
Serviceudgifter 
Mio. kr. 2023 2024 2025 2026

Teknisk Udvalg 7,150 7,400 6,400 6,400
Udvidelseskatalog
Manglende mulighed for at realisere besparelser på 
ejendomsområdet

6,200 5,800 4,800 4,800

Retvisende budgetter til bygningsdrift 2,300 2,900 2,900 2,900

Finansieringskatalog
Fast nedlukning af rengøring af Rådhus- og Jobcenter i 
uge 28-29-30 (undtaget toiletter)

-0,100 -0,100 -0,100 -0,100

Ændring af rengøring på kontorer -0,200 -0,200 -0,200 -0,200

Nye forslag
Reduktion i udgifter til vintertjeneste -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Optimering - centrale puljer -0,300 -0,250 -0,250 -0,250
Renholdelse af midtbyen 0,250 0,250 0,250 0,250

Klima-, Energi- og Miljøudvalget 0,050 0,050 0,050 0,050
Nye forslag
Naturens Uge 0,050 0,050 0,050 0,050

Tekniske korrektioner
Teknisk korrektion - Naturpark Lillebælt - samarbejde 
med Middelfart Kommune

1,415 1,415

Teknisk korrektion - Naturpark Lillebælt - samarbejde 
med Middelfart Kommune

-1,415 -1,415

Bosætnings- og Turismeudvalget 0,250 0,500 0,250 0,250
Nye forslag
Markering af 175-året for 6. juli 0,250
Turismeindsatser 0,250 0,250 0,250 0,250

Børne- og Skoleudvalget 6,717 10,983 11,203 11,203
Tekniske korrektioner
Anbringelser på børneområdet 0,257 0,257 0,257 0,257

Udvidelseskatalog
Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte 
positioner

9,000 9,000 9,000 9,000

Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget 0,200 0,200 0,200 0,200
Manglende budget som følge af genberegnede 
dagtilbudstakster

8,000 8,000 8,000 8,000

Finansieringskatalog
Reduktion af administrative udgifter i Familie og Børn -0,600 -0,600 -0,600 -0,600
Indgang H omlægges og udfases tidligere -0,600



Mio. kr. 2023 2024 2025 2026
Reduktion af medarbejderressourcer i Familie og 
Ungdomscentret

-0,400 -0,400 -0,400 -0,400

Nedjustering af personaleressourcer i Tandplejen -0,150 -0,300 -0,300 -0,300
Lukning af Tandplejens undersøgelsesklinikker -0,700 -0,700 -0,700 -0,700
Sammentænkning af rusmiddelindsatser for unge -1,750 -1,750 -1,750 -1,750
Reduktion i antallet af læringspædagoger -0,500 -0,500 -0,500 -0,500
Reduktion i antallet af  pædagogiske konsulenter -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Ledelse af dagplejen -0,420 -1,680 -1,680 -1,680
Kløverløkken - færre "stand by" ressourcer til 
hørehæmmede børn

-0,600 -0,600 -0,600 -0,600

Mængderegulering af dagtilbud -1,000
Trilledagpleje -1,000
Tilpasning af sommeraktiviteter - F****Weeks -0,175 -0,175 -0,175 -0,175
Tilpasning af fritidstilbud - vinter -0,100 -0,100 -0,100 -0,100
Sportucation -0,220 -0,220 -0,220 -0,220
Mængderegulering af skoler -0,379
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - 
Skoleområdet 

-1,141 -1,582 -1,582 -1,582

Reduktion af  rengøring tilbage til før corona - 
Dagtilbudsområdet 

-1,189 -1,578 -1,578 -1,578

Nye forslag
Mellemformer - tilbud til børn med psykiske udfordringer 
(angst, spiseforstyrrelser m.v.)

0,625 1,500 1,500 1,500

Mellemformer - kognitivt udfordrede elever 0,417 1,000 1,000 1,000
Mellemformer - Fønix - ny 0. kl. 0,271 0,650 0,650 0,650
Mellemformer - taleklasse, ny 0. kl. 0,271 0,650 0,650 0,650
Psykolog med tæt kobling til praksis 0,600 0,600 0,600 0,600
De orange Haller - afledt drift (bygningsdrift) 0,110 0,330 0,330
Reduktion i central pulje under Børn og Unge -1,000 -0,500 -0,500 -0,500
Medarbejderressourcer - regelforenkling + 
afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet

0,300 0,300 0,300

Fritidspas - nedbringelse af venteliste 0,400 0,400 0,400

Kultur- og Idrætsudvalget 0,065 1,215 1,215 1,215
Udvidelseskatalog
Drift af kunstgræsbaner 0,500 0,500 0,500 0,500

Finanseringskatalog
Folkeoplysningsrådets kompensationspulje nedlægges -0,164 -0,164 -0,164 -0,164
Puljen til "Fredericia Ordningen" reduceres -0,160 -0,160 -0,160 -0,160
Nedlæggelse af puljen for vedligehold af kunstgræsbaner -0,061 -0,061 -0,061 -0,061
FIC/Monjasa Park - effektivisering (ny aftale - oprydning og 
rengøring)

-0,550 -0,700 -0,700 -0,700

Tidsbestilling for pas og kørekort -0,600 -0,600 -0,600 -0,600

Nye forslag
Pulje til større events inkl. projektleder til  tiltrækning af 
nationale og internationale sportsbegivenheder, 

0,200 2,000 2,000 2,000



Mio. kr. 2023 2024 2025 2026
Kulturkasernen - yderligere midler til projektarbejdet 0,500
Styrke børne- og ungdomsfoldbolden 0,400 0,400 0,400 0,400

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget -0,700 -0,700 -0,700 -0,700
Finanseringskatalog
Tilpasning af puljer til fleksjob -0,900 -0,900 -0,900 -0,900

Nye forslag
Veteranindsats - aktiviteter 0,100 0,100 0,100 0,100
Veteranindsats - Veteranhjemmet/kulturel dag 0,100 0,100 0,100 0,100

Senior- og Socialudvalget 24,425 33,922 45,682 58,647
Teknisk korrektion
Ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen 4,396 4,396 4,396 4,396

Udvidelseskatalog
Senior, Demografiregulering i årene 2023-2026 6,579 14,726 22,536 31,001
Retvisende budget til Forsorgshjem 1,000 0,500
Retvisende budget til Kobbelgaarden 3 1,500 1,500 1,500 1,500
Retvisende budget til mellemkommunal STU 1,200 1,200 0,800 0,800
Retvisende budget til mellemkommunal botilbud 20,200 25,200 30,200 35,200

Finansieringskatalog
Aften- og nattevagter sammenlægges med dagvagter -0,650 -1,300 -1,300 -1,300
Ansætte cykelmekaniker på deltid -0,200 -0,200 -0,200 -0,200
Arbejdsglædepulje fjernes -0,636 -0,636 -0,636 -0,636
Brugerbetaling på nikotinsubstition i forbindelse med 
rygestopkurser

-0,080 -0,080 -0,080 -0,080

Effektivisering af Plejens Administration -0,500 -1,080 -1,080 -1,080
Nedlægge kommunens interne vikarkorps -3,100 -4,200 -4,200 -4,200
Omlægning af arbejdet med utilsigtede hændelser -0,317 -0,317 -0,317 -0,317
Omlægning af forebyggende hjemmebesøg -0,400 -0,400 -0,400 -0,400
Reduktion i antallet af hygiejnesygeplejersker -0,300 -0,400 -0,400 -0,400
Reduktion i medarbejderressourcer i Træning og 
Forebyggelse 

-0,390 -0,390 -0,390 -0,390

Ændrede arbejdsmetoder i Plejen -1,100 -1,100 -1,100 -1,100
Ændret ledelsesorganisering i Plejen -0,800 -0,800 -0,800 -0,800
Tværgående indsats med gruppeforløb -0,100 -0,200 -0,200 -0,200
Besparelse på den ordinære STU i Fredericia Kommune -0,650 -0,650 0,000 0,000
Nedlæggelse af det midlertidige botilbud 
Kompetencekollegiet

-1,100 -2,200 -2,200 -2,200

Reduceret kontrakt med CSV Kolding -0,230 -0,550 -0,550 -0,550
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - 
Plejehjemmene -0,488 -0,488 -0,488 -0,488

Nye forslag
Medarbejderressourcer - regelforenkling + systematisk 
opfølgning på kvaliteten på ældreområdet

0,300 0,300 0,300 0,300



Mio. kr. 2023 2024 2025 2026
Måltidsværter på Othello - pilotprojekt 0,400
§18-midler - øget pulje 0,150 0,150 0,150 0,150
Kompetenceudvikling - gode rammer i hverdagslivet på 
plejehjemmene (Eden Alternative-principper)

