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Formålet med den økonomiske politik er overordnet set, at understøtte en sund og robust
økonomi, der kan muliggøre byrådets visioner og politikker.
En god økonomisk politik sikrer muligheden for at drive kommunen proaktivt, og frem for
reaktivt, idet økonomien vil være modstandsdygtig nok til at kunne håndtere midlertidige
pres, uden at det bliver nødvendig med pludselige opbremsninger af økonomien, der ryster
organisationen og sætter en stopper for alle de gode initiativer der er i gangsat.
Den økonomiske strategi i forbindelse med budgetlægningen skal udstikke retningen i
forhold til den langsigtede økonomiske udvikling. Den vil være medvirkende til, at der
skabes et politisk råderum i budgettet, og sikre at driften løbende effektiviseres og at
midlerne omprioriteres derhen, hvor behovet vurderes størst.
Politikken opstiller generelle økonomistyringsprincipper der fastlægger den overordnede
styring af økonomien, og fremmer en sund økonomisk styringskultur.
Samtidig fastlægger den økonomiske politik også de retningslinjer organisationen arbejder
indenfor i forhold til budget, bogføring, opfølgning på forbrug og budget og regnskab.
Endelig indeholder den økonomiske politik også den finansielle politik for håndteringen af
kommunens likvider.
Den økonomiske politik skal sikre, at der er rum til politisk prioritering i budgetlægningsfasen,
at der er klare retningslinjer for, hvordan merforbrug i løbet af et budgetår skal håndteres,
den fastlægger bevillingsniveau, beskriver regler for overførsler mellem året, og fastlægger,
hvordan kommunens likviditet skal investeres mv. Figuren nedenfor illustrerer, hvad den
økonomiske politik typisk består af.

Den økonomiske politik bør løbende evalueres og som minimum drøftes og vedtages i
forbindelse med et nyt byråd. Dels kan kommunens økonomiske forudsætninger se
væsentlig anderledes ud, end den gjorde da politikken senest blev vedtaget. Faxe
Kommunes gældende økonomisk politik er vedtaget i 2017. Dels kan politiske beslutninger
påvirke, at principper og målsætninger skal genovervejes. Vigtigst er dog at politikken
anvendes aktivt af Byrådet i fastlæggelsen af budgetarbejdet. Baggrunden for drøftelsen
her er et eksempel på dette. Den målsætning der vedrører minimumskrav for likviditeten er
på nuværende tidspunkt ens for budgetåret og overslagsårene. Samtidig har der de
seneste år været en løbende opsparing i det vedtagne budget. Hvis der skal spares op, bør
minimumskravene til likviditeten stige tilsvarende.
Drøftelsen her retter sig mod de øverste elementer af figuren ovenfor – målsætninger i
forbindelse med budgetlægningen, også kaldet den økonomiske strategi. Det foreslås at:
1) Den økonomiske strategi som minimum evalueres og vedtages ved indgangen af en
ny byrådsperiode, så et nyt byråd får muligheden for at sætte rammen for, hvilke
økonomiske styringsmål der skal være styrende i forbindelse med den årlige
budgetlægning.
2) At der følges op på overholdelsen af disse styringsmål også i forbindelse med den
løbende opfølgning på det vedtagne budget (forventet regnskab), samt i det
endelige regnskab.
3) Den økonomiske strategi har i budgetlægningen et 4-årigt sigte. Er en målsætning
ikke opfyldt i et enkelt år, kan der derfor anlægges en gennemsnitsbetragtning ift.
om målsætningen er inden for et acceptabelt niveau.

Målsætningerne i den økonomiske strategi kan rette sig mod mange forskellige dele af
budgettet, der alle er gensidigt afhængige. Sættes der en målsætning ift. f.eks. overskud
på ordinær drift, har dette en betydning for, hvor meget der er tilbage til de resterende
poster i det kommunale budget. Det er vigtigt at være opmærksom på denne gensidige
afhængighed.
Målsætninger om minimumsbeløb bestemte poster, kan begrænse handlerummet, hvis der
et år skulle være behov for at prioritere anderledes. Derfor anbefales det at det skrives ind
i den økonomiske strategi, at målsætningerne skal ses i et 4-årigt perspektiv.
Stilles der er krav om minimumsbeløb på forskellige budgetposter, vil dette være afhængigt
af, at indtægtsniveauet som den gældende økonomiske strategi er baseret på ikke ændrer
sig markant. Ændringer vil kunne betyde at f.eks. overskuddet på ordinær drift vil falde – for
at overholde målsætningen på denne del af budgettet, vil det være nødvendigt at
reducere driftsudgifterne. Gør man ikke det, vil det ikke være muligt at finansiere andre krav
om minimumsbeløb på andre dele af budgettet som anlæg og f.eks. en opsparing.
Figuren nedenfor viser de forskellige dele af budgettet, der kan formuleres målsætninger i
forhold til, og der præsenteres eksempler til højre.

