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1. Indledning  
Svendborg Kommune oplever en fortsat befolkningsfremgang, øget efterspørgsel 
efter boliger og byggegrunde, øget beskæftigelse og større optimisme. For at 
fastholde denne positive udvikling er der i de kommende år behov for investeringer, 
der kan fastholde og løfte denne udvikling yderligere. Budgetforliget for 2017 er 
med til at understøtte denne udvikling, men de kommende års økonomiske 
udfordringer vil stille store krav til at fastholde denne udvikling. 
 
Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der 
sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav 
kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter. Udsigterne for den 
økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den offentlige 
økonomi i de næste mange år, og som følge heraf forventes de årlige 
økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til kommunerne under ét. 
 
Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor 
finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for 
et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det over 100 mio. kr. i 2017, og 
hvor der i 2018-21 stort set er budgetlagt med samme beløb. Dette faktum gør, 
sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor 
kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter, 
og/eller ved at økonomiaftalen for 2018 ligger under det budgetlagte niveau.  
 
Inden for disse snævre rammer skal kommunen håndtere et betydeligt demografisk 
pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil presse 
kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget forventning 
om, samt øget krav til kvaliteten i den kommunale service. 
 
I det vedtagne budget er der også i de kommende år indlagt krav om effektivise-
ring og udgiftsreduktion, som kræver løbende analyser og tiltag. Endvidere er der 
som nævnt en forventning om at tilskud og udligning samt særtilskud fortsætter på 
nuværende niveau, hvortil der bør være forventning om en mere retfærdig 
udligning ved reformen i 2019. 
 
Processen for budgetlægningen 2018 holder fast ved den nuværende økonomiske 
kurs, som ligger inden for rammerne af den økonomiske politik. Set i lyset af 
kommunens stramme økonomi, er der lagt op til en mere offensiv proces, hvor 
Økonomiudvalget allerede i marts og april vurderer evt. udgiftspres på baggrund af 
regnskabet for 2016, udviklingen i 2017 samt afledte udgiftsmæssige konsekvenser 
af kommunens nye befolkningsprognose. 
 
Denne vurdering danner grundlag for en drøftelse af, om der skal iværksættes 
initiativer for at imødegå et eventuelt udgiftspres – enten ved revurdering af 
fremskrivningsmetoder eller gennemførelse af budgetreduktioner. Som grundlag for 
disse drøftelser udarbejdes oversigt over gennemførte tekniske budgetudvidelser og 
politiske besluttede udvidelser siden 2013. 
 
Kommunen har indenfor nuværende anlægsramme alene mulighed for at prioritere 
de mest nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt allerede igang-
satte projekter, hvorfor nye projekter kræver omstilling fra driftsbudget eller udefra 
kommende finansiering. 
 
Omfanget af anlægsoverførsler har i de senere år ligget på et højt niveau, og en 
accelereret realisering heraf vil udfordre kommunes likviditet. Som følge heraf vil 
Økonomiudvalget på mødet i april drøfte muligheder for et mere realistisk 
anlægsbudget i overensstemmelse med den økonomiske politik.  
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2. Økonomisk politik 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 
kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at 
kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. 
 
Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på 
kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der 
lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. 
 

 
 
Kommunens økonomiske målsætninger, der siden 2011 har været et driftsoverskud 
på mindst 100 mio. kr. og en kassebeholdning på mellem 80 og 100 mio. kr. 
fastholdes og skærpes fra 2019.  
 
Afviklingsprofilen for kommunens gæld betyder, at afdragsbyrden i de kommende 
år øges, og aftaleparterne bag budgetforlig 2017 erkender, at der fra 2019 er 
behov for at øge kravet til driftsoverskuddet. Dette er foreløbig opnået ved at 
reducere udgiftsniveauet med yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2019 og øge kravet 
til driftsoverskud til 120 mio.kr. 

• Økonomisk strategi
– Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 

– Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr.

– Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den 
årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag

• Principper
– Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner

– Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen

– Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret 

budget

– Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og 
rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

– Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt 

tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.

– Realistiske anlægsbudgetter – undgå store anlægsoverførsler mellem 

årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab
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3. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for budget 2018 har fortsat fokus på at understøtte 
Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser samt fastholdelse og 
udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske 
rammer. 
 
På baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for budget 2017 
er processen for 2018 ændret væsentligt, idet Økonomiudvalget i marts og april vil 
vurdere evt. udgiftspres, og drøfte behov for tiltag til imødegåelse, således at 
presserende nye sparekrav reduceres mest muligt og det økonomiske råderum 
fastholdes. 
 
Figur 1: Overordnet budgetproces 

Budgetproces 

Jan –
marts

Politikker, strategier, 
mål og resultatkrav

April -
Juni

August -
september

Oktober -
december

Økonomi/ressourcer

Økonomiudvalget udmelder 
eventuelle temaer.
Fagudvalg fastlægger egen 
budgetproces.

Fagudvalg drøfter, prioriterer og 
udarbejder forslag til 
temaer/indsatsområder bl.a. med 
udgangspunkt i politiker og 
strategier

Fagudvalg fremsender materiale 
til budgetforhandlinger

Fagudvalg godkender bidrag til 
Service og Økonomi og 
fastlægger proces for 
udmøntning af budget og 
indsatser

Budgetprocedure vedtages

Fastlæggelse af retningslinjer for
merudgifter til teknisk budget og udvidel-
sesforslag.

Budgetrammer udmeldes (ØKU)
Basisbudget udarbejdes
Kvalificering af budgetforudsætninger

Kommuneaftale foreligger
Orientering af Byråd + anlægsseminar

Vurdering af økonomisk råderum
Budgetseminar
Borgermøde
1. Behandling af budget
Budgetforhandlinger

Budgetvedtagelse (2. behandling)

 
I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2018. 
 
 
Det politiske arbejde 
 
I februar måned 2017 fastlægges faserne for budgetarbejdet gennem vedtagelsen 
af budgetproceduren.   
 
I foråret afholdes budgetdrøftelser i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske 
rammer i eksisterende budgetter. 
 
Med afsæt i den historiske udvikling fra 2013 omkring indarbejdede udgifter i det 
tekniske budget samt i politisk besluttede udvidelser drøfter Økonomiudvalget i 
marts retningslinjer for håndtering dette. Retningslinjerne vil danne ramme for 
Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser på april mødet.    
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I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, 
foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose med henblik 
på en revurdering af fremskrivningsmetoder eller budgetreduktion. Endvidere vil 
Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan medgå til udmøntning af 
udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra 2019 samt status på igangværende 
effektiviseringsprojekter jf. KL’s Styring og Effektiviseringsprogram. 
 
I juni 2017 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Svendborg 
Kommune, som præsenteres for Byrådet på budgetseminaret ultimo juni måned. 
 
Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens 
konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i 
Økonomiudvalget. På baggrund heraf beslutter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal 
udarbejdes et sparekatalog og proces herfor. 
 
Den 29. august 2017 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få 
gennemgået det økonomiske budgetgrundlag, fagudvalgenes temaforslag, samt 
direktionens budgetforslag til 1. behandling. 
 
Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 15. 
september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden 
23. – 24. september 2017. 
 
Fagudvalgenes rolle 
Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, også 
selv om fastsættelse af de økonomiske rammer afventer udfaldet af økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL. 
 
Fagudvalgenes budgetarbejde har således størst koncentration i perioden fra marts 
og frem til sommerferien, hvor fagudvalgene kan drøfte serviceniveauer, opfølgning 
på politikker og handleplaner, og med baggrund heri fastlægger evt. nye 
temaer/indsatser for det kommende år.  
 
Som følge af at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter/udvidelsesforslag, 
er det i henhold til den økonomiske politik en forudsætning, at eventuelle 
udvidelsesforslag fra fagudvalg skal afholdes inden for den eksisterende 
budgetramme. 
 
Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der 
beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og 
strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget 
forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces 
for udmøntning af budget og indsatser. 
 
I vedlagte bilag 2 er opstillet en overordnet tidsplan for det politiske arbejde med 
budget 2018. 
 

4. Økonomisk beredskab 
Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2018 
er budget 2017 inkl. overslagsårene 2018-20 i balance.  
 
