
Budgetforlig 22. september 2014 2015 2016 2017 2018 Gen.snit

Sum budgetforlig -19.038 -21.273 -23.451 -25.069 -22.208

Effektiviseringsstrategi 1% årligt 0 -15.000 -30.000 -45.000 -22.500

PolitikområdeUdvalg Blok nr. I alt Budgetforlig 0 -15.000 -30.000 -45.000 -22.500

Uddannelse

BS

BS.UDD.05 Nyt beløb Rammebesparelse på politikområdet "Udannelse" - færre lærere -1.510 -1.415 -1.699 -1.699 -1.581

Ny Den åbne skole ny holdes indenfor budgettet 0 0 0 0 0

Ny Lukke juniorklub for 5-6 kl. og bebeholde for 4 kl. -235 -469 -469 -469 -410

BD.UDD.12 Reduktion i fællesaktiviteter for skolebestyrelser -45 -45 -45 -45 -45

BS.UDD.15 Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende SFO-DEL -55 -55 -55 -55 -55

BS.UDD.E.01 Nedlæggelse af langtidssygefraværspulje -614 -614 -614 -614 -614

BS.UDD.E.03 Opkrævning af forældrebetaling for SFO-specialbørn -175 -175 -175 -175 -175

BS.UDD.E.05 Efterregulering på friplads - skoleområdet -200 -200 -200 -200 -200

Børn og familie

BS

BS.BF.03 De Utrolige år -559 -422 505 505 7

Dagtilbud

BS

BS.DTB.05 Nyt beløb: Rammebesparelse på dagtilbudsområdet 1% - færre pædagoger -613 -575 -690 -690 -642

BS.DTB.08 Tilbagerulning af udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020

Ny Ny blok landsbymodel på Hindsholm på 2 matrikler undersøges 0 0 -300 -300 -150

BS.DTB.E.01 Nedlæggelse af langtidssygefraværpulje - dagtilbudsområdet -363 -363 -363 -363 -363

BS.DTB.E.02 Efterregulering på friplads -100 -100 -100 -100 -100

BS.DTB.E.03 Omplacering af budget, til dagtilbud -225 -225 -225 -225 -225

BS.UDD.15 Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende DAGTILBUD -164 -164 -164 -164 -164

Befordring og kollektiv trafik

MT  

MT.BK.01 Besparelse Kollektiv Trafik  -457 -457 -457 -457 -457

Infrastruktur

MT

MT.IN.01

Afhændelse af kommunale ejendomme, besparelse

bygningsdrift -560 -1.313 -1.313 -1.313 -1.125

MT.IN.A.01 Afledt drift af anlæg - dobbeltrettet cykelsti fra Nymarken til Marslev 0 72 72 72 54

Ny

3% besparelse på park og vej men undersøges først og løbende 

konkurrenceudsættelse. -612 -612 -612 -612 -612 22-09-2014/mbmoe
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KF

KF.IN.01 Rammereduktion og lejeforhøjelse -70 -70 -70 -70 -70

Ny Budget til fortsat drift af Mødestedet kun i 2015 pga salg 35 9

TU

ø TU.IN.01

Udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens 

offentlige toiletter 200 200 200 200 200

Natur og miljø

MT

MT.NM.01 Rammereduktion på politikområdet Natur og Miljø -97 -97 -97 -97 -97

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

SS

SS.SFR.04 Rammebesparelse på kommunal tandpleje -122 -122 -122 -122 -122

SS.SFR.05 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering -500 -500 -500 -500 -500

Ny Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering -500 -500 -500 -500 -500

Ny Omlægning af forebyggende hjemmebesøg 350 -100 -350 -350 -113

SS.SFR.10 Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Komm. -150 -150 -150 -150 -150

KF

ø KF.SFR.01 Genindførelse af tilskud til træner- og lederuddannelse 50 0 0 0 13

KF.SFR.02 Rammereduktion - folkeoplysningsområdet -147 -147 -147 -147 -147

Pleje

SS

ø SS.PL.06 Indsatser til forbedring af den patientrettede foreb. 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470

ø SS.PL.04 Skærmede enheder 530 530 530 530 530

SS.PL.E.01 Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

SS.PL.E.03 Sygeplejeklinikker -150 -161 -300 -300 -228

SS.PL.E.05 Etablering af vaskeri -97 -540 -540 -540 -429

SS.PL.E.08 Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i udeteams -600 -1.100 -1.100 -1.100 -975

SS.PL.A.01 Afledt drift af anlæg - WIFI og kaldesystem men med = 0 kr, 0 0 0 0 0

Handicap og Psykiatri

SS

SS.HP.02 Hjemtagelse af eksterne botilbud -1.422 -1.422 -1.422 -1.422 -1.422

SS.HP.03 Rammebesp. på døginstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv. -210 -210 -210 -210 -210

SS.HP.04 Effektivisering på på handicap på psykiatri -150 -150 -150 -150 -150

Arbejdsmarked

AB

AB.AB.E.01 Særlig målrettet brancheindsats forsikrede ledige -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390
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AB.AB.E.02 Særlig indsats for langtidsledige fleksjobbere -784 -784 -784 -784 -784

AB.AB.E.03 Indsats for 15 - 24 årige som ikke er i gang -356 -356 -356 -356 -356

AB.AB.E.04 Virksomhedscentre for sygemeldte -1.599 -1.599 -1.599 -1.599 -1.599

AB.AB.E.06 Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig indsats -886 -1.036 -1.036 -1.036 -999

AB.AB.E.07 Rammebesparelse narkobehandling -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Politiks organisation og beredskab

ØK

ØK.POB.01 Beredskabet - samarbejdsmuligheder -475 -575 -575 -575 -550

ØK.POB.E.01 Abonnementer - opsigelse og fra papir til net -25 -25 -25 -25 -25

Administrativ organisation

ØK

ØK.AO.01 Børn- og Ungeforvaltningen - reduktion svarende til 1 medarbejder -400 -400 -400 -400 -400

ØK.AO.02 Miljø- og Kultur - reduktion svarende til 1 medarbejder -400 -400 -400 -400 -400

ØK.AO.03

Reduktion af pulje vedr. tjenestemandspension til kommende 

tjenestemænd -291 -291 -291 -291 -291

ØK.AO.E.01 Digitaliseringspotentiale ved god implementering -400 -400 -400 -400 -400

ØK.AO.E.02 Arbejdsgangsanalyse - LEAN 250 -100 -500 -500 -213

ØK.AO.E.03

Abonnementer - opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udgave 

(administrationen) -175 -175 -175 -175 -175

ØK.AO.E.04 Økonomiafdelingen og Løn - og Personaleafdelingen - cykelkonsulent -400 -400 -400 -400 -400

ØK.AO.E.05

Voksenforvaltningen - investering i kompetencegivende indsats med afledt 

effekt lig reduktion af antal kontanthjælpsmodtagere -436 -436 -436 -436 -436

ØK.AO.E.06

Voksenforvaltningen - investering i kompetencegivende indsats med afledt 

effekt lig reduktion af antal sygedagpengemodtagere samt 

ledighedsydelsesmodtagere -422 -422 -422 -422 -422

ØK.AO.A.02 Afledt drift af anlæg - Samling af administrationen 0 0 -1.617 -3.235 -1.213

Erhverv, bosætning og turisme

KF

KF.EBT.01

Særskilt budget vedr. tilskud til Kirsebærfestival 

udgår -54 -54 -54 -54 -54

KF.EBT.05 Ophør af pulje - eventarrangementer -222 -222 -222 -222 -222

Ny Eventpuljen 300 300 300 300 300

Ny Ophør af pulje - eventarrangementer -100 -100 -100 -100 -100

Ny Pulje  græsrodspuljen 200 200 200 200 200

EV

EV.EBT.01 Reduktion af pulje erhvervsindsats for at opfylde sparemål -42 -42 -42 -42 -42

EV.EBT.E.01 Reduktion af pulje erhvervsindsats -32 -32 -32 -32 -32

Ny Reduktion erhvervspulje -325 -325 -325 -325 -325
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Ny Erhvers- og udviklingsaktiviteter 600 600 600 600 600

Ny Udvikling Fyn A/S handlingsplan -172 -172 -172 -172 -172

TU

TU.EBT.01 Rammereduktion - Turismeudvalgets område -90 -90 -90 -90 -90

Ny "Haven ved Havet" 800 800 800 800 800

Ny Turismeaktiviteter 325 325 325 325 325

Ny Udvikling Fyn A/S handlingsplan 172 172 172 172 172

ØK

ØK.EBT.01 Fjord- og Bæltcenteret - besparelse som del af ny konstruktion -66 -66 -66 -66 -66

ØK.EBT.E.01 Fjord- og Bæltcenteret - effektivisering som del af ny konstruktion. -49 -49 -49 -49 -49

Tværgående administrative opgaver

ØK

Ny

Undersøge mulighederne for besparelserne på kørselsgodtgørelse ved 

leasing biler

ØK.TAO.04 Effektivisering af indkøb/nye udbud/aftaler -108 -108 -108 -108 -108

Ny

Besparelse på uddannelsekonti enten 1 år eller en rammebesparelse på 2 

mio. kr. -500 -125
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