kan bidrage til at øge antallet af frivillige i kommunen og samarbejde 
mellem parterne.  
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Ændringen bestå i en nedjustering af budgettet. Et mindre budget vil have effekt på et mindre 
aktivitetsniveau i form af færre kurser for Frivillighedsrådets medlemmer og de øvrige frivillige 
foreninger. Der vil blive tale om afholdelse af færre arrangementer og en mindre understøtning af 
Frivillighedsrådets virke. 
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Budgettet foreslå nedjusteret med 100.000 kr. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -100 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -100 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

0 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-02 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Nedjustering af budgettet til §. 18 ansøgninger (Pulje til støtte til frivilligt 
socialt arbejde) 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 05.72.99 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Puljen støtter det generelle frivillige sociale arbejde for borgere i Faxe Kommune. Puljen fremmer 
samarbejdet med og giver støtte til lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af 
landsorganisationer mm. 
 
Der kan søges om støtte fra puljen en gang årligt. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Der har været ansøgningsfrist til dette års pulje, og tilskud er således også udbetalt. Der tilbagestår 
en rest pulje, som normalt udbetales senere på året efter endnu en ansøgningsrunde.  
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Forslaget går på, at der ikke skal være endnu en ansøgningsrunde. Og dermed yderligere 
mulighed for at støtte nye ansøgninger og projekter. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -60 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 



Budgetforslag - Budget 2020 

 

Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -60 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

431  0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-03 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Nedjustering af budgettet til § 79 ansøgninger (Pulje til forebyggende og 
aktiverende frivilligt socialt arbejde) 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 05.30.29 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Puljen støtter de social og aktiverende frivillige arbejde i Faxe Kommune, der særlig har ældre 
og/eller handicappede som målgruppe. Puljen støtter tilbud, der skaber aktiviteter og 
forebyggelse i forhold til målgruppen helbredsstand. 
 
Der kan søges om støtte fra puljen en gang årligt. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Der har været ansøgningsfrist til dette års pulje, og tilskud er således også udbetalt. Der tilbagestår 
en rest pulje, som normalt udbetales senere på året efter endnu en ansøgningsrunde.  
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Forslaget går på, at der ikke skal være endnu en ansøgningsrunde.  Og dermed yderligere 
mulighed for at støtte nye ansøgninger og projekter. 
 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -75 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -75 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

433 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-04 
 
 

Sæt kryds (___x___)  (_______) 
 
Besparelse på Musikskolen til arrangementer og instrumenter 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 03.35.63 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Musikskolen afholder i løbet af året forskellige musikarrangementer både med skolen elever og for 
publikum, hvor der deltager musikere udenfor Musikskolens regi.  
 
Musikskolen stiller forskellige musikinstrumenter til rådighed for undervisningen og disse bruges også, 
når Musikskolen optræder til diverse arrangementer. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Ændringen består i, at der drosles ned i antallet af arrangementer, og at der fortages færre indkøb 
i 2020. 
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Budgetterne til henholdsvis arrangementer og instrumentindkøb nedjusteres hver med 50.000 kr. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -100 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Nettovirkning -100 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

250 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-05 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Nedjustering af pulje til fritidsbrugere 
 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 00.32.31 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Puljen blev til budget 2020 overført fra drift til anlæg. I den forbindelse blev hele budgettet ikke 
overført, og der tilbagestår nu 41.000 kr.  
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Ændringen består i, at der vil være 41.000 kr. mindre til anlægspuljen for faciliteter til fritidsbrugerne. 
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Kontoen nulstilles. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -41 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -41 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

41 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-06 
 
 

Sæt kryds (__X____)  (_______) 
 
Reduktion af budgetbeløb til mindre omkostninger på klub- og 
foreningshuse 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 00.32.31 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Center for Ejendomme har det samlede budget til drift og vedligeholdelse af kommunens klub- og 
foreningshuse. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har dog et beskedent budget til 
dækning af mindre omkostninger, som ikke ligger i Center for Ejendommes regi, f.eks. små indkøb 
husene og ekstra rengøring mm. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Med en nedjustering af budgettet, vil det blive nødvendigt at udskyde eventuelle indkøb og 
mindre vedligeholdsarbejder til 2021. 
 