 
 
Figur 2: Nøgletal budget 2016-20 (2016 er forventet regnskab pr. 30.9.2016) 
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 



Side 7 af 16 
 

Driftsoverskud -76,6 -101,0 -108,5 -122,2 -122,3 
Gennemsnitslikviditet 140,0 94,0 93,0 86,5 74,2 
Gældsafvikling (*) 12,1 -2,0 16,9 24,7 38,6 

(*)Gældsafvikling er udtryk for den årlige lånoptagelse fratrukket afdrag på gæld. – betyder 
at gælden øges. 
 
I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en 
stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og 
nettoafdrag på gæld.  
 

4.1 Behov for økonomisk beredskab? 
Balancen i det nuværende budget er betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet 
væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige 
økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien.  
 

 
 
Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, 
som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, 
sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor 
kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter.  
 
Hertil kommer, at der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 
15 mio. kr. årligt. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, hvorledes det øgede 
sparekrav skal indfries, men det er aftalt at der skal igangsættes et analysearbejde. 
 
De nuværende forudsætninger sikrer balance i budgettets nuværende forudsæt-
ninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.:  

 
 
Kommunen har jf. nedenstående tabel indarbejdet betydelige udgifter til 
uomgængelige og til mængdeudvikling, som primært vedrører overgangen fra barn 
til voksen på handicapområdet.  
 
Figur 3: Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling 2013-19 

� Likviditetstilskud: 3,7 mia. kr. kun for 2017. Tilskuddet udgør 54,8 mio. kr. 
for Svendborg Kommune, og er budgetlagt i 2018-20 med samme beløb. 

� Særtilskud: Kun for 2017. Indarbejdet 6,0 mio. kr. i 2018 -20 svarende til 
tilskuddet for 2017. 

� Lånetilsagn: 7,4 mio. kr. kun gældende for 2017. Er budgetlagt med 
samme beløb i 2018-20. 

� Lån lav likviditet: Kun gældende for 2017, hvor vi fik tilsagn om 29. mio. 
kr. Indarbejdet 24,8 mio. kr. i 2017 og 2018, og 29,8 mio. kr. i 2019. 

� Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen 

� Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget: 

Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler 

m.m. 

� Rum til politisk prioritering: 

Medfinansiering af eventuelle nye temaer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere 

indbyggere og flere arbejdspladser. 
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Mio. kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uomgængelige 7,1 16,8 29,8 47,6 59,6 60,0 58,1

Demografi -1,7 -2,7 -10,5 -10,0 -4,8 -2,4 0,2

Mængdeudvikling 3,6 7,4 10,0 22,9 38,1 42,4 45,6

I alt 9,0 21,5 29,3 60,5 92,9 100,0 103,9

Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling

 
Tabellen viser, at der siden 2013 er indarbejdet betydelige udgifter, og som i 
perioden 2013-2017 gennemsnitlig har udgjort ca. 18 - 19 mio. kr. pr. år. 
Udgifterne er blevet indarbejdet i det tekniske budget, som har ligget til grund for 
de politiske budgetforhandlinger. Det har medført, at budgettet har været presset 
inden opstart på budgetforhandlingerne. Samtidig har besluttede udvidelsesforslag 
krævet finansiering i det endelige budget. 
 
Til belysning af denne udvikling vil Økonomiudvalget i marts få en oversigt over 
omfang og indhold af indarbejdede udgifter til uomgængelige, mængdeudvikling, 
demografi og gennemførte politiske udvidelsesforslag i siden 2013.  
 
Med afsæt i denne historiske udvikling drøfter Økonomiudvalget retningslinjer for 
håndtering af dette. Retningslinjerne vil danne rammer for Økonomiudvalgets 
efterfølgende drøftelser på april mødet.    
 
I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, 
foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose. 
Økonomiudvalget får herved mulighed for på et tidligt tidspunkt at vurdere, om der 
skal træffes beslutninger til imødegåelse af et evt. forventet udgiftspres via 
revurdering af fremskrivningsmetoder elle budgetreduktion. 
 
På april mødet vil Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan danne 
grundlag for udmøntning af udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra 2019. På 
mødet vil Økonomiudvalget endvidere få en præsentation at det tekniske 
anlægsbudget, samt en status på de igangværende effektiviseringsprojekter jf. KL’s 
Styring og Effektiviseringsprogram. 
 
I lighed med sidste år udarbejdes der som udgangspunkt ikke i foråret et 
sparekatalog til imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, 
finansiering af nye tiltag m.m., men beslutning herom træffes på et ekstraordinært 
møde i Økonomiudvalget primo august 2017.  
 
