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Økonomisk oversigt
(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Forventet 
regnskab  

2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 13,4 14,3 13,7 13,7 0,0

Natur og Miljø

- Naturforvaltning og Natura 2000 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0

- Vandløbs- og vådområdeprojekter 1,4 2,0 1,5 1,4 -0,1

- Miljø 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0

 - Klima og Energi 0,5 0,4 0,8 0,7 -0,1

 - Unesco Geopark 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

 - Administrationsudgifter - konto 6 10,4 10,5 10,5 10,7 0,2

Samlet drift i alt 13,4 14,3 13,7 13,7 0,0

0,0

Heraf overføres til 2019 0,0
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét 
overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat 
føres en stram økonomistyring. Områder med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget skal til 
den kommende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 redegøre nærmere for de budgetmæssige 
udfordringer, samt handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at den kommende 
budgetopfølgning viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Miljø- og Naturudvalget udgør i alt 13,7 mio. kr. 
(serviceudgifter), og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 er der tale om et uændret resultat.

Serviceudgifter:
Regnskabet forventes pr. 30.06.2019, at udgøre ca. 13,7 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
13,7 mio. kr. betyder det, at der ikke forventes nogen afvigelse på nuværende tidspunkt. Dette er i øvrigt 
uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.03.2019.
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Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Som nævnt i ovenstående så forventes der ingen afvigelse overordnet på nuværende tidspunkt. Dog 
forventes det overførte merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra 2018, samt et mindre merforbrug på løn at blive 
finansieret inden for udvalgets ramme.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag 1

Bevillinger 2019
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,5
Overførsler fra 2018 -0,2
Rammebesparelse - andel af ledelse og administration 0,0
Unesco Geopark - overført til ØKU -0,3

Tillægsbevillinger i alt -0,5
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2
Status på Budgetforlig
Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Miljø- og 
Naturudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at 
udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

Der er pt. ingen fokusområde
Indsatsområde: Status:
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