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Budgetbilag 1 – Grundlag for budgetlægningen (budgetforslag 2018-2021) 
 
 
Beslutningstema 
Budgetlægningen for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 indledes ved, at der i Budgetbilag I 
dannes et grundlag for budgetlægningen gennem fastsættelse af budgetprocessen samt regler, retnings-
linjer og tidsplan.  
 
Sagsfremstilling 
Budgetbilagene er Centralforvaltningens opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen, 
og er desuden en løbende orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangvæ-
rende budgetlægningsproces. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer gene-
rel information om såvel den politiske som den administrative del af budgetlægningen. 
 
Udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018-2021 bygger videre på den senest kendte økonomiaftale mel-
lem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) – dvs. økonomiaftalen for 2017, som blev indgået i 
sommeren 2016, og herunder de gældende bestemmelser vedrørende sanktionsmekanismer i forhold til 
forhøjelse af skatten og/eller overskridelse af servicerammen. 
 
De overordnede fikspunkter for arbejdet med budgetlægningen og servicerammen for 2018 er: 
 

 at de afsatte reserver i budgettet, herunder ikke mindst reserven til Kirkebjerg, bevares uændre-
de, 

 at der findes de nødvendige midler til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, 
 at de stigende demografiafhængige udgiftsprofiler på børne- og ældreområdet håndteres, og 
 at der sikres et tilstrækkeligt råderum til politisk prioritering i budgetforhandlingerne. 

 
 
Det er også planlagt, at der – i stil med sidste års budgetlægning – igangsættes et forløb med en analy-
se af regnskab, som kan reducere det samlede måltal, der skal udarbejdes reduktionsblokke for. Pro-
cessen er skitseret i budgetbilaget og tidsplanen. Ligeledes er der planlagt et særskilt forløb med at få 
prioriteret kommunens anlægsprojekter med henblik på at opnå et mere realistisk anlægsniveau. 
 
I øvrigt bygger arbejdet med budgetforslaget for 2018-2021 i hovedtræk på det vedtagne budget for 
2017-2020 – overslagsårene 2018-2020, med det nye overslagsår 2021 som en teknisk kopi af det eksi-
sterende overslagsår 2020. I den administrative del af budgetlægningen korrigeres budgetforslaget for 
2018-2021 for de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet siden vedtagelsen af bud-
get 2017, der har konsekvens for årene 2018-2021. 
 
Endvidere foretages administrative korrektioner i henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler 
og retningslinjer for budgetlægningen, det være sig f.eks. ændrede pris- og lønskøn fra KL, ændret lov-
givning, statslige udmeldinger eller vejledninger, kontraktlige forhold, fejlrettelser omplaceringer indenfor 



    Side 2 
 
 
bevillingsniveauet samt på visse områder mængdeændringer som følge af bl.a. demografi (i henhold til 
hvad der tillades i servicerammen). 
 
I Budgetbilag I fremlægger Centralforvaltningen – foruden regler, retningslinjer og tidsplan for budget-
lægningen – en opdateret resultatopgørelse (inkl. finansiel balance) for budgetforslag 2018-2021 samt 
en beregnet foreløbig serviceramme for 2018.. På denne baggrund foretages en vurdering af kommu-
nens økonomi med udgangspunkt i følgende kriterier/forudsætninger, som har generel fokus i forbindel-
se med budgetlægningen: 
 

 Overholdelse af servicerammen 
 Fornuftig finansiel balance, herunder tilstrækkeligt driftsresultat og et passende anlægsniveau 
 Afstemning af anlægsudgifterne til en eventuel anlægsramme 
 Fastholdelse af en uændret udskrivningsprocent for personskat på 24,30 
 Fastholdelse af en uændret udskrivningspromille for grundskyld på 20,50 
 Fastholdelse af en uændret udskrivningspromille for dækningsafgift på 10,25 

 
 
Centralforvaltningen indstiller, 
at proces for prioritering af anlægsprojekter igangsættes med henblik på at få kommunens rammebe-

lagte udgifter ned på et passende niveau, jf. Budgetbilag I – del A, afsnit 2.5, 
at det foreløbige måltal på 17,1 mio. kr. bliver håndteret som en del af arbejdet med blokmappen, 
at måltallet på 17,1 mio. kr. korrigeres som følge af reduktioner eller udvidelser af budgettet i løbet af 

budgetlægningen, 
at proces for regnskabsanalyse igangsættes med henblik på at få nedbragt det samlede måltal, jf. 

Budgetbilag I – del A, afsnit 2.4.4, 
at blokmappen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni, og derefter fagudvalge-

ne, 
at de administrative korrektioner, jf. Budgetbilag I – del A, afsnit 4.2, herunder indarbejdelse af reserve 

til fremtidig stigning i serviceudgifterne som følge byggeprojektet i Kirkebjerg, godkendes, 
at lønbesparelsespuljen omlægges og bliver udmøntet permanent i udvalgenes budgetter, jf. Budgetbi-

lag I – del A, afsnit 2.4.2 og 4.2, 
at tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 

og 2021, som beskrevet i Budgetbilag I – del A og del B samt vedlagte tidsplan, godkendes,  
at foreløbig serviceramme for budget 2018 samt forudsætninger for beregningen heraf godkendes, og  
at servicerammeberegningen i øvrigt følger de i Budgetbilag I – del A, afsnit 4.1, oplistede principper. 

 
 
 
 
    Søren Wermuth Larsen 
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               Rasmus Møller 


