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Dato: 18. august 2020 
Af: Flemming Jensen 

 
 
Det fortløbende effektiviseringsarbejde siden 2015 
Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet systematisk med effektiviseringer for at skaffe råde‐
rum til omprioriteringer. Gennem en årrække er der udarbejdet et notat, som viser hvert enkelt 
tiltag og den samlede effekt; i starten siden 2003, men på grund af læsbarhed nu de seneste 10 
år. I denne budgetproces derfor årene 2015‐2024. 
 
I nedenstående oversigt er opgjort de tiltag, der er indarbejdet i budgetterne fra 2015 frem til 1. 
behandlingen af budget 2021‐2024. Forslagene giver et akkumuleret provenu på ca. 168 mio. kr. 
i budgetoverslagsåret 2024, såfremt de effektiviseringsforslag, som er i borgmesterens oplæg til 
budget 2021‐2024, medtages. De fleste af tiltagene har varig budgetvirkning. 
 
Som det fremgår, vokser det akkumulerede råderum som følge af effektiviseringsindsatsen, fra 
ca. 22 mio. kr. i 2015 til ca. 167 mio. kr. fra 2024, begge dele i 2021‐prisniveau. 
 
På en række konkrete områder er det besluttet kontinuerligt at arbejde med effektiviseringstil‐
tag. Det drejer sig bl.a. om indkøbsområdet, digitalisering, energiområdet, mere effektiv ejen‐
domsadministration og regelforenklinger. På disse områder indarbejdes besparelserne typisk 
med at halvdelen tilgår kommunekassen, hvor provenuet kan medvirke til at finansiere nye til‐
tag, mens den anden halvdel tilgår det berørte område, hvor det kan bruges til serviceforbedrin‐
ger. Dette for at skabe incitament til lokalt at initiere eller medvirke til effektiviseringer. Herud‐
over arbejdes der løbende med generelt at effektivisere opgaveløsningen.  
 
Det skal bemærkes, at tallene i opgørelsen udelukkende vedrører besparelsesdelen af de årlige 
budgetarbejder. Direkte udgifter i forbindelse med besparelserne er dog medtaget. Det kan 
f.eks. dreje sig om flere ansatte på Jobcentret til at nedbringe forsørgelsesudgifter. Der er såle‐
des tale om opgørelse af det råderum, der politisk har kunne prioriteres til andre formål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Effektiviserings‐ og besparelsestiltag i budget 2021‐2024, status 1. behandling 
  2021 2022 2023 2024 

        

Indkøbsbesparelser (tekniske korrektioner) -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Energibesparelser (tekniske korrektioner) -101 -101 -101 -101
Mindreudgifter som følge af selvforsikring på løsøre-
området -275 -1.025 -1.025 -1.025
Reduktion i udgifter til eksterne konsulenter -1.000 -1.000 -1.000
Forhandlingspulje -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Nedlæggelse af central konto til afmærkning af køre-
baner -172 -172 -172 -172
Reduktion i budget til konsulenthjælp, byggesag -300 -300 -300 -300
Reduktion i budget til konsulenthjælp, skadedyrsbe-
kæmpelse -57 -57 -57 -57
Tilpasning af barselsvikarer i tandplejen -327 -327 -327 -327
Tilpasning af budget til ejendomsudgifter, skole- og 
dagtilbud -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
Ingen elevsøgning til EUD-linje i 2019/2020 og 
2020/2021 -1.450   
Nedlæggelse af børnekøkkenet -778 -1.000 -1.430 -1.430
Sparede driftsomkostningerne, afvikling af børnehuse 
(netto) -1.189 -1.189
Tilpasning af budget til administration på skoleområ-
det -72 -72 -72 -72
Reduktion af driftsomkostninger ved flytning af Skov-
brynet skoleklub ind på skolen -129 -129 -129 -129
Reduktion af centrale puljer til bygninger mv.  -325 -225 -225 -225
Reduktion af Bibliotekets IT-driftskonto -560 -560 -560 -560
Effektiv organisering af stabsfunktioner i Social- og 
Sundhedsforvaltningen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Ophør af lånemulighed for robotstøvsugere -60 -60 -60 -60
Effektiv organisering af ledelse og administrative funk-
tioner -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Tilpasning af budget til drift af beboelsesejendomme -300 -300 -300 -300
Nedlæggelse af pulje til tværgående formål på bo- og 
dagtilbud -225 -225 -225 -225
Omorganisering af socialpædagogisk støtte § 85 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Rammebesparelse på takstfinansierede tilbud -152 -152 -152 -152
Øget brug af virksomhedspraktik og private løntilskud -300 -300 -300 -300
Tilpasning af budget, udgifter til Forebyggende Ydel-
ser -286 -286 -286 -286
I alt -15.969 -16.391 -18.010 -18.010

 
For beskrivelse af de enkelte tiltag henvises til bemærkningerne i efterfølgende tabelmateriale 
og til borgmesterens budgetforslag (materiale til 1. behandling). 



Opgørelse af effektiviseringstiltag 2015-2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2015-2018

1. Effektivisering af indkøb -1.864 -1.864 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158
2. Energibesparelser -535 -535 -535 -535 -535 -535 -535 -535 -535 -535
3. Operationel leasing -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
4. Driftsbesparelse tandklinik Bagsværd -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250
5. Digitaliseringsgevinster, multifunktionsmaskiner -37 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56
6. Mindreudgift i relation til betaling til Udbetaling Danmark -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
7. Administration af Telefonvej 8F og huslejeindtægter -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563
8. Nedlæggelse af 2 valgsteder -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
9. Mindreudgift til kantinedrift -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
10. Mindreudgift til arbejdsskadeforsikring -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
11. Mindreudgift til køb af kontorartikler, tidsskrifter og papir -168 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224
12. Mindreudgift til konsulentomkostninger ifm. energiindkøb -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
13. Effektivisering af driften -200 -400 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
14. Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) -425 -539 -539 -539 -539 -539 -539 -539 -539 -539
15. Effektivisering af kompetenceudvikling på 

dagtilbudsområdet -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269 -269
16. Tilpasning af udgiftsniveau i forhold til forbrug og ny 

lovgivning på familieområdet -821 -899 -899 -899 -899 -899 -899 -899 -899 -899
17. Samarbejde om elevudveksling med kommunens 

venskabsby Narssaq  afvikles -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215
18. Afvikling af Jernalderbyen -206 -206 -206 -206 -206 -206 -206 -206 -206 -206
19. Mindreforbrug på udenbys pladser i specialinstitutioner -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707
20. Reduceret behov for fritidspladser -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707
21. Tilpasning i gennemsnitsudgiften for anbringelser af børn 

og unge -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707
22. Fald i udgifter til kompenserende ydelser til forældre med 

handicappede børn og unge -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707 -707
23. Tilpasning af udgiftsniveau i forhold til  forbrug på 

sundhedsområdet -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291 -291
24. Indkøbsbesparelse -296 -296 -337 -337 -337 -337 -337 -337 -337 -337
25. Optimering af arbejdsgange -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162 -162
26. Skift til LED-belysning -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152
27. Optimering af tidspunkt for svømmehallernes vedligehold -183 -183 -183 -183 -183 -183 -183 -183 -183 -183
28. Indkøbsbesparelse -32 -32 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
29. Administrativ tilpasning på Gladsaxe Bibliotekerne -515 -515 -515 -515 -515 -515 -515 -515 -515 -515
30. Tilpasning af budgettet til aftenskoler -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202
31. Mindreforbrug vedrørende uddannelse af elever -242 -242
32. Mindreudgift som følge af tilpasning af følgeordning på 

Seniorcenter Møllegården -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
33. Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) -599 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261 -261
34. Reduktion i åbningstid for Caféen på Seniorcenter 

Bakkegården -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
35. Takstreduktion på 1 pct., KKR 0 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
36. Tilpasning af driftsbevilling til Hareskovbo -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
37. Færre SOSU-elever -1.335 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
38. Driftsbesparelse i forbindelse med afhændelse af Sølyst -800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
39. Reduktion af købsbudgettet med henblik på en forøget 

indsats på psykiatriområdet -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
40. Takstreduktion på 1 pct., KKR 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
41. Tilpasning af bevilling til Rusmiddelcenteret pga. 

mindreforbrug -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
42. Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117
43. Tilpasning af bevilling til den brugerdrevne Café Carl, 

Carlshuse -500 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
44. Tilpasning af bevilling til Catrinegården og AC Kellersvej -75

I alt -19.347 -20.176 -20.474 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574
Opregnet til 2021-prisniveau -21.185 -22.093 -22.419 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2016-2019

45. Indkøb -1.525 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426
46. Energibesparelser -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437
47. Effektivisering og ændret opgaveløsning. -1.600 -1.900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
48. Effektivisering i Intern Service Gladsaxe -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
49. Besparelse, infrastrukturinvestering -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820
50. Effektivisering i Driftsafdelingen -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250
51. Forøget digital selvbetjening -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170
52. Stillingsannoncer -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
53. Forlængelse af levetid for iPads -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590 -1.590
54. Indkøbseffektivisering, internet til hjemmearbejdspladser -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180
55. Nyt lys og ændrede arbejdsgange på idrætsområdet -140 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280
56. Finansiering af opprioriterede indsatser på 

seniorområdet,  herunder for demensområdet -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
57. Bekæmpelse af langtidsledighed 5.500 5.500 5.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
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58. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og 
mentorindsats 2.000 2.000 2.000