Eksempler på økonomisk strategi:

1. Indtægter

Mål vedr. skatteændringer
Mål vedr. serviceudgifter

2. Driftsudgifter + renter

Mål vedr. effektiviseringer

3. Overskud på ordinær drift/overskud
på løbende poster (=1-2)

Minimumskrav (anbefales)

4. Anlægsudgifter

Mål om et minimumsbeløb på anlæg

5. Balanceforskydninger
 Afdrag på lån
 Låneoptagelse
 Finansforskydninger
6. Resultat = kasseopbygning/forbrug
af kassen (=3-4-5)

Likviditet efter kassekreditreglen

Økonomiaftaler mellem KL og regeringen

Mål vedr. politisk råderum

Mål vedr. gældsafvikling
Mål vedr. ny låneoptagelse
Mål om et minimumsbeløb til opsparing

Mål om balance set over 4 år

Minimumskrav (anbefales)

Efterlevelse af økonomiaftaler mellem
regeringen og KL (anbefales)

1.

Overskud på ordinær drift/løbende poster er summen af
indtægter (fra skat, tilskud og udligning), driftsudgifter og
renter.
Et styringsmål på overskud på ordinær drift er derfor med til at
definere, hvor meget der skal være tilbage af indtægterne til
at finansiere anlæg, afdrag og finansforskydninger, når den
generelle drift af kommunen er finansieret.
Styringsmålet for ordinær drift er også udslagsgivende for, at
den gennemsnitlige likviditet kan fastholdes på et acceptabelt
niveau.

2.
3.

Påvirkes af
målsætningen

Indtægter fra skatter,
tilskud og udligning
Driftsudgifter og renter

Forudsætninger
for målsætningen

Overskud på ordinær
drift (=1-2)
4.

Anlægsudgifter

5.

Balanceforskydninger

6.

Resultat (3-4-5)

Likviditet efter
kassekreditreglen

En målsætning i form af et minimumskrav til overskud på de løbende poster
er essentiel for alle andre målsætninger i budgettet. Målsætningen skal sikre
at der er
1)
2)

finansiering til et acceptabelt anlægsniveau
en tilstrækkelig høj likviditet efter kasse-kreditreglen ift. et defineret
basisniveau, samt eventuelle krav om opsparing

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at et krav om en stigende likviditet
som følge af en opsparing, også vil øge kravet til overskud på den ordinære
drift.

Kravet om et minimumsoverskud betyder, at hvis indtægts-niveauet falder,
eller f.eks. udgifter til beskæftigelsesområdet stiger, eller udgifter til kommunal
medfinansiering af sygehusene stiger mere end forudsat, vil det være
nødvendigt at foretage en politisk prioritering der enten øger indtægterne
(skattestigning) eller foretager effektiviseringer og/eller besparelser på
service-udgifterne. Der er altså med dette styringsmål en form for automatisk
krav om tilpasning af kommunens udgifter til kommunens indtægter.
Omvendt, hvis indtægterne stiger mere end forudsat, eller udgifterne til
beskæftigelsesområdet eller kommunal medfinansiering af sygehusene stiger
mindre end forudsat, så skal der foretages en politisk prioritering af, hvorvidt
det øgede råderum skal anvendes til ekstraordinær gældsafvikling,
yderligere anlæg eller service (under forudsætning af, at kommunerne under
et ikke overskrider rammen i økonomiaftalen), styrkelse af kassebeholdningen eller nedsættelse af skatten.

Fokus på overskuddet på den ordinære drift betyder et mere langsigtet
økonomisk fokus.
En tilstrækkelig gennemsnitslikviditet er afgørende for en sund og robust
økonomi i kommunen, men styring udelukkende på kassebeholdningen,
særligt i et kortsigtet perspektiv, kan føre til en række uhensigtsmæssige greb
i den økonomiske værktøjskasse. F.eks. bør låntagning og udskudt forbrug
ikke føre til varigt øget forbrug. Derfor foreslås styringsmålet om overskud på
den ordinære drift som det primære og rammesættende styringsmål.

