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1. Indledning  
 
Udgangspunktet for budgetlægningen 2016 er en fortsat stram offentlig 
udgiftspolitik jf. regeringens økonomiske 2020-plan. Planen skal bl.a. medvirke til 
at reducere de senere års underskud på de offentlige finanser og sikre, at der i 
2020 er balance i den offentlige økonomi, og at Danmark lever op til EU-aftalen om 
at budgetunderskuddet maksimalt må udgøre 3,0 pct. af bruttonationalproduktet.  
 
I regeringens seneste skøn fra december 2014 forventes et underskud på 2,5 pct. 
for 2015 og for 2016 2,6 pct. Der er således ikke levnet megen plads til eventuelle 
finanspolitiske lettelser i de kommende år.  
 
I 2020-planen er der lagt op til en årlig beskeden vækst i de offentlige udgifter på 
ca. 0,6 pct. Hvorledes denne vækst skal fordeles mellem staten, regionerne og 
kommunerne indgår i de årlige økonomiforhandlinger. 2015 er valgår, hvilket kan 
tale for en positiv kommuneaftale til sommer. Modsat har regeringen de seneste år 
nedjusteret sine prognoser for den økonomiske vækst. Dette er senest sket i 
december 2014. 
 
I de senere år har den afsatte vækst primært tilgodeset sygehusvæsnet under 
regionerne, og det har medført, at kommunerne ikke har fået tilført ekstra 
finansiering i de årlige økonomiaftaler. Det er sandsynligt, at prioriteringen vil være 
den samme i kommende år. 
 
De foreløbige udmeldinger vedr. de samlede anlægsudgifter tyder tilsvarende på, at 
loftet på 17,1 mia. kr. i 2015 reduceres i den kommende aftale. 
 
Omstilling og udvikling 
Svendborg Kommune har gennem flere år været udfordret ved et faldende 
befolkningstal, faldende udligningsindtægter og utilstrækkelig vækst i 
skattegrundlaget. For at vende denne udvikling har Byrådet besluttet 4 
indsatsområder, som skal indfri kommunens mål om flere indbyggere og flere 
arbejdspladser i 2017. De fire områder er Havn og Maritime klynger, 
Uddannelsesklynger, Stærkt fynsk samarbejde og Turisme og natur. 
 
Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har 
fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejdede med at omsætte de fire 
indsatsområder til konkrete handlinger. Processen lægger op til at prioritere 
udvidelsesforslag (temaer), som fremmer Byrådets mål. 
 
Mange kommuner arbejder i disse år med at inddrage civilsamfundet i kommunens 
opgaveløsning, hvor det giver mening både for kommunen og for modtagerne af 
indsatsen, f.eks. i rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet. 
 
I Svendborg Kommune har der også gennem længere tid været arbejdet målrettet 
på borgerinddragelse, og i den ny udvalgsstruktur er arbejdet med aktivt 
medborgerskab henlagt til de respektive fagudvalg. I budgetproceduren er der ikke 
opstillet retningslinjer for, hvorledes fagudvalgene skal inddrage aktivt 
medborgerskab, men overvejelser om øget inddragelse i opgaveløsningen kan 
indgå i udvalgenes budgetdrøftelser. 
 
En undersøgelse, som KL har foretaget blandt alle landets kommuner, viser, at det 
typisk ikke er de økonomiske rationaler, der er i spil, når kommunerne taler om at 
inddrage de frivillige ressourcer. Kommuner angiver i undersøgelsen, at den 
primære effekt er at skabe fællesskab og at øge den brugeroplevede kvalitet, samt 
at der løses opgaver, som ellers ikke ville blive løst. 
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Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance både i 2016 og i 
overslagsårene, hvor der er ikke afsat ekstra beredskab til merudgifter som følge at 
stigende udgiftspres. Der er heller ikke afsat midler til nye tiltag, herunder 
realisering af Byrådets mål.  
 
Økonomiudvalget har fastlagt, at beslutning om finansieringen afventer 
Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, hvor resultatet af kommuneaftalen 
foreligger.  
 
Som følge af, at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter, har 
Økonomiudvalget fastlagt, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller 
Udviklingsudvalget medfølges af tilsvarende finansieringsforslag inden for den 
eksisterende serviceramme. 
 