59. Særlig indsats for unge med svage dansk- og 
matematikkundskaber 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

60. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse overgår til 
selvforsørgelse -8.200 -10.700 -10.700 -7.840 -7.840 -7.840 -7.840 -7.840 -7.840

61. Opkvalificering af unge - særlig indsats for unge med 
svage dansk og matematikkundskaber -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

62. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og 
mentorindsats -1.000 -1.000 -1.000

63. Opkvalificering af unge - køb af EGU-forløb -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560
64. Servicekorps -900 -1.295

I alt -11.492 -16.548 -15.413 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053
Opregnet til 2021-prisniveau -12.424 -17.890 -16.663 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2017-2020

65. Indkøbsbesparelser -1.205 -1.205 -1.205 -1.205 -1.205 -1.205 -1.205 -1.205
66. Energibesparelser -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73
67. Effektivisering og ændret opgaveløsning -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450
68. Delvis udmøntning af KMD monopolbrud -775 -1.400 -1.575 -1.645 -1.645 -1.645 -1.645 -1.645
69. Mindre driftsudgifter som følge af ombygning -800 -800 -2.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
70. Overgang til selvforsikring for arbejdsskade -9.550 -6.450 -4.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
71. Effektivisering af vejbelysning -250 -250 -290 -290 -290 -290 -290 -290
72. Effektiv og bedre anvendelse af kompetencer -1.700 -4.500 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650
73. Fokuseret åbningstid i klubber og dagtilbud -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
74. Bedre inklusion -835 -1.675 -2.050 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240
75. Budgettilpasning, sikrede institutioner -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275
76. Afledte effektiviseringer af dagtilbudsstrategien -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
77. Budgettilpasninger på inventar mv. -108 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128
78. Servicerammepulje -500
79. Rammebesparelse -835 -1.675 -2.050 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240
80. Indførelse af teletolkning -53 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64
81. Justering i udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
82. Effekt af indsatsen Hurtigt i gang -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
83. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW 0 -367 -733 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
84. Regresindtægter -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072
85. Effekt af beskæftigelsesrettet indsats, flygtninge -938 -1.605 -1.887 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943
86. Tilpasninger på diverse puljer og støtteordninger -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460
87. Omlægning af biblioteksbetjening -414 -414 -414 -414 -414 -414 -414 -414
88. Lukning af saunaer -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110
89. Bortfald af driftsudgifter, Borgernes hus -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113
90. Omlægning af vedligeholdende træning -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
91. Ophør af grundig rengøring -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
92. Øget brug af flextur -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
93. Omlægning af klippekortsordningen -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
94. Omlægning af ledsageordning -575 -575 -375 -375 -375 -375 -375 -375
95. Effektivisering og ændret opgaveløsning -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970
96. Gebyrer, rottebekæmpelse -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450
97. Tilpasning af budget til miljøforanstaltninger -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
98. Effekt af 'Unge i beskæftigelse' -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

I alt -36.533 -38.603 -39.016 -40.189 -40.189 -40.189 -40.189 -40.189
Opregnet til 2021-prisniveau -38.870 -41.072 -41.511 -42.759 -42.759 -42.759 -42.759 -42.759

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2018-2021

99. Leasede biler -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
100. Indkøbsbesparelser -2.453 -2.553 -2.553 -2.553 -2.553 -2.553 -2.553
101. Energibesparelser -164 -164 -164 -164 -164 -164 -164
102. Effektivisering af administration og Rengøringsservice -5.600 -4.500 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
103. Mindreudgifter til vejbelysning og vedligehold af broer, -970 -970 -970 -970 -970 -970 -970
104. Omlægning af tosprogsstøtte -1.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
105. Afledte effekter, dagtilbudsstrategi og dagplejen -1.863 -3.130 -4.030 -4.330 -4.330 -4.330 -4.330
106. Organisatoriske tilpasninger, tandplejen og sundhed -396 -494 -494 -494 -494 -494
107. Afvikling af Fyrregården -225 -225 -225 -225 -225 -225
108. Budgettilpasning GXU -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750
109. Centrale konti og lønkompensation -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
110. Budgettilpasning på ungeområdet -425 -425 -425 -425 -425 -425 -425
111. Budgettilpasning, puljen til teaterforestillinger og tilskud til -935 -935 -935 -935 -935 -935 -935
112. Tilpasning af budget til IT understøttelse på biblioteket -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
113. Tilpasning af plejeniveau på idrætsanlæggene -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125
114. Tilpasset budget til miljøforanstaltninger -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110
115. Regulering af takst vedr. tøjvask, hjemmeboende -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
116. Tilpasning af budget, seniorcentre -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293
117. Ændret aktivitetsniveau, Bakkegården og Møllegården -320 -320 -320 -320 -320 -320 -320
118. Samling af den visiterede svømmetræning -425 -425 -425 -425 -425 -425 -425
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119. Tur-indkøb erstattes af flekstur -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
120. Tilpasning af budget til ledsageordningen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
121. Tilpasning af puljer på Sundhedsområdet -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
122. Mindreudgift på købsbudgettet -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
123. Tilpasning af budget på Rusmiddelcenteret -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615 -1.615
124. Omlægning af patient- og pårørende vejlederfunktion -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
125. Effekt af beskæftigelsesrettede indsatser -1.425 -2.925 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
126. Jobparate langtidsledige 550 550 0 0 0 0 0
127. Jobcenteret som rekrutteringspartner 550 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
128. Forlængelse af Servicekorpset 275 275
129. Effekt af pulje til indsats for aktivitetsparate -600 -600
130. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate 1.000 1.000
131. Reduktion i løntilskud -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374
132. Bortfald af tilskud til Gladsaxe Loves Culture -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
133. Gladsaxe Loves Culture 40 40 40 40 40 40 40

I alt -24.337 -26.825 -27.423 -27.723 -27.723 -27.723 -27.723
Opregnet til 2021-prisniveau -25.526 -28.136 -28.763 -29.077 -29.077 -29.077 -29.077

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2019-2022

134. Indkøb -1.173 -1.173 -1.173 -1.195 -1.195 -1.195
135. Leasede biler -20 -20 -20 -20 -20 -20
136. Mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring, tjenestemands-

pensioner og det rummelige arbejdsmarked -2.690 -2.490 -2.490 -2.490 -2.490 -2.490
137. Færre systemrelaterede udgifter -475 -475 -475 -475 -475 -475
138. Mindreudgifter til puljer, venskabsby og konsulenter -500 -500 -500 -500 -500 -500
139. Effektivisering af arbejdsgange -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275 -2.275
140. Vejleder og mentor til unge med svage dansk og 

matematikkundskaber -500 0 0 0 0 0
141. Mindreudgifter, vintertjeneste -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
142. Handleplanen "forbedrede adgangsforhold" gennemført -190 -190 -190 -190 -190 -190
143. Effektivisering, Driftsafdelingen -500 -500 -500 -500 -500
144. Mindre budget til GIS og til køb af eksterne 

konsulentydelser -200 -200 -200 -200 -200 -200
145. Omallokering af budget til grønt inventar i byens rum -100 -100 -100 -100 -100 -100
146. Indkøb af IT-devices -900 -900 -900 -900 -900 -900
147. Tilpasning af budget til faktisk forbrug i skolekantinerne -760 -760 -760 -760 -760 -760
148. Samling af administrative opgaver på Udførerområdet -108 -216 -216 -216 -216 -216
149. Ophør af Cirkus Flora -73 -73 -73 -73 -73 -73
150. Flytning af dyrehold fra Grønnegården (eksklusiv heste) -100 -100 -100 -100 -100 -100
151. Reduktion af personalerelaterede udgifter, UNiG -95 -95 -95 -95 -95 -95
152. Organisatoriske tilpasninger i tandplejen -300 -300 -300 -300 -300 -300
153. Effektivisering af materialehåndtering, biblioteket -600 -600 -600 -600 -600 -600
154. Stordriftsfordele ved centraliseret bygningsdrift -50 -50 -50 -50 -50 -50
155. Tilpasning af budget til visse puljer -225 -225 -225 -225 -225 -225
156. Tilpasning af normering på idrætsanlæggene -300 -300 -300 -300 -300 -300
157. Bortfald af budgetgaranti, Christianehøj -285 -285 -285 -285 -285 -285
158. Takstfald, tilbud omfattet af takstmodellen.  -650 -650 -650 -650 -650 -650
159. Ændrede regler for momsrefusion, købsbudgettet -500 -500 -500 -500 -500 -500
160. Tilpasning af budget på Socialpædagogisk træning og 

botilbud uden døgndækning -500 -500 -500 -500 -500 -500
161. Øgede indtægter i Rusmiddelcentret -200 -200 -200 -200 -200 -200
162. Justering af budget til løntilskud, regressager og 

ungepakken -435 -435 -435 -435 -435 -435
163. Tilpasning af budget til erhvervsrettet grunduddannelse 

(EGU) -1.256
164. Tilpasning af budget til indsatsen for langtidsledige, 

sprogmentorer -500
I alt -17.060 -15.212 -15.212 -15.234 -15.234 -15.234
Opregnet til 2021-prisniveau -17.586 -15.681 -15.681 -15.703 -15.703 -15.703

