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Kære Michael Vindfeldt,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om økonomi og budgetter, henvises til vedhæftede notat fra økonomiafdelingen.
 
Det sene svar beklages.
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Michael Vindfeldt <mv@siriusadvokater.dk> 
Sendt: 6. maj 2021 11:09
Til: KBS@frederiksberg.dk
Emne: Spgm. om økonomi
 
Effektiviseringer
Hvor mange mio. er der effektiviseret for i årene fra 2010-nu?
 
Opgørelsen bedes opgjort pr. år og med angivelse af, hvilke partier der har deltaget i budgetforlig.
 
Skattesænkninger m.m.
Hvor mange mio. er der i samme periode anvendt til skattesænkninger, dækningsafgift, grundskyld og byggesagsgebyr.
 
De bedes opgjort pr. år og samlet kumuleret fra 2010-nu.
 
Politisk råderum
Hvor stort et politisk råderum i samme periode (opgjort pr. år), forstået som de penge de enkelte budgetforlig endte med at afsætte til politiske
prioriteringer.
 
Gæld
Hvor meget er gælden nedbragt med i denne periode, og hvilke besparelser har det givet i form af faldende udgifter til afdrag og gæld?
 
Digitalisering
Hvilke effektiviseringer er der i perioden 2010-nu hentet på digitalisering.
 
De bedes opgjort pr. år og samlet kumuleret fra 2010-nu.
 
Har nogen partier stemt imod disse?
 
Med venlig hilsen
Michael Vindfeldt
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Michael Vindfeldt, Advokat (H), partner
SIRIUS advokater
Dampfærgevej 10, 2. sal
DK-2100 København Ø
 
Telefon                   (+45) 88 88 85 85
Direkte (+45) 88 88 85 43
Mobil (+45) 28 76 57 55 
E-mail mv@siriusadvokater.dk

www.siriusadvokater.dk

  
Du kan læse om SIRIUS advokaters behandling af personoplysninger her.

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. 
Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi Dem venligst omgående underrette mv@siriusadvokater.dk samt slette e-mailen. 
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