Der er som nævnt ikke udsigt til, at kommunerne kan forvente ekstra finansiering i 
den kommende økonomiaftale. En fastholdelse/udvikling af kommunens 
serviceniveau herunder understøttelse af Byrådets mål om flere indbyggere og flere 
arbejdspladser skal derfor som udgangspunkt ske inden for de eksisterende 
økonomiske rammer. Det stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille 
og effektivisere, for at skaffe finansiering til nye tiltag. 
 
I budgetproceduren for 2016 er der lagt op til videreførsel af kommunens 
økonomiske politik, der skal sikre, at der i budgetlægningen er fokus på målet om 
langsigtet økonomisk balance. 
 

2. Økonomisk politik 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 
kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er dels at sikre et 
beredskab til uforudsete udgifter, dels at kommunens økonomi skaber plads til 
investering og udvikling af kommunens service. 
 

 

• Økonomisk strategi
– Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 
– Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr.
– Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den 

årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag

• Principper
– Overholdelse af servicerammen . Undgå eventuelle sanktioner

– Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen
– Styringsparameter – Økonomiudvalg 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
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3. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for 2016 har fokus på at understøtte Byrådets mål om 
flere indbyggere og flere arbejdspladser. Processen forventes at forløbe, som 
skitseret i nedenstående figur.  
 
 
Figur 1: Overordnet budgetproces 

Budgetproces 

Jan –
marts

Politikker, strategier, 
mål og resultatkrav

April -
Juni

August -
september

Oktober -
december

Økonomi/ressourcer

Økonomiudvalget udmelder 
eventuelle emner, ligesom 
fagudvalg drøfter egne emner

Fagudvalg drøfter, prioriterer og 
udarbejder mål og resultatkrav 
ud fra politiker og strategier

Fagudvalg fastlægger 
nye/reviderede
mål og resultatkrav til Service og 
Økonomi

Fagudvalg godkender bidrag til 
Service og Økonomi

Budgetprocedure vedtages
Rammebesparelser  fordeles
Budgetrammer udmeldes (ØKU)

Basisbudget udarbejdes
Kvalificering af budgetforudsætninger
Fagudvalg udarbejder forslag til udmønt-
ning af rammebesparelse (7,3 mio. kr.)
samt høring 

Kommuneaftale foreligger
Orientering af Byråd + anlægsseminar

Budgetseminar
Borgermøde
1. Behandling af budget
Budgetforhandlinger

Budgetvedtagelse (2. behandling)

 
I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgettet for 
2016. 

3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resul tatkrav  
 
I 2014 har Byrådet arbejdet med at opstille politiske mål for perioden 2014-2017, 
hvor det overordnede mål, som nævnt er flere indbyggere og flere arbejdspladser. I 
nedennævnte figur er vist de temaer (bropiller), som Byrådet har arbejdet med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 6 af 18 
 

Figur 2: Byrådets indsatsområder til fremme af mål om flere indbyggere og flere 
arbejdspladser 

 
 
For at kvalificere arbejdet med at identificere og beskrive konkrete tiltag, har 
Byrådet nedsat et § 17 stk. 4-udvalg – Udviklingsudvalget. 
 
I første omgang sætter udvalget i første halvdel af 2015 primært fokus på 
”bropillerne” Havn og maritime klynger, Stærkt fynsk samarbejde, 
Uddannelsesklynger, og Turisme og natur, men har samtidig ansvaret for at der 
fortsat arbejdes med de øvrige ”bropiller”. Udviklingsudvalget primære rolle er 
idegenerering og prioritering som input til de formelle beslutningsorganer fagudvalg 
og byråd. 
 
Fokus i budgetproceduren for Budget 2016 vil være at understøtte Byrådets mål om 
flere indbyggere og flere arbejdspladser i 2017. Input til nye temaer og 
indsatsområder, som vil indgå i de politiske budgetdrøftelser efter sommerferien, vil 
derfor primært tage sit afsæt i de 4 ”bropiller”. Hertil kommer, jf. budgetforliget for 
Budget 2015, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 skal udarbejdes 2 
– 3 modeller for etablering af et nyt sundhedshus, forundersøgelse vedr. etablering 
af letbane og renoveringsforslag for rådhuskomplekset. 
 