Det endelige mål for, hvor meget overskud der skal være på den ordinære drift anbefales
at blive defineret ud fra:





Hvad var overskuddet i det seneste budget? I budget 2022 var overskuddet 114
mio. kr.
Hvad skal der minimum budgetteres med på anlæg?
Hvilket niveau skal likviditeten efter kassekreditreglen være på – og skal det
ændres væsentlig fra niveauet i dag (kræver at der løbende spares op)
Hvor meget skal ud over en eventuel opsparing i det foregående punkt spares
op til f.eks. ny svømmehal i Haslev

Et minimumskrav på den ordinære drift skal fastsættes altså efter stort set alle andre dele af
budgettet i totaloversigten, samt eventuelle ændringer i målsætningen om likviditet efter
kassekreditreglen. Hvis denne er stigende, skal denne stigning også overvejes ift.
minimumskravet på overskud på ordinær drift.
Det anbefales endvidere at det specificeres i målsætningen, at den skal ses som et
gennemsnit over hele budgetperioden.
Målsætningen i den gældende økonomiske strategi er på 60 mio. kr.

Eksempel på målsætning

Kommune

Ordinær drift: gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr.

Randers Kommune

Den overordnede målsætning er, at overskuddet på driftsbalancen skal være
mindst 138 mio. kr., hvilket vil muliggøre det ønskede anlægsniveau på 120 mio.
kr., der følger af kommunens ’Investeringsplan2028’

Egedal Kommune

Sammenhæng mellem indtægter og udgifter Kommunens ordinære
driftsvirksomhed skal udvise et overskud, som kan finansiere en løbende udvikling
af kommunen, nye anlæg, vedligeholdelse af kommunale bygninger samt en
fortsat gældsafvikling.

Fredensborg Kommune

De løbende poster udgøres af indtægter fra skatter, tilskud og udligning på den
ene side, og af udgifter til driftsvirksomheden og renter på den anden side.
Ballerup Kommunes overskud på de løbende poster skal finansiere kommunens
anlægsprojekter, afdrag på gæld og en række poster kaldet øvrige
balanceforskydninger. For at kunne finansiere de nævnte udgifter er der behov
for et overskud på løbende poster på ca. 150 mio. kr.

Ballerup Kommune

Bemærk at målsætninger der indeholder en beløbsgrænse er specifikt fastsat til den enkelte kommunes økonomiske
forudsætninger, og derfor ikke en indikation på, hvilket beløb der er det rette niveau for Faxe Kommunes økonomi.

Likviditet efter kassekreditreglen er målt som den
gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365
dage. Kommunerne skal have en positiv gennemsnitslikviditet, bliver den negativ, vil kommunen blive sat under
administration. Det er således et mål for, hvad der
gennemsnitteligt er på kommunens bankkonto henover
det seneste år.
Det anbefales fra Bolig- og Indenrigsministeriet, at
kommunernes gennemsnitlikviditet er på mindst 2.000 kr.
– 3.000 kr. pr. borger, svarende til mellem 74 – 111 mio. kr.
i Faxe kommune.

1.
2.
3.

7.

Indtægter fra skatter,
tilskud og udligning
Driftsudgifter og renter

4.

Overskud på ordinær
drift (=1-2)
Anlægsudgifter

5.

Balanceforskydninger

6.

Resultat (3-4-5)

Likviditet efter
kassekreditreglen

Niveauet for likviditeten er afgørende for, om kommunens økonomi er
modstandsdygtig overfor pludselige og uventede pres. Et styringsmål der
fastsætter et minimumskrav til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er
altså med til at sikre en robust økonomi der kan modstå midlertidige tab på
indtægterne, som for eksempel som i 2022, hvor selskabsskatterne var
markant lavere end forventet da man budgetlagde året før. Eller større
engangsudgifter som for eksempel en relativt stor udgift til en
midtvejsregulering.
Et styringsmål i forhold til likviditeten skal kunne rumme uventede udsving i
indtægter og udgifter, således at et midlertidigt dyk i likviditeten ikke
nødvendiggør at en hård opbremsning af aktiviteterne på driften og på
anlægsprojekterne.
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, fortæller noget om kommunens
investeringsevne fremadrettet. Likviditetsmålsætningen i den nuværende
politiske strategi var en af hovedårsagerne til, at denne drøftelse finder sted,
da der i den i sin nuværende form ikke tager hensyn til, at der årligt skal spares
op til en ny svømmehal i Haslev. Et styringsmål der har en stigningsprofil
svarende til det der årligt budgetteres med som opsparing, vil være med til
at sikre, at der er penge i kassen, når en større investering skal føres ud i livet.
Bolig- og Indenrigsministeriet gennemgår løbende kommunernes tal for
gennemsnitslikviditet. Bliver likviditeten negativ, vil kommunen blive sat under
administration. Det er derfor væsentligt at sætte et styringsmål der er højt nok
til at undgå et sådant scenarie.

