
Bornholms Regionskommune  Budget 2020 – 2023 

 Side 1 

 
 

Spareforslag 
Nr.: BSU-04 Emne: Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -500 -750 -750 -750 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -750 -750 -750 -750 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I budget 2019 er der tildelt en ramme på 4,3 mio. kr. til 2-sprogsuv. i almenskolerne og i 10. klasseskolen. Denne 
ramme foreslås reduceret til 3,55 mio. kr. 
 
Den nærmere udmøntning aftales i Børne- og Skoleudvalget. 
 
Midlerne gives i dag ud fra antallet af to-sprogede elever på skolerne. Det er ikke alle to-sprogede elever, der har 
samme behov for to-sprogsundervisning, hvorfor det foreslås, at midlerne i stedet fordeles med udgangspunkt i en 
visitation, hvor de elever, der har mest behov tilgodeses.   

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Rammen til to-sprogsundervisning indgår i skolernes samlede budgetramme og dækker dermed skolernes samlede 
udgifter til drift. En reduktion af denne ramme vil få betydning for skolernes samlede driftsvilkår. 
 
Med en ny visitationsprocedure bliver 2-sprogsuv. prioriteret til elever med størst behov, og der vil således være færre 
elever der vil modtage undervisning i dansk som andet sprog.  
 
Ressourcen til to-sprogsundervisning bruges bl.a. til holddeling, hvor der både er to-sprogede elever og danske elever, 
da dette miks er med til at understøtte sproglæringen (også for danske elever). Med en reduktion af puljen vil 
muligheden for at lave denne form for holddeling blive reduceret.  
Undervisningsområdet har generel fokus på sprogligopmærksomhed – både i forhold til to-sprogsundervisning og almen 
sprogligopmærksomhed igennem holddeling – dette fokus vil derfor blive udfordret ved en reduktion af puljen. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Den samlede ressource til undervisningen i dansk som andetsprog vil blive reduceret og der vil derfor ikke være en 
mulighed for at opretholde den hidtidige personaleressource på området, besparelsen svarer til 1,5 lærerårsværk. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen. 

5. Tidshorisont 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-01 Emne: Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -300 -300 -300 -300 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -300 -300 -300 -300 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der er siden 01.07.2015 blevet givet ”Klippekort” til borgere, der har over 10 timers personlig hjælp pr. uge. Midlerne er 
tilført ældreområdet som en statsligt finansieret ’klippekort-pulje’. 
Klippekortet kan bruges efter borgerens eget ønske til aktiviteter, der ligger uden for indsatser i kvalitetsstandarden 
 
Forslaget indebærer en nedjustering af puljen til klippekort med 20 pct.  
 
Den nærmere udmøntning skal ske i Social- og Sundhedsudvalget.  
 
Visitationen til klippekort ligger under Myndighed og i forbindelse med denne opgavevaretagelse blev der tilført 0,1 mio. 
kr. til Myndighed. Selv om opgaven bortfalder, indgår det tilførte budget til Myndighed ikke i ovennævnte forslag. 
 
Forslaget indebærer en reduceret mulighed i Hjemmeplejen for at planlægge opgaver fleksibelt i forhold til tidspunkter 
på dagen, hvor der ikke naturligt ligger mange opgaver. Dette minimerer Hjemmeplejens mulighed for at opnå en 
brugertidsprocent, der svarer til beregningsgrundlaget. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

De svageste borgere, der er målgruppen for indsatsen, vil have reducerede muligheder for at modtage aktiviteter, der 
ligger uden for kvalitetsstandarden og som de selv vælger. 
Dette kunne være aktiviteter, der skulle fastholde borger i eget liv og give øget selvbestemmelse. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der vil ske personalereduktioner. 
Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

01.01.2020 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-02 Emne: Reduktion af klippekortsordning med 20 pct, Plejeboligområdet 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -550 -550 -550 -550 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -550 -550 -550 -550 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Siden 01.01.18 har alle beboere fået tilbudt 30 min pr. uge, som kan bruges til en valgfri aktivitet sammen med en 
medarbejder. Midlerne er tilført ældreområdet som en statsligt finansieret ’klippekort-pulje’. Denne ordning foreslås 
reduceret med 20 pct.. 
 