Sideløbende med ovennævnte arbejder fagudvalgene i foråret med opfølgning på 
deres respektive politikker og fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det 
kommende år. Afsættet for udvalgenes drøftelser vil naturligt tage udgangspunkt i 
regnskabet for 2014, hvor fagudvalgene følger op på de afsatte mål og 
indsatsområder i budget 2014, samt den løbende opfølgning på indeværende 
budgetårs indsatser. 
 
I vedlagte bilag 2 er opstillet en tidsplan for de forskellige politiske udvalgs arbejde 
med det politiske indhold af budget 2016. 
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Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der 
beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og 
strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget 
forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig godkender strategi 
for udmøntning af budget og indsatser. 

3.2 Proces for Økonomi og ressourcer 
Processen for udarbejdelse af den talmæssige del af budgettet er opdelt i 
henholdsvis et administrativt spor og et politisk spor. 
 
Det politiske spor:  
Dette spor omfatter fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelser, 
finansiering af temaer inden for udvalgets ramme/på tværs af udvalgenes rammer, 
tilpasning af anlægsrammer og pol. ændringsforslag til 2. behandling. 
 
Det administrative spor:  
Dette spor er koncentreret om udarbejdelse af det tekniske budget. Det tekniske 
budget beskrives i budgetnotatet, der udarbejdes i august. Det tekniske budget 
udgør grundlaget for Direktionens forslag til 1. behandling, som er udgangspunktet 
for de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen den 6. oktober 2015. 
 
På baggrund af basisbudgettet (overslagsårene i vedtaget budget 2015) udarbejdes 
et teknisk budget. Den administrative proces beskrives mere uddybet i en 
administrativ budgetvejledning målrettet administrationen. 
 
1. rammeudmelding foretages medio marts og omfatter følgende: 
- basisbudgettet 
- overførsel af evt. mindreforbrug fra 2014 
- tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen i 2014, og som 

påvirker budget 2016-19. 
- fordeling af besparelsespulje (7,3 mio. kr.) i overslagsårene i budget 2015 på 

udvalg 
 
Rammerne justeres efterfølgende løbende bl.a. som følge af nye bevillingsomplace-
ringer i 2015, som har afledt effekt for overslagsårene.  
 
Sideløbende med udarbejdelse af basisbudgettet arbejdes der administrativt med at 
optimere gennemskueligheden i budgettet. Dette arbejde sker bl.a. ved at 
forbedre/synliggøre de aktivitetstal, som ligger til grund for budgettet. 
 
2. rammeudmelding foretages medio august og omfatter følgende: 
- Pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af effektiviseringskravet på 

0,35 pct. 
- Afledt effekt af nye love og bekendtgørelser 
- Revideret skøn over udvikling i overførselsindkomster 
- Nyt indtægtsbudget vedr. skatter og generelle tilskud 
- Demografisk udvikling 
- Mængdeudvikling 
- Problemområder (uomgængelige mer- eller mindreudgifter)  
 
Indtægtsbudgettet udarbejdes på baggrund af KL’s tilskudsmodel. Ved 
budgetlægning af overslagsårene 2017-19 afstemmes den budgetterede udvikling 
af overførselsudgifterne med KL’s forventninger til udviklingen på de 
budgetgaranterede områder, samt øvrige overførselsudgifter. 
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4. Økonomisk beredskab og råderum 
Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2016 
er et budget 2015 inkl. overslagsårene 2016-18 i balance.  
 
Figur 3: Nøgletal budget 2015-18  
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 
Driftsoverskud -135,8 -126,5 -101,2 -101,5 -110,6 
Gennemsnitslikviditet 201,4 169,4 120,9 89,8 87,3 
 
Driftsoverskuddet 2014 er forventningen i økonomirapporten for juli kvartal. 
Selvom regnskabet for 2014 ikke er endeligt på nuværende tidspunkt, forventes et 
bedre regnskabsresultat i forhold til vedtaget budget 2014, hvor der var budgetlagt 
med et overskud på 121,1 mio. kr. Det positive regnskabsresultat kan primært 
henføres til mindreforbrug på kommunens udgifter til overførselsudgifter. 
 