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

165. Leasede køretøjer -10 -10 -10 -10 -10
166. Indkøbsbesparelser -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808
167. Energibesparelser -229 -229 -229 -229 -229
168. Mindreudgifter til diverse forsikringer, 

tjenestemandspensioner mv. -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255
169. Mindreudgifter til tryksager og porto -250 -250 -250 -250 -250
170. Venskabsbysamarbejde -100 -100 -100 -100 -100
171. Mindreudgifter til lederudvikling og -seminar -350 -350 -350 -350 -350
172. Julearrangement i Rådhushallen -50 -50 -50 -50 -50
173. Rammebesparelse -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
174. Driftsafdelingen, effektivisering -500 -500 -500 -500
175. Kollektiv trafik -518 -518 -518 -518 -518

Budget 2020-2023
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176. Justering af budget til visse myndighedsopgaver -64 -64 -64 -64 -64
177. Rammebesparelse, Børne- og Undervisningsudvalget -4.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
178. Justering af tilskud til Gladsaxegarden -280 -280 -280 -280 -280
179. Effektivisering af materialehåndtering, Gladsaxe bibliotek -900 -900 -900 -900 -900
180. Mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets -850 -850 -850 -850 -850
181. Borgerfinansierede tema-ture -504 -504 -504 -504 -504
182. Ændret leveringshyppighed for udbragt mad til borgerne -1.065 -1.065 -1.065 -1.065 -1.065
183. Justering af åbningstiderne i cafeerne i weekenderne -800 -800 -800 -800 -800
184. Tilpasning af klippekortsordning -500 -500 -500 -500 -500
185. Mindreforbrug, elevbudgettet -750 -750
186. Nedjustering af takst 1 på det takstfinaniserede område -690 -690 -690 -690 -690
187. Omlægning af de mindre botilbud til udlejningsboliger på 

det psykosociale område -500 -500 -500 -500 -500
188. Tilpasning af budget til udgifter til løntilskud -200 -200 -200 -200 -200
189. Tilpasning af budget til midlertidig boligplacering for 

flygtninge -150 -150 -150 -150 -150
190. Fokus på interne støttekontaktpersoner frem for eksterne -300 -300 -300 -300 -300

I alt -21.123 -23.123 -22.373 -22.373 -22.373
Opregnet til 2021-prisniveau -21.353 -23.375 -22.617 -22.617 -22.617

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

191. indkøbsbesparelser -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
192. Energibesparelser -101 -101 -101 -101
193. Mindreudgifter som følge af selvforsikring på -275 -1.025 -1.025 -1.025
194. Reduktion i udgifter til eksterne konsulenter -1.000 -1.000 -1.000
195. Forhandlingspulje -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
196. Nedlæggelse af central konto til afmærkning af -172 -172 -172 -172
197. Reduktion i budget til konsulenthjælp, byggesag -300 -300 -300 -300
198. Reduktion i budget til konsulenthjælp, -57 -57 -57 -57
199. Tilpasning af barselsvikarer i Tandplejen -327 -327 -327 -327
200. Tilpasning af budget til ejendomsudgifter, skole- og -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
201. Ingen elevsøgning til EUD-linje i 2019/2020 og 2020/2021

-1.450
202. Nedlæggelse af børnekøkkenet -778 -1.000 -1.430 -1.430
203. Sparede driftsomkostningerne, afvikling af børnehuse 

(netto) -1.189 -1.189
204. Tilpasning af budget til administration på skoleområdet -72 -72 -72 -72
205. Reduktion af driftsomkostninger ved flytning af 

Skovbrynet skoleklub ind på skolen -129 -129 -129 -129
206. Reduktion af centrale puljer til bygninger mv. -325 -225 -225 -225
207. Reduktion af Bibliotekets IT-driftskonto -560 -560 -560 -560
208. Effektiv organisering af stabsfunktioner i Social- og 

Sundhedsforvaltningen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
209. Ophør af lånemulighed for robotstøvsugere -60 -60 -60 -60
210. Effektiv organisering af ledelse og administrative 

funktioner -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
211. Tilpasning af budget til drift af beboelsesejendomme -300 -300 -300 -300
212. Nedlæggelse af pulje til tværgående formål på bo- og 

dagtilbud -225 -225 -225 -225
213. Omorganisering af socialpædagogisk støtte § 85 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
214. Rammebesparelse på takstfinansierede tilbud -152 -152 -152 -152
215. Øget brug af virksomhedspraktik og private løntilskud -300 -300 -300 -300
216. Tilpasning af budget, udgifter til Forebyggende Ydelse -286 -286 -286 -286

I alt -15.969 -16.391 -18.010 -18.010
Opregnet til 2021-prisniveau -15.969 -16.391 -18.010 -18.010

I årets priser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2015-2018 -19.347 -20.176 -20.474 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574 -20.574
Budget 2016-2019 -11.492 -16.548 -15.413 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053 -15.053
Budget 2017-2020 -36.533 -38.603 -39.016 -40.189 -40.189 -40.189 -40.189 -40.189
Budget 2018-2021 -24.337 -26.825 -27.423 -27.723 -27.723 -27.723 -27.723
Budget 2019-2022 -17.060 -15.212 -15.212 -15.234 -15.234 -15.234
Budget 2020-2023 -21.123 -23.123 -22.373 -22.373 -22.373
Budget 2021-2024 -15.969 -16.391 -18.010 -18.010
I alt -19.347 -31.668 -73.555 -98.926 -118.527 -139.573 -157.842 -157.536 -159.155 -159.155

Opregnet til 2021-prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 2015-2018 -21.185 -22.093 -22.419 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529 -22.529
Budget 2016-2019 -12.424 -17.890 -16.663 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274 -16.274
Budget 2017-2020 -38.870 -41.072 -41.511 -42.759 -42.759 -42.759 -42.759 -42.759
Budget 2018-2021 -25.526 -28.136 -28.763 -29.077 -29.077 -29.077 -29.077
Budget 2019-2022 -17.586 -15.681 -15.681 -15.703 -15.703 -15.703
Budget 2020-2023 -21.353 -23.375 -22.617 -22.617 -22.617
Budget 2021-2024 -15.969 -16.391 -18.010 -18.010

Budget 2021-2024 (status forslag 1. behandling)
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I alt -21.185 -34.517 -79.179 -105.789 -126.035 -147.358 -165.664 -165.350 -166.969 -166.969

Bemærkninger:
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45.

Købsbudgettet bidrager med 0,5 mio. kr. til medfinansiering af en styrkelse af indsatsen overfor borgere med psykosociale/psykiatriske vanskeligheder.

Taksterne på området reduceres med 1 pct. Dette medfører en årlig mindreudgift på 1,2 mio. kr. fra og med 2016. Reduktionen er i overensstemmelse med 
anbefalinger fra Kommunekontaktrådet, KKR.

Rusmiddelcenterets budget tilpasses med 0,5 mio. kr. årligt pga. mindreforbrug.

Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen 
anskueliggør, at der på Sundheds- og Handicapudvalgets budget kan spares 0,117 mio. kr. årligt. Sundheds- og Handicapudvalget tilsluttede sig tilpasningen af 
budgettet på udvalgets møde 12.06.2014, Punkt 50.

Bevillingen til den brugerdrevne Café Carl, Carlshuse tilpasses behovet, hvilket medfører en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2015 faldende til 0,175 mio. kr. årligt fra 
og med 2016.

Budgettet til Cathrinegården og AC Kellersvej tilpasses efterspørgslen og medfører en mindreudgift på 0,075 mio. kr. i 2015.

Besparelser opnået som følge af nye indkøbsaftaler indgået det seneste år udmøntes i budgettet.

Der er realiseret en besparelse på indkøb på 0,296 mio. kr. årligt som følge af bl.a. bedre udbud.

Ved at hjemtage en række arbejdsopgaver såsom kridtning af baner og afhøvling af gulve realiseres en årlig mindreudgift på 0,162 mio. kr.

Ved at skifte til LED-belysning på en række af kommunens idrætsanlæg realiseres en årlig mindreudgift på 0,152 mio. kr.

Kommunens svømmehaller lukkes hvert år i tre uger med henblik på vedligehold. Ved at lægge lukkeperioden i sommerferien, hvor der er færrest gæster, realiseres
en årlig mindreudgift på 0,283 mio. kr.

Der er realiseret en besparelse på indkøb på 0,032 mio. kr. årligt som følge af bl.a. bedre udbud.

Ved at optimere arbejdsgangene i relation til Gladsaxe Bibliotekernes indkøb af bøger samt ved tilpasning af materialebestand realiseres en årlig mindreudgift på 
0,505 mio. kr.

Budgettet til aftenskoler tilpasses efterspørgslen og medfører en årlig mindreudgift på 0,202 mio. kr.

I det antallet af elever på seniorcentrene er mindre end forventet, realiseres et mindreforbrug på 0,242 mio. kr. i 2015 og 2016.

Der har vist sig at være et mindre forbrug af udenbys pladser på specialinstitutioner for småbørn end hidtil budgetteret, herunder transport. Budgettet kan dermed 
tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt.

Der har vist sig at være et faldende behov for fritidspladser til børn. Budgettet kan dermed tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt.

Den gennemsnitlige udgift til anbringelser af børn er blevet mindre, hvilket særligt skyldes et mindre behov for anbringelser af børn og unge med psykosociale 
problemer. Budgettet kan dermed tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt.