En målsætning ift. likviditeten vil være påvirket af alle andre målsætninger der betyder flere
eller mindre udgifter/indtægter i den økonomiske strategi, idet likviditeten bliver beregnet
ud fra det forventede resultat i de enkelte budgetår/budgetoverslagsår. Målsætning 2 skal
derfor formuleres ud fra, hvad der er muligt, når målsætningen om overskud på ordinær
drift er fastsat.
Det anbefales, at der defineres et realistisk basisniveau for, hvor stor en gennemsnitslikviditet
der skal sættes som målsætning i Faxe kommune. Det skal derfor samtidig drøftes, om den
nuværende målsætning om mindst 100 mio. kr. er det rette basisniveau for likviditeten.
Sættes målet for højt, kan det betyde at kommunen har bundet sine handlemuligheder
unødigt, og på den måde vil det i stedet hindre kommunens udvikling. Målet skal dog heller
ikke sættes for lavt. Det vil nemlig betyde at selv mindre ændringer i de økonomiske
forudsætninger, nødvendiggør opbremsninger på drift og anlæg, som sætter en stopper
for gode initiativer og giver uro i organisationen. En målsætning der er for lav, vil altså kunne
sætte den økonomiske robusthed og stabilitet over styr.
Hertil kommer om der i forhold til særlige og større anlægsinvesteringer, skal henlægges
ekstraordinært for på sigt at kunne imødekomme igangsætning af anlægsønsket f.eks. en
svømmehal. Hvis opsparingen skal indregnes i styringsmålet vedr. gennemsnitslikviditet, vil
likviditetsmålsætningen ikke være ens for budget og budgetoverslagsår, men i stedet være
stigende i takt med opsparingen
Bolig- og Indenrigsministeriet anbefaler at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er på
mindst 2.000 - 3.000 kr. per borger, svarende til mellem 74 - 111 mio. kr. i Faxe Kommune.

Eksempel på målsætning

Kommune

Gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. sidste år i budgetperioden

Randers Kommune

Af hensyn til budgetsikkerheden og for at kunne håndtere pludselige udsving i
kommunens økonomi, som følge af eksempelvis ændringer i tilskuds- og
udligningssystemet eller en tilbagebetaling på baggrund af selvbudgettering af
skatten m.v., er den overordnede målsætning, at den gennemsnitlige
kassebeholdning hvert år i budgetperioden udgør i størrelsesordenen 100-125
mio. kr.

Egedal Kommune

Baseret på anbefalinger fra kommunens revision og fra KL er målet at den
gennemsnitlige kassebeholdning er på minimum 100 mio. kr. Derved har
kassebeholdningen en størrelse, så uventede udgifter eller svigtende indtægter
ikke fører til krav om øjeblikkelige modvarende besparelser.

Fredensborg Kommune

Ultimolikviditeten skal minimum være på 125 mio. kr. fratrukket særlige
reservationer for budgetåret samt første budget-overslagsår og andet
budgetoverslagsår. For tredje budget-overslagsår skal være likviditeten 150 mio.
kr.

Ballerup Kommune

Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum
3.000 kr. pr. indbygger

Faaborg-Midtfyn
Kommune

Sigtepunktet for økonomisk balance er en gennemsnitlig kassebeholdning på
2.000 kr. pr. indbygger. Ved vedtagelsen af budgettet skal den gennemsnitlige
kassebeholdning på ethvert tidspunkt i budgetperioden overholde sigtepunktet.
Ved udsigt til at den gennemsnitlige kassebeholdning i løbet af det indeværende
eller kommende budgetår ikke overholder målepunktet, skal der tages stilling til
eventuelle budgettilpasninger.

