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Samlet potentiale på forslag vedr. den ordinære drift:

Drift

Nr. Forslag Konsekvens Udvalg

1 553 ØU

2 1.016 ØU

3 1.000 ØU

4 100 ØU

5 176 ØU

6 300 ØU

Bruttokatalog til prioriteringer

Beløb i 1.000 
kr.

ØU- strategisk 
investeringspulje – 
ramme til politisk 
disponering

Budgettet er endnu ikke disponeret. 
Konsekvensen vil være, at der ikke er midler til 
politisk prioritering af tiltag i løbet af året, der 
ikke allerede er budgetlagt.

ØU- strategisk 
investeringspulje – digital 
borger

Indsatser i 2015 vil blive færre - men i og med 
at der stadig fastholdes 0,85 mio. kr. i puljen fra 
overførsel fra 2014 vil det stadig være muligt at 
understøtte diverse aktiviteter rettet mod 
borgere og erhvervsliv

ØU- strategisk 
investeringspulje –
hjemmeside

Budget er 1,998 mio. kr.
Der er endnu ikke truffet beslutning om 
anvendelse af disse midler. Arbejdet med 
oplæg er sat igang.
Arbejdet med hjemmesiden vil kunne 
igangsættes og gennemføres med en 
"basismodel" med en samlet reduktion på 1 
mio. kr.

Der skal tages stilling til om pengene skal ind i 
2016 og 2016 budgettet skal flyttes til 2017. Det 
vil kunne finansiere særlige tilvalg på 
hjemmesiden som udvider og forbedrer en 
basismodel. 

Der kan laves en forskydning på op til 1,0 mio. 
kr.

Strategisk 
kompetenceudvikling

Puljen er på 0,994 mio. kr. Vurderingen er, at 
der kan bidrages med 0,1 mio. kr. med mindre 
de øvrige strategiske investeringspuljer kan 
have samme formål som denne, som er: 
Investering i strategisk kompetenceudvikling til 
understøttelse af blandt andet produktivitets og 
effektiviseringsdagsorden.

Overførsler fra 2014 – 
information

Ikke mulighed for at arbejde med særlige 
branding-tiltag. Det betyder, at de drøftelser der 
har været ift. Vækstudvalget omkring branding i 
sammenhæng med vækst ikke kan 
gennemføres.

Overførsler fra 2014 – 
personalepolitiske formål

Det er midler der forventes anvendt i 2016 fra 
Velfærdspuljen, vil kræve drøftelse med HU, da 
det er en beslutning her fra.
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7 1.000

8 Drift springcenter 100 KIU

9 Munkerup 50 KIU

10 50 KIU

11 Ny Folkeoplysningslov 50 Forventet overskud KIU

12 Kulturpas 60 KIU

13 3.000 ØU

14 IT investeringer 1.000 ØU

15 Øvrige IT investeringer 2.000 ØU

Overførsler fra 2014 – 
Etablering af buslomme 
ved Valby

Dette betragtes som en anlægsinvestering og 
dermed skal overføres til anlægsområdet.

Men det kræver, at der omprioriteres på 
anlægsrammen for 2015

Det forventes ikke, at vi bruger hele det afsatte 
driftsbeløb for 2015. Dog er der startudgifter og 
hallerne forventer, at hente lån hjem i 2015. 
Derfor er der kun anført 0,1 mio. kr. Dette beløb 
kan blive større, når nærmere afklaring 
foreligger.

Momsreduktion, som ikke har nogen 
konsekvenser

Halpulje 50.000 kr. (ud af et budget på 100.000 kr.)
Her er det muligt at lade være med at købe 
rekvisitter, der hvor forening og skole deler.

60.000 kr. (hele kontoen)
Kulturpasordningen udskydes i givet fald til 
2016. Er en del af af budgetaftalen 2015-2018

Ejendomme - 
tilbageholdelse på 
vedligeholdelses-
Budgettet

Dette vil betyde, at målet med nedbringelse af 
efterslæbet på de kommunale ejendomme med 
14,0 mio. kr.  over de næste 4 år, vil få en 
længere udsigt - formentlig kan det gøres over 
5 år i stedet, men dette vil tilsvarende betyde, at 
det nedskrevne budget bør tilføres i 2016, og 
muligvis med en indeksering, da det ikke kan 
opgøres i et 1:1.

Det vil ikke få direkte indflydelse på efterslæbet, 
men det vil få indflydelse på nedbringelse af 
efterslæbet over en 4-årig periode jf. 
Ejendomsstrategien.

Et sådant greb vil få indflydelse på 
gennemførelse af ejendomsvedligehold i 2015. 

Der er afsat 5 mio. kr. i 2015 og 2016 (og 
reduktion i 2017 og frem på 10 mio. kr.) til IT 
investeringer. Det kan overvejes at nedskrive 
investeringerne i år med 1 mio. kr. til 4 mio. kr. 
Der skal i givet fald skabes endnu bedre 
businesscases når der investeres idet 
reduktionen på de 10 mio. kr. i 2017 og frem 
fastholdes. 