4.1 Besparelser og effektivisering 
For at skabe økonomisk balance er der jf. budgetforliget 2015 indarbejdet følgende 
effektiviseringer og besparelser. 
 
Figur 4: Effektivisering og besparelser 2016-2019. 1.000 kr. 

Serviceudgifter 2016 2017 2018 2019
Effektivisering -16.600 -16.600 -16.600 -16.600
Effektivisering 0,35 % -8.300 -16.600 -24.900 -24.900
Rammebesparelser -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
I alt -32.200 -40.500 -48.800 -48.800

Økonomisk beredskab 2015-2019

 
 

De nuværende effektiviseringer og besparelser sikrer balance i budgettets 
nuværende forudsætninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.:  
 

• Rum til politisk prioritering 
o Medfinansiering af eventuelle nye temaer, udfordringer, 

indsatsområder herunder Byrådets mål om flere indbyggere og flere 
arbejdspladser. 

• Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen 
(undgå en ekstra sparerunde i august og september) 

• Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget 
o Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og 

cirkulæreprogram, indkomstoverførsler m.m. 

 

4.2 Vurdering af det økonomiske råderum 
Balancen i det nuværende budget er betinget af følgende forhold, hvor der er 
tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer, hvor vi først kender svaret efter 
sommerferien.  
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• Likviditetstilskud: 3 mia. kr. i 2014 og 2015. 1 mia. kr. i 2016-19 som 
fordeles efter særlige kriterier. I budgettet indarbejdet 19 mio. kr. 

• Indarbejdet særtilskud på 13 mio. kr. svarende til tilskuddet for 2015. 
• Lån: Svarende til 2015 – kun lån til lav likviditet er videreført med årligt 9,0 

mio. kr. 
• Årlig effektiviseringsgevinst på 0,35 %. Ikke videreført i 2019. 
• Realisering af effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. 2015-18 
• Udmøntning af besparelsespulje på 7,3 mio. kr. 

 

Økonomiudvalget har fastlagt, at beslutning om finansieringen af eventuelt 
merudgifter afledt af stigende udgiftspres eller nye udgiftstiltag afventer 
Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, hvor resultatet af kommuneaftalen 
foreligger.  
 
Som følge af, at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter, har 
Økonomiudvalget fastlagt, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller 
Udviklingsudvalget medfølges af tilsvarende finansieringsforslag inden for den 
eksisterende serviceramme. 

 

4.3 Etablering af økonomisk råderum: 
Etablering af økonomisk råderum kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser 
og effektiviseringstiltag. F.eks. ved rammebesparelser, omstilling af serviceniveau, 
samskabelse, budgetanalyser og benchmark, justering af tildelingsmodeller m.v. 
Mange af disse instrumenter er i anvendelse. 

 
Rammebesparelse: 

I budget 2015 er der i 2016 og overslagsårene 2017-19 afsat en besparelsespulje 
på 7,3 mio. kr. I budgetforliget er der tilknyttet følgende bemærkninger til puljen: 
 

 
 
Økonomiudvalget har besluttet, at processen for udmøntning af rammebesparelsen 
følger samme proces for udmøntning af tilsvarende besparelsespulje i budget 2015:  
• at puljen fordeles på baggrund af fagudvalgenes serviceudgifters andel af de 

samlede serviceudgifter.  
• forslag til udmøntning af rammebesparelsen udarbejdes af fagudvalgene og 

godkendes senest på fagudvalgenes møder i august, og indgår i et samlet 
sparekatalog til brug for de politiske prioriteringer/drøftelser efter sommer-
ferien, hvor resultatet at kommuneaftalen også foreligger.  
 
 
 

 

Selve udmøntningen af puljen afventer imidlertid kendskab til de økonomiske 
rammer for budgetlægningen for 2016. Hvis likviditetstilskuddet i 2016 – og 
indtægtsbudgettet i øvrigt – muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen 
blive annulleret. Forligsparterne er enige om, at man vil tilgodese social- og 
sundhedsområdet og børn- og ungeområdet. 
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Figur 5: Fordeling af rammebesparelse. 1.000 kr. 