Den nærmere udmøntning skal ske i Social- og Sundhedsudvalget.  

 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Nedjusteringen af midlerne til klippekortsordningen med 20 pct. vil betyde en forringelse af den enkelte borgers 
livskvalitet. Klippekortsordningen bliver brugt til at opfylde ønsker hos den enkelte til aktiviteter/samvær, især de 
beboere som har et sparsomt netværk vil blive ramt. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Medarbejderne vil få en opgave mindre, men omvendt vil der også være et behov hos nogle beboere uden netværk 
som skal løses på andre måder, hvis klippekortordningen bortfalder.  
Der vil skulle reducereres i medarbejderstaben. 
Forslaget vil medvirke til at lette rekrutteringspresset på ældreområdet 
 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen  

5. Tidshorisont 

01.01.2020 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-04 Emne: Tilskud til Poulsker-hallen      

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 200 0 0 0 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 200 0 0 0 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I 2020 afsættes der 200.000 kr. til opgradering af de indvendige faciliteter, så hallen kommer på niveau med øens 
øvrige haller.  
PIF har tidligere ansøgt om tilskud til forbedring af lys i hallen, men udmøntningen vil blive aftalt med foreningen. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

      

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

      

6. Politisk behandling af emnet 

- 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid 
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Spareforslag 
Nr.: JUFU-05 Emne: Indførelse af en selvbetjent ugentlige åbningsdag på Rønne Bibliotek 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -300 -300 -300 -300 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -300 -300 -300 -300 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der indføres en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget medfører store serviceforringelser for alle brugere i 20% af den p.t. betjente åbningstid. Børn, IT-svage 
voksne og turister vil være helt afskåret fra at bruge biblioteket i dette tidsrum. Alle brugere med behov for hjælp må 
henvises til den resterende betjente åbningstid 4 dage om ugen, hvilket vil give længere køer hvis ikke der afsættes 
ekstra personale til betjeningen. 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Vagtpersonalet reduceres med 30 ugentlige timer. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Betjeningsforholdene på de øvrige biblioteker berøres ikke. 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2020. 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 22 Biblioteker Center Natur, Miljø og Fritid 
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Spareforslag 
Nr.: JUFU-06 Emne: Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -130 -130 -130 -130 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -130 -130 -130 -130 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Bibliotekets administrative opgaver rationaliseres, og biblioteket byder ind på at løse administrative opgaver for andre 
institutioner.  
 
Der skal ses på effektivisering af administrationen på biblioteket i sammenhæng med Kulturskolen.  

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Efter en indkøring vil bibliotekets brugere næppe mærke nogen serviceforringelse.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen skal ses som et forsøgsprojekt, hvor endemålet er at administrativ samdrift forstået som fælles 
ressourceudnyttelse skal give en samlet besparelse på 130.000 kr.  
 
Indledningsvis reduceres den samlede normering til administrative opgaver på biblioteket reduceres med 12 timer 
ugentligt. Administrative opgaver består af personaleadministration, indkøb og PR. 
Forslaget berører hele organisationen på Biblioteket, da det er et område som er i kontakt med alle grene af 
virksomheden.  
Der er i øjeblikket ikke fuldt overblik over hvilke konkrete administrative opgaver det vil være muligt at effektivisere, og 
der er ingen præcedens fra andre steder i landet der kan bruges til et skøn over den nøjagtige gevinst. Dog er den 
igangværende integration af PR-arbejdet med andre institutioner et eksempel på samling af administrative opgaver. 
 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan igangsættes den 1. januar 2020 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 22 Biblioteker Center Natur, Miljø og Fritid 