Grundet løbende fokus på tildelingskriterierne i forhold til tildeling af kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge, samt at der i stedet for 
længerevarende kontantydelser bevilliges vejledning i form af konsulentbistand, er der et mindreforbrug på området på 0,707 mio. kr. årligt.
En række tilbud inden for sundhedsområdet justeres så de matcher efterspørgslen, hvilket indebærer årlige mindreudgifter på 0,291 mio. kr. fra og med 2015.

Udgifterne til arbejdsskadeforsikring tilpasses som følge af faldende forsikringspræmier, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Udgifterne til indkøb af tidsskrifter, kontorartikler og papir er reduceret og bevillingen tilpasses som følge heraf med 0,168 mio. kr. i 2015 og med 0,224 mio. kr. årligt 
herefter.
Omfanget af indkøb af konsulentydelser i relation til energiindkøb er reduceret, og bevillingen tilpasses som følge heraf med 0,1 mio. kr. årligt.

Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen forventes at give et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016, på 0,4 mio. kr. i 2017 og på 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik).

Effektivisering af kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Tilpasning af udgiftsniveau i forhold til forbrug og ny lovgivning på familieområdet.

Samarbejde om elevudveksling med kommunens venskabsby Narssaq  afvikles.

Benyttelsen af Jernalderbyen har i flere år været stærkt faldende og tilbuddet afvikles derfor, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,206 mio. kr.

Besparelser opnået som følge af nye indkøbsaftaler indgået det seneste år udmøntes i budgettet.
Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse på 535.000 kr.

Ved operationel leasing af kommunens biler skønnes en årlig besparelse på 50.000 kr.

Der er i budgettet indarbejdet en driftsbesparelse i relation til Tandklinik Bagsværd.

Mindreudgifter som følge af ibrugtagning af nye multifunktionsmaskiner. Budgettet tilpasses som følge heraf med 0,037 mio. kr. i 2015 og med 0,056 mio. kr. fra og 
med 2016.
Der er indgået en ny aftale mellem Kombit, Udbetaling Danmark og KMD, der betyder, at afregningen af KMD-systemer, der anvendes af Udbetaling Danmark, 
reduceres med 0,4 mio. kr.

I relation til den nyindkøbte bygning på Telefonvej 8F vil der oppebæres årlige administrations- og huslejeindtægter på 0,563 mio. kr. fra og med 2015.

Der er nedlagt to valgsteder, og udgiften til blandt andet aflønning af valgsekretærer og medhjælpere reduceres dermed, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 
0,04 mio. kr.
Tilskuddet til kantinedrift er faldet og budgettet hertil tilpasses med 0,1 mio. kr. fra og med 2015.

Som følge af at den eksisterende følgeordning for borgere, der skal til og fra Møllegården, tilpasses niveauet på kommunens øvrige seniorcentre, realiseres en 
mindreudgift på 1,0 mio. kr. årligt. Ordningen varetages fremover inden for Møllegårdens ramme.

Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen 
anskueliggør, at der på Seniorudvalgets budget kan spares 0,599 mio. kr. i 2015 faldende til  0,261 mio. kr. i de efterfølgende år. Seniorudvalget tilsluttede sig 
tilpasningen af budgettet på udvalgets møde 26.06.2014, Punkt 45.

Åbningstiden for Caféen på Bakkegården for udefrakommende borgere reduceres, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,175 mio. kr.

Taksterne på området reduceres med 1 pct. Dette medfører en årlig mindreudgift på 0,2 mio. kr. fra og med 2016. Reduktionen er i overensstemmelse med 
anbefalinger fra Kommunekontaktrådet, KKR.

Bevillingen til Seniorcenter Hareskovbo tilpasses niveauet for kommunens øvrige seniorcentre hvilket medfører et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. årligt.

Der har vist sig at være et færre antal SOSU-elever end tidligere forudsagt, hvilket medfører mindreudgifter på 1,335 mio. kr. i 2015 og på 0,035 mio. kr. årligt fra og 
med 2016.

Med henblik på at skabe nye og bedre kursusaktiviteter afhændes kommunens kursusejendom Sølyst, hvor mulighederne for at arrangere tidssvarende aktiviteter 
ikke står mål med driftsudgifterne. Dette medfører en årlig mindreudgift på hhv. 0,8 mio. kr. i 2015 og på 1,8 mio. kr. årligt fra og med 2016. De hidtidige 
kursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område vil fortsætte i uændret omfang andet steds.
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Der gennemføres en analyse af effektiviseringspotentialer i Intern Service Gladsaxe. Herved realiseres en årlig besparelse på 500.000 kr.

Investering i byens infrastruktur betyder, at driftsudgifterne til denne reduceres med 1,82 mio. kr. om året fra 2017.

Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse på 437.000 kr.

Der er foretaget en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets område. Bl.a. nedlægges vicekommunaldirektørstillingen, anvendelse af digital 
selvbetjening øges, og der er øgede indtægter fra indkøbsbonus. Der realiseres i alt en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og herefter årligt 1,5 
mio. kr.

Unge, der ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik, kan ikke længere komme ind på en erhvervsskoleuddannelse. 250 af Gladsaxes unge kan derfor ikke 
længere komme ind på en erhvervsuddannelse uden den fornødne opkvalificering. Der ansættes 2 vejledere/mentorer, hvis indsats skal rette sig mod at få de unge 
ind på - og fastholde dem - i et SU-berettiget opkvalificeringstilbud, sådan at de hurtigst muligt opnår en karakter, der gør dem berettiget til at komme ind på en 
kompetencegivende uddannelse. Det ventes, at 30 personer årligt kan flyttes fra offentlig forsørgelse. 

Der oprettes et servicekorps som et to-årigt forsøg.  Det ventes, at 13 personer årligt kan flyttes fra offentlig forsørgelse. Der realiseres herved en besparelse på 
900.000 kr. i 2016 og 1,295 mio. kr. i 2017.

Besparelser opnået som følge af nye indkøbsaftaler indgået det seneste år udmøntes i budgettet.

Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse på 73.000 kr.

Der er foretaget en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets ramme. Det skyldes en ændret fordeling af momsrefusion ved udbetaling af erstatninger, 
ændrede arbejdsgange vedr. hjemtagning af refusion og effektiviseringer vedrørende posthåndtering, taxakørsel, stillingsannoncer, diverse indkøb og energi. 
Ligeledes er bl.a. budgetterne til venskabsbysamarbejde, kompetenceudvikling og dagpenge justeret som følge af, at behovet er mindre end budgetteret. Endelig er 
der i 2016 indgået en aftale om, at indtægter for mobilantenner samles og budgetteres på Økonomiudvalgets området. De samlede ændringer medfører en årlig 
reduktion i rammen på 3,450 mio. kr.    

Kombit har for kommunerne indgået en aftale med KMD, som indebærer, at de såkaldte forudsætningssystemer for monopolsystemerne udfases. Da udfasningen e
kontraktsat med KMD, kan gevinsten nu udmøntes. Mindreudgifterne udgør 775.000 kr. i 2017, 1,400 mio. kr. i 2018 og 1,575 mio. kr. i 2019 og 1,645 mio. kr. i 
2020.

Ombygningen af rådhusets fløj 4 og 5 vil medføre mindre driftsudgifter som følge af en mere optimal bygningsudnyttelse. De sparede driftsudgifter udgør 800.000 
kr. i 2017 og 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020. 
Kommunen overgår til at blive selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Herved realiseres en besparelse på 9,550 mio. kr. i 2017, 6,450 mio. kr. i 2018, 4,100 mio. kr. i 
2019 og 3,200 mio. kr. i 2020.

Nye data viser, at vejbelysningen kan effektiviseres med 250.000 kr. årligt i 2017 og 2018 og 290.000 årligt i de efterfølgende år bl.a. som følge af etablering af LED 
lys ved Bagsværd Hovedgade. 
 
Der foretages en række omstruktureringer på Børne- og Undervisningsudvalgets område, som sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af 
personaleressourcerne. Ansvarsområderne for de tekniske serviceledere på skolerne ændres som en del af en opkvalificering på området, og de praktiske opgaver 
på Grønnegården vil fremover blive varetaget af gårdmandsordningen. Ligeledes overtages sprogscreening af førskolebørn af pædagogisk personale, 
udskolingsundersøgelsen effektiviseres og det vil blive undersøgt om den administrative ledelse på skolerne kan optimeres. Der sker endvidere tilpasninger i 
tandplejen bl.a. som følge af nye arbejdsgange. Med ændringerne realiseres der en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. 2018 og 4,650 mio. kr. i  2019 og 
2020.
Åbningstiden i skoleklub og dagtilbud fokuseres, hvor behovet er størst, dvs. hvor 85 pct. af brugerne er tilstede. Der realiseres en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. 
Besparelsen er indarbejdet med 1 mio. kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 og frem.  Den resterende besparelse kan anvendes til f.eks. bygningsdrift i det nye ungemiljø 
eller flere pædagoger.

