
2023 2024 2025 2026

Serviceudgifter:
Nr. Økonomiudvalget

1 Musskema.dk - budgettet nulstilles, da udgiften udkonteres -475 -475 -475 -475
1 Besparelse på kontoen for konsulentbistand -109 -109 -109 -109
4 Viden og Strategi - reduktion af driftsbudget -844 -844 -844 -844
4 Viden og Strategi - reduktion af lønbudget -1.193 -1.193 -1.193 -1.193

5
Land, By og Kultur - reduktion af lønbudgetterne på kto 6 -
svarende til ca. 2 stillinger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

6 Beskæftigelse - reduktion af lønbudgetterne -1.250 -1.250 -1.250 -1.250

9
Personale og Digitalisering - besparelse på den direkte
IT-support samt understøttelsen af organisationen om-
kring HR og Digitalisering -205 -410 -410 -410

9
Personale og Digitalisering - beskæring af pulje til ind-
satser til forbedring af digital infrastruktur -200 -200 -200 -200

9
Personale og Digitalisering - Hjælpen til indkøb og valg
af printere bortfalder og kontrakten med IKR opsiges - 
udløber juni 2024 -125 -250 -250

9
Personale og Digitalisering - udskiftning af nuværende
telefonisystem -300 -300 -300 -300

9
Personale og Digitalisering - barselsudligningspuljen re-
duceres fra dækning på 100% til 80% af udgifterne -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

9
Personale og Digitalisering - undlade at genbesætte en
ledig stilling i kantinen på Ringkøbing Rådhus -250 -250 -250 -250

9
Personale og Digitalisering - besparelse på rengørings-
udgiften på servicecenter Videbæk ved udbud -75 -150 -150 -150

Nr. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget
10 Reduktion af Destination Vesterhavet -250 -250 -250 -250
10 Reduktion af Vækstpuljen Erhvervsvækstforum -600 -600 -600 -600
10 Reduktion af sponsorater -100 -100 -100 -100
NY Reduktion på erhvervsområdet -300 -300 -300 -300

Nr. Beskæftigelsesudvalget

11
Reduktion af budgettet til lægeerklæringer via op-
stramninger på området -460 -460 -460 -460

Nr. Børne- og Familieudvalget
12 Budgetregulering af diverse konti -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
13 Nedsættelse af central IT-pulje til skoler og dagtilbud -250 -500 -750 -1.000

15
Budget, der blev afsat til Erasmus+ ved budgetlægning
2022, fjernes -225 -225 -225 -225

16 Budgettildelingen til folkeskolerne reduceres -1.500 -1.500 -1.500 -1.000

17
Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for SFO børn
fra 55% til 60% -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

19
Stigningen i midlerne til "løft af folkeskolen" fra 2022 til
2023 tilføres ikke folkeskolen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

20
Stigningen i midlerne til minimumsnormering fra 2022 til
2023 og 2024 tilføres ikke dagtilbuddene -3.700 -6.700 -6.700 -6.700

NY Efteruddannelse dagtilbud 1.000 1.000 1.000 1.000
22 Reduktion af budgetrammen til Ungdomsskolen -600 -900 -900 -900

23
Ungdommens Uddannelsesvejledning - reduktion af 
budgetrammen -300 -450 -450 -450

26 Fælles uddannelsespulje under BF afskaffes -500 -500 -500 -500
29 Budgettet til sikrede døgninstitutioner reduceres -500 -500 -500 -500

Nr. Kultur- og Fritidsudvalget

31 Stadion og idrætsanlæg - reduktion af tilskud til boldbaner,
omklædning udeidræt og rammekonto idrætshaller -500 -500 -500 -500

32 Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning nedsættes -200 -200 -200 -200

Budgetkonference 29. og 30. august 2022.

Råderumsforslag

Hele 1000 kr.

30-08-2022



2023 2024 2025 2026

33
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - reduktion vedr. 
aktivitetspuljen, mål og net samt på leder- og 
instruktøruddannelse -300 -300 -300 -300

34 Budgettet til lokaletilskud nedsættes -500 -500 -500 -500
35 Kulturpuljen - en reduktion af puljen -50 -50 -50 -50
36 Tilskud til Talentakademiet RKSK nedsættes -50 -50 -50 -50
37 Bibliotekernes driftsbudget nedsættes -200 -200 -200 -200
38 Kulturskolen - reduktion af driftsbudgettet -200 -200 -200 -200
39 Driftstilskuddet til Ringkøbing-Skjern Museum nedsættes -200 -200 -200 -200

Nr. Social og Sundhedsudvalget
48 Reduktion i budgetrammen til specialiseret genoptræning -400 -400 -400 -400
49 Udligning af kørsel i egne biler i hjemmeplejen -400 -500 -500 -500
50 Reduktion af nattevagtsdækning i hjemmeplejen -510 -510 -510 -510

56
Reduktion i daglige ledere i handicapområde Nord med
en stilling -617 -617 -617 -617

58
Uvisiterede caféer i Handicap og Psykiatri - 
rammebesparelse -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

62
Nedlæggelse af sovende nattevagt på Satellitten i Han-
dicapområde Nord - varetages fremover af andre botilbud -404 -808 -808 -808

Nr. Teknik og Miljøudvalget
64 Grønne- og Fritidsområder - Diverse grunde og jordstykker -200 -200 -200 -200
65 Vejdrift - græsslåning -200 -200 -200 -200
66 Vandløbsvedligeholdelse - rammebesparelse -400 -400 -400 -400

67
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. - besparel-
se på konsulenthjælp -300 -300 -300 -300

68 Vandløbsrestaurering - rammebesparelse -400 -400 -400 -400
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