IT investeringer. Det var påregnet at starte et 
projekt op, hvor alt trådløst udstyr i de 
administrative huse blev udskiftet over det 
næste 1½ -2 år. Ca. udgift forventet (anslået på 
overslag af ekstern rådgiver) på 3 mio. kr. Vi 
kan undlade at starte op indtil 2016. 
Noget udstyr vil løbe 'out of life' i 2015 => der 
kan ikke ydes service og det kan ikke repareres 
hvis det bryder ned. Der bør derfor 
tilbageholdes en sum til sådanne situationer - 
ellers kan det påvirke driften af netværket 
meget betydeligt. 

Derudover betyder det omprioritering af 
direktionens prioriteringer af IT projekter 
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16 Vintertjenesten 1.500 TEK

17 Puljer ETU 1.000 ETU

18 Risikostyring 2.500 ØU

19 1.000 ØU

20 3.050 ØU

19.505

Første halvdel af vinteren i 2015 var mild. Et 
forventet overskud på 1,5 mio. kr. i 2015 
såfremt at vinteren ultimo 2015 ikke bliver hård.

Pt. er puljen på 2 mio. kr. ikke disponeret. På  
ETU 23.3 lægges op til 
300.000 kr. til Erhvervsrådet (Markedsføring)
45.000 kr. til Esrum sommerballet
100.000 kr. til Yderområder på forkant
Desuden skal der bruges midler til en ny 
turismestrategi projekter i regi af 
Erhvervscentret og/eller LAG. Samlet forventet 
forbrug 1,0 mio. kr.

Der er i 2015 og 2016 en større indsats vedr. 
ABA anlæg, der betragtes som et anlæg og 
dermed skal overføres til anlægsområdet. 
Beløbet er samlet på 4-5 mio. kr. hvoraf de 2,5 
mio. kr. vedr. 2015 og restbeløbet er i 2016, 
hvor udgiften således ikke vil være en del af 
driftsbudgettet.

Men det kræver at der omprioriteres på 
anlægsrammen for både 2015 og 2016.

Investeringspulje - 
særlige 
erhvervsinvesteringer 
med strategisk betydning

Puljen er på 2.032 tkr. Der er 1,0 mio. kr. den 
endnu ikke er disponeret. Konsekvensen vil 
være at det ikke er muligt i resten af 2015 at 
finansiere nye investeringer som fx opfølgning 
på Erhvervsstrategien

Pulje til Kultur- Idræt, 
Erhverv og Turisme

Pulje på samlet 4,064 mio. kr. Heraf skal 0,95 
mio. kr. gå til idræts formål og Munkeruphus.

De resterende midler er rammesat til 
ansøgning.

Deadline for ansøgninger til puljen er den 
15.03.15 og vi har gennemgang af 
ansøgningerne den 19.03.15. Ansøgningerne 
bliver behandlet på politisk møde den 21.04.15.
De 3,05 mio. kr. kan omprioriteres ved en 
politisk beslutning og meldes ud offentligt, at 
grundet omstændighederne 
inddrages/udskydes udbuddet af puljen

Konsekvensen deraf er, at borgerdrevne 
projekter ikke bliver hjulpet i gang i 2015. 

Samlet potentiale på 
driftsområdet
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Samlet potentiale på forslag vedr. anlæg:

Anlæg

Nr. Forslag Konsekvens Udvalg

21 Cykelstier 5.000 TEK

22 5.238 ØU

23 5.079 ØU

Samlet potentiale anlæg 15.317

Samlet potentiale alt i alt 34.822

Beløb i 1.000 
kr.

Budget på 5.000 tkr.

Projektet er afsat til forbedret 
fremkommelighed/
sikkerhed for bløde trafikkanter. 

Der er endnu ikke planlagt tiltag på projektet.

Anvendes midlerne til forøgelse af driftsrammen 
vil det kunne betyde sanktioner jf. Budgetloven

Investeringsplan – 
bygninger m.v.

Der sker en forskydning i investeringerne på 
kommunens ejendomme. Det er ikke på 
nuværende tidspunkt muligt, at fastsætte en 
eventuel konsekvens, men det vurderes, at det 
ikke har indflydelse på kommunens samlede 
vedligeholdelsesstand når der kun er tale om 
forskydning for 1 år..

Anvendes midlerne til forøgelse af driftsrammen 
vil det kunne betyde sanktioner jf. Budgetloven

Investeringsplan – 
vejnettet

Budget på 5.079 tkr.

Budgettet er afsat til nedbringelse af efterslæb 
på vejvedligeholdelsen.

Der er endnu ikke planlagt tiltag på projektet.

Anvendes midlerne til forøgelse af driftsrammen 
vil det kunne betyde sanktioner jf. Budgetloven