Bornholms Regionskommune  Budget 2020 – 2023 

 Side 1 

 
 

Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-14 Emne: Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 500 0 0 0 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 500 0 0 0 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst 
og behov for kvalificeret arbejdskraft. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at BRK’s medfinansiering sættes til 500.000 kr. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

      

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

      

6. Politisk behandling af emnet 

- 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
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Anlægsforslag 
Nr.: JUFU-A01 Emne: Tilskud til museumsbyggeri 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)  8.500 8.500       

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 17,0 mio. kr. yderligere som anlægstilskud til museumsbyggeriet. Der afsættes 8,5 mio.kr. i hvert af årene 
2021 og 2022.  
 
 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Center Natur, Miljø og Fritid  
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Spareforslag 
Nr.: NMU-01 Emne: Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct. 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Havnetaksterne for gæstesejlere forhøjes med 5 pct., hvilket vil give en merindtægt på 100.000 kr. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Der vil være en prisstigning for gæstesejlerne.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: NMU-16 Emne: Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 536 755 755 755 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 536 755 755 755 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

22 busser flyttes fra Nordre Kystvej til Titan, Industrivej 10, 3700 Rønne, 12 busser forbliver på Rønne Havn, 
administration, drift m.v. forbliver på Munch Petersensvej. Værksted flyttes fra Nyeboes Auto på Åkirkebyvej til Titan, 
Industrivej 10, 3700 Rønne.  
Baggrunden er at Nyeboes Auto pr. 1. oktober 2019 har overtaget Titan Lastvogne.  
Der er værkstedsfaciliteter og kan umiddelbart etableres vaskehal, tankning m.v. Der er lokaler så chaufførvelfærd, 
omklædning m.v. er etableret.  
Der er yderligere et areal på 13.000 m2 der kan benyttes til busparkering i umiddelbar nærhed af pause/mødelokale, 
klargøring og værksted. 
Værksted og vaskehal er fire gange så stort som værkstedet på Åkirkebyvej og huslejen er den samme som på 
Åkirkebyvej. Der vil ikke være nogen omkostninger til opsigelse af lejemål, idet der er samme udlejer, bare nogen andre 
lokaler.  
 
Der vil være en omkostning til etablering af vaskehal og parkeringsplads, men den forventes at kunne holdes inden for 
den anlægsbevilling BAT har på fraflytning af Remisen kr. 400.922 
 
For at kunne indgå denne lejekontrakt er der et krav om at kontraktlængden er minimum 8 år.  
Parkeringsareal skal lejes til kr. 150.000 årligt, hvilket modsvares af en mindre omkostning til leje af grusparkeringen på 
Nordre Kystvej.  
   
Ved fraflytning af Remisen og Grusparkeringen på Nordre Strandvej vil der være en afledt udgift til ekstrakørsel fra 
Industrivej10, Rønne til start og slut på ruter. Vi udarbejder naturligvis den mest optimale vagtplan, så udgiften 
minimeres.  
 
Der vil være en årlig driftsbevilling i forbindelse med flytning. 
  

Driftsbevilling 
 

Husleje årligt:    

Befæstet areal  150.000 

Hal – udgiftsneutral ift. Nyboes - 

Afledt udgift til ekstrakørsel 942.400 

Mindre omkostning til leje af grusparkeringen -97.860 

Yderligere optimering af driften ved flytning til Titan -240.000 

 I alt 754.540 
 
 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Natur- og Miljøudvalget 57 Kollektiv trafik Center for Ejendomme og Drift 
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2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

 

6. Politisk behandling af emnet 
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A01 Emne: Parkeringsforhold i primært kystbyerne 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 500 500 500 500 

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til et løft af parkeringsforholdene i primært kystbyerne.  

