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Effektiviserings- og besparelsesstrategi 2019-2021 
 

Med budgetaftalen for 2018 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en effektiviserings- og besparelses-
strategi gældende for 2019-2021.  

Af ”Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021” fremgår det, at: 

• ”Forligspartierne er enige om, at der igangsættes et arbejde, som skal tilvejebringe effektivise-
rings- og besparelsesforslag for brutto 28 mio. kr. i 2019, 56 mio. kr. i 2020 og 84 mio. kr. i 
2021. Dette skal sikre, at kommunen har en sund økonomi i hele budgetperioden. Der er be-
hov for et vedvarende politisk og administrativt fokus på de områder, hvor kommunens øko-
nomi presses af udviklingen – fx de områder hvor antallet af borgere, der har behov for en ind-
sats, stiger, eller hvor tilbuddene bliver dyrere. Imødegår vi ikke de tendenser rettidigt, vil det – 
alt andet lige – udhule kvaliteten i de kommunale tilbud.” 

Nedenfor beskrives Kommunalbestyrelsens forventninger til arbejdet med strategien. I tilknytning hertil 
foreligger en handlingsplan med de konkrete initiativer, der udmønter strategien. Handlingsplanen vil 
løbende være genstand for politisk behandling. 

Råderum til politisk prioritering 
Effektiviserings- og besparelsesstrategien skal årligt realisere 28 mio. kr. svarende til 1 procent af ser-
viceudgifterne i perioden 2019-2021. Når provenuet er realiseret, skaber det i henhold til princip 7 i ”12 
principper for økonomistyring i Holbæk Kommune” et råderum til politisk prioritering.  

En del af råderummet på de 28 mio. kr. er allerede disponeret i budgetaftalen. Det er besluttet at af-
sætte en pulje til det organisatoriske arbejde med strategien på årligt 5 mio. kr. Desuden indgår der en 
besparelse, så servicemåltallet overholdes. Det betyder, at der vil være 18,8 mio. kr. til politisk priorite-
ring i 2019 stigende til 32,4 mio. kr. i 2020 og 59,7 mio. kr. i 2021 jævnfør nedenstående tabel. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 

Effektiviserings- og besparelsesstrategi -28,0 -56,0 -84,0 

Heraf pulje til organisatorisk arbejde med strategien1 5,0 5,0 5,0 

Heraf besparelser til overholdelse af servicemåltallet1 4,2 18,6 19,3 

I alt til ny politisk prioritering 18,8 32,4 59,7 

Note 1: Disponeret i budgetaftalen 

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at en flerårig strategi skal understøtte et struktureret arbejde, 
der giver mulighed for at agere proaktivt med fokus på langsigtede forandringer og tid til forberedelse 
af realistiske og gennemførlige effektiviseringer og besparelser. 
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Temaer i strategien 
Kommunalbestyrelsen forventer, at arbejdet med strategien primært samler sig om følgende temaer: 

• Tilpasning af kerneopgaven 

• Bedre sammenhæng i indsatsen på tværs af enheder 

• Indkøb og udbud – herunder potentialeafklaringer og budgetanalyser 

• Digitalisering 

• Arealoptimering 

• Øget fremmøde 

• Strukturtilpasning 

• Afbureaukratisering 

• Optimering af arbejdsgange, styring og ledelse 

• Decentralisering 

Arbejdet med strategien bygger for det første videre på det arbejde med at finde effektiviseringer og 
besparelser, der har været gennemført for at imødegå de senere års økonomiske udfordringer. For det 
andet har kommunen tidligere i to omgange haft formuleret strategier for arbejdet med effektiviserin-
ger. I forbindelse med dette arbejde er der allerede realiseret betydelige gevinster inden for de opli-
stede temaer.  

Det er Kommunalbestyrelsens forventning, at det fortsat vil være muligt at realisere gevinster inden for 
alle temaer, men at realiseringen af strategiens måltal primært skal ske gennem en tilpasning af ker-
neopgaven som følge af kerneopgavens budgetmæssige tyngde. 

En række af temaerne har en tværgående karakter, hvilket forventes at afspejle sig i tilgangen i arbej-
det. De konkrete forslag skal samlet set skabe en mere effektiv drift, og en besparelse på ét område 
må ikke føre til en udgift på et andet område, der overstiger besparelsen. 

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at strategiens temaer kan være modsætningsfyldte, og at 
det derfor kan vise sig nødvendigt eksempelvis at balancere initiativer vedrørende indkøb og decen-
tralisering. 

Fokus på effektiviseringer fremfor besparelser 
Med en effektivisering forstås et forbedret serviceniveau med et uændret ressourceforbrug eller et 
uændret serviceniveau med et lavere ressourceforbrug. En effektivisering adskiller sig derved fra en 
besparelse, der indebærer et lavere serviceniveau og et lavere ressourceforbrug. 

Et uændret serviceniveau indebærer ikke nødvendigvis, at servicen tilvejebringes og sammensættes 
præcist som hidtil. Et uændret serviceniveau kan også indebære, at servicen tilvejebringes og sam-
mensættes på en ny og anderledes måde. Dog således at serviceniveauet overordnet set i al væsent-
lighed kan siges at være det samme. 

Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at råderummet til politisk prioritering i videst muligt omfang 
tilvejebringes gennem effektiviseringer. Kommunalbestyrelsen er dog også opmærksom på, at det kan 
være nødvendigt at gennemføre besparelser med negativ konsekvens for serviceniveauet. 

Kobling til budgetprocessen 
Kommunalbestyrelsen ønsker en tæt opfølgning på implementeringen og indfrielsen af de forventede 
økonomiske gevinster i arbejdet med effektiviserings- og besparelsesstrategien og dermed tilvejebrin-
gelsen af råderummet til politisk prioritering. 

Strategien indarbejdes i den eksisterende budgetproces, og opfølgningen på effekten af de vedtagne 
forslag bliver en integreret del af budgetopfølgningen i forbindelse med de løbende budgetrevisioner. 
Det skal også sikre, at arbejdet med strategien bliver en synlig proces for alle interessenter; herunder 
de politiske udvalg, ledere og medarbejdere. 

Den årlige fordeling af de 28 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets udarbejdelse af rammer for de stå-
ende udvalgs budgetter i februar måned med en efterfølgende vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. 
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Kommunalbestyrelsen ønsker, at fordelingen baserer sig på 1) nøgletalsanalyser og benchmarking 
med andre kommuner og 2) de forventede økonomiske gevinster i de udarbejdede forslag til effektivi-
seringer. 

Metoden skal understøtte, at strategien løbende bruges som redskab til at sætte fokus på de områder, 
hvor potentialet for effektiviseringer er størst, og at andre kommuners erfaringer bringes mest muligt i 
spil. 

Nøgletalsanalyser og benchmarking kan eksempelvis vedrøre udgiftsniveauet på forskellige service-
områder. Sådanne sammenligninger fortæller ikke noget om effektivitet eller serviceniveau, men sam-
menligningerne kan give en pejling på, hvor det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre nærmere 
analyser. 

Forslagene til effektiviseringer udvikles og behandles henover året i et samarbejde mellem de stående 
udvalg og administrationen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen senest vedtager det følgende 
års effektiviseringer på sit sidste møde inden sommerferien. 

Derved bliver det tydeliggjort, hvor stor en del af råderummet til politisk prioritering der kan realiseres 
gennem effektiviseringer. Det vil sige uden en sænkning af serviceniveauet. 

Samtidig står det klart, hvor stor en del af råderummet til politisk prioritering der skal realiseres gen-
nem besparelser med en sænkning af serviceniveauet til følge.  

Forslagene til besparelser behandles efter sommerferien som led i budgetforhandlingerne. De stående 
udvalg skal parallelt med arbejdet med effektiviseringsforslagene henover foråret drøfte forslag til 
eventuelle besparelser, i det omfang effektiviseringsforslagene ikke alene kan realisere det politiske 
råderum. 

Inddragelse af hele organisationen 
Kommunalbestyrelsen er af den opfattelse, at en fortsat effektivisering forudsætter et indgående kend-
skab til de enkelte fagområder, arbejdsgange mv. Derfor skal arbejdet med effektiviseringer og bespa-
relser udspringe af og forankres i kerneområder og stabe, hvor medarbejdernes konkrete viden og er-
faring bringes bedst muligt i spil.  

I samarbejde med medarbejderne er chefer og ledere ansvarlige for at fremlægge forslag, der rummer 
en klar beskrivelse af den forventede effekt, og hvordan denne effekt forventes realiseret. Forslagene 
skal være realistiske at implementere, og der skal følges op på, om den forventede effekt opnås.  

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at arbejdet med en flerårig effektiviserings- og besparelses-
strategi kræver en investering af tid og ressourcer på alle niveauer i organisationen. Det er en væsent-
lig forudsætning for arbejdet, at den enkelte leder og medarbejder har et tilstrækkeligt incitament til at 
fastholde et løbende fokus på effektiviseringer. 

Derfor afsætter Kommunalbestyrelsen en pulje til det organisatoriske arbejde med strategien på 5 mio. 
kr. årligt til udmøntning af direktionen. Den afsatte pulje skal samtidig gøre det muligt at sætte fokus 
på at finde smarte løsninger, der inddrager ny teknologi. 

Arbejdet med effektiviserings- og besparelsesstrategien vil følge den MED-inddragelse, der sker i for-
bindelse med den samlede budgetproces. I det omfang strategien kommer til at indeholde større om-
stillingsforslag, vil inddragelsen af Hovedudvalget og MED ske i overensstemmelse med procedureret-
ningslinjerne for sådanne omstillinger.  

Orientering mod omverdenen 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at arbejdet med effektiviserings- og besparelsesstrategien sker med 
respekt for det lokale, og at relevante interessenter i nærmiljøet kan spille en aktiv rolle i afsøgningen 
af potentialer. Desuden skal relevante interessenter – brugerråd, bestyrelser, nævn mv. – inddrages 
efter de gældende retningslinjer.  

 


