
Økonomiudvalget 

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, 
samt erhvervsservice og turismefremme.  

Politisk organisation 

Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til kommunalbestyrelsens medlemmer, tilskud til politiske 
partier, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til afholdelse af valg.  

Administration 

Omfatter udgifter til administrationsbygninger, administrativt personale såvel i forhold til borgerrettede 
aktiviteter som den administrative drift af kommunen, samt fællesudgifter til for eksempel IT. Hertil 
kommer forskellige puljer til specifikke formål; barsel, tjenestemandspensioner og trepartsmidler. 

Ejendomme 

Ejendomme varetager opgaver indenfor drift (herunder rengøring, teknisk service, betaling af varme, vand, 
renovation mv.) og vedligeholdelse (indvendig såvel som udvendig) af kommunale bygninger og arealer, 
huslejeopkrævninger mv.  

Erhverv og Turisme 

Omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland, turistfremme og 
landdistriktsprogrammet. 

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

 ----------- i 2022-priser, mio. kr. ----------- 

Politisk organisation 10,2 13,6 13,9 13,5 13,5 13,5 

Administration 419,8 482,2 495,6 499,2 498,0 498,0 

Ejendomme 128,7 110,6 110,0 110,0 110,0 110,0 

Erhverv og Turisme 7,9 8,2 8,6 8,6 8,6 8,6 

I alt  566,6     614,7     627,9     631,3     630,0     630,0    

Puljer til fordeling på andre 
politikområder placeret på 
politikområdet "Administration" 

0,0 40,0 46,1 49,9 49,9 49,9 

I alt Økonomiudvalget - 
fratrukket puljer  

566,6 574,6 581,8 581,4 580,2 580,2 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1. 

Der foretages en række ændringer og tilpasninger på politikområdet Administration, hvoraf nogle øger 
mens andre reducerer budgettet hen over årene. 
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Det spring, som ses mellem regnskab 2020 og budget 2021, skyldes primært at puljer, som er en del af 
det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er blandt andet Barselspuljen, 
Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter samt Puljen til udvikling af lokalområderne. Puljen til udvikling 
af lokalområderne bortfalder ved udgangen af den nuværende valgperiode. Det store fald i udgifterne på 
ejendomme skyldes primært, at der i 2020 har været afholdt en lang række udgifter vedrørende Covid-19.  

Udsving på politikområde Politisk Organisation skyldes primært antal valg afholdt i det pågældende år.  

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Økonomiudvalget. 

Figur 1a Budget (2022-priser, mio. kr.)  

 

Kilde: Holbæk Kommune 

På politikområde Administration ligger en række puljer samt løn- og barselsmidler på generelle reserver.  
De fordeles i løbet af året. Der vil derfor altid være en stigning fra et års regnskab til det følgende års 
budget. Hvis man renser den ovenstående figur for disse puljer i årene 2021 til 2025, ser udviklingen 
anderledes ud, jf. figur 1b. 

Figur 1b Budget, netto (2022-priser, mio. kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommune 
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Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 
 

Dannelse af budgettet 
Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til 
de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.   

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 

 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 

 Lovændringer 

 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 

 Pris- og lønfremskrivning 

 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 

o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 

o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2022. 

Tabel 2 Dannelse af budget 

  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Rammeudmelding 2022  612,2 612,4 611,1 611,1 

          

Dannelse af budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Løsninger på stigende priser og mængder mv.  0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Budgetramme inklusive udfordringer og 
løsninger 612,2 612,4 611,1 611,1 

          

Demografi         

          

Beslutninger i kommunalbestyrelsen  7,7 7,7 7,7 7,7 

Administration         

Ressourcer og prioritering på plan og 
byggesagsområdet (BR2) 5,6 5,6 5,6 5,6 

Ejendomme         

Ekstra rengøring på skoler 2,1 2,1 2,1 2,1 

          

          

Effektiviseringsstrategien 13,5 16,6 16,6 16,6 

Politisk organisation         
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LEKO 2-E - Valg og folkeafstemninger -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

LEKO 3-E - Huslejenævn og beboerklagenævn -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

LEKO 5-E - Juridiske opslagsværker -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

LEKO 6-E - Flere politiske digitale møder* 0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Administration         