Serviceudgifter 2016 2017 2018 2019

Miljø-, Klima og Trafikudvalget -354 -354 -354 -354
Erhvervs-, beskæftigelses og 
Kulturudvalget -591 -591 -591 -591

Udvalget for Børn og Unge -2.914 -2.914 -2.914 -2.914

Social- og sundhedsudvalget -2.686 -2.686 -2.686 -2.686

Økonomiudvalget -756 -756 -756 -756

I alt -7.300 -7.300 -7.300 -7.300

Fordeling rammebesparelser jf. vedtaget budget 2015

 

Effektivisering: 
Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at 
effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og 
fastholdelse af serviceniveau.  
 
I henhold til budgetforliget er det årlige effektiviseringskrav på 0,35 % videreført i 
budget 2016-2018 (0,25 % fra 2010 – 2013). Direktionen anbefaler, at 
effektiviseringskravet udmøntes som hidtil ved en reduktion af prisfremskrivningen 
af budgettet ultimo juni. Der er ikke taget politisk stilling til om kravet skal 
videreføres til 2019, hvilket først forventes at ske i forbindelse med de politiske 
budgetforhandlinger efter sommerferien. 
 
I det vedtagne budget 2015 er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 16,6 mio. 
kr. Udmøntningen af puljen sker løbende, og Økonomiudvalget får kvartalsvis en 
status på arbejdet hermed. 
 
Benchmark/turnusanalyser: 
Økonomiudvalget har fastlagt, at der over en årrække gennemføres benchmark- 
eller turnusanalyser af udvalgte områder, og hvor et eventuelt provenu kan medgå 
til forøgelse af det økonomiske råderum.  
 
Udvælgelse af områder sker dels på baggrund af ECO-nøgletal, dels på baggrund af 
KL’s nøgletalspublikation: Brug nøgletal i styringen – kend din kommune. 
Nøgletallene indikerer, at kommunen på flere områder har et relativt højt 
udgiftsniveau pr. indbygger. Nøgletallene forklarer ikke, hvad der ligger til grund for 
kommunens placering, f.eks.: 
 

• bevidst politisk prioritering 
• strukturelle forudsætninger, f.eks. befolkningssammensætning, kommunens 

fysiske størrelse m.m. 
• fejl i datagrundlag 
• konteringsforskelle kommunerne i mellem 

 
Nøgletallene skal tages med forbehold, men nøgletallene kan være er en god 
indikator for, hvor kommunen kan sætte ind for at justere service og produktivitet.  
 
I forbindelse med budget 2015 blev voksenområdet under socialområdet, 
dagtilbudsområdet og administration udvalgt. Resultatet af de gennemførte 
analyser forelægges Økonomiudvalget i februar måned med anbefaling til, 
hvorledes et evt. økonomisk potentiale skal anvendes. 
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På samme møde vil Direktionen udarbejde oplæg til Økonomiudvalget med forslag 
til områder, der kan indgå i budgetlægningen for 2016. Analyserne skal være 
færdig primo august, og resultatet præsenteres på Byrådets budgetseminar den 25. 
august. (alternativ primo 2016). 
 

5. Anlægsbudget 
Økonomiudvalget har det bevillingsmæssige ansvar for anlægsbudgettet. 
 
Udgangspunktet for budget 2016 – 19 er et prioriteret og robust anlægsbudget, der 
indebærer, at Svendborg Kommune i de kommende år står overfor gennemførelse 
af en række større anlægsinvesteringer. 
 
Figur 6. Kommunens anlægsbudget 2015-19. 1.000 kr. 

1.000 kr. Vedtaget 
Budget 
2015 

Forventede 
overførsler 

fra 2014 
(foreløbige) 

Forventet 
korrigeret 

budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

        
Udgift 175.538 95.878 271.416 161.914 90.754. 75.597 62.597 
Indtægt -10.510 -79.508 -90.018 -17.253 -17.253 -18.913 -10.219 

Netto 165.028 16.370 181.398 144.661 73.501 56.684 52.378 

 

Bemærk: De forventede overførsler til 2015 er ikke endelige! 
 
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 175,5 mio. kr. i 2015. Hertil 
kommer anlægsoverførsler fra 2014, hvor der på baggrund af det foreløbige 
regnskab pr. 31.12.2014 og forventet pr. 30.9.2014 skønsmæssigt forventes en 
overførsel til 2015 på brutto ca. 96 mio. kr. I vedlagte bilag 4 er anlægsbudgettet 
for 2016-19 vist på politikområder. 
 
Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet 
realiseres fuld ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem 
årene. Der er som følge heraf fastlagt et mål om indførelse af realistiske 
anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad 
kommunen har råd til og dels hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. 
 
Et væsentligt indsatsområde for budget 2016 er derfor det fortsatte arbejde med at 
få realiseret de allerede budgetlagte anlægsprojekter. Jf. ovenstående tabel har 
kommunen et relativt stort bruttoanlægsbudget i 2015 og 2016, hvorefter det 
falder til et noget lavere niveau i 2017-19. 
 
På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret 
primært er fokuseret på justeringer af det nærværende budget med det formål 
fortsat at danne et realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de 
efterfølgende politiske drøftelser.  
 
Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 
forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 
i juni måned. 
 
Økonomiudvalgsmøde maj 2015: 

- Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2014 til 2015 
- Korrigeret anlægsbudget 2015 
- Forventede overførsler til 2016 
- Ændrings- og udvidelsesforslag 
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Byrådsseminar juni 2015: 
- Kommuneaftale (Anlæg) 
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2016 – 2019 
- Status bropiller herunder evt. ændrings- og udvidelsesforslag.  
- Byrådet prioriterer anlægsbudget 2016-19 

 
På baggrund af Byrådets prioriteringer udarbejder Direktionen inden for den 
samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. 
Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar 25. august 2015. 
 
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,1 
mia. kr. i 2015, og der var ikke knyttet nogen sanktion ved en evt. overskridelse, 
men det var forudsat, at kommunerne holdt sig inden for det aftalte niveau. De 
foreløbige udmeldinger tyder på, at loftet reduceres i forhold til 2015.  
 
Nye anlægstemaer kan dels komme fra Byrådets seminar og fra fagudvalgenes / 
udviklingsudvalgets politiske drøftelser i foråret.  
 
 

6. Aktivt medborgerskab  
I forbindelse med ny udvalgsstruktur er arbejdet med aktivt medborgerskab 
herunder borgerinddragelse henlagt til de respektive fagudvalg, hvor 
næstformanden har fået rollen som dagsordensfastsætter og udvikler af det lokale 
demokrati. 
 
Mange kommuner arbejder i disse år med at inddrage civilsamfundet i kommunens 
opgaveløsning, hvor det giver mening både for kommunen og for modtagerne af 
indsatsen. Inddragelse af frivillige er indtil nu primært sket på kultur- og 
fritidsområdet, men i de senere år også på omsorgsområderne – særligt på 
ældreområdet. 
 
En undersøgelse, som KL har foretaget blandt alle landets kommuner, viser, at det 
typisk ikke er de økonomiske rationaler, der er i spil, når kommunerne taler om at 
inddrage de frivillige ressourcer. Kommuner angiver i undersøgelsen, at den 
primære effekt er at skabe fællesskab og at øge den brugeroplevede kvalitet, samt 
at der løses opgaver, som ellers ikke ville blive løst. 
 
I budgetproceduren er der ikke opstillet retningslinjer for, hvorledes fagudvalgene 
skal inddrage aktivt medborgerskab i budgetfasen, men i forbindelse med 
tilrettelæggelse af fagudvalgenes interne budgetproces skal fagudvalgene drøfte, 
hvorledes aktivt medborgerskab kan implementeres i budgetfasen på udvalgets 
område. 

 

6.1 Borgermøde  
I 2013 og 2014 er der afholdt borgermøde via Facebook. Erfaringer herfra har 
generelt været positive. Direktionen anbefaler, at der også i 2015 afholdes 
borgermøde. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2015 
udarbejde oplæg til form og indhold. 
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6.2 Høring  
Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 
 
• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 
• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 30. 

juni 2015.  
• Udvalget deltager i budgetseminariet den 25. august 2015. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til udmøntning af rammebesparelse i 
foråret 2015, skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de 
høringsberettige parter. 
 
 
 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2016 
 
 

Side 14 af 18 
 

Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at 
fagudvalgene i perioden fra marts og frem til august drøfter 
indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker, strategier og mål.  
 
Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet – dvs. at 
såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal 
finansiering ske inden for udvalgets ramme. 
 
