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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 13,8 13,6 -0,2

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 1,5 0,0

- Miljø 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0

- Klima og Energi 0,5 0,4 0,8 0,6 -0,2

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

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

Samlet drift i alt 13,4 14,3 13,8 13,6 -0,2

0,0

Heraf overføres til 2020 -0,2
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

Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 
mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på 
mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne 
under et at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 - 10 mio. kr. ud 
fra de nuværende oplysninger.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at der på områder 
med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af 
underskuddet. Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret væsentligt inden det 
endelige regnskab foreligger.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Miljø- og Naturudvalget udgør ca. 13,6 mio. kr., og i 
forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på ca. 0,2 mio. kr. 

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til, at ikke alle de overførte midler 
fra regnskab 2018 til Natur og Klima området forventes disponeret i år. 
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Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:
Regnskabet forventes pr. 30.09.2019, at udgøre ca. 13,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 
13,8 mio. kr. betyder det, at der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 
klima og energi området, som primært kan henføres til de overførte midler fra regnskab 2018. Midlerne 
ønskes overført til 2020, hvor de kan indgå som finansiering til et skovrejsningsprojekt i samarbejde med 
Naturstyrelsen og Vand og Affald. Dette blev godkendt på Natur- og Miljøudvalgets møde den 30.09.2019. 
Herudover forventes et mindreforbrug på løn på ca. 0,3 mio. kr., som dog opvejes af et tilsvarende 
merforbrug på den øvrige konto 6. 

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: -0,4
Overførsler fra 2018 -0,2
Rammebesparelse - andel af ledelse og administration 0,0
Unesco Geopark - overført til ØKU -0,3
Tilskud fra barselspuljen 0,1

Tillægsbevillinger i alt -0,4
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
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