
 

BUDGETNOTAT AUGUST 2018 
 
Hovedbudskab: 
Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, 
som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at 
være tilstrækkeligt efter kommuneaftalens afledte konsekvenser. Der er 
endvidere kommet yderligere udgiftspres visse steder, mens særtilskud først 
kendes ultimo august. 
 
I resultatoversigten er de afledte konsekvenser af delforliget i juni om 
budgetreduktioner, kommuneaftalen og indtægtsprognosen i overslagsårene 
jf. KL´s tilskudsmodel er indarbejdet.  
 
Resultatoversigten udviser et ordinært driftsresultat, der først efterlever den 
økonomiske målsætning om et overskud på 130 mio. kr. i 2022.  
 
Likviditeten ligger over målsætningen på min. 80 mio.kr. indtil 2021. Kommunens 
likviditet er relativt lav i forhold til andre kommuner (i bund 10) og vigende. Likviditeten 
tager udgangspunkt i skønnet for 2018 jf. koncernrapporten pr. 31.3.2018. Siden da er 
er bl.a. kommet krav om tilbagebetaling af midtvejsregulering mv., hvorfor likviditeten 
kan blive yderligere belastet. 
 
Der er uafklarede forhold/usikkerheder, hvor der ses et udgiftspres på kommunal 
medfinansiering (sundhedsudgifter) og overførselsudgifter. Der modtages først svar på 
særtilskud og lånedispensationer ultimo august, hvilket bør resultere i en øget indtægt. 
Endvidere beror resultatoversigten på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvor 
stillingtagen til evt. selvbudgettering behandles i september. Endelig forudsættes 
finansieringstilskuddet på ca. 54 mio.kr. at fortsætte i slagsårene. 

 
 
Indledning: 
Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2018 tilrettelæggelsen af budgetproceduren 
for budget 2019, herunder at der skulle udarbejdes et finansieringskatalog på i alt 134 
mio. kr.  
 
Baggrunden herfor var, at Svendborg Kommune havde et samlet finansieringsbehov på 
75-100 mio. kr. årligt fra 2019, hvoraf 49,8 mio. kr. vedrørte allerede budgetlagte 
reduktionspuljer. Hertil kom et behov for konsolidering på yderligere ca. 25 mio. kr., som 
skulle reserveres til at finansiere usikkerheder i forbindelse med kommuneaftale og 
udligning, og eventuelle uforudsete udgifter, samt til finansiering af politiske ønsker, der 
indgår i de afsluttende budgetforhandlinger i september måned. 
 
Den 24. maj 2018 blev der indgået en delaftale om budget 2019, som indebar 
budgetforbedringer i 2019 på ca. 70 mio. kr. stigende til knap 80 mio. kr. i 
overslagsårene. Delforliget fremgår af budgetmappens afsnit 6. 
 
På baggrund af kommuneaftalen fik Økonomiudvalget på mødet den 7. august 2018 
forelagt et foreløbig notat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for 
budgetlægningen for 2019-22 og gav et foreløbig overblik over de problemer og 
handlemuligheder, der skulle afklares i den kommende proces. Økonomiudvalget tog 
notatet til efterretning og besluttede af den afsatte bufferpulje jf. delforlig skulle medgå 
til forbedring af kommunens økonomi.  
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Nærværende notat er en opdatering af notatet, som forelå til Økonomiudvalget den 7. 
august. På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i 
balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 28. august som supplement til 
dette notat. 
 
Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster, bl.a. vil svaret på kommunens 
ansøgninger om særtilskud og lånedispensation først foreligge i slutningen af august. På 
udgiftssiden er der fortsat en række andre forhold, der er forbundet med usikkerhed, 
herunder kommunal medfinansiering og revideret budget vedr. overførselsudgifter. Det 
forventes, at disse forhold vil være afklaret således, at de kan indgå i Direktionens 
forslag til 1. behandling.  
 
Det tekniske budget viser, at der fortsat er en udfordring med en lav likviditet, hvor der 
ikke er råderum til finansiering et evt. negativt udfald af ovennævnte usikkerheder, nye 
tiltag og øget anlægsbudget i overslagsårene, hvor der fra 2021 kun er afsat de 
nødvendige midler til renovering og vedligeholdelse.  
 