2. Tidshorisont 

2020 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center Natur, Miljø og Fritid  
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Spareforslag 
Nr.: NMU-A02 Emne: Besparelse på den disponible anlægspulje for veje og broer 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -2.000 2.000 2.000 2.000 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den disponible anlægspulje for veje og broer nedjusteres med 2,0 mio. kr. årligt.  
 
Puljen reduceres med forslaget med ca. 11 pct.  

 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 Ingen 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Samlet disponering af puljen foretages af Natur og Miljøudvalget - disponering i 2019  - 25% til CNMF og 75 % til CED 

5. Tidshorisont 

2020 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Natur- og Miljøudvalget 53 Veje, parker og anlæg Center for Ejendomme og Drift 
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A03 Emne: Trafiksikkerhedsarbejder - forskydning fra 2019-22 til 2020-23 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)                   1.000 

Drift (D)                   1.000 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Trafiksikkerhedsarbejderne forskydes fra 2019-2022 til 2020-2023.  

Det afsatte budget i 2019 indgår som en del af de annullerede anlæg i 2019 og i stedet tilføres 1,0 mio. kr. i 2013. 

 

Med tilførslen i 2023, står der årligt 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2023. 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center Natur, Miljø og Fritid Veje, havne og beredskab 
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A05 Emne: Nulstilling af anlægsbudget til madskole Hans Rømer Skole 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)  -10.658             

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget annullerer anlægsbudgettet på 10,7 mio. kr. i 2021 til madskole på Hans Rømer Skolen. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU-08 Annullering af anlægsbudget til madskole på Hans Rømer Skolen.  
 
 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift  
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A07 Emne: Børnehus i Allinge - udskydelse med 1 år 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 584 -9.808 1.084 8.724 

Drift (D) 584 -9.808 1.084 8.724 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2022.  
 
Med opstart i 2022 vil anlægsbevillingen blive 9,8 mio. kr. i 2022 og 8,7 mio. kr. i 2023 
 

Udskydelse af børnehus i Allinge 
I 1.000 kr.

2019 2020 2021 2022 2023

Inden ændring - Etablering af nyt børnehus i Allinge 584 - 9.808 8.724 

Udskydelse med 1 år - 584 - 9.808 8.724

Ændring ift. nuværende anlæg -584 584 -9.808 1.084 8.724

 

. 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift  
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A08 Emne: Plejecenter Bykær, boliger  - udskydelse med 1 år 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 0 -4.826 -14.478 -19.304 

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes med et år.  

 

Med opførelse i 2023 vil anlægsbevillingen blive 4,8 mio. kr. i 2022 og 19,3 mio. kr. i 2023 

 

Den planlagte lånefinansiering udskydes tilsvarende.  

 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift  
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A08 Emne: Plejecenter Bykær, servicearealer  - udskydelse med 1 år 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 0 -574 -1.721 -2.295 

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Opførelsen af Plejecenter Bykær udskydes med et år.  

 

Med opførelse i 2023 vil anlægsbevillingen blive 0,57 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i 2023 

 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift  
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Anlægsforslag 
Nr.: NMU-A09 Emne: Reservering af midler til samling af administration, ny proces 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 5.000 10.000 10.000  

Drift (D)     

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Det politiske ønske om at sikre bedre fysiske rammer og en mere hensigtsmæssig og effektiv placering af blandt andet 
kommunens administrative medarbejdere fastholdes.  
 
Det hidtidige arbejde ønskes dog gentænkt i en ny proces med større politisk forankring i Økonomi-, Erhvervs- og 
Planudvalget.  
 
Der afsættes i alt 25 mio. kr. over en årrække i supplement til de eksisterende renoveringsmidler til bygningsdrift til 
arbejdet.  
 
