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Forklaringer på budgetudvikling ift.  
administrative støttefunktioner og kampagner  
 

Sagens kerne 

HB udtrykte på sit møde den 30. august ønske om en nærmere redegørelse for udviklingen af udgifter til 
hhv. administrative støttefunktioner de sidste 5 år og til kampagneområdet de sidste par år samt forklaring 
på den væsentlige stigning i antallet af årsværk fra 2019 til 2020.  
 

Baggrund 

Der har igennem mange år været holdt fast i en struktur på Aktivitetsplanen af hensyn til sammenlignelig-
hed tilbage i tiden. Aktiviteter blev placeret samme sted i strukturen, så vidt muligt med udgangspunkt i 
aktivitetens formål, uanset hvordan den enkelte aktivitet var organiseret i sekretariatet.  
 
I forbindelse med AP2018 var der fra sekretariatets ledelses side et ønske om en større sammenhæng mel-
lem aktiviteternes placering i AP-strukturen og den afdeling i sekretariatet, hvor aktiviteten primært hørte 
hjemme. Således flyttede man fx aktiviteterne Naturoplevelser, Giv naturen en hånd og Børn og unge fra 
Nationale emner til hhv. Organisation og Kommunikation. I AP2019 fortsatte man ad den vej og flyttede fx 
projekt Biodiversitet Nu over til Organisation og Giftfri Have til Kommunikation, fordi projektlederne for de 
to projekter hørte til i disse to afdelinger.   
 
Disse strukturelle ændringer gør det vanskeligt umiddelbart at sammenligne tilbage. Der er gode forklarin-
ger på, at tal går op og ned, men de er oftest blot strukturelle og handler sjældent om egentlige op- og ned-
prioriteringer. Begge dele bør fremgå af budgetforklaringer til repræsentantskabet ifm. vedtagelse af næste 
års budget, og der henvises til disse for yderligere dokumentation, ligesom HB kan få adgang til de detalje-
rede budgetskemaer, der ligger til grund for de besluttede budgetter.  
 

Udvikling i ressourcer til Administrative støttefunktioner 

HB har ønsket en redegørelse for stigningen i ressourcer anvendt til administrative støttefunktioner. Som 
oplyst på seneste HB-møde ligger den primære årsag i angivelsen af årsværk til ledelse: Tidligere har ledel-
sens årsværk været fordelt ud på de områder, ledelsen arbejdede med. Således havde de fire ledere under 
fællesledelsen i AP2016 hver 0,1 på ledelsen – resten var årsværk til ledelsesbetjening. I AP2017 var der to 
ufordelte årsværk til ledige lederstillinger, og i AP2018 var der en ny ledelse, som placerede årsværk pri-
mært på ledelse, dog ikke konsekvent, hvilket det først blev i AP2019, hvor der derfor er 4 årsværk på le-
delse. I forslaget til AP2020 er der afsat et ekstra årsværk til en administrationschef, og dermed er der 5 
årsværk på ledelse.  
 
Derudover betyder det særligt meget under Administrative støttefunktioner, at man gik fra at placere års-
værk på aktiviteter på tværs af afdelinger i sekretariatet, til at man placerer dem efter, hvilken afdeling den 
enkelte medarbejdere tilhører: Sammenligner man med budget 2018, fordelte vi dengang medarbejderne i 
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Serviceafdelingen ud på de konkrete projekter, så det fx fremgik af budgetskemaet, at service brugte 0,15 
årsværk på affaldsindsamlingen og 0,2 på Naturens dag osv.  
 
I 2020-budgettet er medarbejderne sat efter sidste års princip om, at de skal stå efter afdelingsplacering og 
ikke efter opgaven, og det giver nogle forskydninger. Ser man på de konkrete medarbejdere i serviceafde-
lingen, er der fuldstændig de samme nu, som der har været de sidste 5 år (mindst).  
 
Ser man på udgiftsniveauet uden lønudgifter, skyldes stigningen de sidste fem år ligeledes strukturelle æn-
dringer: Således har det betydning, at driftsudgifterne til Naturens Ambulance i AP2018 blev flyttet til Ad-
ministrative Støttefunktioner fra Naturformidling, og at Danmarks Naturfond og udgifterne hertil er flyttet 
til området i AP2019. Derudover har budgettet stort set været det samme de sidste 5 år, med undtagelse af 
prisstigninger på husleje og forsikringer. I AP2020 er der foreslået en ekstraudgift på 500 tkr. til renove-
ringsopgaver, som er blevet udskudt de seneste år, en it-pulje på 300 tkr. til automatiseringsopgaver samt 
200 tkr til rekruttering (se bilag 5-3 Forklaring til budgetsammenligning 20219-20).  
 
I nedenstående oversigt ses udviklingen i budgetterne for de seneste fem år: 
 

Årstal Årsværk på Adm. st. Heraf ledelse Udgifter uden løn Note 

2016 5,7 årsværk 0,7  8.570.000 kr.  

2017 4,6 årsværk 0,5 8.385.000 kr. Desuden to ufordelte lederårsværk 

2018 7,4 årsværk 2,8 8.775.000 kr. Inkl. 250 tkr. til Naturens Ambulance 

2019 9,8 årsværk 4,0 9.140.000 kr. Inkl. 440 tkr. til Danmarks Naturfond 

2020 11,2 årsværk 5,0 10.030.000 kr. Inkl. renovering, it og rekruttering  

 

Udvikling i ressourcer til kampagnearbejdet 

HB har desuden ønsket en forklaring af ressourcerne til kampagnearbejdet de seneste år, idet det umiddel-
bart ser ud som om, at der er et fald i ressourcerne. Forklaringen er også her af strukturel karakter, idet 
Giftfri Have er flyttet fra ’Kampagner og events’ under Kommunikation til ’Frivillighed og mobilisering’ un-
der Organisation og medlemmer. Det halve årsværk, som er afsat til projektet, ligger dermed under Organi-
sation og medlemmer, men i realiteten ligger opgaven hos en af de tre medarbejdere i kampagneteamet. 
 
Faktisk er antallet af årsværk på kampagneområdet tværtimod øget inden for de sidste par år, idet en med-
arbejder i 2018 skiftede fra kampagneteamet til en ledig stilling i organisationsteamet. Medarbejderen fort-
satte med at have 0,5 årsværk på et projekt, mens der blev ansat et helt årsværk i kampagneteamet. Der-
med gik der i realiteten et halvt årsværk fra organisationsområdet til kampagneområdet.  
 
Ser man på økonomien, er der heller ikke tale om et fald i den tildelte økonomi de sidste par år. I AP2018 
var der afsat 2.890 tkr., i AP2019 3.090 tkr. (heraf 200 tkr. til en familiekampagne) og i AP2020 2.890 tkr.. 
Det er ikke besluttet af HB at overføre ubrugte midler fra 2019 til 2020. 
 

Forklaring på stigning i antallet af årsværk 

Der er i forslaget til AP2020 en væsentlig stigning i antallet af årsværk i forhold til AP2019: fra 61,7 til 69,9. 
Forklaringen er i overordnede træk følgende (i AP-rækkefølge): 
 

 3,0 årsværk er de tre medarbejdere i Hav-projektet, som er eksternt finansieret 

 0,8 årsværk er en naturpolitisk medarbejder, som ved en fejl ikke indgik i budgettet sidste år 

 0,6 årsværk er frikøb af vicepræsidenten 

 1,0 årsværk er til det forestående strategiarbejde 

 1,0 årsværk er til Danmark Planter træer  

 0,4 årsværk er til håndtering af Grønt Guld 

 0,7 årsværk er ekstra bistand til afvikling af affaldsindsamling og Naturens dag  

 1,0 årsværk er en ny administrationschef 


