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52. Godkendelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020 

Sagsnr: 00.32.10-Ø00-1-19 Sagsansvarlig: Stine Weber 

 

Sagsfremstilling 

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2019, som kan 

overføres til 2020. Indstillingen om overførsler er påvirket af den aktuelle 

udfordring i budget 2020, forstået således at det ikke giver mening, at 

overføre store merforbrug til 2020 på udvalg, som i forvejen har udfordringer 

med at holde budgettet. Det giver heller ikke mening, at overføre store 

uforbrugte budgetter på udvalg med mindreforbrug, idet overførte 

mindreforbrug vil betyde at kommunens serviceramme vil blive overskredet. 

  

Indstillingen om overførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for 

økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". 

Heraf fremgår det at der er områder med;  

 Automatisk overførselsadgang,  

 Områder uden overførselsadgang og  

 Områder med vurderet overførselsadgang. 
  

Budgettet er opdelt i de tre forskellige områder fordi; 1) mulighederne for at 

styre områderne er forskellige, 2) det kan være enten serviceudgifter, 

forsørgelsesudgifter eller Kommunal Medfinansiering. 3) eller budgettet kan 

være eksternt finansieret. Det betyder, at man skal opgøre overførslerne hver 

for sig og ikke blande dem sammen eller udligne dem mod hinanden. 

  

I alt indstilles overført 12,9 mio. kr. på drift og 31,2 mio. kr. på anlæg. 

  

Sagsfremstilling 

Der er automatisk overførselsadgang for følgende særlige områder, fordi der 

er lovgivningsmæssige bindinger eller fordi forbruget kan ligge i et andet år 

end budgetåret. Det gælder; 

 Eksternt finansierede projekter  

 Forsikringsområdet  

 Tværgående budgetter under HR  

 Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner  

 Udgifter til valg  

 Kollektiv trafik  

 Folkeoplysningsudvalget 

  

På følgende områder er der ikke overførselsadgang, fordi områderne er 

svært styrbare da de er enten konjunkturafhængige eller afhængige af 
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aktivitetsniveauet på sygehusene - Bilag 1 viser områder uden 

overførselsadgang.  

 Overførselsindkomster  

 Medfinansiering på sundhedsområdet  
  

Resten af budgettet, som udgør cirka 66,7 pct. af det samlede budget, har 

vurderet overførselsadgang og udgør næsten hele servicerammen på kr. 

1.533,8 mio. kr. i 2019. 

  

Driftoverførsler  

Overførsel med automatisk overførselsadgang  

I bilag 2 ses områder med automatisk overførselsadgang 

  

Der søges samlet set overført 10,4 mio. kr. vedrørende områder med 

automatisk overførselsadgang. 

Disse gives som tillægsbevilling, og indregnes i korrigeret budget for 2020.  

  

Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette 

område viser for 2019 et merforbrug på 1.083 tkr. Merforbruget overføres ikke 

til budget 2020, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens 

regnskab. Området er opgjort i bilag 1 sammen med øvrige områder uden 

overførselsadgang.  

  

Overførsler med vurderet overførselsadgang 

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt 

på de enkelte budgetansvarsområder. 

  

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincip om, at 

mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug 

opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler 

jf. grundprincip. 

  

Det samlede merforbrug på udvalg med merforbrug udgør 39,8 mio. kr. Det 

drejer sig om Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & 

Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Af bilag 

3 fremgår hvordan overførslen skal være hvis vi skal henholde os til 

principperne. Det vil sige fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau. 

Derudover er der en indstilling til overførsel jf. vurdering, hvor merforbruget 

ikke overføres fordi udvalgene skønnes at have merforbrug i 2020, bortset fra 

Socialudvalget der søger 1,6 mio. kr. overført på det takstfinansierede 

område. På grund af den helt ekstraordinære situation vi står i med 

udfordringer i 2020 indstilles det ikke, at overføre merforbrug fra 2019. Det skal 

samtidig understreges at budgetter skal holdes og at det alene skyldes den 

ekstraordinære situation vi står i at merforbrug ikke overføres. 

