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Budgetnotat med forklaring på årsværksfor-
skydninger 
I forrige bilag vistes forslag til budget for 2021 sammenlignet med budget for 2020. 

Det skal bemærkes, at der er nogle opgaver, der som led i organisationsændringen i løbet af 2020 
blev flyttet til en anden afdeling, hvorfor de nu findes et andet sted. Alle budgetlinjer er dog til at 
genfinde mellem årene. Eksempelvis er Erhvervspartnerskaber ikke længere under Organisation 
men vises nu under Kommunikation. 

For at skabe transparens omkring disse forskydninger er der vedlagt et ekstra bilag, hvor årsvær-
kene ses med udgangspunkt i budgettet for 2020. 

Forklaring på større forskydninger i årsværk: 

Budgetlinje / Årsværk Begrundelse 

2012 
Plan og kystsager  

 0,4 årsværk Aktivitetsniveau forventes lavere pga. 
mindre ny lovgivning de kommende år 

2018 
Klima, energi og infrastruktur 

 0,5 årsværk Styrkelse af klimaindsatsen 

2021 
Organisatorisk støtte 

 0,5 årsværk Organisatoriske enheder og organisato-
risk støtte opnormeres samlet set med 
1,4 årsværk. Det skyldes behovet for at 
bistå afdelingerne yderligere med uddan-
nelse og rådgivning, herunder særligt 
med at tiltrække nye aktive frivillige og 
organisere de nye. 

2022 
Organisatoriske enheder 

 0,9 årsværk Som ovenfor. 

2025 
Indsamling og arv 

 1,0 årsværk Ansættelse af en ekstra fundraiser 

2031 
Presse og kommunikation 

 1,0 årsværk Ansættelse af journalist i stedet for to 
journalistpraktikanter 

2032 
Digital kommunikation og gra-
fik 

 0,7 årsværk Ansættelse af en grafiker 

2035 
Naturformidling 

 2,0 årsværk Omprioritering, dog udføres arbejde vedr. 
naturformidling også ifm. Frivilligprojek-
ter mv. 

mailto:luise@dn.dk


 2 

2041 
Ledelse 

 1,0 årsværk 

 

I budgettet for 2020 bestod årsværkene 
ifm. 'Ledelse' af direktøren og fire afde-
lingschefer. I budgettet for 2021 er afde-
lingscheferne flyttet til de respektive af-
delinger, mens 'Ledelse' består af direk-
tør, administrationschef og to ledelses-
konsulenter. 

2043 
Personale 

 0,5 årsværk Omfordeling mellem Personale, Husfunk-
tioner og It 

 