Som følge af skolernes målrettede arbejde med inklusion omlægges indsatsen for børn med talevanskeligheder. Taleklassen på Skovbrynet Skole nedlægges, og 
børnene tilbydes i stedet målrettede tale-, høre- og sprogkurser af samme kvalitet som nu, hvilket der afsættes midler til. Omlægningen betyder, at børnene gives 
bedre muligheder for at blive socialt og fagligt integreret i almenmiljøet. Samtidig tilpasses gruppeordningen på Buddinge Skole, som følge af at færre børn har brug 
for denne ordning. Effekten af bedre inklusion betyder, at der realiseres en besparelse på 0,835 mio. kr. i 2017, 1,675 mio. kr. i 2018, 2,050 mio. kr. i 2019 og 2,240 
mio. kr. i 2020. 

Budgettet til sikrede institutioner justeres med 275.000 kr. årligt som følge af realiseret mindreforbrug i foregående år. 

Der realiseres en samlet årlig besparelse på 1,822 mio. kr. på dagtilbudsområdet. 1 mio. kr. af besparelsen kan henføres til den løbende udmøntning af 
dagtilbudsstrategien, derudover realiseres en besparelse på 600.000 kr. som følge af lukning af Kiplingsgård og 222.000 kr. i huslejebesparelser på Torvegården.  

Der er indkøbt to nye elcykler for at reducere administrationens udgifter til taxakørsel. Endvidere justeres budgettet til inventar og til trykkeudgifter ved udarbejdelse 
af undervisningsmateriale mv. Dette giver en samlet besparelse på 108.000 kr. i 2017 og 128.000 i 2018 og frem.

Øget anvendelse af digital selvbetjening betyder en årlig besparelse på 170.000 kr.

Der bruges i stigende grad stillingsopslag på internettet i stedet for annoncering i fagblade. Der realiseres herved en årlig besparelse på 500.000 kr.

Udskiftningsfrekvensen for iPads øges fra 3 til 4 år. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,590 mio. kr.

Der er indgået en ny og mere fordelagtig indkøbsaftale til internetforbindelser til hjemmearbejdspladser. Der realiseres herved en årlig besparelse på 180.000 kr.

Der udskiftes til LED-belysning på idrætsanlæggene og indkøbes bedre filtre til rensning af vand i svømmebassinerne. Herved realiseres en årlig besparelse på 
165.000 kr. Desuden ændres arbejdsgangen til bookning af pladser på Gladsaxe hostel, og vask af idrætstøj overgår til foreningerne selv, sådan at foreningerne 
ligestilles. Der realiseres i alt en årlig besparelse på 280.000 kr. I 2016 regnes pga. implementeringstid kun med halv virkning af tiltagene.

Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen giver et mindreforbrug på 250.000 kr. i hvert af årene 2016-19. Effektiviseringsgevinsten anvendes til vedligehold af 
stikledninger.

Finansiering af opprioriterede indsatser på seniorområdet,  herunder for demensområdet.
Indsatsen retter sig mod bekæmpelse af langtidsledighed. Der etableres i alt 11 fuldtidsstillinger årligt i 2016-2018 og 8 fuldtidsstillinger i 2019, hvor medarbejderne 
skal bistå forskellige borgergrupper, der alle har haft længerevarende ledighedsforløb, med at komme i beskæftigelse. Det ventes, at indsatsen vil føre til, at ca. 65 
borgere årligt kan flyttes til selvforsørgelse i 2016-2019. Der realiseres herved en besparelse på forsørgelsesudgifter på mellem 7,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. årligt.

Der ansættes i et tre-årigt forsøg i alt 4 fremskudte mentorer og vejledere, der skal arbejde i de udsatte områder med at få unge motiveret til og fastholdt i 
uddannelse og job. Det ventes, at indsatsen vil flytte ca. 15 borgere årligt til selvforsørgelse. Der realiseres herved umiddelbart en årlig besparelse på 1,0  mio. kr. 
årligt. På sigt kan virkningen blive betydeligt større, hvis de unge får en kompetencegivende uddannelse eller joberfaring, der kan hjælpe til, at de varigt bliver 
selvforsørgende.

Der afsættes midler til at gennemføre 14 EGU-forløb. Det ventes at indsatsen kan flytte 8-9 unge til selvforsørgelse i hvert af årene 2018-19. Der realiseres herved 
en besparelse på 560.000 kr. årligt.

Der sættes målrettet ind for at nedbringe langtidsledighed. I alt forventes det, at ca. 65 borgere årligt i 2016-19 overgår til selvforsørgelse. Der realiseres herved en 
besparelse på 8,2 mio. kr. i 2016, 10,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 7,84 mio. kr. i 2019.

Der sættes målrettet ind for at opkvalificere unge, sådan at de kan komme ind på en kompetencegivende uddannelse. Det ventes, at 30 personer årligt kan flyttes 
fra offentlig forsørgelse. Der realiseres herved en årlig besparelse på 2,0 mio. kr.

Der sættes målrettet ind for at motivere og fastholde unge fra udsatte områder i uddannelse eller job. Indsatsen ventes at kunne flytte 15 personer årligt til 
selvforsørgelse. Der realiseres herved en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-18.
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I forbindelse med klippekortsordningen har der været et mindreforbrug. Mindreforbruget anvendes til en øget indsats for demente og budgettet til klippekort 
reduceres med 1,3 mio. kr. årligt. Ordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15)

Der er foretaget en omlægning af ydelser fra ledsageordningen til køb hos Bruger-hjælpe-formidlingen. Budgettet er derfor reduceret med 575.000 kr. i 2017 og 
2018 og 375.000 kr. i 2019 og 2020 . 

Der hentes en årlig gevinst på 1,970 mio. kr. på handicapområdet som følge af ændringer i ledelsesstrukturen, budgettilpasninger og optimering af arbejdsgange. 

I forbindelse med et nyt udbud vedrørende rottebekæmpelse forventes en merudgift på 450.000 kr. Udgiften finansieres via en forhøjelse af gebyret herfor.

I forhold til pkt. 23 reduceres servicerammepuljen med 0,5 mio. kr. i 2017, således at der udmøntes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018-2020 på 
Børne- og Undervisningsudvalgets område. Puljen kan f.eks. anvendes til øget normering i dag- og klubtilbud særligt i udsatte områder. Budgetforligspartierne tager 
stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

Der realiseres en årlig driftsbesparelse (vand, varme, el mv.) på 113.000 kr. som følge af, at aktiviteterne i Borgernes hus er flyttet til bl.a. Telefonfabrikken. 

Tilbuddet om vedligeholdende træning omstruktureres, så borgere ved revisitation også kan henvises til tilbuddene fra senioridræt. Der vil samtidig blive oprettet 
flere hold og sæsonen vil blive forlænget for nogle af holdene. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. Alle individuelle træningsforløb samt alle 
demens- og kronikerhold fortsætter som hidtil. Forslaget medgår til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen hvor der afsættes 5 mio. kr. årligt.

Da efterspørgslen efter grundig rengøring til borgerne har vist sig begrænset ophører denne. Derved realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr.  Forslaget bidrager 
til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen hvor der afsættes 5 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en rammebesparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Til realisering af denne vurderes det, om taleklassen på Skovbrynet Skole kan 
nedlægges, og om børnene i stedet kan tilbydes målrettede tale-, høre- og sprogkurser af samme kvalitet som nu. Samtidig vurderes det om gruppeordningen på 
Buddinge Skole kan tilpasses, som følge af at færre børn har brug for denne ordning. Rammebesparelsen udgør 0,835 mio. kr. i 2017, 1,675 mio. kr. i 2018, 2,050 
mio. kr. i 2019 og 2,240 mio. kr. i 2020. 

Fremover vil det være muligt at bestille teletolkning til samtaler med borgeren i Jobcenteret. Det vil øge effektiviteten og højne kvaliteten af sagsbehandlingen 
samtidig med, at transportudgiften til tolken vil blive reduceret. I 2017 opnås en besparelse på 53.000 kr., i 2018 og frem udgør besparelsen 64.000 kr. 

Budgettet til forsikrede ledige i løntilskud tilpasses de faktiske udgifter. Herved realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr. 

Som følge af indsatsen Hurtigt i gang reduceres antallet af a-dagpengemodtagere med 12 fuldtidspersoner. Herved reduceres udgifterne til a-dagpenge med 1,5 
mio. kr. årligt.

På ældreområdet sket kørsel i højere grad ved brug af Flextur. Budgettet til øvrig kørsel reduceres med 200.000 kr. årligt som følge af realiseret mindreforbrug.

Gladsaxe Bibliotekerne har implementeret et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem (FBS). Derved sker der en reduktion i driftsudgifter til systemleverandører på 
200.000 kr. årligt.

Der realiseres en årlig besparelse på 100.000 kr. ved justering af projektmidler i forbindelse med myndighed for vand- og spildevand og øvrige miljøforanstaltninger.

Det forventes, at den styrkede indsats med at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe vil give færre udgifter til forsørgelse. Der forventes realiseret en 
besparelse på 500.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget tiltrådte 02.02.2010, sag nr. 44, at der fremover skal anvendes operationel leasing i stedet for indkøb af biler. Der er en besparelse på 10.000 kr. 
pr. bil pr. år.

Besparelser opnået som følge af nye indkøbsaftaler indgået det seneste år udmøntes i budgettet.

Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse for kommunekassen på 164.000 kr. Fagudvalgene beholder efter gældende 
praksis samme beløb.