Der fremlægges en sag til politisk behandling med en revideret proces- og tidsplan senest i foråret 2020. Arbejdet 

igangsættes med et fællesmøde mellem gruppeformændene og direktionen efter budgetvedtagelsen. 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift  
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Spareforslag 
Nr.: ØEPU-01 Emne: Bright Green Island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -200 0 0 0 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -200 0 0 0 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

De afsatte midler i 2020 til understøttelse og gennemførelse af Bright Green Island indsatsen, herunder grønne 
besparelser og fremme af bærdygtig erhvervsudvikling, reduceres med 200.000 kr. Midlerne reduceres med ca. 36 pct. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Når projektet Bright Green Island revitalisering afsluttes den 31.08.19 skal der findes andre midler til videreførelse af 
mange af de større og mindre aktiviteter og driftselementer, som har været gennemført siden 2016 i regi af BRK.  
 
Gennemføres forslaget betyder det at der i 2020 vil være reducerede muligheder for at understøtte BRKs Bright Green 
Island indsats som fx:  
- interessent- og borgermøder, om fx KBUs møder med branche- og borgerforeninger, samfundsdebattet om CO2målet, 
mv. 
- samarbejde med erhvervslivet om information, rekruttering, debat mv. som fx deltagelse i Bornholm i Kbh., Åbent 
Landbrug, lokalmøder, erhvervsnetværk, mv. 
- ingen midler til at udvikle og styrke synlighed, formidling, koordinering og kommunikation gennem fx 
kommunikationsmaterialer (roll-ups, pjecer, fx CO2-debatavisen) samt drift og udvikling af BGI info-standere (der står i 
lufthavnen, ved Færgen og i Borgercenteret), drift af website, mv.  
- ingen midler til medfinansiering ved fondsansøgninger – p.t. afdækning om ansøgninger til formidling/læring i 
samarbejde folkeskolen og Campus, lokalsamfundsudvikling, o.a. 
-ingen midler til eksterne konsulenter, oplægsholdere, eksperter, kortere ansættelser ved særlige forløb mv.  
 
Samlet set betyder ovenstående at øens borgere og erhvervsliv vil opleve, at BRKs indsat omkring Bright Green Island 
synlighed, inddragelse, deltagelse, samarbejde, udvikling, mv. vil blive reduceret.  
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forringede muligheder for at løfte de nuværende ambitioner i Bright Green Island Visionen og BRKs handleplan 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Forringede muligheder for at understøttede udviklingen af en bæredygtig omstilling og identitet i kommunens 
organisation og service. 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 42 Erhverv, byg og plan Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
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Spareforslag 
Nr.: ØEPU-03 Emne: Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -700 -1.230 -1.230 -1.230 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -700 -1.230 -1.230 -1.230 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fra 2020 er der afsat ca. 3,5 mio. kr. årligt til driften af turistinformationerne på Bornholm.  
 
Med forslaget lukkes turistinformationerne i Aakirkeby, Hasle og Svaneke 
 
Spareforslaget kan ikke have fuldt gennemslag i 2020, da medarbejdere, lejemål og andet skal afvikles. Derfor 
forventes der kun at kunne spares 700.000 kr. i 2020, men at forslaget kan fuldt implementeres fra 2021 og frem. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

På Turismepolitisk topmøde, arrangeret af KL, blev det flere gange pointeret, at man i resten af Danmark er i gang med, 
eller færdige med, at nedlægge de traditionelle turistinformationer. De bliver i stedet erstattet af teknologiske løsninger, 
eller ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Dette er en trend som også bakkes op af Sekretariatet for Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.  
 
Alt andet lige kommer færre midler til turistinformationerne også til at betyde færre ressourcer på området. Det kan 
forventes, at det kommer til at tage tid for erhvervsliv og turister til at vænne sig til den nye situation.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Det betyder, at de medarbejdere der er ansat i turistinformationerne står til at miste deres arbejde, samt at evt. lejemål 
vil blive opsagt.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 42 Erhverv, byg og plan Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat 
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Spareforslag 
Nr.: ØEPU-05 Emne: Besparelse på revisionskontoen 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -50 -50 -50 -50 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -50 -50 -50 -50 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion af revisionskontoen svarende til 6,5 pct. af budgettet. 

