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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. 
 
Målsætningen for den økonomiske politik er at angive nogle overordnede pejlemærker 
for den økonomiske udvikling. Det overordnede mål er at sikre et driftsoverskud, der 
giver kommunen en robust økonomi og som sammen med andre finansieringsbidrag 
giver et tilstrækkeligt råderum til nyinvesteringer. 
 
Ved nødvendigt politisk råderum menes, at kommunens beholdning skal have en 
størrelse, som ligger væsentlig over minimumskravet, således at kommunen altid har et 
økonomisk nødberedskab til uforudsete hændelser. 
 
Begrebet økonomisk balance sikres ved, et højt prioriteret anlægsniveau kombineret 
med eventuelle reduktioner på driften, såfremt der ikke er finansieringsmæssig dækning. 
Der anlægges altså en helhedsbetragtning, når de økonomiske poster vurderes.  
 
Mål for den økonomiske politik – godkendt januar 2020: 
 
I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til formål at 
sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt 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. 
 
Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og 
opfølgningsfasen: 
 
- Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner 

 
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen 

 
- Styringsparameter – Økonomiudvalget 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 

 

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr.   
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. 
3. Nedbringelse af kommunes gæld 