 
Vurdering af den økonomiske udfordring 
Kommunes økonomi er blandt andet kendetegnet ved en lav kassebeholdning, høj 
langfristet gæld og relativt høje driftsudgifter sammenlignet med andre kommuner. For 
at skabe langsigtet balance bør budgetforbedrende tiltag være målrettet kommunens 
driftsudgifter. 
 
I forbindelse med delforliget i maj måned blev der afsat en ”bufferpulje” reserveret til 
evt. negativt udfald af kommuneaftalen. Hertil kom, at der i forbindelse med afskaffelse 
af automatisk demografiregulering blev afsat en ”råderumspulje” under Økonomiudvalget 
i overslagsårene 2020-22. 
 
Tabel 1: Afsatte puljer jf. delforlig 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Bufferpulje 19.366 28.448 29.117 29.738

Råderumspulje 0 10.002 23.821 23.821

I alt 19.366 38.450 52.938 53.559  
 
Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018 at den afsatte bufferpulje i 2019-22 
medgår til delvis finansiering af mindreindtægter vedr. økonomiaftalen for 2019 mellem 
regeringen og KL., og at yderligere tiltag med henblik på at bringe balance i budgettet i 
overslagsårene 2020-22 afventer svar på kommunens ansøgning om særtilskud og lån.  
 
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2019-22 tilpasset 
nærværende budgetnotat. I vedlagte bilag 1 er der kort redegjort for de væsentligste 
ændringer, som er indarbejdet på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden. 
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Tabel 2: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2019-22  

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter i alt -3.785.800 -3.763.057 -3.841.889 -3.923.828 -4.007.469

Serviceudgifter i alt 2.533.800 2.492.889 2.489.830 2.515.118 2.491.269

Overførselsudgifter 1.134.600 1.134.094 1.129.663 1.131.535 1.130.433

Pris- og lønreserver 0 0 73.662 142.232 218.630

Driftsudgifter i alt 3.668.400 3.626.983 3.693.155 3.788.885 3.840.332

Renteudgifter 19.800 23.079 24.371 23.528 22.760

Resultat af ordinær virksomhed -97.600 -112.995 -124.363 -111.415 -144.377

Anlægsudgifter i alt 118.100 90.226 79.507 60.402 62.434

Pris- og lønreserver 0 0 1.590 2.440 3.821

Anlæg i alt 118.100 90.226 81.097 62.842 66.255

Resultat af skattefinansieret område 20.500 -22.769 -43.266 -48.572 -78.122

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat af skattefinansieret område 20.500 -22.769 -43.266 -48.572 -78.122

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 255.300 108.196 98.095 104.943 98.782

Lånoptagelse -222.800 -72.958 -53.224 -33.218 -33.218

Finansforskydninger 4.700 6.467 4.050 1.691 -3.046

Ændring af likvide aktiver 57.700 18.936 5.656 24.843 -15.604

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 96.682 84.386 69.136 64.517

+ = udgift, - = indtægt

Udvalgsrammer budgetnotat august - til ØK 21.8.2018

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2019-22 

 
Note til resultatoversigt: Forventet regnskab 2018 er baseret på koncernrapporten pr. 31. marts 2018. Et 
revideret skøn baseret på forbruget pr. 30. juni 2018 forventes at foreligge ultimo august. 

 
I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 
100 mio. kr. i 2018 og skærpes fra 2019 til 130 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt 
viser, at driftsoverskuddet i 2019 vil være 112,9 mio. kr. og 124,4 mio. kr. i 2020, 111,4 
mio. kr. i 2021 og 144,3 mio. kr. i 2022. Det lavere driftsresultat i 2021 kan henføres til 
afholdelse af landsstævne. 
 
Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både 
ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. KL har udmeldt en teknisk 
opgørelse af servicerammen for 2019 på kommuneniveau ekskl. det generelle løft af 
servicerammen på 1,2 mia. kr. ift. til budget 2018. Den udmeldte serviceramme 2019 for 
Svendborg Kommune udgør 2.544,2 mio. kr., hvortil kan tillægges kommunens andel af 
løft af servicerammen svarende til ca. 12 mio. kr.  
 
Jf. ovenstående resultatoversigt udgør kommunens serviceudgifter 2.492,9 mio. kr. i 
2019, og ligger således godt 60 mio. kr. under kommunens relative andel. Det skal 
bemærkes, at serviceudgifterne fra 2020 indeholder råderumspuljen, som blev afsat ifm. 
afskaffelse af automatisk demografiregulering. 
 
Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis 
nedsættelse af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2019 nedbringes 
gælden med ca. 35 mio. kr., i 2020 med ca. 45 mio. kr., i 2021 med ca. 71 mio. kr. og i 
2022 med ca. 65 mio. kr. Stigningen i gældsafviklingen kan henføres til, at kommunes 
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lånoptagelse reduceres i perioden som følge af lavere anlægsbudget, hvorimod afdrag 
stort set fastholdes på uændret niveau. 
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. Likviditeten forventes 
ved udgangen af 2019 at udgøre 96,7 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene, 
og ved udgangen af 2022 forventes en beholdning på 64,5 mio. kr.  
 
Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet for 2018 jf. koncernrapporten pr. 31.3.2018. 
Siden da er er bl.a. kommet krav om tilbagebetaling af midtvejsregulering mv., hvorfor 
likviditeten kan blive yderligere belastet. 
 
Det skal bemærkes,  
 

• at der ikke er afsat finansiering til forventede merudgifter vedr. kommunal 
medfinansiering eller til politisk prioritering af temaer, nye tiltag m.m. 

• at der i sidste ende kan blive behov for at anvende yderligere reduktionsforslag 
fra Finansieringskataloget eller andre forslag.  

  
 
Usikkerheder og udeståender  
 
Som nævnt indledningsvis knytter der sig fortsat usikkerhed til budgetforudsætningerne. 
 
På indtægtssiden omfatter det svar på ansøgning om særtilskud og lånedispensations-
ansøgninger, som først vil foreligge i slutningen af august. Endvidere skal det bemærkes, 
at der i overslagsårene er indarbejdet fuldt finansieringsbidrag, der udgør ca. 54 mio. kr. 
 
Nedenstående tabel viser de beløb, som er indregnet i det tekniske budget 2019-22. 
 
Tabel 3: Budgetlagte puljer vedr. særtilskud og lån lav likviditet 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Særtilskud -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Lån lav likviditet -33.000 -24.190 -24.190 -24.190

I alt -39.000 -30.190 -30.190 -30.190  
 
 
Vedr. udgiftssiden er der efterfølgende beskrevet områder, som kræver særlig 
opmærksomhed. Det skal bemærkes, at der fortsat er udgiftspres på Familieafdelingen. 
Der arbejdes målrettet på at implementere den fastlagte strategi for Familieafdelingen og 
dermed også overholde budgetrammen, men der vil være usikkerhed herom. 
 
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering: 
I forbindelse med budget 2018 udsendte KL et kommunefordelt skøn for kommunal 
medfinansiering (KMF), som var fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der var 
aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Der var en 
usikkerhed i modellen, da de kendte takster erstattes af aldersdifferentierede takster til 
2018. Jf. prognosen fra KL ville udgifterne til KMF i 2018 stige fra 210 mio. kr. til 244 
mio. kr. Dette svarede til at Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF udgjorde 
1,105%.  
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Det var dog administrationens vurdering, at de nye aldersdifferentierede takster kun i 
mindre grad ville øge Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF, hvorfor det 
skønnedes, at Svendborg Kommunes andel af KMF også i 2018 ville være tæt på 
bloktilskudsnøglen på 1,02 %. På den baggrund blev det anslået, at KMF kun ville stige til 
225 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i budget 2018 og frem. Udgiftsstigningen blev stor 
set finansieret via stigning i bloktilskuddet for 2018.  
 
Det foreløbige skøn for regnskab 2018 baseret på de månedlige afregninger viser et 
udgiftsniveau på omkring 245 mio.kr. og dermed en merudgift på 20 mio.kr. Skønnet 
kan dog på nuværende tidspunkt ikke kvalificeres, idet data fra ”e-sundhed” for 2018 
først er tilgængelige ultimo august/primo september. 
 
Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt er en betydelig likviditetsmæssig 
udfordring, såfremt skønnet viser sig at holde. I givet fald skal der findes finansiering til 
merudgiften.  
 