AHLI 3-E3 - Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, 
borgermøder og understøttende indsatser* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

AHLI 4-E1 - Øget brug af kendte hjælpemidler* 0,0 -0,6 -0,7 -1,4 

AHLI 4-E2 - Øget brug af kendte hjælpemidler* 0,0 0,0 0,0 -0,1 

AKBI 1-E - Digitalisering af administrative 
arbejdsgange 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AKBI 2-E - Yderligere gevinst af eksisterende 
flekslønsrobot 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AKBI 3-E - Etablering af en videoplatform -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AKBI 4-E - Dokumentation i forbindelse med 
jobsamtaler 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AKBI 5-E - Brug af tandlægekonsulent -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

AKBI 6-E - Borgere kan selv booke tid til møde med 
sagsbehandlere 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

AKBI 7-E - Yderligere effektivisering via 
Virksomhedsapp Viktor 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

KUBO 9-E - Medicinudgifter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

LAER 11-E - Afholdelse af fremmedsprogstolkning via 
video- eller telefonmøde 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

LAER 12-E - Digitale samarbejds - og borgermøder i 
Børneindsatsen 

-0,3 -0,5 -0,5 -0,5 

LEKO 1-E - Udfasning af grafikprogrammet Kailow* 0,0 0,0 0,0 0,0 

ORGS 1-E - Udfasning af IT-system (Navision) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

ORGS 2-E - Automatisering af arbejdsgang med 
medarbejdererklæringer/attester 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

ORGS 4-E - Lavere udgifter til porto ved omlægning 
af udgående post til digital post 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

ORGS 5-E - Delvis udfasning af IT-system (KMD Sag) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

UAUN 1-E - Eksterne mentorer -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

VBAF 02-E - Opgradering af Signalanlæg til LED* 0,0 0,0 0,0 0,0 

VBAF 10-E - Udbud af nærvarme* 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 

VBAF 12-E - Optimering af bygge- og 
anlægshåndteringen -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Pulje til politiske prioritering fra EF22 18,6 22,6 22,9 23,6 

TVÆR 1-E - Mindske tidsforbrug grundet omlægning 
af fysiske møder til virtuelle møder* -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

TVÆR 2-E - Sygefravær* -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

          

Ejendomme         

VBAF 10-E - Udbud af nærvarme -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
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VBAF 11-E - Frasalg af driftstunge bygninger 
(Holbæk Hus) 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

VBAF 13-E - Effektivisering af materiel-indkøb -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

          

Omplacering til/fra andre udvalg -2,9 -3,1 -3,1 -3,1 

Politisk organisation         

Ældrerådets pulje, Ældrepolitik (sept. 2020)BR2 0,1 0,1 0,1 0,1 

          

Administration         

Administrationsudgifter i forbindelse med 
takstberegning 

-5,6 -5,6 -5,6 -5,6 

Ekstra sagsbehandlere "Nye veje" + BR3 2020 1,0 1,0 1,0 1,0 

Flytning af midler til foretagelse af gangtest 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tilretning af NEXUS budget* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omplacering pba. Organisationsændring fra udvalget 
for Ældre og Sundhed 0,1 0,1 0,1 0,1 

Opgørelse af interne mentor/beskæftigelsestilbud  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

 Investering UAUN-2 Timeseddel fra Socialudvalget 0,2       

Omplacering af udviklingspulje, som anvendes til 
interne konsulentydelser 0,6 0,6 0,6 0,6 

Omplacering fra Udvalget for Børn og Skole som 
følge af tilretning af budget til personale 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Omplacering fra Udvalget for Ældre og Sundhed til 
finansiering af Fælles indgang (BR 1) 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Styrkelse af jobcenteret 0,8 0,8 0,8 0,8 

Omplacering af ikke godkendt effektivisering i budget 
2021-24 omkring borgermøder (BR2) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Puljer udlignes mellem Ejendomme og Administration 
(BR2) 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Sagsbehandlere nye veje L&T 1,0 1,0 1,0 1,0 

Org21-Medarbejdere fra taksten flyttes til ikke takst 
A 

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Org21-Tjenstemandspension flyttes til SIOU -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

          

Ejendomme         

Styrkelse af jobcenteret -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Puljer udlignes mellem Ejendomme og Administration 
(BR2) 