Halsnæs Kommune

Bemærk at målsætninger der indeholder en beløbsgrænse er specifikt fastsat til den enkelte kommunes økonomiske
forudsætninger, og derfor ikke en indikation på, hvilket beløb der er det rette niveau for Faxe Kommunes økonomi.

1.

Den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen
fastsætter for kommunerne under et, hvor meget der må
blive budgetteret på anlæg og på serviceudgifter i det
kommende budgetår. Budgetterer kommunerne samlet
set over disse to udgiftsrammer, vil de ifølge budgetloven
som udgangspunkt blive sanktioneret at staten, i form af
en nedsættelse af statstilskuddet. Det er derfor vigtigt at
Faxe Kommune forpligter sig til at bidrage til det
fælleskommunale ansvar der ligger i, at komme under
udgiftsrammerne i løbet af budgetprocessen.

2.
3.

Indtægter fra skatter,
tilskud og udligning
Driftsudgifter og renter

4.

Overskud på ordinær
drift (=1-2)
Anlægsudgifter

5.

Balanceforskydninger

6.

Resultat (3-4-5)

7.

Likviditet efter
kassekreditreglen

8.

Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og
regeringen

Alternativet til den fælleskommunale forhandling af udgiftsrammer med
regeringen er, at der aftales udgiftsrammer med hver enkelt kommune. Det
ville være en alt for omstændig proces og samtidig udfordre og svække det
kommunale selvstyre. Ved at sætte en efterlevelse af Økonomiaftalen på
som styringsmål i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, signalerer
Faxe Kommune at her forpligter man sig til at være med til at få regnestykket
til at gå op for kommunerne under et.
I forhold til budgetloven er der pålagt kommunerne sanktioner ved en fælles
overskridelse af henholdsvis service- og anlægsrammen. Hvert åf bliver 3 mia.
kr. af statstilskuddet gjort betinget af, af kommunerne under et, holder sig
inden for den aftalte serviceramme i budgettet. Tilsvarende er 1 mia. kr.
betinget af, at der budgetteres inden for anlægsrammen. Overskrider
kommunerne under et en af rammerne, vil der ifølge budgetloven ske en
modregning i kommunernes tilskud.
Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv men ministeren har
bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at
enkeltkommuner har udvist en passende budgetadfærd.
På serviceudgifter er der derudover også sanktioner forbundet med at
overskride servicerammen i regnskabet. Derfor er det vigtigt at der løbende
følges op på, at budgettet på service ikke overskrides i et forventet og
endeligt regnskab.
En forpligtelse til at efterleve aftalerne, og være medvirkende til at de
angivne udgiftsrammer overholdes, og risikoen for sanktioner bliver mindre.

En efterlevelse af økonomiaftalerne vil primært have betydning for kommunens
budgettering på anlæg og serviceudgifter. Eksempelvis skete det i den seneste
budgetproces, at KL, for at komme i mål med udgiftsrammerne for budget 2022, sent i
processen måtte bede kommunerne om, at reducere deres budgetter på service eller
anlæg med 0,4 %.

Målsætningen bør formuleres uden at være for detaljeret omkring, hvordan aftalerne
efterleves. I den seneste budgetproces, var det mere vanskeligt end vanligt at få
regnestykket til at gå op, og KL måtte til sidst sende en besked ud til kommunerne, om at
de skulle reducere udgifterne. Derfor er der varslet en ny proces for at komme i mål i forhold
til de fælleskommunale udgiftsrammer.
Der er ikke klarhed over, hvilken model der vil blive brugt til at komme i mål med de
kommende budgetter, og det er ufleksibelt at skulle holde sig indenfor anlægsramme og
serviceramme år efter år.
Nogle år vil kommunen måske have behov for at komme over dens objektive andel af
anlægsrammen, pga. et stort anlægsbudget (f.eks. en svømmehal), og af samme grund vil
der formentlig ikke være finansiering til at lægge en større budgettilførsel på service i dette
år. Sidste proces lå kommunens budget lavt i forhold til sin objektive andel af
anlægsrammen, og lidt over i forhold til servicerammen. Derfor foreslås det, at kommunen
i styringsmålet forpligter sig til at påtage sig et ansvar for, at det fælleskommunale budget
kommer i mål, uden at det specificeres nærmere.
Det anbefales derfor, at målsætningen ikke formuleres ud fra en overholdelse af en bestemt
"serviceramme" eller "anlægsramme", men i stedet at kommunen forpligter sig til at tage
ansvar for at aftalerne bliver efterlevet.
Ses det i sammenhæng med anbefalingen om, at der løbende skal følges op på
efterlevelsen af disse styringsmål i foreløbigt og endeligt regnskab, indebærer det også, at
kommunen ikkeoverskrider det samlede budget på service i det vedtagne budget (dog
inkl. eventuelle korrektioner i løbet af året, som følge af eksempelvis ny lovgivning,
coronakompensation og andet).