  



 
Referat for 

Byrådet 

15. april 2020 

 
 

19 

Områder med mindreforbrug i 2019 udgør 27,1 mio. kr. hvoraf 4,1 mio. kr. 

søges overført. 

  

Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center 

fremgår af tabellen nedenfor; 

  

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2019 - 2020, netto (1.000 kr.) 

  

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug) 

  

Serviceramme - konsekvens for servicerammen 2020 

Den samlede serviceramme for 2020 blev udmeldt i september 2019 i 

forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem 

regeringen og KL.  

Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.609,6 mio. kr. Med 

den automatiske overførsel fra 2019 til 2020 på 10,4 mio. kr. bliver korrigeret 

budget på serviceområderne således 1.620,8 mio. kr. Medtages de ansøgte 

overførsler (vedrørende øvrige områder) på 2,5 mio. kr. vil korrigeret budget 

på serviceområderne for 2020 være 1.623,2 mio. kr. og således ligge 13,6 

mio. kr. over den udmeldte serviceramme, se tabellen nedenfor. Det 

betyder, at vi via styring skal overføre et tilsvarende beløb til 2021. 

  

Tabel 2, konsekvens på serviceområder, netto (1.000 kr.) 
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Der har igennem flere år været automatiske overførsler (HR-tværgående 

budgetter, valg, kollektriv trafik mv.) der overføres med ca. samme beløb 

hvert år, og ikke vil påvirke serviceudgifterne i 2020, men med stor sikkerhed 

vil blive overført til 2021.  

  

Overførsler anlæg 

Vedrørende anlæg søges overført i alt 31,2 mio. kr. fra 2019 til anlæg i 2020, jf. 

tabellen nedenfor:  

  

Tabel 3, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.) 

 
  

I bilag 4 ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte 

anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2019 samt beløb til 

overførsel til brug i 2020.  

  

Anlægsramme - konsekvens for anlægsrammen 2020 

På anlægssiden er der i 2020 en samlet anlægsramme, som kommunerne 

har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede 



 
Referat for 

Byrådet 

15. april 2020 

 
 

21 

anlægsramme udgør 75,8 mio. kr. Med overførslen på 31,2 mio. kr. fra 2019 til 

2020, vil korrigeret anlægsbudget være 109,1 mio. kr.  

Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt 

eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2020 til 

2021. 

  

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i 

økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive 

sanktioneret.  

  

Lovgrundlag 

Lov om kommunernes styrelse  

Faxe Kommunes principper for økonomistyring 

Økonomi 

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. til 2020 vedrørende drift.  

Anlæg øges med 31,2 mio. kr.  

  

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og 

styringsmæssige situation. 

Forbrug af overførte midler vil medføre et større forbrug vedrørende 

kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug 

på andre områder.  

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og 

tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2020.  

Sagen afgøres af 

Byrådet 

Indstilling 

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at 

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.198.000 kr. i 

2020 

2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 703.000 kr. i 2020 

3. Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.767.000 kr. i 2020 

4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 541.000 

kr. i 2020 

5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 

11.000 kr. i 2020 

6. Socialudvalgets driftsbudget netto reduceres med 1.635.000 kr. i 2020 

7. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.424.000 kr. i 

2020 
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8. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 22.195.000 kr. i 

2020 

9. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 2.172.000 kr. i 2020 

10. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 6.600.000 kr. i 2020 

11. Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 182.000 kr. i 2020 

12. De i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af 

kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges 

frigivet.  

13. Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 1.083.000 kr. optages 

som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2020. 

 

 

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 58: 

Anbefales. 

Det præciseres, at sagen med budgetoverførsler fra 2019 til 2020 er 

fremrykket i år på grund af den økonomiske situation. 

  

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla 

Meyer (A). 

Beslutning i Byrådet den 15. april 2020 

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for 

Dorthe Egede Borg (V). 

 

Bilag 

 Bilag 1 - Driftoverførsler 2019-2020 - områder uden 
overførselsadgang 

 Bilag 2 - Driftoverførsler 2019-2020 - områder med automatisk 

overførselsadgang 

 Bilag 4 - Anlægsoverførsler 2019-2020 

 Bilag 3 - Driftoverførsler 2019-2020 - øvrige områder 
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