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Rev.:

1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

006.00.01 Administration -166 -166 -166 -166

1 Drift på grafisk afd. -42 -42 -42 -42
2 Løn HR -49 -49 -49 -49

3
Økonomi og Udbud`s 
budgetramme -75 -75 -75 -75

006.00.02 IT -160 -160 -160 -160

1
Kmd-aftale og andre 
fællessystemer -82 -82 -82 -82

2 Øvrige IT-driftsbudget -78 -78 -78 -78

006.00.03 CETS -430 -430 -430 -430

1 Generel besparelse -430 -430 -430 -430

I alt Drift -756 -756 -756 -756

Ovennævnte svarer til det udmeldte sparekrav for 2016-19

Acadre sagsnr. 14 - 7015



Budget 2016 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

Acadre sagsnr. 14 – 41028 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1. Administration -166 -166 -166 -166
2.IT -160 -160 -160 -160
3. CETS -430 -430 -430 -430

I alt -756 -756 -756 -756

 
+ = udgift, - = indtægt 
 
1: Administration 

 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 - Administration 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelsen fordeles proportionalt på administrationen under Økonomiudvalget 
 
besparelsen fordeler sig således: 

• Direktionssekretariatet 42 t. kr. 
• HR   49 t. kr. 
• Økonomi og Udbud 75 t. kr. 

 
På direktionssekretariatets`s område foreslås besparelsen udmøntet på drift på grafisk 
afdeling. 
 
På HR`s område foreslåes besparelsen udmøntet på lønkontoen. 
 
På Økonomi og Udbud`s område foreslåes besparelsen udmøntet indenfor afdelingens 
budgetramme, herunder lønkontoen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen under Økonomi og Udbud på 75 t. kr. svarer til en normering på 0,2. 
 
 
 
 

2: IT  
 
Resume:  
Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT 
 
Sagsfremstilling: 
Besparelsen fordeles med 51% konto til KMD-aftale og andre fællessystemer og 49% på 
det øvrige IT-budget, hvor besparelsen realiseres gennem reduceret anvendelse af 
eksterne konsulenter 
 
Påvirkning på andre områder:  
Reduceringen af budgettet medfører at det i højere grad, vil blive et krav at realiseringen 
af organisationens ønsker til it-løsninger skal finansieres af dem selv. 
 



Budget 2016 Reduktionsforslag drift   

Økonomiudvalget 

Acadre sagsnr. 14 – 41028 

Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
   
 

3. Samlet for CETS: 
 
Resume:  
 
Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Rammebesparelsen vedrører Ejendomsadministration (ekskl. Beredskab), 
Ejendomsservice og Rådgivning og Renovering i CETS.  
 
I øjeblikket udarbejdes der retvisende budgetter på baggrund af erfaringerne for 2014. 
Da det er en stor og forholdsvis nystartet enhed, som bl.a. består af rigtig mange 
ejendomme, kan der ikke på nuværende tidspunkt peges på besparelsesområder.   
 
Hvis besparelsen bliver aktuel, anbefales det, at ovenstående beløb lægges oven i den 
eksisterende besparelsespulje på ca. 3,3 mio. kr. som blev besluttet både ved tilblivelsen 
af CETS og tidligere års rammebesparelser. Udmøntningen vil finde sted som et led i den 
videre proces omkring driftsoptimering samt målopfyldelsen for CETS.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. 
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.  
 
 
 
 
 
 