Eksempel på målsætning

Kommune

KL opgør hvert år en vejledende serviceramme for den enkelte kommuner.
Randers Kommune styrer efter at overholde denne vejledende ramme
Randers Kommune
Overholdelse af udmeldt serviceramme. Herudover er Egedal Kommune
forpligtet til at bidrage til, at kommunerne i fællesskab kan leve op til KL og
regeringens aftale.
Egedal Kommune
Målsætning
Servicerammen og Anlægsrammen overholdes både for budgettet og
regnskabet i overensstemmelse med KL’s forventninger og rammer.
Service- og anlægsrammen skal overholdes

Ballerup Kommune
Faaborg-Midtfyn
Kommune

Overholdelse af økonomiaftaler med regeringen
Manglende overholdelse af økonomiaftaler kan medføre sanktioner for både
Halsnæs Kommune og andre kommuner. Halsnæs Kommune ønsker at bidrage
til kommunernes samlede overholdelse af aftalerne.
Servicerammen

Den samlede serviceramme overholdes ved at overholde den af KL
udmeldte serviceramme inkl. kommunens andel af eventuelle løbende
justeringer.

Der afsættes en bufferpulje på mindst 1% af driftsmidlerne. Dette skal sikre
overholdelse af servicerammen i budgetåret samt opretholdelse af den
fremtidige serviceramme.

Ved udsigt til overskridelse af servicerammen i budgetåret skal der tages
stilling til konkrete budgettilpasninger.
Anlægsrammen

Den samlede anlægsramme overholdes
kommunens eget investeringsbehov.

under

hensyntagen

til

Skatterammen

Den samlede skatteramme overholdes under hensyntagen til kommunens
egen økonomiske balance.
Halsnæs Kommune

Der kan formuleres styringsmål i budgetlægningen på en række andre områder, Nedenfor
er et udpluk af eksempler på forskellige økonomiske målsætninger fra andre kommuner.
Bemærk igen, at målsætninger der indeholder en beløbsgrænse er specifikt fastsat til den
enkelte kommunes økonomiske forudsætninger, og derfor ikke en indikation på, hvilket
beløb der er det rette niveau for Faxe Kommunes økonomi.

Eksempel på målsætning

Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 150 mio.
kr.

Kommune

Randers Kommune

Målsætning om et anlægsniveau på 120 mio. kr. under indtryk af
samlet anlægsramme
Målsætningen for anlægsniveauet vedrører de skattefinansierede
bruttoanlægsudgifter. Også her aftales en ramme i de årlige
økonomiaftaler, som kommunerne i fællesskab er ansvarlige for at
overholde. Egedal Kommune bidrager til den fælleskommunale
budgetkoordinering og tager bestik af de aftalte anlægsrammer.
Med ’Investeringsplan2028’ er samtidig lagt en plan for
anlægsprioriteringerne frem til 2028. 2 Planen forudsætter et årligt
anlægsniveau på 120 mio. kr., hvilket afspejler en opprioritering af
investeringsniveauet ift. tidligere målsætninger. Dette med henblik
på såvel ny-investeringer som renovering af bygninger og
infrastruktur, hvilket er vigtigt for at fastholde værdien af de
kommunale anlægsaktiver. Den overordnede målsætning er
således et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 120 mio. kr.
under indtryk af den samlede anlægsramme.
Eksempel på målsætning

Skattefinansieret gæld skal falde i perioden
Langsigtet målsætning om nedbringelse af gælden
En økonomi i balance indebærer også mulighed for en stabil
udvikling i kommunens samlede gældsposter. Det er vigtigt for at
undgå, at der skubbes en regning til efterfølgende år.

