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Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. be-

handling i Byrådet den 18. september 2018. 

 
Hovedbudskab 

 
Der er modtaget svar på ansøgning om særtilskud, der udgør 12 
mio.kr. og dermed 6 mio.kr. mere end oprindelig budget, men langt fra 
de 30 mio.kr., der var søgt. Endvidere kan der lånes 27 mio.kr. til lav 
likviditet, hvor der var budgetlagt på 33 mio.kr. i 2019 og 24,2 mio.kr. 
i efterfølgende år. I Direktionens budgetforslag er der indarbejdet de 
modtagne beløb i 2019 og efterfølgende år. 
 
I forhold til budgetnotatet (teknisk budget) af 14.8.2018 er der i Direk-
tionens budgetforslag indarbejdet udgiftspres på kommunal medfinan-
siering og overførselsudgifter samt en mindre pulje til imødegåelse af 
andre risici vedr. temaer mv. Som medfinansiering er bl.a. inddraget 
råderumspuljen. Endvidere er anlægsbudgettet tilpasset en mere reali-
stisk periodisering, men der er ikke afsat budget til nye anlæg. Salgs-
provenu fra NGF er medtaget. Endelig tages der udgangspunkt i for-
ventet regnskab for 2018 opgjort pr. 30.6.2018. 
 
Eneste udestående er herefter valg af statsgaranteret eller selvbudget-
teret udskrivningsgrundlag.  
 
For at budgetforslaget for 2019-2022 lever op til den økonomiske mål-
sætning vedr. ordinært driftsresultat og likviditet er det nødvendigt 
med yderligere budgetforbedringer, som Direktionen vurderer må ud-
gøre yderligere 20 mio.kr. årligt fra 2019 i form af rammebesparelse, 
herunder inddragelse af resterende finansieringskatalog og/eller andre 
tiltag. 
 
Direktionen bemærker, at der hermed alene er afsat en mindre årlig ri-
sikopulje og at målsætningen for driftsresultatet med direktionens for-
slag først er på niveau fra 2020. Der er ikke yderligere midler til nye 
tiltag og anlægsprojekter, som således i givet fald må findes inden for 
eksisterende budgetrammer.   
 

Færre indtægter og øgede udgifter presser likviditeten trods 

gennemførte budgetreduktioner. 

 
Direktionens budgetforslag tager udgangspunkt i budgetnotat af 14. 
august 2018, herunder resultatoversigten.  
 
Her fremgår det, at der er uafklarede forhold/usikkerheder og at likvi-
diteten fra 2021 ligger under målsætningen om min. 80 mio.kr. på trods af 
gennemførte budgetreduktioner. Kommunens likviditet er relativt lav i forhold 
til andre kommuner (i bund 10) og vigende. 
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Direktionens budgetforslag tager højde for disse forhold. Endvidere er der i 
forhold til budgetnotatet tilpasset til lov og cirkulære midler til FGU på over-
førselsudgiftsområdet, idet der alene var taget højde for FGU vedrørende ser-
viceudgifter.  
 
Kommunens økonomiske politik 

 
Kommunen har efterlevet den økonomiske politik i en lang årrække, også 
med de gradvis skærpede krav. Målsætningen om et overskud på ordinær 
drift er fra 2019 øget til 130 mio.kr. for at kommunens økonomi kan hænge 
sammen grundet store uomgængelige afdrag på kommunens gæld for blot at 
efterleve målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio.kr. 
 
Risici og budgetforudsætninger 

 
Kommunens relativt lave likviditet betyder, at der ikke er plads til ufinansie-
rede udgiftsstigninger, ligesom det kræver at indtægter realiseres som bud-
getlagt. 
 

Det fremgår af budgetnotatet, at der er en betydelig risiko i kommunens øko-
nomi og budgetforudsætninger. 
 
På indtægtssiden er det aktuelle særtilskud og lånedispensation medtaget i 
såvel 2019 som efterfølgende år, vel vidende at beløbene alene er givet for 
2019. Der er således budgetlagt med 12 mio.kr. i årligt særtilskud og 27 
mio.kr. i årlig lånedispensation til lav likviditet. Endelig er indtægterne vedr. 
udligning og tilskud fra 2020 baseret på KL’s skatte- og tilskudsmodel, herun-
der forudsætning om finansieringstilskud på 54 mio.kr. i alle årene, selvom 
dette tilskud hvert år står for skud.  
 
På udgiftssiden er bufferpuljen fra delforliget fuldt ud anvendt. I forbindelse 
med afskaffelse af automatisk demografiregulering er der afsat en årlig råde-
rumspulje fra 2020.  
 
På sundhedsområdet er der betydelig risiko for, at udgifterne til kommunale 
medfinansiering overstiger det budgetlagte med omkring 20 mio.kr. årligt, 
idet det skal bemærkes, at det endnu ikke har været muligt at afdække de 
bagvedliggende årsager til denne betydelige stigning i forhold til 2017. Der 
pågår stadig et analysearbejde og dialog med KL og andre kommuner, idet 
det er en udfordring i en række kommuner. 
 
Overførselsudgifterne (primært førtidspension) i overslagsårene er under sti-
gende pres, hvor udviklingen i Svendborg følger udviklingen i KL’s tilskuds-
model. 
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Endvidere er der fortsat udgiftspres på området for udsatte børn og unge (Fa-
milieafdelingen).  
 
Endelig skal det nævnes, at der i 2019 er en negativ driftspulje på 20,5 
mio.kr. overført fra 2017, med forventning om tilsvarende driftsoverførsler til 
efterfølgende år, men hvor overførslerne de seneste år er vigende.  
 

På anlægssiden kan forventede faldende anlægsoverførsler i kommende år 
samt budgetlagte salgsindtægter presse budgettet yderligere. Direktionen an-
befaler anlægsbudgetter justeret jf. nedenfor. 
 
Direktionens budgetforslag 

 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 
2019, jf. budgetnotat af 14. august 2018 samt det forventede regnskab for 
2018 jf. foreløbig budgetkontrol pr. 30. juni 2018.  
 
Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er 
aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil i forslaget 
ligge under den af KL udmeldte serviceramme.  
 
Forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti og indtægter 
fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grund-
skyldspromille. 
 
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat 
en række risici, der kan udfordre budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens til-
skud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, 
og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne ligeledes overholder den aftalte 
anlægsramme. 
 

Den økonomiske udfordring 

 
Direktionen vurderer, at der må afsættes en udgiftspulje til kommunal medfi-
nansiering ud fra en risikobetragtning med 20 mio.kr. årligt, ligesom der må 
afsættes en årlig driftspulje 5 mio.kr. i 2019 stigende til 7,5 mio.kr. i 2020 og 
10 mio. kr. fra 2021 til udgiftspres vedr. uforudsete udgifter, temaer m.v., 
herunder vedr. Parkeringsordning, demografi, FGU og Geopark.  
 
Direktionen anbefaler, at der tages højde for aftalen om udgiftsreduktion via 
Modernisering og Effektiviseringsprogrammet (MEP) med 5 mio.kr. i 2020 og 
10 mio.kr. fra 2021, der allerede er reduceret i bloktilskuddet i disse år. Di-
rektionen forudsætter endvidere, at effektiviseringsprocenten på 0,35 også 
akkumuleres i 2022. 
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Direktionen forudsætter, at øvrigt udgiftspres fra 2020 på overførselsudgifter 
indarbejdes og medfinansieres via den afsatte råderumspulje, der således er 
fuldt anvendt.   
 

For at budgetforslaget for 2019-2022 lever op til den økonomiske målsætning 
vedr. ordinært driftsresultat og likviditet er det nødvendigt med yderligere 
budgetforbedring. Direktionen vurderer, at den som minimum må udgøre 
yderligere 20 mio.kr. årligt fra 2019 i form af udvalgsfordelte rammereduktio-
ner, herunder inddragelse af resterende finansieringskatalog og/eller andre 
tiltag. Jf. Effektiviseringsstrategien inddrages de indarbejdede puljer fra Mo-
derniserings- og Effektiviseringsprogrammet med yderligere 5 mio. kr. i 2020 
øget til 10 mio. kr. fra 2021 i den udvalgsfordelte rammereduktioner.  
 
Med Direktionens budgetforslag vil likviditeten i alle årene opfylde målsætnin-
gen. Det ordinære driftsresultat vil ligger under målsætningen på 130 mio.kr. 
i 2019, men derefter flugte niveauet, med en stigning i 2022. 
 

Investeringer og anlæg 

 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2019 er en samlet nettoanlægs-
ramme på 90,2 mio.kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, 
trafiksikkerhed, investeringer i havnen samt løbende vedligeholdelse/renove-
ring af veje og bygninger. 
 
I direktionens anlægsforslag er budgettet justeret for perioden 2018 til 2022 
ud fra et bud på en mere realistisk periodisering, ligesom direktionen anviser 
konkrete forslag til delforligets anlægsreduktioner. 
 
Direktionens justering fremgår af vedlagte bilag med følgende konsekvenser 
for de enkelte budgetår for henholdsvis anlæg og afledt lånoptagelse: 
 
 

Anlæg - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 114.266 83.458 89.425 59.399   346.548  

Oprindelige  53.976 90.226 79.508 60.403 62.435   346.548  

Difference  -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036   

- = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer 

 
 

Lånerammer - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 -41.516 -42.752 -23.059 -10.546 -117.874 

Oprindelige  -29.435 -40.596 -29.498 -9.172 -9.172 -117.874 

Difference  29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374   

 

- = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk 
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Da nogle af projekterne er budgetlagt låneoptaget mv. vil det have følgende 
samlet konsekvens for kommunens likviditet: 
 

Difference - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Anlæg -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036 0 

Låneramme 29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374 0 

Afdrag og ydelser 0 -1.430 -1.080 -410 -34 -2.954 

Deponi 8.836 -421 -421 -7.994 0 0 

Nettovirkningen på kassen -15.705 21.269 -10.805 6.730 -4.444 -2.954 

 

- = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk 
  
 
Direktionens konkrete forslag til udmøntning af anlægsreduktion jf. delforliget 
er følgende: 
 

 
Direktionens forslag til justeret anlægsbudget har som hovedsigte, at fast-
holde værdien af kommunale bygninger og anlæg både - brugsmæssigt og 
økonomisk - og understøtte havneudviklingen. Samtidig understreger Direkti-
onen vigtigheden af, at de budgetlagte puljer for ejendomssalg realiseres og 
salget intensiveres. 
 
I direktionens forslag fastholdes derfor det betydelige investeringsniveau i 
kommunens havne. Der er ikke afsat yderligere midler til Den Blå Kant mv. 
idet der endnu ikke foreligger mere konkrete projektforslag. Som udgangs-
punkt kan nye anlægsinvesteringer på havnen lånefinansieres.  
  
Der er ikke mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter, her-
under nedennævnte anlægstemaer, med mindre der omprioriteres indenfor 
den eksisterende anlægsramme eller findes midler via øget driftsoverskud, 
idet der for 2019 ikke er modtaget lånedispensation til søgte projekter. 
 

 
 

Delforlig
Reduktion af anlægsramme
I 1.000 kr.

2019 2020 2021 2022

Oplæg til fordeling af reduktion 10, 8, 6 
og 4 mio. kr.

Udvidelse af SCALA (overført fra 2018) -3.936

Trafiksikkerhed / Cykelfremme -1.030 -1.030 -1.030 -1.030

Elmaster -867 -867 -867

Ejendomsvedligehold -5.194 -6.231 -4.199 -2.167

I alt -10.160 -8.128 -6.096 -4.064
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Direktionen anbefaler til de politiske budgetforhandlinger at have fokus på de 
udarbejdede anlægstemaer:  

• kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet pga. ”bekæmpelse af parel-
lelsamfund” 

• investering i Arealeffektivisering pga. budgetlagte effektiviseringskrav 
og salgspuljer  

• udbygning til SG-huset 
• multikulturel arena ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup  

 

 
Finansiering og likviditet 

 
Budgetforslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
 
Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 53,7 mio. 
kr., tilskud og udligning baseret på KL’s tilskudsmodel og et særtilskud på 
12,0 mio.kr. i alle årene. 
 
Direktionen har forudsat at salgsprovenuet fra NGF indgår i 2018, således at 
der fra 2019 frigives årligt 3 mio.kr. fra den deponeres andel over 10 år. I 
2019 betales 7 mio.kr. i afgift til staten. 
 
Lånoptagelse i direktionens forslag baseres på det tekniske budget, med ju-
stering for lånoptagelse pga. anlægsjustering. Det er meget væsentligt, at 
der opnås lånedispensation til lav likviditet på minimum 27 mio.kr. også i 
overslagsårene.  
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Resultatoversigt 2019-2022.  

 

I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til 1. behandling af 
budget 2019-22 indarbejdet.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter i alt -3.756.000 -3.761.383 -3.847.889 -3.929.828 -4.013.469

Serviceudgifter i alt 2.533.600 2.495.935 2.482.846 2.491.804 2.467.955

Overførselsudgifter 1.128.700 1.133.529 1.141.338 1.150.687 1.154.375

Pris- og lønreserver 0 0 73.769 142.051 210.171

Driftsudgifter i alt 3.662.300 3.629.464 3.697.953 3.784.542 3.832.501

Renteudgifter 24.300 22.739 23.271 22.956 21.799

Resultat af ordinær virksomhed -69.400 -109.180 -126.665 -122.330 -159.170

Anlægsudgifter i alt 93.500 116.366 83.457 89.424 59.398

Pris- og lønreserver 0 0 1.669 3.613 3.636

Anlæg i alt 93.500 116.366 85.126 93.037 63.034

Resultat af skattefinansieret område 24.100 7.186 -41.539 -29.293 -96.136

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat af skattefinansieret område 24.100 7.186 -41.539 -29.293 -96.136

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 263.700 107.183 97.157 104.720 99.080

Lånoptagelse -266.100 -68.516 -69.751 -50.058 -37.545

Finansforskydninger -17.400 2.976 559 -9.373 -6.116

Ændring af likvide aktiver 4.300 48.829 -13.574 15.995 -40.718

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 108.435 90.807 89.597 101.958

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens endelige oplæg til 1. behandling i balance

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2019-22 
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I nedenstående oversigt er vist indarbejdede ændringer i direktionens forslag 
i forhold til budgetnotat til byrådets budgetseminar 28. august 2018. 
 
 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Kom. Medfinansiering 20.000 20.000 20.000 20.000

Overførselsudgifter 0 11.000 16.000 21.000

Øvrige temaer / udforudsete 5.000 7.500 10.000 10.000

Viderførsel af Moderniserings- og 

Effektiviseringsprogrammet -5.000 -10.000 -10.000

Viderførsel af eff.krav på 0,35% -8.500

Råderumspulje demografi nulstilles -10.002 -23.821 -23.821

Revurdering anlægsbudget inkl. 

overførsler fra 2018 24.040 3.950 29.022 -3.036

Revurdering anlægsbudget - lån -920 -13.254 -13.887 -1.374

Revurdering anlægsbudget - ydelser -1.430 -1.080 -410 -34

Revurdering anlægsbudget - deponi -421 -421 -7.994

Salg Nature Energy 4.604 -3.070 -3.070 -3.070

Ændring i ft. Budgetseminar

Særtilskud -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Lån likviditet 6.000 -2.810 -2.810 -2.810

Ydelser lån lav likviditet -314 -481 -187 107

Rammebesparelse pulje ØK -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Tillægsebevilling pr. 30.6.2018 0 0 0 0

Revision lån, renter og afdrag -622 -420 -85 -77

Tilpasning L&C vedr. FGU -231 1.470 3.952 3.743

Nustilling af bufferpulje (prisreg.) -182 -269 -281 -281

Flexboliger Byr. 28.8.18 - anlæg 6.900

Flexboliger Byr. 28.8.18 - anlæg/salg -4.800

Flexboliger Byr. 28.8.18 - drift (fra 2017 SSU) -2.100

I alt 29.524 -18.887 -9.571 -24.153

 