-0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Ret i omplacering på takstområdet vedr. 
kontaktperson- og ledsagerordning (BR2) 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

          

Erhverv og Turisme         

          

Administrative ændringer efter 1. juni 4,7 5,0 5,0 5,0 

Forsikring 2,5 2,5 2,5 2,5 

Grønne indkøb 1,1 1,4 1,4 1,4 

IT sikkerhed 0,5 0,5 0,5 0,5 
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KKR Klyngesamarbejde 0,2 0,2 0,2 0,2 

Projektleder Økonomiafdeling 0,4 0,4 0,4 0,4 

          

Direktionens anbefaling  -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 

Politisk Organisation         

          

Administration         

Finansieret af effektivisering - rådighedsbeløb -18,6 -18,6 -18,6 -18,6 

Intensivere brug af digitale møder -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Rest pulje så servicerammen bruges i 2022 11,1 11,1 11,1 11,1 

Sagsbehandlere - Socialudvalget 5,0 5,0 5,0 5,0 

          

Politisk budgetaftale  0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Pris- og lønfremskrivning  -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 
          

I alt  628,0 631,4 630,1 630,1 
 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding, *Beløb under 50.000 kr. fremstår som 0,0 mio. kr. 

Effektiviseringsstrategi 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe et politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I 2022 er der samlet set 
indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio kr.  

Der er fundet effektiviseringer på Økonomiudvalgets område for 5,3 mio. kr. i 2022. 

Politikområde: Politisk Organisation 
Budgettet på politikområdet Politisk Organisation har kun få udsving. Udsving på området stammer oftest 
fra antallet af valg i det enkelte år.  

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på poltikområdet Politisk Organisation 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Fælles formål 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9,1 10,4 10,6 10,3 10,3 10,3 

Kommissioner, råd og nævn 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Valg m.v. 0,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

I alt 10,2 13,6 13,9  13,5    13,5 13,5 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Der skal afholdes kommunalvalg i 2021, derfor er der afsat penge hertil. Der er i 2022 afsat ekstra midler 
til uddannelse af en ny Kommunalbestyrelse. 

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune 
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Figur 2 viser budgettet på Politisk Organisation pr. indbygger i Holbæk Kommune. Her ses også de udsving, 
der er mellem årene, og som primært stammer fra antallet af valg afholdt i året. 

Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)  

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Nyt i budget 2022 

Der er i budget 2022 og frem afsat ekstra budget til blandt andet byggesagsbehandlere med henblik på at 
nedbringe sagsbehandlingstiden. Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at rengøringsstandarden 
på folkeskoleområdet skal øges. Hertil er der også afsat penge i budgettet. 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter 

Tabel 3b Pris x mængde 

Aktivitet   Enhed Mængde 
Gns. Pris (i 
kr.) Mio. kr. 

Andre kulturelle opgaver       0,0 

Partistøtte         

  Partistøtte – afgivne stemmer ved 
kommunalvalg (2017) 

Antal 
stemmer 

40.915         6,8 0,3 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer       10,7 

  
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste       8,7 

  Uddannelse       0,5 

  Møder og repræsentation       0,9 
  Kontorartikler, IT       0,3 

  Annoncer og kontigenter       0,3 

Kommissioner, råd og nævn       1,1 

Valg       1,8 

I alt       13,9 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Opgaver og organisering 
Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.  

Tabel 3c Organisering og tilbud 
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Hoved- og underområder og tilbud 

 Ledelsessekretariat 

 Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven 

 Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til 
kommunalbestyrelsens medlemmer 

 Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn 

 Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg 

 Øvrige 

 Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, skolebestyrelser, hegnssyn, 
ældreråd, klageråd og handicapråd 

 

Politikområde: Administration 
For at få et bedre billede af de reelle udgifter på administrationen, skal man se på budgettet uden de 
centralt placerede puljer. Det er fx digitaliseringspuljen, puljen til lokal udvikling, bufferpuljen samt barsels- 
og lønpuljerne. Disse puljer skal ifølge Indenrigsministeriet budgetteres under administration, men 
anvendes ikke på politikområde Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne til andre 
politikområder og reducerer dermed det oprindelige budget.  Puljerne udgør mellem 40 mio. og 53 mio. kr. 
hvert år.  

