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BUDGET 2017-20 
Direktionens justerede budgetforslag  

 
 

Skærpede mål for kommunens økonomi 
 
Siden 2007, hvor målsætningen var et driftsoverskud på 40 mio. kr., er den 
økonomiske politik justeret i takt med ændrede vilkår og krav. I 2010 var 
målet et overskud på 70 mio. kr. og den seneste ændring kom i forbindelse 
med budgetlægningen for 2011, hvor Byrådet fastlagde de målsætninger, der 
siden har været styrende for budgetlægningen og økonomiopfølgningen:  
 

• Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. 
• Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal udgøre 

mellem 80 og 100 mio. kr. ud over deponerede midler. 
 
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 og udgå drastiske økonomiske opbremsninger.  
 
Afviklingsprofilen for kommunens gæld betyder, at afdragsbyrden i de 
kommende år øges, mest udtalt i 2019, hvor afdraget er knap 40 mio. kr. 
højere end i 2016. Stigningen skyldes bl.a., at der skal afdrages på lån vedr. 
jordforsyning, uden at den forventede salgsindtægt er realiseret. 
 
Denne udvikling giver anledning til at revurdere de økonomiske målsætninger, 
idet et driftsoverskud med den nuværende målsætning i 2019 netop svarer til 
årets afdrag på kommunens lån. Der er således behov for senest fra 2019 at 
revurdere – og øge – kravet til det årlige driftsoverskud.   
 
Dette skal også ses i lyset af, at kommunens serviceudgifter og udgifter til 
indkomstoverførsler er relativt høje, gælden er relativt høj og likviditeten 
relativt lav i forhold til andre kommuner.  
 
Kommunens særtilskud tildelt af Social- og Indenrigsministeriet udgør 6 
mio.kr. og er dermed 6,7 mio.kr. lavere end indarbejdet i basisbudgettet. 
Direktionen ser på denne baggrund behov for at øge sparerammen fra 25 mio. 
kr. til 31,7 mio.kr. årligt.   
 
I direktionens forslag indgår derfor, at målsætningen for driftsoverskuddet fra 
2019 øges til mindst 130 mio. kr. 
 
Dette kan opnås ved at reducere udgiftsniveauet på serviceområderne med 
yderligere 15 mio. kr. til i alt 46,7 mio. kr. årligt fra 2019 og ved at videreføre 
det årlige effektiviseringskrav på 0,35 % i 2020. 
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For at sikre, at målsætningen for kommunens likviditet indfries, er det i direktionens forslag 
forudsat, at nettogældsafviklingen reduceres ved optagelse af lån til styrkelse af likviditeten, jf. 
nedenfor.  
 
Direktionen anbefaler, at der allerede nu igangsættes analysearbejde med henblik på at afdække 
handlingsmuligheder i forhold til at reducere udgiftsniveauet fra 2019. Herved bliver det tillige 
muligt at afstemme realiseringen af besparelserne med de indtægtsmæssige konsekvenser af 
den udligningsreform, der forventes at få virkning fra 2019. 
 
Direktionens budgetforslag 
 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2016, jf. 
budgetnotat af 26. august 2016 samt det forventede regnskab for 2016 jf. budgetkontrollen 
pr. 30. juni 2016. Det forventes, at likviditetstrækket i det endelige regnskab for 2016 
reduceres med 20 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab ud fra et historisk mønster.  
 
Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem 
KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau 
sammenlignet med andre kommuner i regionen. 
 
Budgetforslaget lever op til de nugældende økonomiske målsætninger i 2017 og 2018 og til 
en skærpet målsætning fra 2019 med krav om et driftsresultat på 130 mio. kr. 
 
På indtægtssiden er fastholdt en forudsætning om, at finansieringstilskuddet i 
overslagsårene har samme størrelse som i 2016, dvs. 3,5 mia. kr. på landsplan. Tilskuddet 
er ligesom de seneste 4 år kun aftalt for ét år, og det er derfor usikkert, om tilskuddet 
videreføres og om det i givet fald fordeles efter samme principper som i 2016. Den 
kommende finansieringsreform, der forventes gennemført fra 2019, vil ligeledes være en 
usikkerhedsfaktor. 
 
Forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti og indtægter fra skat og 
grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. 
 
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, 
der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne 
under ét overholder servicevækstrammen, og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne 
ligeledes overholder den aftalte anlægsramme 
 
Driftsbudgettet 
 
Ud over det langsigtede pres er der også på kort sigt et pres, der især kan tilskrives to 
forhold, dels en uomgængelig, men ufinansieret udgiftsvækst på flere serviceområder, dels 
en årlig mindreindtægt fra det ordinære statstilskud.  
 