Egedal Kommune

Kommune

Randers Kommune

Gældsoptagelsen i det enkelte år kan variere betydeligt, bl.a.
afhængigt af de konkrete anlægsprojekter for året. Det vurderes
årligt, i hvor høj grad der skal optages lån inden for de
lånemuligheder, der er adgang til. Samtidig bør det tilstræbes, at
budgetterne indebærer økonomisk råderum til, at kommunens
samlede gæld ikke blot kan fastholdes, men også nedbringes hen
over den samlede budgetperiode.

Egedal Kommune

Kommunen vil være gældfri - pengene skal gå til service frem for
til renter og afdrag Med de nuværende budgetforudsætninger vil
den langfristede gæld være afviklet senest i 2024. Derved frigøres
et økonomisk råderum til udvikling af kommunens aktiviteter.
Målet er, at pengene skal bruges på de kommunale kerneydelser,
som f.eks. undervisning, børnepasning og ældrepleje frem for på
renter og afdrag.
Da gælden skal nedbringes, optager kommunen som
udgangspunkt ikke nye lån. Undtaget herfor er dog investeringer i
klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den
automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid
kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima

Fredensborg Kommune

Målsætning
Gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen af den
samlede gæld reduceres med min. 50 mio. kr. over perioden 20192022
Hvert år skal der reserveres midler til afdrag. Gælden består bl.a.
af lån optaget i forhold til indefrysning af ejendomsskatter, støttet
ældreboligbyggeri og energirenoveringer.
Ved optagelse af lån (gæld) skal løbetiden på lånet afspejle
aktivets levetid. Lån (gæld) optages i enten danske kroner eller
euro. Fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan
generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, kan
betyde, at målsætningen afviges i et enkeltstående budgetår.

Ballerup Kommune

Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger

Faaborg-Midtfyn
Kommune

Langfristet gæld
Med henblik på at frigive råderum fra gældsafvikling til drift og
anlæg skal den skattefinansierede gæld (indefrysning af
ejendomsskatter samt skyldige feriepengeforpligtelser undtaget)
nedbringes til maksimalt 15.000 kr. pr. indbygger.
Lånoptagelse kan ske til udgifter, som giver automatisk
låneadgang (energibesparende foranstaltninger, køb af
flygtningeboliger og indefrysning af ejendomsskatter m.v.).

Låneoptagelse kan også ske til finansiering af konkrete
anlægsudgifter. Der må aldrig optages lån til finansiering af
driftsudgifter. Lånefinansiering af anlægsudgifter kan ske via alle
former for lånepuljer.
Uanset det forventede behov for låneoptagelse, søges der i
forbindelse med budgetlægningen om lånetilsagn fra enhver af
de lånepuljer, som økonomiaftalen giver kommunen mulighed for
at ansøge om. Formålet er at sikre størst muligt prioriteringsrum
samt at sikre mulighed for at stille garantier og frigive deponerede
midler.

Eksempel på målsætning

Skatten skal holdes så lav som mulig – givet det besluttede
serviceniveau.
Borgernes penge skal forvaltes med omhu. Det besluttede
serviceniveau skal leveres med færrest mulige ressourcer, således
at skatten kan holdes så lav som mulig. Et konsekvent arbejde med
at effektivisere kommunens serviceydelser skal bidrage hertil.

Eksempel på målsætning

Skabelse af råderum til de politiske budgetforhandlinger
Det er afgørende for en god budgetproces, at der administrativt
udarbejdes såvel et velbeskrevet teknisk budgetoplæg som
prioriteringsforslag, der kan bidrage til at skabe et råderum til de
politiske budgetforhandlinger.
Administrationen udarbejder derfor hvert år forud for
budgetforhandlingerne et budgetoplæg med udgangspunkt i
senest vedtagne budget. Alle større ændringer hertil, bl.a. i form af
indregnede demografireguleringer, beskrives som en del af
budgetmaterialet.
Herudover udarbejdes et prioriteringskatalog, der indeholder
forslag til effektiviseringer og udgiftsreduktioner, som der politisk
kan vælges imellem afhængigt af budgetbalancen samt de
politiske udvidelsesønsker. Prioriteringskataloget skal have et
omfang, således at der er reel politisk mulighed for at vælge
mellem prioriteringsforslagene og/eller skaffe råderum til politiske
udvidelsesønsker. Prioriteringskataloget er særligt vigtigt i lyset af
befolkningsprognoserne for de kommende år, hvor der bl.a.