 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Det vil betyde, at der i udgangspunkt ikke er budget til andet end de faste revisionsopgaver, der ligger inden for 
kontrakten. Hvis der opstår behov for ad hoc-analyser eller lign. skal de finansieres på anden vis. Det kan fx være inden 
for det enkelte centers egen ramme eller via den centrale konsulentkonto. 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der skal ikke afskediges medarbejdere som følge af forslaget. 
 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Se under pkt. 2. 
 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2020. 
 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: ØEPU-07 Emne: Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm  2020 og frem 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 400 400 400 400 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 400 400 400 400 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Med henblik på en fortsat intensiveret indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, 
Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby, afsættes 400.000 kr. til ansættelse af medarbejder gældende 
fra 2020 og frem. 
Herved kan det igangsatte intensive arbejde med håndhævelse af bopælspligten opretholdes og den positive dialog 
med blandt andet borgere og feriehusudlejere udvikles yderligere. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Kommunens håndhævelse af bopælspligten er af stor betydning for Bornholm og for borgerne i de 8 byer. Den nu 
intensiverede indsats har været efterspurgt af borgerne gennem flere år. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Med udvidelsesforslaget vil der blive tilført resourcer til området, hvorved kommunen kan varetage arbejdet med 
håndhævelse af bopælspligten på en måde, der imødekommer borgernes forventning. Med den nuværende bemanding 
i kommunens juridiske service, er det ikke muligt, at arbejde intensivt med området, idet der mangler 
medarbejderressourcer til varetagelse af området.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Et fortsat intensivet arbejdet med håndhævelse af bopælspligten vil i særdeleshed få betydning for arbejdet i Plan og 
Udvikling, herunder arbejdet med lokalplanernes afgrænsninger.  Forslaget vil desuden have betydning for 
Borgerservice og kommunens øvrige arbejde med at skabe øget bosætning på bornholm.  

5. Tidshorisont 

      

6. Politisk behandling af emnet 

ØEPU 20. februar 2019 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration og it Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
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Udvidelsesforslag 
Nr.: ØEPU-08 Emne: Whistleblower-ordning 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 100 100 100 100 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 100 100 100 100 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 100.000 kr. årligt til etablering og drift af en whistleblower-ordning. 
 
En Whistleblowerordning er et tilbud til ansatte i kommunen og samarbejdspartnere der giver mulighed for at videregive 
information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen uden at frygte for ansættelsesretlige 
reaktioner.  
 
Formålet er: 
• At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen 
• At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen 
• At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og 
ulovligheder i kommunen  
 
Ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i kommunen, og den er tiltænkt de situationer, hvor 
forholdet ikke kan håndteres indenfor eksisterende organisation. En whistleblowerordning giver medarbejdere en 
neutral kanal til at informere, hvis noget er galt. 

Whistleblowerordninger kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om 

• Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og grove overtrædelser af 
tavshedspligt 

• Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser. 
 
Whistleblowerordninger er ikke tænkt anvendt til at indberette samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige 
beslutninger  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration og it Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
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5. Tidshorisont 

      

6. Politisk behandling af emnet 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: ØEPU-13 Emne: Aktiviteter i regi af Udsatteråd 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Merudgift 25 25 25 25 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 25 25 25 25 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 25.000 kr. årligt til iværksættelse af aktiviteter og initiativer i regi af Udsatterådet. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

      

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 64 Politikere Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat
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Anlægsforslag 
Nr.: ØEPU-A02 Emne: Salg af jord og ejendomme 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 

Drift (D) 0 0 0 0 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der er årligt budgetlagt med en nettoindtægt på 1,0 mio. kr., men som følge af øget salgsaktivitet de senere år, hæves 
budgettet med 2,3 mio. kr.  
 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat      
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Spareforslag 
Nr.: 

TVÆR-01 
Emne: Nedlæggelse af fire stillinger (fundraiser, mad- og måltidskonsulent, BGI og 

borgerambassadør) 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Mindreudgift -1.849 -2.217 -2.217 -2.217 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -1.849 -2.217 -2.217 -2.217 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Med forslaget nedskaleres kommunens indsats på områder som fundraising og en række andre centrale 
konsulentfunktioner.  
 