Dette er der taget højde for med beslutningen om at udarbejde et sparekatalog på 25 mio. 
kr. årligt, hvortil kommer 6,7 mio.kr. pga. reduceret særtilskud og i direktionens forslag er 
det forudsat, at kataloget tillagt 6,7 mio.kr udmøntes og at driftsudgifterne fra 2017 
reduceres med 31,7 mio. kr. årligt. 
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Ved administrationens forberedelse af sparekatalogerne til drøftelse i fagudvalgene vil indgå 
nøgletal for kommunens udgiftsniveau. 
 
I det tekniske budget er indarbejdet en række uomgængelige merudgifter. Der er ikke i 
direktionens forslag yderligere udvidelser på driftsbudgettet. 
 
Social- og Indenrigsministeriet har som nævnt truffet beslutning om tildeling af særtilskud 
og lånedispensationer i 2017. Direktionens budgetforslag er justeret herfor.  
 
Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for 2017-2020 er så realistisk som muligt, idet 
forudsigelige og uomgængelige mer-/mindreudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget 
afsat reserver til uforudsete udgifter.  
 
I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 på 25 
mio. kr. Direktionen har ikke fundet anledning til at justere dette skøn, idet der er 
betydeligt pres på at nå forudsætningen om en overførsel i 2016 på 35 mio. kr. 
 
I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer, der er 
fremsendt til budgetforhandlingerne. Direktionen har ikke indarbejdet disse i 
budgetudkastet.  
 
Direktions mål for driftsoverskud i budgetperioden sikrer balance og finansiering af 
budgetlagte anlæg og afdrag på kommunens gæld, men ikke finansiering til anlægsudgifter 
ud over det allerede budgetlagte. Direktionen forslag indebærer derfor, at nødvendige 
udgifter til indhentning af efterslæb på bygningsområdet finansieres ved lånoptagelse. En 
forudsætning herfor er, at kommunen opnår lånedispensation, herunder andel i de 
dispensationer, der gives til kommuner med lav likviditet.  
 
Indkomstoverførslerne ligger stadig på et relativt højt niveau på trods af reducerede 
udgifter jf. budgettet for 2016 og er stigende i overslagsårene primært pga. udgifter til 
integration, hvorfor indkomstoverførslerne generelt efter direktionens vurdering indgår i 
ovennævnte systematiske gennemgang.  
 
Investeringer og anlæg 
 
Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2017 er en samlet nettoanlægsramme på 97,4 
mio. kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og 
færdiggørelse af daginstitution, investeringer i havnen samt løbende 
vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. 
  
Direktionens forslag til anlægsbudget har som hovedsigte, at fastholde værdien af 
kommunale bygninger og anlæg både - brugsmæssigt og økonomisk - og understøtte 
havneudviklingen. Samtidig understreger Direktionen vigtigheden af at de budgetlagte 
puljer for ejendomssalg realiseres. 
 
I direktionens forslag fastholdes derfor det betydelige investeringsniveau i kommunens 
havne, hvorved den pulje, der er afsat i overslagene i budget 2016 disponeres fuldt ud.  
  
I forhold til kommunens øvrige anlæg og bygninger ønsker direktionen, af der afsættes 
årlige anlægsrammer til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. Efterslæbet 
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betyder, at budgettet skal forøges med 115 mio. kr., såfremt der arbejdes med en 5-årig 
horisont. Direktionen anbefaler, at der arbejdes med en lidt længere tidshorisont og at 
kommunens haller indgår. Der afsættes i budgetperioden yderligere 15 mio. kr. årligt, 
således at der samlet i perioden 2017-20 bruges 60 mio. kr. mio. ekstra, hvilket betyder at 
der i alt i perioden afsættes 120 mio. kr. til formålet. Fortsættes denne takt i perioden efter 
2020, vil efterslæbet være indhentet i 2025 og hurtigere, såfremt det gennem 
arealeffektivisering lykkes at nedbringe arealforbruget og afhænde ledigblevne bygninger. 
 
Direktionen anbefaler, at der halvårligt rapporteres særskilt på genopretning.  
 
Den øgede anlægsramme på årligt 15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse er i direktionens 
forslag forudsat fuldt lånefinansieret i kraft af forventede lånedispensationer. 
 
Ovennævnte prioriteringsforslag betyder, at der ikke er mulighed for at afsætte midler til 
andre nye anlægsprojekter, med mindre der omprioriteres indenfor den eksisterende 
anlægsramme eller findes midler via øget driftsoverskud. Herunder forudsættes, at 
anlægsforslag vedr. nye badefaciliteter til Solo Fitness på 1,8 mio. kr. i 2017 indarbejdes 
indenfor anlægsrammen, idet lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet er opnået 
til dette formål. 
 
Finansiering og likviditet 
 
Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 54,6 mio.kr. og et 
særtilskud på 6,0 mio.kr. i alle årene.  
 
I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 
2020 med 8,5 mio. kr. 
 