På mødet i august vil Økonomiudvalget få forelagt de samlede økonomiske 
konsekvenser af kommuneaftalen samt en status på udgiftsbudgettet. På samme 
møde drøfter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til 
skattepuljen. 
 

4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab 
 
Etablering af økonomisk beredskab kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser 
og effektiviseringstiltag.  
 
 
 
 
 
Effektiviseringer/besparelser opdeles i følgende 3 typer: 
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Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at 
effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og 
fastholdelse af serviceniveau. Således har kommunens afdelinger og institutioner 
siden 2010 været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som siden 
2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, 
effektiviseringspuljer mv. samt serviceforringelser. 
 
Figur 4: Status afsatte effektiviseringspuljer 2017 - 2020 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Effektiviseringspulje budget 

2015. Monopulbrud 2.100 1.500 1.000 1.000

Effektiviseringspuljer afsat i 

2015 og 2016 0 3.100 8.000 8.000

I alt puljer 2.100 4.600 9.000 9.000

Effektiviseringskrav på årligt 

0,35 pct. 0 8.300 16.800 25.300  
 
 
I forlængelse af budgetforliget 2016, hvor der blev afsat en årlig effektiviserings-
ramme på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2019, samt fortsættelse af 
årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct., vedtog Økonomiudvalget den 19. januar 
2016 Svendborg Kommunens nuværende effektiviseringsstrategi.  
 
På baggrund af de nuværende erfaringer med udmøntning af de centrale 
effektiviseringspuljer afsat under Økonomiudvalget har Økonomiudvalget godkendt  
forslag til en revideret effektiviseringsstrategi. Den reviderede strategi indebærer 
blandt andet, at der ved fastlæggelse af måltal for kommende års behov for 
udgiftsreduktioner af budgettet ikke skelnes ikke mellem effektiviseringer og 
serviceforringelser.  
 
Når puljerne efterfølgende skal udmøntes, er det mere relevant at skelne mellem 
serviceforringelser og effektiviseringer, og i forlængelse heraf vil der være et krav 
om en beskrivelse af eventuel afledt effekt på serviceniveau. 
 
Der afsættes kun undtagelsesvis specifikke puljer, hvor potentialet er afgrænset og 
identificerbart, mens der for øvrige initiativer foretages en forlods fordeling på 
udvalgsniveau, hvorefter det er op til direktøren (udvalget) at fastlægge 
retningslinjer for evt. videre fordeling samt efterfølgende udmøntning.  
Effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntes som hidtil ved en reduktion af 
prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni, og kravet videreføres til 2021.  

� Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i 
stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre 
ressourcer.  

� Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede 
udgifter til borgerrettede service- eller forsørgelsesudgifter med afsæt i 
forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale  
serviceopgaver. 

� ”Rene” serviceforringelser 
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Beslutning om fordeling af restbeløb vedr. effektiviseringspuljer afsat i 2015 og 
2016 på 3,1 mio. kr. i 2018 træffes først efter sommerferien, og indgår i en samlet 
vurdering af behovet for eventuelle udgiftsreduktioner, set i lyset af resultatet af 
økonomiaftalen og eventuelt nye udgiftstiltag. Den resterende restpulje på 4,9 mio. 
kr. fra 2019 fordeles i forbindelse med budget 2019. 
 
Benchmark/turnusanalyser: 
For at skabe balance i budgettet er der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af 
udgiftsbudgettet på 15 mio. kr. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, 
hvorledes det øgede sparekrav skal indfries, men aftalen indebærer, at der nu 
igangsættes analysearbejde med henblik på at afdække handlemuligheder i forhold 
til at reducere udgiftsniveauet fra 2019.  
 
Med udgangspunkt i ECO-nøgletal og nøgletal fra Kommunal Økonomisk Forum, vil 
Økonomiudvalget på mødet i april få forelagt forslag til analyser. Økonomiudvalget 
vil ligeledes få forelagt status på igangværende analyser, samt status på 
kommunens deltagelse i det Fælleskommunale Styrings- og effektiviseringsprogram 
under KL. 
 