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

 --------------- i 2022-priser, mio. kr. --------------- 

Folkeskoler 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andre Kulturelle opgaver -6,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Administrationsbygninger 1,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Sekretariat og forvaltninger 218,9 222,6 258,1 258,1 258,1 258,1 

Fælles IT og telefoni 19,0 20,0 19,0 19,0 17,7 17,7 

Jobcentre 58,6 66,9 66,7 66,7 66,7 66,7 

Naturbeskyttelse 1,9 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 

Miljøbeskyttelse 7,4 11,3 9,1 9,1 9,1 9,1 

Byggesagsbehandling 3,6 2,9 7,8 7,8 7,8 7,8 

Voksen-, ældre- og 
handicapområdet 

24,0 13,1 10,6 10,4 10,4 10,4 

Det specialiserede børneområde 28,4 26,1 -1,6 -1,8 -1,8 -1,8 

Administrationsbidrag til 
Udbetaling Danmark 

18,1 18,5 19,1 19,4 19,4 19,4 

Løn- og barselspuljer -5,3 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 
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Indbetaling til Lønmodtagernes 
Feriemidler 

0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Tjenestemandspension 40,9 41,9 41,5 41,5 41,5 41,5 

Arbejdsskader 8,1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Generelle reserver 0,0 23,1 32,3 36,1 36,1 36,1 

I alt 419,8 482,2 495,6  499,2    498,0 498,0 

Korrektion for puljer til fordeling 
på andre politikområder 

0,0 40,0 46,1 49,9 49,9 49,9 

I alt budget reduceret for 
puljer 

419,8 442,2 449,5 449,4 448,1 448,1 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 

Flere puljer er placeret centralt ved budgetårets start og omplaceres i løbet af året til andre udvalg. En af 
disse er bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Denne pulje er placeret på generelle reserver og giver 
udsving på området, fordi den i forbindelse med Budgetrevision 4 fordeles ud på andre politikområder. 
Andre puljer er løn- og barselspuljerne samt puljen til udvikling af lokalområderne. Puljen til udvikling af 
lokalområderne bortfalder, når den nuværende valgperiode udløber. 

Området har et stigende budget (ekskl. politisk råderum) som primært kan henføres til et øget budget til 
byggesagsbehandlere. Herudover er der foretaget en række omplaceringer til og fra udvalget, som samlet 
set er budgetneutralt. Administrationsudgifter i forbindelse med takstberegninger er flyttet til politikområde 
Ældre. I den modsatte retning er der i forbindelse med projekt ”Nye veje” givet ekstra budgetter til 
sagsbehandlere på det specialiserede socialområde. Herudover er der afsat penge til en styrkelse af 
Jobcenteret.  

Samlet set giver ændringerne på området en stigning af budgettet hen over perioden. 

 

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune 

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2020 til 2021 stammer fra 
udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn- og barselspuljer. Der er tilført midler til 
byggesagsbehandlere og det er den primære grund til at budgettet øges. 

Figur 3a Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.) 
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Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

På grund af at puljerne fra generelle reserver samt løn- og barselsmidler fordeles i løbet af året, vil der 
altid være en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a 
renses for puljerne fra 2021 til 2025, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b. 

Figur 3b Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)   

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 
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Der er givet ekstra budget til sagsbehandlere i marts 2021. Beløbet er videreført til 2022 og overslagsårene. 

Opgaver og organisering 
Politikområde Administration omfatter en bred vifte af forskelligartede opgaver, der er fordelt på et stort 
antal af kommunens organisatoriske enheder. Det er karakteristisk, at aktiviteterne i ganske stort omfang 
går på tværs af kommunens organisatoriske opdeling. Der gives her en oversigt over de væsentligste 
opgaver, enheder og aktiviteter. 
 
Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.  

Organisering og tilbud 
Hoved- og underområder og tilbud 

Administrationsbygninger 
Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, Borgervejleder 
og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder Rådhuset. 
Sekretariater og Forvaltninger 
Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. 
Der indgår myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning og børneområdet, samt den 
egentlige administration for resten af organisationen. 
 
Stabe 
 Organisationsservice 

Organisationsservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen, herunder 
understøttelse af den politiske og administrative ledelse. 
Organisationsservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration og medvirker til, at der 
sikres en fælles retning, og bidrager til at organisationen lykkes med kerneopgaverne. Afdelingen 
medvirker til at skabe helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling, samtidig med en sikker 
daglig drift på henholdsvis Løn og Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering.  