0,200 0,800 0,500

Reduktion i centrale puljer på senior- og socialområdet -0,600 -0,500 -0,500 -0,500
Klippekortordning ældreområdet - restfinansiering 0,140 0,140 0,140 0,140
Temperaturmåling - hjemmeplejen 0,500

Unge- og Uddannelsesudvalget -0,478 0,010 0,010 0,010
Finansieringsforslag
Mindre uddannelsesvejledning (UU) -0,200 -0,200 -0,200 -0,200
Tilpasning af budget til elever på forberedende 
grunduddannelse (FGU)

-1,000 -1,000 -1,000 -1,000

Ungeenhed (Unge og Uddannelse) -1,370 -1,370 -1,370 -1,370

Nye forslag
"Uddannelsesby Fredericia", attraktiv studieby 0,550 0,550 0,550 0,550
Campus - driftsmidler til udvikling m.v. 0,150 0,150 0,150 0,150
Fuldtidsvejleder - SOSU-området 0,500 0,500 0,500 0,500
Pædagoger i aftenklubber 0,300 0,450 0,450 0,450
Ungdomsskoletilbud (forøget tilbudspalette) 0,242 0,580 0,580 0,580
Ungemiljøernes aftenklubber 0,350 0,350 0,350 0,350

Økonomi- og Erhvervsudvalget -37,478 -53,379 -64,109 -77,074
Udvidelseskatalog
Indkøb og erstatning af it-systemer 1,500 1,500 1,500 1,500
Retvisende budgetter elevpuljen til SOSU/SOSA 5,000 5,000 5,000 5,000
Retvisende budgetter vedrørende 
arbejdsskadeforsikringer

2,400 2,400 2,400 2,400

Finansieringskatalog
Kommunale medarbejderressourcer (Headspace) -0,150 -0,250 -0,250 -0,250
Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler (indkøb) -2,000 -2,000 -2,000 -2,000
Økonomiaftalen - reduceret brug af eksterne konsulenter 
(flere områder)

-0,705 -1,875 -3,280 -3,280

Business Fredericia - Effektivisering (flere områder) -0,040 -0,080 -0,120 -0,160

Digitale brandingaktiviteter sommerby og juleby (turisme)
-0,100 -0,100 -0,100 -0,100

Life Cycle Management - centralisering af IT-indkøb 
(Økonomi, Personale og IT)

-2,500 -2,500 -2,500 -2,500

Nedlæggelse af lederstilling (Turisme og Kommunikation) -0,400 -0,700 -0,700 -0,700
Nedregulering af udviklingspulje (Beskæftigelse) -0,150 -0,150 -0,150 -0,150
Oplysning af sager med lægeattester  (Beskæftigelse) -0,300 -0,400 -0,500 -0,500
Reduktion i digital abonnementer og annoncering 
(Kommunikation)

-0,300 -0,300 -0,300 -0,300

Udkontering af udgiften på arbejdsskadeforsikring (Politik, 
Strategi og Jura)

-3,809 -3,809 -3,809 -3,809

Nye forslag



Mio. kr. 2023 2024 2025 2026
Fastholdelse af 4 virksomhedskonsulenter "Tidlig 
Tilbagetrækning"

2,000 2,000 2,000

Ny samarbejdsaftale - medarbejder til efteruddannelse og 
unge 

0,500 0,500 0,500 0,500

Fundraising - ansættelse af medarbejder 0,600 0,600 0,600
Generel besparelse adm. (ledelse, centralisering, 
digitalisering, ensartning af personalegoder m.v. )

-2,500 -5,000 -5,000 -5,000

Sagsbehandling ift. grøn omstilling m.v. 1,500 1,500 1,500 1,500
Mændenes Krisecenter -  øget tilskud 0,028 0,028 0,028 0,028
Besparelse på sundhedsindsatsen - generelt -0,600 -0,600 -0,600 -0,600
Pulje - Arbejde med Vision 2032 (restråderum - service) 0,756 5,866 0,751
PL-pulje - stigende energiafgifter m.v. (egenfinansieret) 10,000
Ændringer - bufferpuljen -1,384 8,066 8,066 8,066
Pulje til éngangsudgifter (takstreguleringer m.v.) 10,000 5,000 5,000

Tekniske korrektioner
Nulstilling af pulje til serviceudgifter -43,468 -62,965 -77,260 -80,070
Reduktion af PL - varekøb og tjenesteydelser (art 2+4) -10,000

I alt (budgetårets priser) 0,000 0,000 0,000 0,000
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto   