5. Anlægsbudget  
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 16,3 
mia. kr. i 2017, hvilket var 0,3 mia. kr. lavere end i 2016. Anlægsloftet for 2018 
fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må 
forventes at anlægsrammen for 2018 fastholdes eller reduceres yderligere. 
 
Udgangspunktet for budget 2018 – 2021 er et prioriteret og robust anlægsbudget, 
der bl.a. indebærer, at værdien af kommunale bygninger og anlæg – både 
brugsmæssigt og økonomisk – fastholdes og forbedres, og at grundlaget for fortsat 
udvikling af havneområdet er sikret. 
 
Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet 
realiseres fuldt ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem 
årene. Som følge heraf er der i den økonomiske politik fastlagt et mål om indførelse 
af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås 
dels, hvad kommunen har råd til og dels, hvad det er muligt at realisere i det 
enkelte år. 
 
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2017 – 2021 inkl. forventede 
anlægsoverførsler fra regnskab 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2017-2021. 1.000 kr. 
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1.000 kr. Vedtaget 
Budget 
2017 

Forventede 
overførsler 

fra 2016 
foreløbigt 
regnskab 

2016 

Forventet 
korrigeret 

budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

        
Udgift 122.878 181.706 304.584 113.604 117.258 97.690 78.115 
Indtægt -17.732 -79.855 -97.587 -19.449 -10.457 -5.090 -5.090 

Netto 105.146 101.851 206.997 94.155 106.801 92.600 73.025 

 

Bemærk: De forventede overførsler til 2017 er ikke endelige! 
 
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 122,9 mio. kr. i 2017. Hertil 
kommer anlægsoverførsler fra 2016, hvor der på baggrund af det foreløbige 
regnskab pr. 31.12.2016 forventes en overførsel til 2017 på brutto ca. 181,7 mio. 
kr.   
 
Ovenstående illustrerer ligeledes en mulig økonomisk udfordring. De forventede 
overførsler udgør netto 101,9 mio. kr., som kun delvis er finansieret ved en 
overførsel af rest låneramme på 30 mio. kr. Der resterer herefter godt 72 mio. kr., 
som ikke er finansieret, og såfremt anlægsbudgettet realiseres, vil det medføre et 
træk på kommunens kassebeholdning. Kommunens likviditet er faldende og 
forventes at udgøre ca. 115 mio. kr. ved udgangen af 2017.  
 
På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret 
primært er fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål 
fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne 
udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.  
 
Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 
forelægges Økonomiudvalget i april, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 
i juni måned. 
 
Økonomiudvalgsmøde april 2017: 

- Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 
- Korrigeret anlægsbudget 2017 
- Forventede overførsler til 2018 
- Ændrings- og udvidelsesforslag 

 
Byrådsseminar juni 2017: 

- Kommuneaftale (Anlæg) 
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2018 – 2021 
- Status udvidelsesforslag.  
- Eventuelle anlægstemaer gennemgås 

 
Budgetseminar august 2017: 

- Udvidelsesforslag  
- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 

2018-2021.  
 
På baggrund af Byrådets tilkendegivelser udarbejder Direktionen inden for den 
samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. 
Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar i august 2017. 
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6 Borgerinddragelse m.m. 

6.1. Borgermøde  
I de senere år har der været afhold borgermøde via Facebook, hvilket også 
forventes at ske i år. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2017 
udarbejde oplæg til form og indhold. 

6.2. Høring 
Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver 
tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter.  

6.3. Høring af MED-Hovedudvalget 
Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 
 
• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 
• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 27. 

juni 2017.  
• Udvalget deltager i budgetseminariet den 29. august 2017. 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2018 
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Dato Aktivitet Aktør 
12. – 13. 
januar 

Kommunaløkonomisk Forum  

21. februar Budgetprocedure 2018 godkendes: 
- Forslag til evt. analyser til budget 2017. 
- Revideret effektiviseringsstrategi 

Økonomiudvalg 

24. februar Orientering om budgetproceduren 2018 Afdelingsledere 

Marts Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt 
og fagudvalgets egen proces. 

Fagudvalg 

16. – 17. 
marts 

Kommunalpolitisk Topmøde KL 

21. marts Retningslinjer for håndtering af indarbejdelse af 
udgifter i det tekniske budget samt udvidelsesforslag 

Økonomiudvalg 

24. marts Orientering om budgetproceduren 2017 MED-Hovedudvalg 

April - juni Revidering af politikker og strategi – forslag til 
temaer/indsatsområder 2018.  

