
Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget -4.661 -4.661 -4.661 -4.661

11 Dagpasning -993 -993 -993 -993

BSU-11-01 Bortfald af tilskud til pasning af egne børn -316 -316 -316 -316

BSU-11-02 Ekstra lukkedag i dagtilbud -208 -208 -208 -208

BSU-11-03 Ophør af overgangsprojekt -188 -188 -188 -188

BSU-11-04 Ny ledelsesmodel Mælkebøtten (minus 30%) -158 -158 -158 -158

BSU-11-05 Reduktion i pulje til små børnehuse -123 -123 -123 -123

12 Børn og Familie -1.425 -1.425 -1.425 -1.425

BSU-12-01 Ændring i tilgang til anbringelser over 15 år -1.133 -1.133 -1.133 -1.133

BSU-12-02 Reduktion af PREP og parrådgivning -150 -150 -150 -150

BSU-12-03 Reduktion i visiterede § 11.3 indsatser i Det gule team -110 -110 -110 -110

BSU-12-04 Reduktion i specialpædagogisk støtte i SFO på Frie Grundskoler -32 -32 -32 -32

13 Undervisning -2.243 -2.243 -2.243 -2.243

BSU-13-01 Bortfald af pulje til modersmålsundervisning -58 -58 -58 -58

BSU-13-02 Den frie befordring ved frit skolevalg fjernes -500 -900 -900 -900

BSU-13-03 Ét-årig nedjustering af projektaktiviteter mv. -800 0 0 0

BSU-13-04 Nedjustering af Ungdomsskolens aktiviteter -95 -335 -335 -335

BSU-13-05
Ingen fritidsdel i 7.-9. klasse på Heldagsskolen fra og med 
2021/2022

-500 -950 -950 -950

BSU-13-06 Hæve klassekvotient i modtageklasser i 2021 -290 0 0 0

Beløb i 1.000 kr. i 2020-pl
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Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

Social- og 
Sundhedsudvalget 

-7.154 -6.774 -6.774 -6.774

31 Ældre -3.894 -3.514 -3.514 -3.514

SSU-31-01 Reduktion af klippekortsordning, Plejeboligområdet -1.397 -1.397 -1.397 -1.397

SSU-31-02 Reduktion af dialogtiden, Hjemmeplejen -1.127 -1.127 -1.127 -1.127

SSU-31-03
Reduktion i puljen til aktiviteter, ledsagelse mv. til beboere på 
Plejeboligområdet

-870 -490 -490 -490

SSU-31-04
Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem 
løbende revisitering

-500 -500 -500 -500

 23. juni 2020 2 Spareforslag budgetmøde 1



Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

32 Psykiatri og Handicap -1.778 -1.778 -1.778 -1.778

SSU-32-01 Socialpædagogisk ledsagelse på botilbuddene -615 -615 -615 -615

SSU-32-02 Reduktion af personaletimer på Klintebos botilbud -200 -200 -200 -200

SSU-32-03 Reduktion på kørsel i Vennepunktet -193 -193 -193 -193

SSU-32-04 Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet -255 -255 -255 -255

SSU-32-05 Reduktion i aften og weekendtimer på Botilbuddet Røbo -100 -100 -100 -100

SSU-32-06 Reducere feriepulje for borgere på botilbud -90 -90 -90 -90

SSU-32-07 Stenbanen, reduktion af ydertimer i gruppe 3+4 -79 -79 -79 -79

SSU-32-08 Lukning af Pigeklubben på Klintebo -51 -51 -51 -51

SSU-32-09 Reduktion af pulje til uddannelse og opkvalificering -40 -40 -40 -40

SSU-32-10 Reduktion i åbningstid på Blæksprutten -60 -60 -60 -60

SSU-32-11 Reduktion af planlægningstid på Strøby/Skovlyst -51 -51 -51 -51

SSU-32-12 Lukning af værestedet Åsen -44 -44 -44 -44
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Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

33 Sundhed -1.482 -1.482 -1.482 -1.482

SSU-33-01
Reduktion af ernæringskonsulentfunktion i relation til opsporing af 
småtspisende ældre, Tværgående sundhedsteam

-330 -330 -330 -330

SSU-33-02 Personalereduktion, klinikassistenttimer, Tandplejen -200 -200 -200 -200

SSU-33-03 Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen -100 -100 -100 -100

SSU-33-04 Sammenlægning af lægefunktion - Rusmiddelområdet -75 -75 -75 -75

SSU-33-05 Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi -265 -265 -265 -265