Halsnæs Kommune

Kommune

Fredensborg Kommune

Kommune

forventes flere ældre med plejebehov samt børn med
pasningsbehov. Dette er vigtigt at kunne håndtere inden for
økonomien, samtidig med at der fortsat kan prioriteres nye politiske
indsatser.
Råderum
Der fremskaffes råderum til imødegåelse af demografiske
udfordringer, andre udefra kommende udfordringer samt politiske
omprioriteringer, ved at der i forbindelse med hver budgetproces
fremlægges effektiviserings- og reduktionsforslag til driftsbudgettet
for i alt 1,5 procent af nettodriftsbudgettet, hvilket for budget 2021
svarer til ca. 33 mio. kr.

Egedal Kommune

Både effektiviserings- og reduktionsforslagene indgår i den politiske
budgetproces.
For at sikre et retvisende flerårsbudget, der viser de kommende års
reelle økonomiske udfordringer, budgetteres der efter 2023 ikke
med effektiviserings- og reduktionspuljer, men alene med konkrete
og besluttede effektiviserings- og reduktionsforslag.
Implikation:
Eftersom
der
allerede
er
indarbejdet
effektiviseringspuljer i 2021, 2022 og 2023, vil der i hvert af de tre år
skulle godkendes nye effektiviserings- og reduktionsforslag for hhv.
10,9, 19,3, og 18,4 mio. kr., før effektiviserings- og
reduktionsforslagene kan bruges fuldt ud til at imødegå andre
udfordringer eller skabe råderum til prioritering.
Eksempel på målsætning

Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige
besparelser
Faaborg-Midtfyn Kommune skal hvert år frigøre ca. 30 mio. kr. til
kompensation for et demografisk udgiftspres, faldende skatter,
mindre mellemkommunal udligning samt et centralt krav om
løbende modernisering og effektivisering. Samtidig skal der
arbejdes på at undgå udvidelser af basisbudgettet, som måtte
overstige en eventuel statslig kompensation for ændret
demografi, faldende skatter og ny lovgivning.
Med Strategi for effektivisering er det målet, at pengene så vidt
muligt findes gennem effektiviseringer, som ikke eller kun i
begrænset omfang påvirker det leverede serviceniveau.
Ved en effektivisering løser vi en given opgave på en ny måde
med færre ressourcer. Det er samtidig vigtigt, at vi løser de rigtige
opgaver, som giver størst mulig værdi for brugerne. Der er dermed

Halsnæs Kommune

Kommune

to dimensioner i begrebet effektiviseringer, som begge skal
tilgodeses.
Eftersom størstedelen af de kommunale budgetter udgøres af
lønninger, vil effektiviseringer ofte være forbundet med færre
ansatte. Effektiviseringer må derimod ikke påvirke brugerne og det
leverede serviceniveau negativt.
Som en del af arbejdet med effektiviseringer skal der også ses på
flere tværfaglige initiativer såsom:
 Bedre udnyttelse af de lokale og statslige indkøbsaftaler
 Ny velfærdsteknologi og øget digitalisering
 Lavere sygefravær og højere trivsel
 Mere sammenhængende og omkostningseffektive indsatser
på det sociale område
 Bedre udnyttelse af de kommunale bygninger
For at understøtte arbejdet med effektiviseringer kan der
iværksættes investeringer, som kan fremme/sandsynliggøre en
realisering af effektiviseringspotentialet, og hvor der fra en start
udarbejdes et evalueringsdesign med fastsættelse af effektmål
samt detaljerede tids- og handleplaner; fra den tidlige opstartsfase
til den afsluttende evaluering.
Der
skal
desuden
satses
målrettet
på
tværfaglig
projektorganisering på tværs af koncernområder. Sidst men ikke
mindst skal der løbende hentes inspiration fra regeringen og KL’s
Moderniserings- og effektiviseringsprogram, ligesom der skal ske en
systematisk gennemgang af kommunale eksempler på
effektiviseringer.
Hvis det ikke viser sig muligt at finde det nødvendige råderum kan
det blive nødvendigt at supplerede forslag til effektiviseringer med
forslag, der i nogen grad påvirker det leverede serviceniveau. Hvis
dette også er utilstrækkeligt, skal der udarbejdes forslag til
egentlige besparelser.
Fælles for alle forslag gælder, at der skal være en tydelig
deklaration af det enkelte forslag. Altså om der er tale om en ren
effektivisering, en delvis effektivisering eller en ren besparelse.

Faaborg-Midtfyn
Kommune