Fagudvalg 

6. april Økonomisk status til ØK 18. april: 
- 1. rammeudmelding 
- Vurdering af udgiftspres 
- Forslag analyser til B2019 
- Revideret anlægsbudget 2017 og 2018-21 

Direktion 

18. april 1. rammeudmelding 
Vurdering af udgiftspres 
Forslag analyser til B2019 
Revideret anlægsbudget 2017 og 2018-21 

Økonomiudvalg 

4. maj Borgmestermøde/KL Borgmester 

1. – 2. juni 12:12 seminar: 
Status Budget 2018 

Direktion 

15. juni Status kommuneaftale 
Drøftelse af Byrådets seminar 28. juni 

Direktion 

20 juni Status budget 2018: 
- kommuneaftale 
- program for budgetseminar 27. juni og 29. august 
samt borgermøde 

Økonomiudvalg 

28. juni Byrådets budgetseminar 
- Orientering om kommuneaftale.  
- Status temaer/udfordringer.  
- Anlægsseminar.  

Byråd 

 Sommerferie 
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August Fagudvalg behandler bidrag til B2018: 
- Temaer og indsatser  

Fagudvalg 

8. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg:  
- Vurdering af råderum og beslutning om evt. 
sparekatalog 
- ansøgning vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

17. august Status budget 2018. Indledende drøftelser om forslag 
til budget 2018 i balance. 

Direktion 

17. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 

22. august Budget 2018 – status 
Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske 
budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

24. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 1. beh. Direktion 

25. august Materiale til budgetseminar udsendes CØID 

29. august Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, 
status temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

Byråd, Direktion og 
MEDHovedudvalg 

4. september Borgmestermøde/KL Borgmester 

september Borgermøde  Byråd 

12. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 
Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

15. sept. Opstart på politiske budgetforhandlinger Alle partier 

19. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

21. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

23.-24. sept. Politiske forhandlinger Byrådet 

25. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

3. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

10. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Januar 

  
 

 

Februar  Budgetprocedure godkendes: 
 

  

Marts  Retningslinjer for håndtering af 
indarbejdelse af udgifter i det 
tekniske budget samt 
udvidelsesforslag 

Status på fagudvalgets 
mål og indsatsområder 
2016 
 
Status på fagudvalgets 
mål og indsatsområder 
2017 
 
Udvalgets 
budgetprocedure 2018 

 

April  Økonomisk status: 
Rammer basisbudget 2018 
 
Driftsbudget: 
Vurdering af forudsætninger for 
det nuværende budget. 
 
Anlægsbudget: 
Drøftelse af prioriteret budget 
2017 + afledt effekt på 2018. 
Nye anlægstemaer 

Fagudvalg drøfter evt. 
nye temaer og 
indsatsområder for 2018 

 

Maj  
 

Fagudvalg drøfter evt. 
nye temaer og 
indsatsområder for 2018 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Juni Budgetseminar 

- Kommuneaftale 
- Status driftstemaer 
- Status anlægsbudget 

Status: 
- Kommuneaftale + evt. 

udarbejdelse af 
besparelsesforslag 

- Status temaer 
- Prioriteret anlægsbudget til 

Byrådets seminar i juni 
- Fastlæggelse af 

budgetseminar i august + 
borgermøde 

Status temaer/indsatser  
 

 

Juli     
Primo 
august 

 
Ekstraordinært møde i 
Økonomiudvalg:  
- vurdering af råderum og evt. 
udarbejdelse af sparekatalog 
- ansøgning vedr. skattepuljen 

 
 

August Budgetseminar 
 

Budgetnotat Godkendelse af 
temaer/indsatser 2018  
 

 

September 1. behandling 
Borgermøde 
Politiske 
budgetforhandlinger 

1. behandling 
 

Service og Økonomi - 
Oplæg 

 

Oktober 2. behandling 2. behandling Service og Økonomi – 
Oplæg 
 

 

November  Service og Økonomi 
godkendes 

Service og Økonomi 
godkendes 
 

 

December  Service og Økonomi 
offentliggøres 

Plan for udmøntning af 
budget 2018 og 
politiske mål/indsatser 

 

 