Låneoptagelse i direktionens forslag udgør i alt 81 mio. kr. mio. kr. ud over den 
lånoptagelse, der indgår i det tekniske budget. Nettogældsafviklingen i overslagsårene 
udgør herefter 81,5 mio. kr. Herunder forudsættes, at der udover lån til 
ejendomsrenovering på årligt 15 mio. kr. låneoptages yderligere for budgetperioden 21 mio. 
kr. i form af lav likviditet til imødegåelse af de betydelige nettoafdrag, og således at 
kommunens likviditet også i 2020 lever op til målsætningen om minimum 80 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at der i direktionens forslag resterer lånedispensation på 4,2 mio. kr. til 
lav likviditet i forhold til den opnåede dispensation, som således ikke er indarbejdet i 
lånoptagelsen i 2017. 
 
Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
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Resultatoversigt 2017-2020. I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til 
budget 2017-20 indarbejdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budget-
regnskab overslag overslag overslag

2016 2017 2018 2019 2020
Indtægter i alt -3.625.392 -3.685.149 -3.744.943 -3.815.592 -3.887.858
Serviceudgifter i alt 2.448.600 2.456.709 2.447.879 2.426.445 2.425.181
Overførselsudgifter 1.089.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304
Pris- og lønreserver 0 0 57.824 116.051 176.525
Driftsudgifter i alt 3.538.300 3.558.015 3.612.869 3.654.417 3.727.010
Renteudgifter 10.500 27.103 28.112 27.338 27.237
Resultat af ordinær virksomhed -76.592 -100.031 -103.963 -133.837 -133.611
Anlægsudgifter i alt 163.500 113.535 94.032 102.287 97.975
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.709 83.800 102.388 92.679
Lånoptagelse -50.700 -69.057 -65.967 -77.441 -53.941
Finansforskydninger 12.334 -1.569 -817 -295 -17
Resultat af skattefinansieret område 111.342 10.586 7.085 -6.898 3.085
Ændring af likvide aktiver 91.342 10.586 7.085 -6.898 3.085
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 89.036 80.200 80.107 82.014
+ = udgift, - = indtægt

Version 3 - inkl. Besparelse på 25 mio. kr. +15 mio fra 2019 + anlæg 15 mio. kr + anlægspulje havn

RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2017-20
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Bilag: Oversigt over ændringer i Direktionens forslag til 1. behandling 

 
 
 

Drift 1.000 kr 2017 2018 2019 2020
Serviceudgifter
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -2.624 -2.624 -2.624 -2.624
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -703 -703 -703 -703
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -2.054 -2.054 -2.054 -2.054

Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -550 -550 -550 -550
Udvalget for Børn og Unge
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -9.632 -9.632 -9.632 -9.632
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -2.581 -2.581 -2.581 -2.581
Social- og Sundhedsudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -9.445 -9.445 -9.445 -9.445
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -2.531 -2.531 -2.531 -2.531
Økonomiudvalget
Besparelse - andel af 25 mio. kr. -1.245 -1.245 -1.245 -1.245
Besparelse - andel af 6,7 mio. kr. -334 -334 -334 -334
yderligere besparelse 0 0 -15.000 -15.000

Effektivsering 0,35 pct. Videreført -8.500 Via pl-reserver
I alt -31.699 -31.699 -46.699 -55.199

Anlæg 1.000 kr 2017 2018 2019 2020
anlægsramme ejendomme 15.000 15.000 15.000 15.000
Pulje havneudvikling - tilpasning 2017-20 1.126 -20.965 9.575 9.575
Pulje havneudvikling - disponeret således:
- reduktion efterslæb af havnens anlægskonstruktioner 6.766 6.766 6.766 6.766
- vedligeholdelse af havnens bygninger 809 809 809 809
- vedligeholdelse af bygninger Frederiksø/prøvehandlinger 2.000 2.000 2.000 2.000
Nulstilling af pulje havneudvikling -9.575 -9.575 -9.575 -9.575
I alt 16.126 -5.965 24.575 24.575

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Renter lån lav likviditet 202 385 613
Afdrag lån lav likviditet 1.491 3.001 5.003
Renter lån investeringer 63 221 373
Afdrag lån investeringer 93 337 586
Lån lav likviditet -15.800 -15.800 -20.800 -7.800
Lån investeringer 800 -7.200 -7.200 -7.200

Lån pulje havneudvikling -1.126 20.965 -9.575 -9.575
Rente lån pulje havneudvikling 13 -210 -327 -104
Afdrag lån pulje havneudvikling 19 -312 -512 -201

Ansøgning særtilskud 6.696 6.696 6.696 6.696

I alt -9.399 5.988 -27.774 -11.609

Samlet ændring: årligt og total for perioden -24.972 -31.676 -49.898 -42.233 -148.778
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