Overførselsudgifter 
 
Under overførselsudgifter er der indarbejdet en mindreudgift på årligt 9,7 mio. kr. som 
følge af lavere beskæftigelsestilskud på finansieringssiden. Som følge af omlægning af 
refusionsordning er der indarbejdet en udgift på 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 
overslagsårene. Den seneste beregning viser en udgift på 6,2 mio. kr. i 2019 stigende til 
6,6 mio. kr. i overslagsårene, som er indarbejdet i det tekniske budget. 
 
Med de igangsatte og besluttede indsatser med henblik på at reducere udgifterne for 2019 
forventes der balance mellem budget 2019 og udgiftsskønnet. Dette på trods af at der er 
særligt udgiftspres på førtidspension. I overslagsårene ser dette udgiftspres ud til som på 
landsplan at fortsætte, og en mere konkret vurdering heraf vil indgå i Direktionens forslag 
til 1. behandling. 
 
Anlæg 
 
Kommunens anlægsbudget er jf. nedenstående oversigt faldende hen over perioden og 
udgør et historisk lavt niveau i 2021/2022, hvor der kun er afsat budget til den mest 
nødvendige renovering og vedligeholdelse. 
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Tabel 4: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder 
Mio. kr. netto 2019 2020 2021 2022 

Køb og Salg  -5,2 0,3 0,3 0,3 

Veje og Trafiksikkerhed 25,0 21,3 20,7 20,7 

Havne og Færger 26,8 26,3 5,9 5,9 

Kultur, Fritid og Idræt 1,3 1,3 1,3 1,3 

Natur, Miljø og Klima 1,6 1,6 1,6 1,6 

Borgernære Serviceområder 36,7 33,2 33,2 33,2 

Energi 10,6    

Byudvikling 3,4 3,4 3,4 3,4 

Administration (inkl. reduktionspulje) -10,0 -7,9 -6,1 -4,1 

I alt netto 90,2 79,5 60,3 62,3 

I alt brutto (udgifter) 101,0 84,7 65,6 67,6 

 
 
Jf. delforlig er der afsat en reduktionspulje på 10 mio. kr. i 2019 faldende med årligt 2 mio. 
kr. frem til 2022, hvor puljen udgør 4 mio. kr. Direktionens vil i deres forslag til 1. 
behandling fremkomme med forslag til udmøntning af puljen. 
 
I forlængelse af koncernrapporten pr. 31. marts 2018 besluttede Økonomiudvalget, at 
anlægsudgifter revurderes og udskydes med henblik på, at alene, uomgængelige og absolut 
nødvendige udgifter afholdes i 2018. Hertil bør ejendomssalget intensiveres for at styrke 
likviditeten. 
 
På baggrund af den igangværende budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vil Byrådet på 
budgetseminariet få en status på anlægsbudgettet for 2018, herunder forventede 
overførsler til 2019 samt forslag til periodisering af anlægsrammen for 2019 til 2022. 
 
Lån 
 
I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, og som er 
tilpasset anlægsbudgettet. 
 
Tabel 5: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område 
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 
Byfornyelse  -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

Innovativt energispareprojekt -10,4 0,0 0,0 0,0 

Lav likviditet (skal søges) -33,0 -24,2 -24,2 -24,2 

Havn og Færge lånepuljer -26,4 -25,8 -5,8 -5,8 

Lånedispensationer (skal søges) 0,0 0,0, 0,0 0,0 

I alt -73,0 -53,2 -33,2 -33,2 

 
 
Der er indsendt ansøgninger om lånedispensationer til Ministeriet til disse lånepuljer: 
 

• 45,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.  
•  9,7 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale. 
• 44,0 mio. kr. til strukturelle investeringer i borgernære områder.  
• 36,3 mio. kr. til den ordinære lånepulje.  
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Der er søgt til anlægsudgifter vedr. arealeffektivisering, vedligeholdelsesefterslæb på 
kommunale ejendomme, multikulturel arena ved Ollerup Gymnastikhøjskole og tilbygning til 
SG-Hallen. 
 
Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 135,0 mio. kr. i 2019, hvoraf der er 
budgetlagt med 33,0 mio. kr. til lav likviditet. Hertil kommer budgetlagte lån til innovativt 
energispareprojekt, havnerenovering og -udvikling samt byfornyelse, hvor der er 
automatisk låneadgang. 
 
