
Overblik over effektiviseringsforslag hos Udvalget for Kultur og Fritid 2022+

Nr. Effektiviseringer Politikområde 2022 2023 2024 2025 Investeringsbehov

KUBO1-E
Optimering af driftskontrakter på idrætsfaciliteter 

(fastfrysning PL-regulering)
Kultur og Fritid   -0,20   -0,20   -0,20   -0,20                             -   

KUBO2-E
Medlemstilskud færre unge/flere ældre - samme tilskud med 

mindre ramme
Kultur og Fritid   -0,15   -0,15   -0,15   -0,15                             -   

KUBO4-E Nedjustering af udviklingsindsats Brorfelde Kultur og Fritid   -0,15   -0,15   -0,15   -0,15                             -   

KUBO5-E
Effektivisering af Eventpuljen og Kulturelle arrangementer 

som følge af Holbæk Eventbank
Kultur og Fritid   -0,10   -0,10   -0,10   -0,10                             -   

KUBO6-E Administrative optimeringer, Kulturskole Kultur og Fritid   -0,10   -0,10   -0,10   -0,10                             -   

KUBO7-E
Bedre prisaftaler på tidsskrifter og aviser, samt omlægning 

af anden materialehåndtering, Bibliotek
Kultur og Fritid   -0,10   -0,10   -0,10   -0,10                             -   

TVÆR 1-E
Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til 

virtuelle møder
-       -         -         -         -                               -   

TVÆR 2-E Sygefravær -       -         -         -         -                               -   

-0,80 -0,80 -0,80 -0,80 0,00Effektiviseringer i alt



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Intet

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen betydelige

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Optimering af driftskontrakter på idrætsfaciliteter (fastfrysning PL-regulering)
KUBO1-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og Borgerservice

Driftskontrakter med selvejende og selvadministrerende fornyes hvert andet år. I forbindelse med den foranstående 

fornyelse for perioden 2022-2023 fastfryses PL-regulering af driftstilskud. Dette medfører, at driftstilskud for 2022 og 

2023 vil være lig driftstilskud i 2021 for de enkelte faciliteter. 



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Intet

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Umiddelbart ingen

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Medlemstilskud færre unge/flere ældre - samme tilskud med mindre ramme
KUBO2-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og Borgerservice

Udviklingen i medlemssammensætningen i de folkeoplysende foreninger i Holbæk Kommune har de seneste år vist en 

tilbagegang i medlemmer under 25 år, væsentligst i gruppen 13- 18 årige, samtidig med, at der er en fremgang af 

medlemmer over 60 år. Denne trend ser ud til at være fortsættende. Da der alene ydes medlemstilskud til 

medlemmer under 25 år, vil det derfor være muligt at fastholde samme tilskud (uændret sats) med en reduceret 

ramme.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Umiddelbart ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Nedjustering af udviklingsindsats Brorfelde
KUBO4-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og Borgerservice

På Observatoriet i Brorfelde vil i den kommende budgetperiode været et øget fokus på drift af aktiviteter samt 

området. Derved vil der som konsekvens heraf blive skruet ned for udviklingsindsatsen. Forslaget vil reducere 

udgifterne til udvikling samtidig med at det øger muligheden for indtægter



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Intet

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen betydelige

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Effektivisering af Eventpuljen og Kulturelle arrangementer som følge af Holbæk 

Eventbank
KUBO5-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og Borgerservice

Etableringen af Holbæk Eventbank medfører, at foreninger og kulturaktører nu gratis kan låne materialer og udstyr 

med henblik på afholdelse af events. Som direkte konsekvens heraf antages det, at foreningers og kulturaktørers 

ansøgninger til Eventpuljen og puljen Kulturelle arrangementer fremadrettet reduceres for den udgift, ansøgere ellers 

ville have haft. Puljerne reduceres derfor med samlet 0,1 mio. kr. årligt.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Intet

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceni

veau

Ingen betydelige

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Administrative optimeringer, Kulturskole
KUBO6-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og 

Borgerservice

Der forventes at kunne gennemføres en række mindre administrative optimeringer på Kulturskolen, herunder 

øget brug af virtuelle møder samt digitalisering af markedsføring.



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Kultur og Fritid Brian W. 

Ahlquist

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Intet

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceni

veau

Ingen betydelige

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Bedre prisaftaler på tidsskrifter og aviser, samt omlægning af anden 

materialehåndtering, Bibliotek
KUBO7-E

Politikområde Kerneområde
Kultur og Fritid Kultur, Fritid og 

Borgerservice

Genforhandling af prisaftaler på tidsskrifter og aviser samt omlægning af anden materialehåndtering på 

biblioteket. BibMedia vandt det seneste SKI-udbud for tidsskrifter og aviser. Den nye prisaftale bliver i 

gennemsnit ca. 7% billigere, hvilket for Holbæk Bibliotekerne betyder ca. 20.000 kr. Hertil kommer at 

håndteringen af reparationer og genanskaffelser af biblioteksmaterialer bliver gennemgået og justeret. Der 

forventes, at der kan findes ca. 80.000 kr. på dette.



Overblik over effektiviseringsforslag hos Udvalget for Kultur og Fritid 2022+

Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Kultur og Fritid Kasper 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder
TVÆR 1-E

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Erfaringer fra omlægning af fysiske interne møder til onlinemøder viser, at der kan ske en effektivisering af 

mødeafholdelsen. Chefgruppen har besluttet at 25% af de fysiske møder fremadrettet skal omlægges til olinemøder, 

hvor det gennemsnitlige tidsforbrug reduceres med 5 minutter pr. møde pr. deltager. 

Beregninger udarbejdes på baggrund af antal afholdte interne møder i 2019.

Der regnes på en fordeling af effektiviseringen på tværs af udvalgene. Det samlede potentiale anslås til at være 1,75 

mio. kr.

Ingen

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Overblik over effektiviseringsforslag hos Udvalget for Kultur og Fritid 2022+

Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Kultur og Fritid Kasper 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Sygefravær
TVÆR 2-E

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Sygefravær som effektivisering behandles som et selvstændigt punkt på mødet i ØKU den 14. april 2021. Det  

sendes efterfølgende i høring som en del af effektiviseringerne i 2022, hvis ØKU beslutter det.

I perioden hvor Covid 19 har været over os, har der været et lavere sygefravær i Holbæk Kommune, end kommunen 

normalt har haft. Når sygefraværet er lavt, øges fremmødet med en større produktivitet til følge.  

Ingen

Ingen

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau


