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2023

2024

2025

2026

35.961

35.961

35.961

35.961

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-640

-1.460

-1.460

-1.460

-640

-1.460

-1.460

-1.460

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-1

-3

-3

-3

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god tilstand. Fremover varieres
pasningsniveauet af grønne områder fra sted til sted, og der vil være en større differentiering
i byens udtryk og vedligeholdelse af grønne områder end i dag. Det betyder, at udvalgte
arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt.
2. Status
Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god stand med en pleje, som opfylder
kommunens politiske vedtagne plejeniveau, der er beskrevet i ”Grøn Kvalitetshåndbog”. Der
er stor borgertilfredshed og visionen om en attraktiv kommune bliver opfyldt på det grønne
område. Der har de seneste år været en stor tilgang af brugere på byens grønne områder
med et dertil øget behov for pleje og renholdelse.
3. Ændringsforslag
Forslaget indebærer at pasningsniveauet kan variere fra sted til sted i henhold til ”Grøn
Kvalitetshåndbog”, der vil blive opdateret. Nedenfor er vist konkrete muligheder for ændret
pasningsniveau:
a) Omlægning af områder: Flere områder tilbageføres/omlægges til mindre plejetungt udtryk
– fx fra plantebede til græs eller buske. Dette kan gennemføres ved for eksempel at
erstatte plantebede/staudebede med græsrabatter, reducere antallet af vejtræer eller
ophør med udlægning af blomsterløg.
b) Ændret plejeniveau: Nedsættelse af niveau (frekvens) for pleje og renhold i udvalgte
områder
c) Ændret renholdelsesniveau: Reduktion i renholdelsesniveau, fx ophør/reduktion i
indsamling af affald på udearealer ved kommunale ejendomme og arealer, fx skoler, åbne
pladser og grønne områder. Dette kan kun få effekt hvis brugerne ændrer adfærd og/eller
den ansvarlige for aktiviteter i området (skole/kulturhus/institution) overtager opgaven
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således at brugerne selv udfører opgaven.
Forslaget kan implementeres fra 2023.
4. Konsekvens
At områder og arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt end i dag.
Ændringen i antal medarbejdere vil primært ske ved naturlig afgang og almindelig
personaleomsætning.
Ændringer i plejeniveau vil blive opdateret i ”Grøn Kvalitetshåndbog” i form af bilag.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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