Temaer 
 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. august 2018 at følgende temaer drøftes og 
beskrives i fagudvalgene i august og september med fremsendelse til Økonomiudvalget i 
september forud for budgetforhandlingerne: 
 
 

• Forberedende grunduddannelse (FGU) – med i resultatoversigt via Lov og Cirkulære 
• Klippekortsydelse på plejecentre (overgang til bloktilskud) – med i resultatoversigt 
• Kommunal medfinansiering (sundhedsudgifter) – ej med i resultatoversigt 
• Afskaffelse af driftslofter/statsrefusion på aktivering mv. – med i resultatoversigt 
• Overførselsudgifter, herunder førtidspension – ej med i resultatoversigt 
• Ny lov vedr. parkering – ej med i resultatoversigt 
• Bekæmpelse af parallelsamfund - anlæg (dagtilbudsområdet – flere pladser) – ej 

med i resultatoversigt 
• Arealeffektivisering Heldagsskolen/Vestermarksskolen – anlæg – ej med i 

resultatoversigt 
• Udbygning af SG-huset - anlæg/låneansøgning – ej med i resultatoversigt 

 
Hvis der ønskes andre temaer drøftes de i fagudvalgene, hvor finansiering findes indenfor 
fagudvalgets budget. Udvalgets egne temaer fremsendes som udgangspunkt ikke til de 
politiske drøftelser. 
 
 
 
  



Bilag 1 
Ændringer til budget 2019-22 

 

I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet 
i det foreliggende budgetudkast til budget 2019. 
 
 
Indtægtsbudgettet 
Nedenstående tabel viser en sammenfatning af ændringerne til kommunens 
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2019 og KL’s nyeste 
udgave af skatte- tilskudsmodellen resulterer il. Udviklingen i 2022 er af 
budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en 
kopi af budgetoverslaget for 2021. 
 
Tabel 6: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2018 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Indkomstskat 70.364 98.902 121.087 68.737

Grundskyld og dækningsafgift 2.157 4.256 4.908 -6.215

Øvrige skatter og afgifter 8.470 6.129 7.280 8.295

Generelle tilskud og udligning -6.527 -36.890 -46.370 -67.553

Ændringer i alt 74.464 72.397 86.905 3.264

Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt. 
 
Indkomstskat 
Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå 
skatteloft. 
 
Indtægter fra indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret skattegrundlag. I 
forhold til vedtaget budget 2018 forventes der nu et noget lavere skattegrundlag 
for 2019 på landsplan. Dette skyldes primært, at der med virkning fra 2018 er 
indgået aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensions-
indbetalinger.  
 
Dette får også betydning for både det lokale skattegrundlag og det nationale 
skattegrundlag og sammen med et lavere skøn over befolkningsudviklingen lokalt 
i Svendborg Kommune giver det lavere forventede skatteindtægter i 2019.  Dette 
forstærkes for overslagsårene 2020-2022, da den skønnede vækst i udskrivnings-
grundlaget reduceres i takt med at skattelovsændringerne får fuld effekt. Så de 
skønnede skatteindtægter for overslagsårene er sænket sammenlignet med 
forventningen samme tid sidste år.   
 
Grundskyld og dækningsafgift 
Skatteministeren har meldt ud, at de nye ejendomsvurderinger vil komme drypvis 
i løbet af 2019. Dette betyder, at de først får effekt for grundskylden i 2020. Dertil 
kommer at skønnet på landsplan for grundskyldindtægter er sænket i forhold til 
sidste år. 
 
Boligaftalen af 2. maj 2017 vil få betydning for skattegrundlaget i de kommende 
år. For 2018 er det dog alene den midlertidige indefrysningsordning der er 
iværksat. På den baggrund anbefaler KL, at kommunerne budgetterer udviklingen 
i ejendomsskatterne som vanligt. Da reguleringsprocenten for 2019 er lavere end 
for 2018 forventes der nu lidt færre indtægter fra ejendomsskatter i 2019 
sammenlignet med forventningen sidste år. Forventningen til overslagsårene 
2020-2022 tager afsæt i de statsgaranterede grundværdier for 2019 og baserer 
sig på den historiske udvikling.  
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Øvrige skatter og afgifter: 
Posten består af indtægter fra selskabsskatter og skatter fra manuelt opgjorte 
dødsboer.  
 
Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for 
indkomståret 2016 afregnes i 2019. Udviklingen i det lokale selskabs-
skattegrundlag udviklede sig helt modsat end udviklingen på landsplan. Således 
var der for 2016 et fald i selskabsskat for selskaber hjemhørende i Svendborg 
Kommune hvorimod der på landsplan var en stigning i selskabsskatteindtægterne. 
Dette betyder, at indtægterne fra selskabsskat falder lokalt, men dette fald 
opvejes næsten fuldt ud af stigende indtægter fra udligningen af selskabsskat (se 
afsnittet tilskud og udligning).  
 
 
Tilskud og udligning 
De samlede indtægter fra tilskud og udligning er for 2019 er steget med 26,7 mio. 
i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af Budget 2018.  
 
I forhold til overslagsår 2019 i Budget 2018 er indtægterne fra den generelle 
udligningsordning er faldet med 6,0 mio. kr. Statstilskuddet er steget med 13,3 
mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet er faldet med 9,7 mio. kr. Øvrige tilskud er 
steget med i alt 8,9 mio. kr. Det særlige finansieringstilskud er stort set uændret. 
 
Det forventede fald i indtægterne fra den generelle udligningsordning på 6,0 mio. 
kr. skyldes flere ting med modsatrettet effekt.  Svendborg Kommune vil i 2019 få 
ekstra udligning på ca. 63,0 mio. kr. som følge af det lavere skøn for 
skatteindtægterne. Dette modsvares dog delvist af det forhold, at det stigende 
befolkningstal medfører, at der ikke længere vil ske udligning efter det socio-
økonomiske kriterie ”fald i befolkningstal”. Værdien af dette udligningskriterie er 
tidligere opgjort til 54 mio. kr. Den generelle revision af uddannelsesdataene for 
udlændinge giver en ekstra udligning på 25 mio. kr. men det bliver modsvaret af 
mindre udligning som følge af forventningen om lavere overførselsudgifter i 2019. 
 
Indtægterne fra den ekstra udligningsordning til kommuner med højt strukturelt 
underskud falder med 14,5 mio. kr. hvilket skyldes, at det strukturelle underskud i 
de øvrige kommuner er steget i forhold til prognosen for sidste år medens det 
strukturelle underskud for Svendborg er stort set uændret.  
 
Stigningen i statstilskuddet kan primært forklares med at den andel af 
bloktilskuddet som fordeles til kommunerne efter befolkningstal i 2019 er steget 
med i alt 1,3 mia. kr. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af 
Budget 2018.  
 
Endelig er indtægterne fra den særlige udligningsordning vedr. selskabsskat 
steget med 8,4 mio. kr. idet de samlede indtægter fra selskabsskat på landsplan 
har været stigende.  
 
Usikkerheder i indtægtsbudgettet 
 
Aktuelt er der for 2019 usikkerhed angående den del af finansieringen, som 
hidrører fra pulje til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16-
puljen) og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Der 
forventes først svar på kommunens ansøgning om særtilskud for 2019 og 
lånepuljer ved udgangen af august måned.   
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Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2019, bortset fra 
låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til:  
 

• Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud for særligt vanskeligt 
stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo 
august 2018. I budgetudkastet er der indarbejdet en forventning om et 
særtilskud på 6,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget 2017.  

• Udfaldet af kommunens ansøgninger om lånedispensation. Svar herpå 
forventes meddelt af ministeriet ultimo august 2018. 

• Overvejelserne om en evt. mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret 
skattegrundlag. Der analyseres frem til endelig budgetvedtagelse.  

• Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af 
statsgarantien. Dette drejer sig primært om indtægter fra grundskyld og 
dækningsafgift. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. 

• Den del af statstilskuddet – 40,5 mio. kr. - som er betinget af at 
kommunerne under ét vil overholde den aftalte service- og anlægsramme 
for 2019. Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2019, når 
samtlige kommuners budgetter for 2019 er indlæst, behandlet og vurderet.  
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Udgiftsbudgettet 
 
I det tekniske budget er der endvidere indarbejdet følgende væsentligste 
ændringer: 
 
Tabel 7: Ændringer i teknisk budget/basisbudget 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Drift i alt: -22,1 -29,8 -30,3 -23,0

