
Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning
Konsekvensen af økonomiaftale og lovgivning er sammenholdt med regnskab og budget før ændring og efter ændring

Teknik- og Miljøudvalget 2.944 2.683 5.105 5.142 -1.658 3.484

Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde -188 -167 -62 -62 -100 -162 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere indtægter

Smart City projekter 512 -99 624 541 -200 341 Færre ressourcer til strategisk byudvikling

Byfornyelse 1.586 1.229 1.565 1.685 -400 1.285 Skimmelsvampsager, budget tilpasses til tidligere udgifter

Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelsesprojekter, ungdomsboliger) 344 339 638 638 -200 438 Budget tilpasses til faktiske udgifter

Ekstra strandrensning og badevandsanalyser 151 165 642 642 -265 377 Hidtil har der ikke været behov for ekstra strandrensning

Parkeringsudgifter og -indtægter -55 -117 131 131 -250 -119 Lovændring medfører ophør af udgift til staten

Vejafvandingsbidrag 594 1.334 1.566 1.566 -243 1.323 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere udgifter til NFS

Skole- og Dagtilbudsudvalget 87.263 86.077 90.221 93.511 -11.007 82.504

Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.) 1.801 2.423 3.800 3.800 -1.500 2.300 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere afholdte udgifter

Pulje til øvrig indsats på skoleområdet 1.683 1.200 2.000 2.000 -1.000 1.000 Færre initiativer kan finansieres fra forvaltningen, delvis uforbrugt budget

Pulje til kvalitet i undervisningen 7.216 7.138 7.307 7.307 -2.307 5.000 Færre initiativer kan finansieres efter politisk prioritering

Nytænkning af specialundervisningsområdet 62.865 64.112 63.064 62.427 -2.500 59.927 Drøftelse af mulige initiativer

Mellemkommunale indtægter for dagtilbud -2.390 -4.389 -5.063 383 -2.000 -1.617 Budget tilpasses til forventet børnetal i mellemkommunale tilbud

Private daginstitutioner 15.857 15.545 17.774 16.255 -500 15.755 Budget tilpasses til forventet børnetal i private institutioner

Pulje til social udligning 232 47 338 338 -200 138 Færre initiativer kan finansieres fra forvaltningen, delvis uforbrugt budget

Pulje til ekstra løft af minimumsnormering 0 0 1.000 1.000 -1.000 0 Puljen fra 2022 er endnu ikke bragt i anvendelse, uforbrugt budget

Kultur- og Fritidsudvalget 14.321 15.967 17.817 17.969 -1.700 16.269

Fælles formål, stadion og idrætsanlæg 48 52 318 319 -200 119 Vedligehold af haller og klubhuse, budget tilpasses til faktiske udgifter

Folkeoplysende voksenundervisning 1.354 1.415 1.551 1.551 -100 1.451 Budget tilpasses til faktiske udgifter

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.478 1.492 1.934 1.934 -400 1.534 Budget tilpasses til faktiske udgifter

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 593 690 793 793 -100 693 Budget tilpasses til faktiske udgifter

Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde 1.619 1.491 1.941 1.941 -300 1.641 Budget tilpasses til faktiske udgifter

Tilskud til andre kulturelle opgaver 1.094 1.493 1.386 1.526 -200 1.326 Færre tilskud fra Kulturkonto og tilpasning af budget til Kulturaftale til faktisk forbrug

Tilskud til musikarrangementer 699 757 852 852 -100 752 Tilpasning af budget til tilskud til Danehofgarden til faktisk forbrug

Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter 7.437 8.578 9.042 9.053 -300 8.753 Tilpasning af budget til ejendomsvedligeholdelse til fritidsfaciliteter til faktisk forbrug

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2.276 1.409 2.353 2.353 -699 1.654

Begravelseshjælp 940 753 1.254 1.254 -300 954 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere afholdte udgifter

Sundhedspuljen 1.058 295 684 684 -284 400 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere afholdte udgifter

Støtte til frivilligt socialt arbejde, SEL 18 278 362 415 415 -115 300 Budget tilpasses til samme niveau som tidligere afholdte udgifter

Social- og Handicapudvalget -11.457 -20.988 -15.495 -15.995 -3.000 -18.995

Statens refusionsordning, voksen -5.221 -11.395 -7.825 -8.325 -2.000 -10.325 Ændret lovgivning fra 2021 medfører øget refusion

Statens refusionsordning, børn -6.236 -9.593 -7.670 -7.670 -1.000 -8.670 Ændret lovgivning fra 2021 medfører øget refusion

Nulvækst på det specialiserede socialområde 0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 27.946 28.943 28.613 28.087 -6.400 21.687 Konsekvenser af lovgivning om "Arne-pension" og faldende ledighed

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen -2.140

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen -4.260

Økonomiudvalget 7.882 8.304 8.824 8.824 -5.535 3.289

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi -2.500 Nye teknologiske løsninger, der skal frigøre tid og arbejdskraft i den offentlige sektor

Tilpasning af Ydelseskontoret til færre ledige -800 Konsekvens af faldende ledighed

Udgifter til administration og eksterne konsulenter -1.435 Regeringsaftale om reduktion i konsulentforbrug og administration

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7.882 8.304 8.824 8.824 -800 8.024 Tilpasning til faktisk udgift

I alt 131.174 122.395 137.438 139.891 -30.000 109.891
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