 Økonomi 
Økonomi står for kommunens økonomistyring. Økonomi tilrettelægger og udarbejder kommunens 
budget og budgetopfølgninger i samarbejde med kerneområderne. Herudover står afdelingen for 
kommunens ledelsesinformation – Holbæk i Tal. 

Kerneområderne 

 Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

 Vækst og Bæredygtighed (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

 Social Indsats og Udvikling (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

 Læring og Trivsel (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

 Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

 Kultur, Fritid og Ungeliv (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 

Politikområde: Ejendomme  
Tabel 5a viser budgettet på politikområde Ejendomme fordelt på aktiviteter.  

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------ 

Ubestemte formål -0,4 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Fælles formål 8,7 8,6 7,7 7,7 7,7 7,7 
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Beboelse 2,9 2,9 2,1 2,1 2,1 2,1 

Andre faste ejendomme 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Driftssikring af boligbyggeri 0,7 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ældreboliger -10,6 -12,9 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 

Grønne områder og naturpladser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stadion og idrætsanlæg 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Andre fritidsfaciliteter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Folkeskoler 48,6 42,7 44,3 44,3 44,3 44,3 

Kommunale specialskoler og interne skoler 
i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Specialpædagogisk bistand til voksne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 7,2 6,2 6,9 6,9 6,9 6,9 

Folkebiblioteker 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Musikarrangementer 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Andre kulturelle opgaver 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Fritidsaktiviteter uden for 
folkeoplysningsloven 

0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ungdomsskolevirksomhed 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunal tandpleje 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dagpleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Integrerede institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Daginstitutioner 23,0 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7 

Forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Døgninstitutioner for børn og unge 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Personlig og praktisk hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit 
valg af leverandør samt 
rehabiliteringsforløb 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Pleje og omsorg mv. af primært ældre 
undtaget frit valg af leverandør 

8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Forebyggende indsats samt 
aflastningstilbud målrettet mod primært 
ældre 

6,1 6,1 5,8 5,8 5,8 5,8 

Personlig støtte og pasning af personer 
med handicap 

-0,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring til personer 
med handicap 

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Botilbud til længerevarende ophold  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Botilbudslignende tilbud 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Botilbud til midlertidigt ophold 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kontaktperson- og ledsageordninger 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beskyttet beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aktivitets- og samværstilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Beskæftigelsesordninger 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Administrationsbygninger 23,3 20,6 20,1 20,1 20,1 20,1 

Sekretariat og forvaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erhvervsservice og iværksætteri 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

I alt  128,7     110,6     110,0     110,0     110,0     110,0    

 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Fra regnskab 2020 til budget 2021 falder budgettet. Den primære årsag er, at der har været afholdt Covid-
udgifter i 2020. Denne post er ikke indeholdt i budget 2021 og fremefter. Den største ændring i budgettet 
herudover er, at der tilføres yderligere budget til rengøring på skoler. Årsagen til at budgettet samlet set 
falder fra 2021 til 2022 skal findes i, at budgetter vedrørende Jobcenteret flyttes fra politikområde 
Ejendomme til politikområde Administration. Herudover er der, som beskrevet i tabel 2, tre effektiviseringer 
der også reducerer budgettet. Samlet set betyder omplaceringer, effektiviseringer og tilføjelser, at 
budgettet på politikområde Ejendomme nærmest er uændret. 

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune 
Figur 4 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et svagt fald i søjlerne fra budget 
2022 til 2025 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 1.600 borgere i Holbæk 
Kommune. 

Figur 4 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Ejendomme omfatter: 

 Drift og vedligehold af kommunale bygninger og arealer, herunder energioptimering 

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

K
r.

 

Ejendomme



Budget 2022-2025 

 

 

 

 Administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre 
faste ejendomme 

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner. 
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Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Afdelingen for Drift og Vedligehold 
Drift af kommunens ejendomme, tekniske installationer og udearealer, samt servicering af brugerne med 
undtagelse af det specialiserede børne- og voksenområde. 
Afdelingen for Ejendomsadministration og Risikostyring  
Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning. 
Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer.  
Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger. 
Afdelingen for Drift og Data 
Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drift- 
og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer. Afdelingen placerer en stor del af 
sine bestillinger internt hos Drift og Vedligehold. 
Afdelingen for Kommunalt Anlæg 
Styring af anlægs- og energirenoveringsprojekter. 