Perioden efter sommerferien er koncentreret om de politiske forhandlinger. Som optakt 
hertil afholdes den 25. august 2015 et budgetseminar for Byråd, Direktion og MED-
Hovedudvalg. Formålet med seminaret er at give en orientering om kommunens økonomi, 
samt en præsentation af det samlede budgetmateriale. 
 
Til 1. behandling udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance, og 
budgetforhandlinger planlægges at finde sted i weekenden den 18. - 20. september 2015. 
 
Byrådets 1. behandling finder sted den 15. september 2015, og 2. behandling finder sted 
den 6. oktober 2015.  
 
 
 

Dato Aktivitet Aktør 
20. januar Budgetprocedure 2016 godkendes. Udmelding af 

proces for rammebesparelser 
Økonomiudvalg 
 

27. januar Budgetprocedure 2016 præsenteres for Byrådet Direktion 

30. januar Orientering om budgetproceduren 2015 MED-Hovedudvalg 

5. februar Orientering om budgetproceduren 2016 Afdelingsledere 

Februar Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt 
og fagudvalgets egen proces. 

Fagudvalg 

17. februar Status nuværende benchmarkanalyser. Forslag til nye 
analyser til budget 2016.  

Økonomiudvalg 

12. marts Økonomisk status til ØK den 24. marts Direktion 

12. – 13. 
marts 

Kommunalpolitisk Topmøde  

Marts - juni Revidering af politikker og strategi – forslag til 
temaer/indsatsområder. Udmøntning af 
rammebesparelser 

Fagudvalg 

24. marts Økonomisk status: 
- adm. budgetkontrol pr. 28.2.2015 
- regnskab 2014 inkl. overførsler til 2015/16 
- basisbudget 2016 

Økonomiudvalg 

7. maj Revideret anlægsbudget 2015 og 2016 – oplæg til ØK 
19. maj 

Direktion 

5. maj Borgmestermøde/KL Borgmester 

19. maj Revideret anlægsbudget 2015 og 2016 Økonomiudvalg 

18. – 19. juni 12:12 seminar: 
Status budget 2016 - oplæg til ØK  

Direktion 

23. juni Status budget 2016: 
Bropiller - temaer – kommuneaftale – basisbudget – 
besparelser/effektivisering. Fastlæggelse af program 
for budgetseminar juni og august samt borgermøde 

Økonomiudvalg 
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30. juni Orientering om kommuneaftale. Status 
temaer/udfordringer. Anlægsseminar.  

Byråd 

August Fagudvalg behandler bidrag til B2016: 
temaer/indsatser – udmøntning af besparelser 

Fagudvalg 

August Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg om ansøgning 
vedr. skattepuljen 

Økonomiudvalg 

13. august Status budget 2016. Indledende drøftelser om forslag 
til budget 2016 i balance. 

Direktion 

14. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 

18. august Budget 2015 – status 
Vurdering af den økonomiske situation.  
Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske 
budgetforhandlinger 

Økonomiudvalg 

20. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK’s 1. beh. Direktion 

25. august Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, 
status bropiller + øvrige temaer. Direktionens 
budgetforslag til 1. beh. 

Byråd, Direktion og 
MEDHovedudvalg 

3. september Borgmestermøde/KL Borgmester 

september Borgermøde  Byråd 

8. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg 
Budgetforslag fra Direktion i balance 

Økonomiudvalg 

15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 

18. - 20. 
sept. 

Politiske forhandlinger ØK/Byrådet 

21. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 

24. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 

29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 

6. oktober 2. behandling i Byråd Byråd 

 



Bilag 2: Proces temaer og indsatser budget 2016 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Januar Budgetprocedure 

præsenteres 
Budgetprocedure 
Godkendes 
Fastlæggelse af råderum 

 Havn og maritime 
klynger 

Februar   Udvalgets budgetprocedure Turisme og Natur 
Marts  Økonomisk status: 

- adm. budgetkontrol pr. 