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
På baggrund af forbruget i 2019, forventes der det samme niveau i år, hvorfor budgettet kan 
nedjusteres med 60.000 kr. i 2020. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -60 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -60 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

90 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. PKU-X-07 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Flytning af udgifter for banevedligeholdelse til anlægspuljen til 
fritidsbrugere 

 
Udvalg: Plan & Kulturudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 
Funktion: 00.32.31 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Kontoen benyttes til græsslåning og vedligeholdelse af fodboldbanerne og disses tilhørende 
ranbeplantning mm. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Det foreslås at udgifterne til banevedligeholdelse i 2020 finansieres af puljen for anlæg til 
fritidsbrugere.  
 
Den afledte effekt er, at der i 2020 vil være 1 mio. kr. mindre i anlægspuljen for fritidsbrugere.  
Anlægspuljen har i 2020 et budget på 2,6 mio. kr. 
 
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Budgettet til banevedligeholdelse foreslås nedjusteret med 1 mio. kr. i 2020. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -1.000 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -1.000 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

1.070 0 0 0 

 
 

 
Den afledte effekt er, at der i 2020 vil være 1 mio. kr. mindre i anlægspuljen for fritidsbrugere.  
Anlægspuljen har i 2020 et budget på 2,6 mio. kr. 
 

 
 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget. 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. ØK-X-16 
 
 

Sæt kryds (__X____)  (_______) 
 

    Reduktion af budget til ansættelse af medarbejdere til sikring af korrekte 
mellemkommunale afregninger på socialområdet. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 06.45.51 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen til 2020 blev der afsat, til et 3-årigt forsøg, et budget på 
1.000.000 kr. til ansættelse af to medarbejdere, som skal arbejde for at sikre korrekt opkrævning og 
betaling af mellemkommunal afregning på det sociale område. Medarbejderne udgør en del af 
kommunens Kontrolgruppe. 
 
Der er ansat en ny medarbejder pr. 15. marts. Det er centrets vurdering, at ansættelsen af en 
yderligere medarbejder i 2020 kan afvente udviklingen – og at de øvrige opgaver foreløbig kan 
løses på ad hoc basis, herunder ved hjælp af ekstern konsulent bistand. 
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Ændringen består i en udskydelse af den ene af to ansættelser, dog således at øvrige opgaver i år 
kan løses på ad hoc basis, herunder konsulentbistand.  
 
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Det forventes, at der kan reduceres 350.000 kr. på opgaven i 2020. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -350 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -350 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

1.000 0 0 0 

 
 

 

Besparelsen forventes ikke at få effekt i forhold til indhentning af den indarbejdede 
merindtægt i Socialudvalget på 2 mio. kr. 

 
              

  
 

Der er ingen forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. ØK-X-17 
 
 

Sæt kryds (___X___)  (_______) 
 
Udskydelse af dannelse af arkivversioner for visse digitale it-systemer  
 

 
Udvalg: Økonomiudvalget 
Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
Funktion: 06.45.51 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
 
Der er arkivpligt på en del af kommunens it-systemer. Det er de systemer, som indeholder 
journalpligtige oplysninger, såsom omsorgssystem, debitorsystem, journalsystemet SB-sys, og diverse 
fagsystemer. 
 
Der skal laves system uafhængige arkiveringsversioner efter nærmere specificerede krav og af 
varieret størrelse.  
 
Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring 
 
Ændringen består i, at enkle arkiveringer kan udskydes til 2021, eller en arkivering deles over to år. 
  
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske 
beregninger ligger til grund for forslaget) 
 
Der foreslås en nedjustering af budgettet med 100.000 kr. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift -100 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

ØKONOMI 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Indtægt 0 0 0 0 
     
Nettovirkning -100 0 0 0 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

1.338 0 0 0 

 
 

 
Der er ingen konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 

 
 
              

  
 

Der er forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
 
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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