Serviceudgifter: 14,4 6,3 5,8 14,2

Overførsler fra 2017 21,5

Negativ overførselspulje -20,5

Tilpasning af overslagsår 11,3

Takstigning Børnehuset og HUS 53 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Ny demografiberegning 2019 1,6 1,6 1,6 1,6

Delforlig - budgetreduktioner -46,7 -57,9 -60,7 -64,2

Delforlig - nulstilling reduktionspulje 50,0 50,0 50,0 50,0

Delforlig - serviceudgifter (bufferpulje) 19,4 28,4 29,1 29,7

ØKU 7.8.2018 - bufferpulje tilgå kassen -19,4 -28,4 -29,1 -29,1

Klippekort 4,0 4,0 4,0 4,0

Lov- og cirkulæreprogram 3,5 7,6 9,9 9,9

3 medarbejder - jobcenter 1,4 1,4 1,4 1,4

Overførselsudgifter: -36,5 -36,1 -36,1 -37,2

Omlægning refusion/udgiftslofter 6,2 6,6 6,6 6,6

Lavere beskæftigelsestilskud -9,7 -9,7 -9,7 -9,7

Delforlig - overførselsudgifter -31,6 -31,6 -31,6 -31,8

Tilpasning af overslagsår -0,9

Finans. 3 medarb. Til jobcenter -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Anlæg i alt: -10,7 -8,7 -6,7 -5,2

Andel af rammebesparelse CETS -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Tilpasning af overslagsår -0,5

Delforlig - anlægspulje -10,5 -8,5 -6,5 -4,5

Konto 7/8 i alt: 73,9 71,9 86,0 -18,5

Renter likvide aktiver

Tilpasning år 2022 - finansiering 1,6

Tilpasning år 2022 til lån vedr. anlæg -21,6

Revision konto 7 og 8 -0,5 -1,8

Delforlig - renter -0,6 -0,5 -0,4 0,0

Kl's tilskudsmodel af 4.7.2018 54,3 52,2 66,7 -16,9

Delforlig - finansiering/overførselsudg. 20,2 20,2 20,2 20,2  
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Note: Opgjort ekskl. Økonomiske konsekvenser som følge af pris- og 
lønfremskrivning, som er beskrevet nedenfor. 
 
Pris- og lønfremskrivning: 
Budgettet er fremskrevet med KL’s seneste skøn over pris- og lønudviklingen. I 
pl-reserverne 2020-21 er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,5 mio. kr. 
Effektiviseringskravet udgør årligt 0,35 pct., som udmøntes i forbindelse med den 
årlige fremskrivning af budgettet. Det skal bemærkes, at der i 2022 ikke er 
indarbejdet et effektiviseringskrav. 
 
Tabel 8: Oversigt over fremskrivning til 2019-priser  

Ændring på forbrug af kassen

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Resultatoversigt juni i 2019-priser -20.375 -26.069 -22.861 20.397

Resultatoversigt juni i 2018-priser 2.332 -12.678 -10.138 34.265

Ændring i alt -22.707 -13.391 -12.723 -13.868  
 
Samlet set medfører fremskrivningen til 2019-priser en mindreudgift på 62,7 mio. 
kr. for hele perioden, som primært kan henføres til en væsentlig lavere pris- og 
lønudvikling fra 2018-2019 primært som følge af den indgåede overenskomst i 
2018, som delvis modsvares af et lidt højere skøn fra 2019-2020. 
 
 
Lov- og cirkulæreprogram 
Kommuneaftalen indeholder kompensation for den afledte økonomiske effekt på 
kommunens budgetter som følge af en lang række lovændringer.  I nedenstående 
tabel er vist en foreløbig opgørelse af lov- og cirkulæreprogrammet opdelt på 
udvalg, som er indarbejdet i det tekniske budget. I budgetmappens afsnit 3 er 
indholdet af lov- og cirkulæreprogrammet beskrevet nærmere. 
 
 
Tabel 9: Udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 
 
Fordeling på udvalg:

2019 2020 2021 2022

Børne- og ungeudvalget 73 4.275 6.818 6.818

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 187 226 224 224

Miljø- og naturudvalget 43 40 -106 -106

Social- og sundhedsudvalget 2.237 2.237 2.279 2.279

Teknik- og erhvervsudvalget 89 89 88 88

Økonomiudvalget 877 693 693 693

I alt 3.506 7.561 9.995 9.995  
 


