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Budgetbilag II – Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2018-2021) 

 
 
Beslutningstema 
Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag II, som indeholder en gennemgang af det tekniske budget-
forslag. 
 
Det væsentligste i budgetbilaget er indarbejdelsen af resultat af den regnskabsanalyse, som forvaltnin-
gen har foretaget på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i februar (Budgetbilag I), samt fast-
sættelsen af servicerammens samlede måltal for udarbejdelsen af reduktionsblokke frem mod juni må-
ned. 
 
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.  
 
I forbindelse med behandlingen af Budgetbilag I i februar måned besluttede Kommunalbestyrelsen at der 
skulle foretages en regnskabsanalyse med henblik på at reducere det samlede måltal. 
 
Forvaltningen har foretaget regnskabsanalysen, og resultatet foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 
2018-2021 og er dermed også indregnet i budgetbilagets tabeller og oversigter mv. 
 
Indarbejdelsen af regnskabsanalysens resultat i budgetforslaget medfører følgende: 

 Serviceudgifterne reduceres med 8,4 mio. kr., uden konsekvens for serviceniveau eller personale 
 Reduktionen af serviceudgifterne tilfalder alle områder ligeligt/solidarisk i servicerammen 
 Den ”reelle” overskridelse af servicerammen reduceres fra 11,5 mio. kr. til 2,8 mio. kr. 
 Det samlede måltal på 8,4 mio. kr. fremgår i beregningen af servicerammen 
 Der findes relevante tilpasninger i Blokmappen 

 
Budgetbilag II er normalt primært en gennemgang det tekniske budgetforslag, som i hovedsagen er en 
opdatering af udgiftssiden i budgettet med KL’s seneste skøn for pris- og lønudviklingen i budgetperio-
den samt visse administrative korrektioner. 
 
I år har det dog ved redaktionens afslutning ikke været muligt at opdatere indtægtssiden med en ny ind-
tægtsprognose for skatter, tilskud og udligning, fordi forvaltningen stadig afventer prognosemodellen fra 
KL (den såkaldte skatte- og tilskudsmodel). 
 
På den baggrund vises ikke en resultatopgørelse og likviditetsprognose for overslagsårene 2019-2021, 
da det vil give et misvisende og ”skævvredet” billede af Brøndby Kommunes finansielle situation i disse 
år. Således vises alene en resultatopgørelse og likviditetsopgørelse for budgetforslagsår 2018. 



    Side 2 
 
 
Det forventes, at der kan beregnes en ny prognose for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og ud-
ligning – en opdatering af indtægtssiden – til Budgetbilag III.  
 
  
 
Centralforvaltningen indstiller, 
 
at indarbejdelsen af regnskabsanalysens resultat, jf. Budgetbilag II, tabel 1, i budgetforslag for 2018 

samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 godkendes, 
at indarbejdelsen af øvrige administrative korrektioner i budgetforslaget for 2018 samt overslagsårene 

2019, 2020 og 2021, i henhold til reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen, jf. Budgetbilag II, 
tabel 4, godkendes, 

at servicerammeberegningen, jf. Budgetbilag II, tabel 7 og 8 godkendes, 
at måltallet på 8,4 mio. kr. i servicerammeberegningen, jf. Budgetbilag II og tabel 7, danner udgangs-

punkt for udarbejdelsen af administrative tilpasninger, som indgår som en del af blokmappen, og 
at servicerammeberegningen korrigeres administrativt i henhold til eventuelle budgetændringer, herun-

der administrative korrektioner som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger. 
 
 


