
i mio. kr. 2023 2024 2025 2026

Rebild Kommune i alt -13,16 -24,66 -54,01 -57,06

Beskæftigelsesudvalget (BU) i alt -4,70 -5,60 -5,60 -5,60
1 Reduktion husleje BPN -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
2 Reduktion ekstern specialiserede tilbud til unge -0,15 -0,15 -0,15 -0,15
3 Loft over uddannelsesrevadidering -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Fra ØK-møde 5/9 2022
4 Reduktion tilbud samt effektivisering -1,60 -2,50 -2,50 -2,50
5 ØK-møde 5/10 - revurdering dagpenge mv -2,70 -2,70 -2,70 -2,70

Børne- og familieudvalget i alt -2,00 -2,50 -10,25 -12,00
1 Skole og dagtilbudsstruktur -2,00 -6,00 -12,00 -12,00
2 Langsom indfasning effekt af strukturtilpasning 3,50 1,75 0,00
3 Fra ØK-møde 5/9 2022
4 Hæve sfo-takst fra 70% til 80% -2,70 -2,70 -2,70 -2,70
5 SFO takster fastholdes 2,70 2,70 2,70 2,70
6

Kultur, fritid og sunhedsudvalget i alt -2,20 -2,80 -3,80 -5,30
1 Analyse tandlge og biblioteksområdet -0,40 -0,50 -1,00 -2,00
2 Lokaletidskud fra 85-65% 0,00 0,00 0,00 0,00

KFSU fundet alternativ til lokaletilskudsreduktion -0,50 -1,00 -1,50 -2,00
3 Efter ØK-møde 5/9 2022
4 Rammebespar udvalg udmønt -1,30 -1,30 -1,30 -1,30

Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget i alt -2,00 -6,50 -25,30 -25,60
1 Modernisering plejeboligområdet -2,00 -6,50 -13,00 -15,00
2 Fra ØK-møde 5/9 2022
3 Fuld effekt af model 2 0,00 0,00 -12,60 -10,60
4 Genhusning vedr moderniseringsplan 0,30

Teknik og miljøidvalget i alt 0,55 -3,25 -3,05 -4,55
1 Salg bygninger - indtægt 0,00 -2,00 0,00 0,00
2 Drifts solgte bygninger 0,00 -0,30 -0,50 -0,50
3 Fælles servicecenter 0,50 -1,00 -2,50 -4,00
4 Asfaltrammer brugerbetaling -0,15 -0,15 -0,15 -0,15
5 Nedklas off. vej til privatvej 0,80 0,80 0,80 0,80
6 Nedklas af off grusvej 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Ændring byggesagsgebyr til timebetal -0,60 -0,60 -0,70 -0,70

1
Økonomiudvalget i alt -2,81 -4,01 -6,01 -4,01

1 Lejemål BPN -0,11 -0,11 -0,11 -0,11
2 Tilskud vandrerhjem 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Medlemsbidrag og projektfinansiering -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
4 Sammenlægning valgsteder -0,07 -0,07 -0,07 -0,07

Kigge på når omk. ved nyt system kendes 0,07 0,07 0,07 0,07
5 Reduktion bygningsdrift færre m2 adm. -0,50 -1,50 -1,50 -1,50
6 Reduktion bygningsmasse (salgindtægt) 0,00 0,00 -2,00 0,00

Fra ØK-møde 5/9 2022
Befording lav takst hvor muligt -1,00 -1,20 -1,20 -1,20
Rammebesparelse erhverv/turist udmønt i ØK -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
Rammebesparelse puljer under ØK -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
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