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Politikområdet Demokrati hører under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og har et samlet budget på 1,9 mio. 
kr., svarende til 0,08% af kommunens samlede driftsbudget. 
 
Politikområdet er organiseret i området Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv. 
 
Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde: 
 

Driftsbudget (mio. kr.) 2020 2021 2022 2023 2024 

Demokrati 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 

Demokrati 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 
 
Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau. 
 
Budgettet for området er alle serviceudgifter.  
 

Driftsbudget (mio. kr.) 2020 2021 2022 2023 2024 

Serviceudgifter 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 
 

1.0 Det overordnede budget 
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Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. 
 

2.1 Demokrati 
Under aktivitetsområdet udetales støtte gennem visionsarbejde i lokalråd, Frivilligcenteret, støtte til frivilligt socialt 
arbejde og til Vision 2030.  

Fokus i støtten er at give ressourcer; menneskelige, demokratiske og netværksmæssige til borgere og 
organisationer i kommunens civilsamfund.   

Aktiviteterne spænder fra den meget borgernære rådgivning af borgerne samt frivilligt socialt arbejde, til 
visionsindsatser i visionspuljen og gennem lokalrådene. 

Der findes lokalråd i Liseleje, Ølsted og Torup. 

2.0 Beskrivelse af området 
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3.1 Demokrati 
Rammebudget som prisfremskrives. 
 
 
 

3.0 Budgetforudsætninger 
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Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL’s pris- og lønindeks. 
 
Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af 
særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor. 
 

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling 
Området demografireguleres ikke. 
 

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser 
Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke for mængder og priser. 
 

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-
2023 

Ingen korrektioner. 
 

4.4 Ny lovgivning og andre ”udefra kommende” ændringer: 
Ingen korrektioner. 
 

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen: 
Der henvises til det særskilte bilag ” Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024”. 
 

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget 
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Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter. 
 

Anlægsbudget – 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Demokrati 7.601 0 0 0 

 
Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. 

  

5.0 Anlæg 



Demokrati 

6

Budget fordelt på aktivitetsområder  i 1.000 kr. 2021 
Demokrati 1.851 
Turisme 709 

Støtte og frivillig socialt arbejde 255 

Frivilligcenter 812 

Faste årlige tilskud 75 
  

6.0 Specifikation af budget 
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