Politikområde: Erhverv og Turisme  
Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Erhverv og Turisme, samt yder støtte til udvikling af 
yder- og landdistriktsområder. Budgettet udmøntes som tilskud primært til Holbæk Erhvervsforum, 
Erhvervshus Sjælland og Turismeorganisationen: Destination Sjælland. 

Som en konsekvens af Lov om erhvervsfremme – og en aftale mellem KL og regeringen - er Holbæk 
Kommune indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse. 
Det betyder, at de midler, som tidligere har været anvendt til Turismeforum under Holbæk Erhvervsforum, 
nu tildeles den nye fælles organisation: Destination Sjælland.  

Tabel 6a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.  

Tabel 6a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv og Turisme 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

  --------------- i 2022-priser, mio. kr. --------------- 

Diverse udgifter og indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turisme 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 

    -Heraf indskud til Destination        
Sjælland 

1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 

Vejledning og Erhvervsudvikling 6,1 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 

  -Heraf Holbæk Erhvervsforum 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

  -Heraf Erhvervshus Sjælland 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 

Udvikling af yder- og 
landdistriktsområder 

0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

I alt  7,9 8,2 8,6 8,6 8,6 8,6 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.  

 
Området har gennem årene haft et ret konstant aktivitetsniveau. Ny lov pr. 1. januar 2019 forudsætter et 
øget budget til Erhvervshus Sjælland.  
 
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune 
Figur 5 viser budgettet på Erhverv og Turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Som en konsekvens af 
lovændring i 2019 tilførtes 0,6 mio. kr. i forbindelse med øgede udgifter til den statslige erhvervsfremme.  
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Figur 5 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)  

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Nyt i budget 2022 
Fælles tværkommunal understøttelse af klyngeindsatser: Regeringen har besluttet en fireårig (2021-2024) 
satsning på udvikling af klynger i hele landet. Klyngerne skal fungere som bindeled mellem virksomheder 
og vidensinstitutioner indenfor særligt udvalgte danske styrkepositioner, så virksomhederne lettere får 
adgang til den nyeste viden og forskning. Til at understøtte og drive de udpegede klynger i regionen, 
bidrager kommunerne med medfinansiering til etablering og drift af de fire klynger.  
 
Holbæk Kommune medfinansierer klyngeindsatsen med 0,2 mio. kr. årligt.  Medfinansieringen er beregnet 
på antal borgere, og beløbet går til etablering af 4 filialer af klynger rundt om i regionen.  
 
Der er på Sjælland udpeget 4 klynger: 

1. Bygge & anlæg 
2. Fødevarer  
3. Life-Science 
4. Miljøteknologi 

 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Erhverv og Turisme omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice og iværksætteri, 
Erhvervshus Sjælland, turistfremme og landdistriktsprogrammer. 

”Erhvervsudviklingen” dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager 
den lokale erhvervsservice og indsatsen på at udvikle detailhandlen i Holbæk Kommune (By-forum). Med 
lov om Erhvervsfremme (gældende fra 1. januar 2019) overføres der midler til Erhvervshus Sjælland med 
henblik på at yde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder. Desuden overføres der midler til den 
fælles tværkommunale turismeorganisation: Destination Sjælland. 

”Udvikling af landdistrikter” indeholder to mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til to Lokale Aktions 
Grupper (LAG): ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” er en forening, der fremmer den lokale udvikling i 
kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” administrerer 
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EU’s program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe. ”LAG-små-øerne” er en forening, 
der fremmer bosætning og udvikling på de mindre øer i Danmark. 

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner, samt giver en kort 
beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.  

Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden 
Koordinerer, udfærdiger og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. 
Holbæk Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland, samt udbetaler tilskud i henhold til aftalerne. 
Kultur, Fritid og Ungeservice 
Holbæk Kommune er indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg 
og Slagelse kommuner. Der ydes tilskud til den nye fælles organisation: Destination Sjælland. 
Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice 
Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd. 

 