Der foretages en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets ramme, som understøtter det vedvarende arbejde for at sikre en effektiv og tilpasset 
administration. Ændringerne vedrører løn- og personalerelaterede udgifter herunder afvikling af fleksjob på gammel ordning og besparelser vedrørende 
dagpengerefusion. Desuden er der ændringer som følge af afkast ved kapitalforvaltning, sparede udgifter til revision, sparede omkostninger som følge af nye IT 
løsninger, ændrede arbejdsgange i ISG og sparede udgifter til bilpark og kørsel mv.  Dermed realiseres en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 
3,7 mio. kr. i 2020 og frem.

Udgifterne til vejbelysning og vedligehold af broer, tunneller og grønne områder reduceres. Derved realiseres en årlig besparelse på 970.000 kr.

Tosprogsstøtten omlægges, så der fremover er større fokus på tidlig forebyggende indsats. Indsatsen finansieres ved omlægning af kulturelle støttefunktioner. 
Herved opnås en gevinst på 1,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.  

Der realiseres en besparelse på 1,863 mio. kr. i 2018 og 1,930 mio. kr. i de efterfølgende år som konsekvens af, at dagtilbudsstrategien udmøntes og børnehuse 
afvikles, og dagplejen er blevet omorganiseret. 

Ændrede arbejdsgange og brug af nye materialer i tandplejen og på sundhedsområdet medfører en reduktion i driftsudgifterne på 396.000 kr. i 2019 og 494.000 i 
2020 og frem.

Fyrregården afvikles. Det giver en årlig besparelse på 225.000 kr. fra 2019. 

Der foretages en budgettilpasning på 10. klassecenteret (GXU) på 750.000 kr. årligt som følge af, at provenuet af lærernes øgede undervisningstimetal ikke 
længere tilføres GXU. Denne praksis er også gældende for kommunens øvrige folkeskoler. 

Der realiseres en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra centrale konti på skoleområdet og ved at puljen til kompensation for særlige lønudgifter til ledere reduceres.  
Budgettet på ungeområdet reduceres svarende til ét årsværk. Herved realiseres en årlig besparelse på 425.000 kr. 

Der foretages budgettilpasning som følge af ny egnsteateraftale med Mungo Park og at tilskuddet til aftenskolerne har været faldende de seneste år. Dermed kan 
budgetterne reduceres med 935.000 kr. årligt. 

Indsatsen i virksomhedsnetværket VUVA, CREW reducerer tilgangen til uddannelseshjælp. Det betyder, at der realiseres en besparelse på 367.000 kr. i 2018, 
733.000 kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.

Som følge af en ekstra indsats med at hjemtage forudbetalte sygedagpenge i sager, hvor der er udbetalt forsikring øges kommunens regresindtægter med 1,072 
mio. kr. årligt.

I forbindelse med den øgede tilflytning af flygtninge i Gladsaxe Kommune investeres der i en øget beskæftigelsesrettet indsats. Indsatsen skal hæve 
beskæftigelsesgraden for flygtninge fra 42,7 pct. til 50 pct. efter tre år i Danmark. Det betyder et fald i udgifterne til forsørgelse af flygtninge på 0,938 mio. kr. i 2017, 
1,605 mio. kr. i 2018, 1,887 mio. kr. 2019, 1,943 mio. kr. i 2020.
Der er foretaget en række tilpasninger i puljer og støtteordninger bl.a. som følge af mindreforbrug i de foregående år. Herved realiseres en årlig besparelse på i at 
460.000 kr. 
Biblioteksbetjeningen på seniorcentrene omlægges og forbedres, således at beboerne får bedre adgang til biblioteksmaterialer. Derudover foretages der 
budgetjusteringer på biblioteksområdet vedr. materialekontoen, elektroniske licenser, elektronisk vagtplanlægning og portoudgifter. I alt realiseres der en årlig 
besparelse på 414.000 kr. 

Der har vist sig et meget begrænset behov for saunaer og dampbad, som ikke er i direkte tilknytning til svømmehallerne. Disse lukkes derfor, hvorved der realiseres 
en besparelse på 110.000 kr. 
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Plejeniveauet af fodboldbaner på idrætsanlæggene målrettes og differentieres i forhold til behovet. Fodboldbanerne vil fortsat have en god standard. Herved 
realiseres en besparelse på 125.000 kr. årligt.

Der realiseres en årlig besparelse på 110.000 kr. ved justering af projektmidler til miljøopgaver samt vedligeholdelse af vandløb.

Taksten for vask af privat tøj og privat linned hæves med 24 kr. pr. måned for hjemmeboende pensionister. Hermed udgør taksten i alt 176 kr. pr. måned mod 200 
kr. i det oprindelige forslag. Derved opnås en årlig indtægt på 175.000 kr. Ved fremtidige udbud indtænkes en vis fleksibilitet f.eks. i forbindelse med ferie.

Kommunens seniorcentre overgår til fast budget. Herved lettes plejepersonalets administrative byrde, da de ikke længere skal udarbejde dokumentation til 
visitationen for pakketildeling. Samtidig tilpasses budgettet på Hareskovbo til den aktuelle belægningsprocent i lighed med kommunens øvrige seniorcentre. Samlet 
realiseres der en besparelse på 2,293 mio. kr. årligt.  

Antallet af aktivitetsmedarbejdere på kommunens seniorcentre tilpasses løbende det aktuelle behov i forhold til de uvisiterede brugere, dvs. brugere fra 
lokalområdet. Cafeerne på Bakkegården og Møllegården er nedlagt og budgettet er derfor tilpasset. Herved er der realiseret en årlig besparelse på 320.000 kr.   

Jobcenteret styrker dets tilstedeværelse i de virksomheder og på de byggepladser mv., som har konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der kan dækkes af 
kommunens ledige. Dermed fortsætter og forstærkes den allerede igangværende indsats med Jobcenteret som rekrutteringspartner, som blev givet i budget 2016-
2019. Der afsættes 550.000 kr. i 2018 og 1,650 mio. kr. i 2019-2021. 

Forsøgsprojektet med etablering af servicekorps under Driftsafdelingen, jf. budget 2016-2019, har en god effekt. Indsatsen bidrager til at sikre at ledige står til 
rådighed for arbejdsmarkedet og sikrer afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Indsatsen forlænges med to år, således at der afsættes 275.000 
kr. i 2018 og 2019.

Som følge af den forstærkede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere reduceres udgifterne til offentlig forsørgelse med 600.000 kr. i 2018 og 2019. 
Indsatsen forventes at flytte 4 personer fra offentligt forsørgelse i både 2018 og 2019.
Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2018 og 2019 med henblik på at styrke indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Puljen udmøntes af 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i takt med, at der høstes erfaringer fra en igangværende forsøgsordning med screnning af aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen, som forventes at flytte fire fuldspersoner fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, evalueres efter to år.

Som følge af at flere ledige visiteres til virksomhedspraktik, visiteres færre ledige til interne løntilskudsjob. Dermed kan budgettet reduceres med 374.000 kr. årligt.

Integrationsrådets støtte til Gladsaxe Loves Culture bortfalder. De etniske foreninger har fortsat mulighed for at deltage i festivalen, men det vil fremover ske i regi af 
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget. Derved realiseres en årlig besparelse på 100.000 kr.

Kulturfestivalen Gladsaxe Loves Culture tilføres 40.000 kr. årligt til kultur

Konkrete indkøbsaftaler mv. har medført besparelser på samlet 1,173 mio. kr. årligt.

Der er i 2018 indgået leasingaftaler for to biler. Dette medfører en årlig besparelse på i alt 20.000 kr.

Budgettet til arbejdsskadeforsikring, tjenestemandspensioner og det rummelige arbejdsmarked tilpasses som følge af revurdering af behovet i forhold til den aktuelle
udvikling. Budgettet reduceres med 2,690 mio. kr. i 2019 og 2,490 mio. kr. i 2020-2022. 

Som følge af energireducerende tiltag i serverrummene og at prisen på kommunens lønsystem m.v. er nedsat, reduceres de årlige udgifter samlet med 475.000 kr. 

Som følge af mindreforbrug til puljerne MED-organisation og lederkompetence samt til konsulenter og venskabsbysamarbejdet tilpasses budgettet med 500.000 kr. 
årligt. 

Der arbejdes løbende med at sikre en effektiv og tilpasset administration og Intern Service Gladsaxe. Herved kan budgettet reduceres med 2,275 mio. kr. årligt. 

Antallet af unge, som skal have en særlig indsats som følge af svage dansk- og matematikkundskaber, har været faldende. Derfor nedjusteres indsatsen i 2019, 
hvilket frigør 500.000 kr. 

På grund af milde vintre og deraf mindre udgifter til snerydning mv. reduceres puljen til vintertjeneste med 1,1 mio. kr.  Midlerne anvendes i stedet til at sikre bygrønt 
og byinventar langs hovedgaderne og i bymiljøerne,  I tilfælde af vintre med ekstraordinære store snefald, vil merudgifterne blive dækket af kommunekassen. 

Handleplanen for forbedrede adgangsforhold for handicappede i byens rum er gennemført. Fremover skal tilgængelighed tænkes ind som en naturlig del af den 
løbende renovering af byens rum og naturarealer. Derfor nulstilles budgettet til handleplanen, hvorved der frigøres 190.000 kr. årligt. 

Som følge af den løbende effektivisering af Driftsafdelingen reduceres budgettet med 500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgettet til GIS og budgettet til rådgivning i forbindelse med myndighedsopgaver reduceres. Herved frigøres der årligt 200.000 kr.

I Budgetaftalen 2018-2021 punkt 55 blev der afsat i alt 3 mio. kr. til renovering og fornyelse af offentlige legepladser i kommunen. Udgifter til grønt inventar afholdes 
af dette beløb, og derfor reduceres puljen til grønt inventar på legepladser og i øvrige park- og byrum med 100.000 kr. årligt.

I forbindelse med indkøb af nye IT-devices til skolerne kan der realiseres en besparelse på 900.000 kr. i forhold til skoleområdets opsparing til anskaffelse af 
devices.

Budgettet til skolekantinerne tilpasses det faktiske lønforbrug. Derved frigøres 760.000 kr. årligt. 

Ved at samle de administrative opgaver vedr. GFUC, Pilegården, Radiomarken og Familieskolen, kan budgettet reduceres med 108.000 kr. i 2019 og 216.000 kr. i 
2020 og frem. 

Cirkus Flora er ophørt i 2018, da det ikke længere har været muligt at skaffe frivillige. Herved bortfalder udgiften på 73.000 kr. årligt.

Som en del af omorganiseringen på træningsområdet primo 2017 blev den visiterede svømmetræning samlet på Kildegården. Derved bortfalder udgifterne til ekstra 
normering på Bakkegården, hvorved der realiseres en besparelse på 425.000 kr. årligt. 

Da der er en meget lille søgning til ordningen Tur-indkøb erstattes ordningen af flekstur, som alle borgere har mulighed for at benytte. Herved realiseres en 
besparelse på 100.000 kr. årligt.

Budgettet til Ledsageordningen reduceres med 1,0 mio. kr. årligt som følge af mindreforbrug. 

Puljerne til det nære sundhedsvæsen og til strategi for lighed i sundhed samles og nedjusteret til fremadrettet at udgøre 1 mio. kr. Dette niveau passer til 
aktivitetsniveauet og sikrer fortsat finansiering af langsigtede projekter. Puljerne nedjusteres samlet med 1,6 mio. kr. årligt. 

Købsbudgettet reduceres med 400.000 kr. årligt som følge af mindreforbrug.

Budgettet på Rusmiddelcenteret tilpasses som følge af merindtægter fra borgere fra andre kommuner. Samtidig tilpasses administrationen. Dette giver en årlig 
besparelse på 1,615 mio. kr. 

I takt med at kommunen har ansat forløbsprogramkoordinatorer og konsulenter til at vejlede og iværksætte indsatser for borgere med kroniske lidelser, er behovet 
for patient-pårørende vejledningen faldet markant. Vejledningen omlægges derfor og opgaverne vil fremover blive varetaget af de allerede ansatte koordinatorer og 
konsulenter. Herved realiseres en besparelse på 300.000 kr. årligt.

Den styrkede indsats for at få ledige i beskæftigelse vil reducere udgifterne til offentlig forsørgelse med 1,425 mio. kr. i 2018, 2,925 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. i 
2020 og 2021. Den samlede indsats forventes at flytte 9,3 fuldtidspersoner fra offentlig forsørgelse i 2018, 19,3 fuldtidspersoner i 2019 og 13,9 fuldtidspersoner i 
2020 og 2021.

For at forebygge antallet af langtidsledige intensiveres indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som efter indsatsen Hurtigt i gang endnu ikke er kommet
i beskæftigelse. Der afsættes 550.000 kr. i 2018 og 2019. 
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Strukturen for det årlige personaleseminar i Ung i Gladsaxe ændres, hvorved bortfalder der udgifter for 95.000 kr. årligt. 

Der gennemføres en række effektiviseringstiltag i tandplejen, som medfører mindreudgifter svarende til 300.000 kr. årligt. Effektiviseringerne omfatter bl.a. ændrede 
arbejdsgange i forbindelse med vask og opbevaring af instrumenter og omlægning af tandplejeres undervisning i skoleklasserne.

Materialehåndteringen på bibliotekerne effektiviseres som følge af implementeringen af et sorteringsanlæg, jf. budgetaftale 2018-2021. Herved frigøres 600.000 kr. 
årligt.

Som følge af løbende effektivisering, brug af digitale løsninger og optimering af de daglige arbejdsopgaver i Driftsafdelingen, reduceres budgettet med 500.000 kr. 
årligt fra 2021 og frem.
Budgettet til kollektiv trafik reduceres med 518.000 kr. årligt fra 2020 og frem. 

Der er indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem bibliotekerne og Telefonfabrikken, som bl.a. betyder at bygningsdriften er blevet centraliseret. Dette 
medfører mindreudgifter på 50.000 kr. årligt.

Traktorpuljen nedlægges, og budgettet til puljen til frivilligteam, puljen til nye idræts- og fritidstilbud samt puljen til fællesudgifter tilpasses det faktiske forbrug. 
Herved frigøres der samlet 225.000 kr. årligt. 

Normeringen på idrætsanlæggene tilpasses som følge af vakant stilling ikke genbesættes. Herved kan budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt. 

I de senere år har der både været et mindreforbrug på Christianehøj og budgetgarantien har ikke være udmøntet. Budgetgarantien udgår fra 2019 jf. SHU 
07.12.2016. Budgettet tilpasses under hensyn til, at der tages højde for en stigning i udgifterne til hjerneskaderehabilitering. Dette frigør 285.000 kr. årligt.   
Øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse muliggør en takstnedsættelse på 2 pct. for de tilbud som er omfattet af takstmodellen. Herved 
realiseres en årlig besparelse på 650.000 kr.

Der er kommet nye regler vedrørende moms for selvejende institutioner uden driftsoverenskomst på §103 og 104. Dermed reduceres udgifterne med 500.000 kr. 
årligt.

Budgettet til socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning tilpasses det faktiske forbrug. Herved kan budgettet korrigeres med 500.000 kr. årligt.

Rusmiddelcenteret oplever en stigning i salg af rusmiddelbehandling til andre kommuner. Herved opnås en merindtægt på 200.000 kr. årligt.

Som følge af en fokuseret indsats er der et mindreforbrug både til løntilskud, regressager og ungepakken. Derfor nedjusteres budgettet samlet med 435.000 kr. 
årligt.

Mentor- og vejlederindsatsen har været effektiv i forhold til at fastholde unge i målgruppen og sikre, at de ikke falder fra det påbegyndte uddannelsesrettet tilbud. 
Sidenhen har antallet af unge med svage dansk og matematikkundskaber været faldende og budgettet korrigeres derfor med 1,256 mio. kr. i 2019. 
Budgettet til sprogmentorer overstiger de forventede udgifter i 2019, og derfor tilpasses budgettet med 500.000 kr. Indsatsen udløber med udgangen af 2019.

Dyreholdet (geder og kaniner) på Grønnegården benyttes kun i meget begrænset omfang, da der ikke er øvrige aktiviteter på stedet for børn i denne målgruppe. 
Dyreholdet flyttes derfor til steder, hvor der er ledig kapacitet, bl.a. Skovbrynet Skole. Derved bortfalder udgifterne på 100.000 kr. årligt til pasning og foder på 
Grønnegården.

Der er i 2019 indgået leasingaftale for en enkelt bil. Dette medfører en årlig besparelse på i alt 10.000 kr.

Konkrete indkøbsaftaler mv. har medført besparelser på samlet 1,808 mio. kr. årligt.

Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse på 229.000 kr.

Budgettet til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, tjenestemandspensioner, det rummelige arbejdsmarked og overhead vedr. kommunale fællesskaber er 
revurderet i forhold til den aktuelle udvikling. Som følge heraf reduceres budgetterne samlet med 3,255 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. 

Udgifterne til porto og tryksager er faldende. Budgettet nedjusteres derfor med 250.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Udgifterne til venskabsbysamarbejdet er faldende. Derfor reduceres budgettet med 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem. 

Som følge af mindreforbrug til lederudvikling og omlægning af det årlige lederseminar, tilpasses budgetterne med 350.000 kr. årligt fra 2020 og frem. 

Det årlige fælles julearrangement for rådhusets personale er nedlagt. Derved frigøres 50.000 kr. årligt.  

Der arbejdes løbende med at sikre en effektiv og tilpasset administration. Derfor reduceres lønsummen til administration med 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. 
Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem forvaltninger og centre og udmøntes lokalt blandt andet i forbindelse med vakancer. 

Budgetterne til olie- og kemikalieforurenende grunde og til indsatsplanen justeres, og budgettet til beredskabssituationer med forurening af drikkevand nulstilles. 
Opgaverne på disse områder vil fortsat blive varetaget uændret. Herved frigøres 64.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
Der gennemføres en rammebesparelse på 4,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i de efterfølgende år. Besparelsen udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget med 
udgangspunkt i et idékatalog udarbejdet af forvaltningen. 

Tilskuddet til Gladsaxegarden reduceres med 280.000 kr. årligt, jf. beslutning 01.10.2018 i Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget.

I forbindelse med implementeringen af et sorteringsanlæg på hovedbiblioteket indarbejdes en gevinst på 900.000 kr. årligt, jf. budgetaftale 2018-2021, punkt 76.