28.2.2015 

- regnskab 2014 inkl. 

overførsler til 2015/16 

- rammer basisbudget 2015 

- Status nuværede 

benchmark analyser + valg 

af nye til 2016 

Status på fagudvalgets mål og 
indsatsområder 2014 
 
Status på fagudvalgets mål og 
indsatsområder 2015 
 
Proces for udmøntning af 
rammebesparelse 
 

Uddannelsesklynger 

April  Godkender evt. nye temaer Fagudvalg fastlægger nye 
temaer/indsatsområder for 
2016 

Stærkt fynsk 
samarbejde 

Maj  Realistisk anlægsbudget: 
Drøftelse af prioriteret 
budget 2015 + afledt effekt 
på 2016 
- Overførsel fra 2014 til 

2015 
- Korrigeret 

anlægsbudget 2015 
- Forventede overførsler 

til 2016 
- Ændrings- og 

udvidelsesforslag 

Status temaer/indsatser 2016 
Status rammebesparelser 

Status 
Forberedelse af oplæg til 
byrådets seminar i juni 
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Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg 
Juni Budgetseminar 

- Kommuneaftale 

- Status bropiller  

- Status øvrige 

temaer/indsatser 

- Status 

rammebesparelser 

- Evt. foreløbig 

prioritering – input til 

Direktion 

Status: 
- Kommuneaftale 

- Status bropiller  

- Status øvrige 

temaer/indsatser 

- Status rammebesparelser 

 
Prioriteret anlægsbudget til 
Byrådets seminar i juni 
 
Fastlæggelse af 
budgetseminar i august + 
borgermøde 

Status temaer/indsatser 2016 
Status rammebesparelser 

Status 

Juli     
August Budgetseminar: 

- Økonomisk status 

- Præsentation af 

budgetmappen 

- Rammebesparelser 

- Temaer/indsatsområder 

Økonomisk status budget 
2016 
- Status bropiller  

- Status øvrige 

temaer/indsatser 

- Status rammebesparelser 

1. behandling 

Godkendelse af 
temaer/indsatser 2016 
Godkendelse af 
rammebesparelser 

 

September 1. behandling 
Borgermøde 
Politiske 
budgetforhandlinger 

2. behandling Service og Økonomi - Oplæg  

Oktober 2. behandling  Service og Økonomi - Oplæg  
November  Service og Økonomi 

godkendes 
Service og Økonomi godkendes 
 

 

December   Plan for udmøntning af budget 
og indsatser 

 

 



Bilag 3: Investeringsoversigt 2015-19 
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Bruttoanlægsudgifter og -indtægter budget 2015-19  

 

Basisrammen for anlæg tager udgangspunkt i vedtaget budget 2015-18, hvor 2019 er 
en videreførelse af de i 2018 rammebeløb (der ikke stopper i 2018). 
 
 
              
1.000 kr. 2015 2016 2017 2018      2019 
       
              
Køb og Salg U 8.897 8.897 17.098 17.098 8.898 
  I -10.510 -17.253 -17.253 -18.913 -10.219 
  N -1.613 -8.356 -155 -1.815 -1.321 
  
Veje og Trafiksikkerhed U 37.987 33.408 24.708 24.708 24.708 
  I 0 0 0 0 0 
  N 37.987 33.408 24.708 24.708 24.708 
  
Havne og Færger U 26.257 18.405 10.405 10.405 5.606 
  I 0 0 0 0 0 
  N 26.257 18.405 10.405 10.405 5.606 
  
Kultur, Fritid og Idræt U 3.116 2.516 2.516 2.516 2.516 
  I 0 0 0 0 0 
  N 3.116 2.516 2.516 2.516 2.516 
  
Natur, Miljø og Klima U 3.458 805 805 0 0 
  I 0 0 0 0 0 
  N 3.458 805 805 0 0 
  
Borgernære Serviceområder U 72.087 80.297 17.636 17.636 17.636 
  I 0 0 0 0 0 
  N 72.087 80.297 17.636 17.636 17.636 
  
Energi U 20.502 14.352 14.352 0 0 
  I 0 0 0 0 0 
  N 20.502 14.352 14.352 0 0 
  
Byudvikling U 3.234 3.234 3.234 3.234 3.234 
  I 0 0 0 0 0 
  N 3.234 3.234 3.234 3.234 3.234 
              
Anlæg i alt  U 175.538 161.914 90.754 75.597 62.597 

  I -10.510 -17.253 -17.253 -18.913 -10.219 

  N 165.028 144.661 73.501 56.684 52.378 
 
 
 




