
 

 

 
 

Notat teknisk ændring til budgetmappe 

 

 

I forhold til budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 15.9.2015 er der 

fremkommet en række tekniske ændringer, som samlet set medfører en 

mindreudgift/merindtægt på 26,5 mio. kr. i perioden 2016 – 2019. 

 

De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten er 

medtaget ændringer, som påvirker kassen i positiv eller negativ retning. Det 

skal bemærkes, at der kan komme flere tekniske ændringer til listen inden 

budgettets 2. behandling. 

 

 
 

 

 

Drift 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag fra konto 8 -6.000 Omplacering

Vejafvandingsbidrag - fremadrettet nedsættelse -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 Kassen

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Omplacering af løn til direktionssekretariat - ØK -334 -334 -334 -334 Omplacering

Udvalget for Børn og Unge

Fra CETS til BU vedr. CSV 73 73 73 73 Omplacering

Økonomiudvalget

Omplacering af løn til direktionssekretariat - fra EBK 334 334 334 334 Omplacering

Fra CETS til BU vedr. CSV -73 -73 -73 -73 Omplacering

Mindreudgifter tjenestemandspension -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Kassen

Indkomstoverførsler

Akt. Medfinansiering - rev. skøn grundet nyt aftaleniveau -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 Kassen

I alt -11.698 -5.698 -5.698 -5.698

Anlæg 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

AP Møllersvej fra politikområde Borgernære serviceområde 10.000 Omplacering

AP Møllersvej til politikområde Køb og Salg -10.000 Omplacering

I alt 0 0 0 0

Renter og Finansiering 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag til drift 6.000 Omplacering

Justering af KL's tilskudsmodel - statsgaranti 2018 ændret 1.966 Kassen

Nyt skøn for kirkeskat -1.359 -594 -1.595 -2.190 Kassen -Kirkeskat fra 1,05 til 1,04 pct.

I alt 4.641 -594 371 -2.190

Samlet ændring: årligt og total for perioden -7.057 -6.292 -5.327 -7.888 -26.564
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Side 2 af 3 

Drift: 

Jf. landsrettens kendelse har kommunen krævet tilbagebetaling af afregnet 

ekstra vejafvandingsbidrag på 6,0 mio. kr. for årene 2007-10 ved Svend-

borg Spildevand A/S.  

 

Betalingsvedtægten blev med virkning fra 2011 ændret således at der årligt 

afregnes 8 % i vejafvandingsbidrag af spildevands udgifter til kloakled-

ningsanlæggene. Dette medførte en budgetforhøjelse af vejbidraget på ca. 

2,6 mio. kr. årligt, som fremadrettet forventes at kunne tilbageføres.  

 

Fastsættelsen fremadrettet skal ske i samarbejde med Vand og Affald A/S. 

 

Jf. økonomirapporten for april kvartal forventes der i indeværende år og i 

årene frem en mindreudgift til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. 

 

Indkomstoverførsler 

Aftalen mellem regionerne og regeringen medfører et nyt niveau for aktivi-

tetsbestemt kommunal medfinansiering. Beregnet ud fra samlet udgift i 

2014 for hele landet og kommunens andel heraf forventes en mindreudgift 

på årligt 1,6 mio. kr. 

 

Finansiering m.m. 

KL har foretaget en justering af Skatte- og Tilskudsmodellen, der alene har 

konsekvenser for modellens beregning af det statsgaranterede udskriv-

ningsgrundlag i 2018, samt for modellens beregning af det faktiske grund-

lag i 2015.  

 

Justeringen medfører en ændret fordeling af væksten i udskrivningsgrund-

laget på landsplan i årene 2014/2015 og 2015/2016, hvilket medfører et 

lavere skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018. Bag-

grunden for justeringerne er en ændret indregning af genindførelsen af Bo-

lig-Jobordningen i skatteskønnene. For Svendborg Kommune medfører det 

en mindreindægt på knap 2,0 mio. kr. i 2018. 

 

På baggrund af budgetforslag fra Provstiudvalget og kommunens skatte-

prognose for kirkeskat er der foretaget en ny beregning for kirkeskatten, der 

medfører en merindtægt på knap 1,4 mio. kr. i 2016. I overslagsårene for-

ventes også merindtægter. Det skal bemærkes, at kirkeskatten samtidig 

foreslås nedsat fra 1,05 pct. til 1,04 pct. 

 

Med udgangspunkt i resultatoversigt til Byrådets 1. behandling er der i ne-

denstående resultatoversigt indarbejdet ovennævnte tekniske ændringer. 

 



 

 

Side 3 af 3 

 

1.000 kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt -3.546.778 -3.656.693 -3.718.751 -3.764.014 -3.808.217

Serviceudgifter i alt 2.407.500 2.403.131 2.405.197 2.404.277 2.401.948

Overførselsudgifter 1.043.700 1.114.040 1.112.691 1.101.074 1.087.621

Pris- og lønreserver 0 0 56.077 110.371 164.940

Driftsudgifter i alt 3.451.200 3.517.171 3.573.965 3.615.722 3.654.509

Renteudgifter 18.900 25.983 25.982 25.655 26.225

Resultat af ordinær virksomhed -76.678 -113.539 -118.804 -122.637 -127.483

Anlægsudgifter i alt 229.100 126.619 99.576 93.867 54.087

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 65.500 63.628 68.006 82.893 97.708

Lånoptagelse -97.300 -61.105 -63.022 -58.800 -19.039

Finansforskydninger 7.900 753 910 402 -193

Resultat af skattefinansieret område 128.522 16.356 -13.334 -4.275 5.081

Ændring af likvide aktiver 128.522 16.356 -13.334 -4.275 5.081

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 170.000 97.561 96.050 104.854 104.451

+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

Direktionens forslag til 1. behandling + tekniske ændringer

BUDGET 2016-19