Der har gennem flere år været et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Rammen nedjusteres derfor med 850.000 kr. årligt fra 2020, og 
midlerne anvendes til finansiering af puljen til udskiftning af større inventar. Rammereduktionen udmøntes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

Gladsaxe Kommunes årlige tilskud til tema-ture bortfalder. Det betyder, at de fire årlige tema-ture fremover vil være fuldt borgerfinansierede i lighed med 
Danmarksturene. Herved frigøres 504.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Fremover leverer Gladsaxe Kommune kun kølet mad til borgerne. Derved styrkes såvel hygiejne som madkvalitet, da kølet mad får færre opvarmninger. Samtidig 
reduceres antallet af leveringsdage, hvilket har en positiv effekt på kommunens CO2 regnskab. Gevinsten ved færre udbringninger udgør 1,065 mio. kr. årligt.   

Weekend-åbningstiderne i cafeerne reduceres, således at der fremover er åbent om lørdagen på Kildegården og åbent om søndagen på Hareskovbo. Herved 
frigøres 800.000 kr. årligt fra 2020 og frem.   

For at sikre en ensartet service overfor kommunens hjemmehjælpsmodtagere nedlægges den klippekortsordning, som i dag kun kan benyttes af få borgere. 
Midlerne tilføres indsatsen til personcentreret omsorg på seniorcentrene.

Som følge af at antallet af elever til social- og sundhedshjælperuddannelserne har været faldende, er der mindreforbrug på budgettet til elever. Derfor reduceres 
budgettet med 750.000 kr. i 2020 og 2021, og midlerne anvendes til at finansiere en målrettet indsats for at øge tilslutningen til grundforløbet, jf. budgetnote 8 og pkt. 
18.

Taksten for de mindst støttekrævende borgere på de takstfinansierede botilbud nedjusteres, så det matcher det gennemsnitlige støttebehov for borgere på denne 
takst. Herved reduceres budgettet med 690.000 kr. årligt.  

For at tilskynde beboerne i de mindre botilbud, Buddinge Hovedgade 111 og Vadstruphus, til at deltage i interessefællesskaber uden for eget hjem fx Carlshuse, 
bortfalder de personalestøttede fællesaktiviteter på disse to botilbud. Samtidig omlægges boligerne til udlejningsboliger til samme målgruppe. Omlægningen 
medfører, at budgettet tilpasses med 500.000 kr. årligt. 

Der er sket en ændring fra brug af offentlige løntilskud til private løntilskud. Derfor er antallet af borgere med ansættelse i løntilskud i kommunen faldet, og budgettet 
kan tilpasses med 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Antallet af nytilkomne flygtninge er faldet, og dermed er behovet til midlertidig boligplacering også faldet. Budgettet reduceres derfor med 150.000 kr. årligt fra 2020 
og frem. 

I de seneste år er der sket en omlægning af støtten til unge med støttebehov, således at der i langt højere grad benyttes interne støttekontaktpersoner frem for 
eksterne. Det højner kvaliteten samtidig med, at udgiftsniveauet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2020 og frem. 
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Jobcenteret har i de senere år været fokuseret på øget brug af virksomhedspraktik og løntilskudspladser i private virksomheder. Det betyder, at Gladsaxe 
Kommunes arbejdsgiverudgifter, som udgør 35 pct. af lønnen, er faldet og budgettet kan derfor reduceres med 300.000 kr. årligt. 

I de seneste år er der sket en omlægning fra eksterne til interne støttepersoner for unge med støttebehov. Det har løftet kvaliteten og samtidig frigiver det 286.000 
kr. årligt.

I løbet af 2020 arbejdes der intensivt med at sætte klare rammer og sikre en bedre prioritering i opgaveløsningen vedr. socialpædagogisk støtte (§85). En mere 
effektiv organisering skal sikre, at medarbejdernes tid udnyttes bedre, og således at medarbejderne får mere direkte tid (ATA-tid) sammen med borgeren. Samtidig 
frigøres der 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 uden, at det får konsekvenser for serviceniveauet.

Der er gennemført energibesparende projekter, som medfører en årlig besparelse for kommunekassen på 101.000 kr. Fagudvalgene beholder efter gældende 
praksis samme beløb.

For at forbedre samarbejdet og styrke den driftsnære ledelse, er ledelsesstrukturen i Gladsaxe Handicaptilbud blevet forenklet. I den forbindelse er der nedlagt to 
områdelederstillinger, hvorved der frigøres 1,2 mio. kr. årligt fra 2021. 
Budgettet til drift af beboelsesejendomme tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 300.000 kr. årligt. 

Puljen til fælles tværgående udgifter på de takstfinansierede bo- og dagtilbud er en central pulje, som blandt andet har været anvendt til uforudsete udgifter og 
kompetenceudvikling. Der er ikke længere det samme behov, og puljen nedlægges derfor. Eventuelle udgifter håndteres fremover direkte af dag- og 
døgntilbuddene. Herved frigøres 225.000 kr. årligt fra 2021 (Gladsaxe Kommunes andel).

Der foretages en rammebesparelse på 1 pct. på alle de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget. Herved frigøres 152.000 kr. årligt fra 2021 
(Gladsaxe Kommunes andel).

Konkrete indkøbsaftaler mv. har medført besparelser på samlet 1,200 mio. kr. årligt.

I 2019 og 2020 er der gennemført et forsøg med selvforsikring vedrørende løsøre. På baggrund af de gode erfaringer permanentgøres ordningen fra 2021, og 
dermed realiseres en gevinst på 275.000 kr. i 2021, og 1,025 mio. kr. i 2022 og frem. 

Kun få borgere benytter kommunens tilbud om lån af robotstøvsugere. Derfor ophører ordningen, og der frigives 60.000 kr. årligt fra 2021. 

Udgifterne til ekstern konsulentbistand reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Udmøntningen vil ske på de relevante fagudvalg efter en analyse af, hvor 
Som en forudsætning af udmøntningen af Forhandlingspulje punkt 8, findes der finansiering svarende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. 
Udgifter til afmærkning af kørebaner er i de senere år afholdt af Driftsafdelingens budget. Derfor nedlægges den centrale konto til afmærkning af kørebaner, 
hvorved der frigøres 172.000 kr. årligt fra 2021.

I forbindelse med omlægningen af arbejdsgange for byggesagsbehandling er behovet for ekstern konsulenthjælp blevet mindre, hvorved der frigøres 300.000 kr. 
å li t f 2021Budgettet til ekstern konsulentbistand til skadedyrbekæmpelse tilpasses de faktiske udgifter og reduceres derfor med 57.000 kr. årligt fra 2021. 
Arbejdsgangene i forbindelse med at dække barselsvikariater i Tandplejen tilpasses (4-6 barsler pr. år). Derved frigøres der 327.000 kr. årligt fra 2021.  

Det centrale budget til ejendomsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 3,1 mio. kr. årligt.

Der har ikke været tilstrækkelig efterspørgsel til at oprette en EUD-klasse (8.-9. klassetrin) i skoleåret 2019/2020 og i skoleåret 2020/2021. Derfor er der et 
mindreforbrug på 1,45 mio. kr. i 2021, som indgår til finansiering af andre indsatser.   

De børnehuse, som indtil 2020 har fået leveret mad fra børnekøkkenet (placeret ved Seniorcenter Møllegården), er afviklet i forbindelse med implementeringen af 
Dagtilbudsstrategi 1. Derfor er børnekøkkenet nedlagt, og der frigøres 778.000 kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,43 mio. kr. fra 2023 og frem. 

Budgettet til IT-drift på biblioteket har været tilført midler fra en nedlagt anlægskonto. Driftskontoen reduceres med 560.000 kr. årligt fra 2021, og er dermed på 
niveau med tidligere år.  

Gladsaxe Kommune har arbejdet intensivt med at understøtte tværgående indsatser på sundhedsområdet og med at integrere velfærdsteknologi. Arbejdet er nu 
konsolideret i afdelingen, og organiseringen kan effektiviseres. Herved frigøres der 1,1 mio. kr. årligt fra 2021, som indgår til finansiering af andre indsatser. 

Under forudsætning af at der afsættes midler til at oprense grunden ved Egedammen, og dermed implementere denne del af Dagtilbudsstrategi 1, afvikles de fire 
eksisterende børnehuse: Vibevænget, Børnehuset, Lillebo og Bytoften. Dette giver en samlet driftsbesparelse på 4,9 mio. kr. Da driftsbesparelsen på 1,23 mio. kr. 
vedrørende Lillebo allerede er indregnet i budgettet, og der samtidig er driftsudgifter til et nyt dagtilbud på Egedammen på 2,48 mio. kr., udgør 
nettodriftsbesparelsen 1,189 mio. kr. fra 2023 og frem.     

I 2018 blev den administrative struktur på skoleområdet ændret, og samtidig blev antallet af administrative ledere reduceret. Budgettet til resultatløn korrigeres, så 
det afspejler den nuværende organisering. Herved frigøres der 72.000 kr. årligt fra 2021.  

I 2021 flytter Skovbrynets Skoleklub ind i lokaler på Skovbrynets Skole. Herved reduceres driftsomkostningerne til el, vand, varme og forsikringer med 129.000 kr. 
årligt fra 2021.  

Som følge af mindreforbrug tilpasses flere puljer vedr. bygninger til det faktiske forbrug. Konkret handler det om den centrale pulje til bygninger, puljen til fritids- og 
foreningshuse samt puljen til kulturhuse. Der frigøres 325.000 kr. i 2021 og 225.000 kr. årligt fra 2022 og frem.  
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