De nedlagte funktioner er fundraiser, mad- og måltidskonsulent, Revitalisering af BGI samt borgerambassadøren. 
 

Besparelse på centrale stillinger, tilrettet for forventet opsigelsesvarsler 

  2020 2021 2022 2023 

Fundraiser             448          538          538          538  

Mad- og måltidskonsulent             510          612          612          612  

Revitalisering og opgradering af BGI             352          527          527          527  

Borgerambassadøren             540          540          540          540  

I alt          1.849       2.217       2.217       2.217  

 
Som helhed skal der ses på, hvordan besparelsen kan gennemføres med færrest konsekvenser for kommunens 
langsigtede arbejde. 
 
Selvom borgerambassadørfunktionen i den nuværende konstruktion på ældreområdet nedlægges, arbejdes der videre 
med at udarbejde et oplæg til en borgerambassadørfunktion, der dækker alle af kommunens borgerrettede områder.  
 
Ressourcerne til revitalisering af Bright Green Island strategien reduceres. Der skal udarbejdes et oplæg til sikring af 
arbejdet med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende 
ressourcer. Arbejdet forankres under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, som i den forbindelse også får ansvaret for 
at finde midler til at fortsætte arbejdet med World Craft Region fra 2020. 
 

 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration og it Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat 
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Forslaget indebærer afskedigelse af medarbejdere. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

Man risikerer ved nedlæggelse af stillingen som fundraiser, at koordineringen såvel som den konkrete fundraising 
vanskeliggøres. Dette vil formentlig betyde, at allerede etablere personlige relationer til fondene skal genopbygges. I 
sidste ende vil Bornholm efter alt at dømme gå glip af en væsentlig del af de eksterne finansieringsmuligheder, der er til 
kommunale projekter og anlæg. 
 
Såfremt funktionen som mad- og måltidskonsulent nedlægges bortfalder understøttelsen af nye og eksisterende 
initiativer på mad- og måltidsområdet, herunder kommunens involvering i Bornholms fødevarestrategi partnerskabet 
bestående af, Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional 
madkultur, arbejdet i de kommunale køkkener med økologiomlægning, lokalefødevarer og mindskelse af madspild for at 
understøtte dels sundhedsfremme og øget maddannelse, men også ressourcebesparelser og lokal erhvervsudvikling 
via flere lokale køb. 
 
Hvis bevillingen til funktionen som projektleder for Bright Green Island bortfalder, er der umiddelbar risiko for at arbejdet 
med Bright Green Island mister pusten og at ingen længere kan varetage tovholderfunktionen i arbejdet, dels internt i 
BRK i henhold til den vedtagne handleplan for 2019-2020, dels i samarbejdet med øens øvrige aktører, virksomheder 
og borgere. 
 
Siden 2017 har borgere og pårørende, som er i berøring med ældreområdet kunne henvende sig til en 
borgerambassadøren og få råd, vejledning og svar på spørgsmål og klager. Samtidig har borgerambassadøren haft til 
opgave at formidle viden og læring – i et borgerperspektiv – til ældreområdet, med det formål at ældreområdet leverer 
en service, som opleves god.  
Borgerne vil stadig kunne henvende sig til ældreområdet og få råd og vejledning samt svar på spørgsmål. Dialogen med 
borgere og pårørende vil dog være mere begrænset og fokuseret på den enkelte situation. Det overordnede 
læringsperspektiv vil gå tabt. 
 
 

5. Tidshorisont 

Foråret 2020 

 