SSU-33-06 Reduktion af Socialsygeplejerske funktion, Sygeplejen -262 -262 -262 -262

SSU-33-07
Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på 
Rehabiliteringscenter (fristevogn), Sønderbo

-100 -100 -100 -100

SSU-33-08
Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og 
aflastende ophold på Rehabiliteringscenter, Sønderbo

-50 -50 -50 -50

SSU-33-09 Personalereduktion, Kommunikationscenteret -100 -100 -100 -100
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Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

Job-, Udviklings- og 
fritidsudvalget

-1.907 -1.907 -1.907 -1.907

21 Kultur og Fritid -335 -335 -335 -335

JUFU-21-01 Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler -105 -105 -105 -105

JUFU-21-02 Reduktion i driftstilskud til Teaterforeningen Bornholm -30 -30 -30 -30

JUFU-21-03 Reduktion af budget til kulturaftale 2021-2024 -100 -100 -100 -100

JUFU-21-04 Reduktion af aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år -70 -70 -70 -70

JUFU-21-05 Rejsetilskud til foreninger -30 -30 -30 -30

22 Biblioteker -115 -115 -115 -115

JUFU-22-01 Besparelser på avis- og tidsskriftabonnementer -115 -115 -115 -115

41 Uddannelse og Beskæftigelse -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

JUFU-41-01 Flekspulje - reduktion af -500 -500 -500 -500

JUFU-41-02 Tolkekonto - reduktion af -300 -300 -300 -300

JUFU-41-03 Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør -200 -200 -200 -200

JUFU-41-04 Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob -400 -400 -400 -400

59 Idrætsområder -57 -57 -57 -57

JUFU-59-01
Ophævelse af miljøcertificering i Green Sport af 
Søndermarkshallen, Haslehallen, Klemenskerhallen og 
Svømmesalen

-10 -10 -10 -10

JUFU-59-02 Besparelse på indkøb af sportsudstyr -22 -22 -22 -22

JUFU-59-03 Besparelse på rengøring i Søndermarkshallen og Svømmesalen -25 -25 -25 -25
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Bornholms Regionskommune Budget 2021-2024

2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

Natur- og Miljøudvalget -1.584 -1.584 -1.584 -1.584

51 Beredskab 0 0 0 0

52 Teknik, Natur og Miljø -227 -227 -227 -227

NMU-52-01 Vejmyndighedsområdet – Besparelse på færdselssikkerhed -27 -27 -27 -27

NMU-52-02 Besparelse på Stranddriften -29 -29 -29 -29

NMU-52-03 Reduktion af Biodiversitetspuljen -171 -171 -171 -171

53 Veje, parker og anlæg -508 -508 -508 -508

NMU-53-01
Driftsbesparelse på vinterbudgettet, uden forringelse af 
vinterindsatsen

-508 -508 -508 -508

55 Ejendomme og Service -656 -656 -656 -656

NMU-55-01 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår -225 -225 -225 -225

NMU-55-02 Nedprioritering af bygningsvedligehold -254 -254 -254 -254

NMU-55-03
Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i 
sommerferien i ugerne 29 + 30 + 31

-133 -133 -133 -133

NMU-55-04
Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 i 
Bornholms biblioteker

-13 -13 -13 -13

NMU-55-05
Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 på 
udvalgte institutioner

-21 -21 -21 -21

NMU-55-06
Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 29 + 30 + 31 i de 
kommunale SFO´er

-10 -10 -10 -10

57 Kollektiv trafik -193 -193 -193 -193

NMU-57-01 Køre - og vagtplaner optimeres -193 -193 -193 -193
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2021 2022 2023 2024 Evt. bemærkningerBeløb i 1.000 kr. i 2020-pl

Økonomi-, Erhvervs- og 
Planudvalget

-1.082 -1.082 -1.082 -1.082

42 Erhverv, Byg og Plan 0 0 0 0

61 Økonomi og personale -319 -319 -319 -319

ØEPU-61-01 Personalereduktion ved øget digitalisering -219 -249 -319 -319

ØEPU-61-02
To-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og 
Personale

-100 -70 0 0

62 Administration og it -763 -763 -763 -763

ØEPU-62-01 Besparelse på Plan og Udvikling -382 -763 -763 -763

ØEPU-62-02 Rammebesparelse på beviling 62, primært uddannelse -381 0 0 0

63 Folkemødet 0 0 0 0

64 Politikere 0 0 0 0
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