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Forord 

Budget 2018-21 er det sidste i dette Byråds valgperiode. Det blev til mange gode og konstruktive bud-
getforhandlingsmøder som resulterede i, at alle Byrådets partier står bag budgettet. Det er jeg rigtig glad 
for. 

Forhandlingerne bar præg af, at Egedals økonomi stod med nogle udfor-
dringer –  
set i forhold til overskuddet på driften, kassebeholdningens størrelse og 
høje anlægsudgifter samt efterslæb på bygningsvedligeholdelse. 

Dertil betyder demografiudviklingen på især ældreområdet, samt en øget 
kompleksitet på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, at 
aktiviteterne og derved udgifterne på disse områder stiger kraftigt. Dette 
er indarbejdet i budgettet. 
Samtidig har Byrådet et ønske om også at by-udvikle kommunen. Et 
fornuftigt ønske og prioritering, der skal sikre en god og nødvendig ud-

vikling af Kommunen. 

Udfordringer var der således nok af – og den økonomiske balance mel-
lem indtægter og udgifter i budget 2018 er ikke optimal. Der ligger en 
opgave for det kommende byråd at løse, da kravet er større overskud på 
driften, der kan finansiere afdrag og nye investeringer. 

Men igen vil jeg understrege, at forligskredsen og jeg, er meget enige 

om, at presset på den økonomiske balance opvejes af en bevidst, ambitiøs og langsigtet investering af 
Egedal kommunens byudvikling.  
I de efterfølgende budgetår er der udsigt til en bedre økonomisk balance, der kommer tæt på Byrådets 
økonomiske mål. 

Budgetaftalen er baseret på uændret skat, og at de vedtagne effektiviseringer gennemføres. Det gælder 

navnlig projektet "Administrative effektiviseringer" med en årsvirkning på 7,2 mio. kr. fra 2018. Dertil 
kommer "Effektivisering og udvikling af folkeskolen" med 5,1 mio. kr. i 2018 og en årsvirkning på 12,3 
mio. kr. fra 2019.  

Budgettet sikrer en videreførelse af serviceniveauet fra 2017 – og det er lykkedes med udvidelser, der 
især tilgodeser børnene – særligt dem der har det svært.  

Det gør vi eksempelvis med særlige lokale dagbehandlingstilbud og forebyggelsesindsatser til børn med 
autisme. Vi afsætter også 5,6 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. de efterfølgende år til flere pædagoger i 
daginstitutionerne, og så tilfører vi tilstrækkeligt med midler til, at vi kan få en ny børneinstitution i Smø-
rum, der kan stå klar i 2020.  
Budgettet betyder også, at den forebyggende indsats på det specialiserede område og sundhedsområdet 
styrkes. Også Egedal Kommunes erhvervsservice bliver stærkere, og vi har taget hånd om efterslæbet på 
bygningsvedligeholdelse. 

Budget 2018-21 er et budget, der sikrer en god fremtid for Egedal Kommune, et budget, hvor byudvik-
ling af kommunen er i højsæde. Derfor er det min klare vurdering, at det er et godt og visionært budget, 
vi overgiver til det kommende Byråd.  

Jeg vil rette en stor tak til mine kolleger i Byrådet samt deres politiske baglande for den indsats, der er 

lagt i budgetarbejdet. 

Karsten Søndergaard 
Borgmester 
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Byrådet 

 Erhard Filtenborg (C)  Karsten Søndergaard (V)  Ib Sørensen (A) 

 1. Viceborgmester           Borgmester 2. Viceborgmester

    Vicky Holst     Marianne Røgen (A)  Morten Lyager (A)   Anne-Mie Højsted  Rikke Mortensen (B) 
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Egedal Kommunes administrative organisation 

Den administrative organisation skal agere ud fra Byrådets vision: hverdag og fællesskab i bevægelse. 
Visionen har følgende fokusområder:  

 Muligheder for alle
 Let adgang til arbejde
 Energi og miljø i balance
 Mangfoldighed i den nære kultur og natur.

Organisationen er struktureret til at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, 
det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere 
om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere driften og organisationen, så 
kommunen yder en god service under de nye vilkår.  

Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: 

 Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til
kommunens borgere

 To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk

service, vejledning, controlling og økonomisk analyse

 Et sekretariat, der bistår Direktionen med at støtte den øvrige organisation
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Mål- og budgetfokus 

1. Formål med budgetfokus

Budgetfokus giver et sammendrag af Byrådets strategi- og resultatmål. Desuden giver 

budgetfokus et overblik over kommunens budget for 2018-21 sammenholdt med Byrådets 

økonomiske politik. 

2. Strategi- og resultatmål

Byrådets vision er formuleret i Planstrategien 2015 og beskriver, hvor Byrådet gerne ser, at 

kommunen udvikler sig imod. Visionen for de næste 12 år har følgende ordlyd: 

Hverdag og fællesskab i bevægelse 

• Muligheder for alle

• Energi og miljø i balance

• Mangfoldighed i den nære natur og kultur

• Let adgang til arbejde.

Med Byrådets beslutning om en kernefortælling og en brand-essens arbejdes der videre med ét 

brand, som skal kommunikere og formidle budskaberne i Byrådets vision. De politiske 

strategiske mål for 2018 medvirker til at realisere aktiviteter og initiativer, der peger i visionens 

retning og målene besluttes endeligt ved budgetvedtagelsen.  

I 2017 var de strategiske mål: Sund i Egedal, Ung i Egedal, Trivsel, Læring og dannelse. De to 

mål: Promovering af Egedals Byudviklingsområder og Involvering af Civilsamfundet udløb i 2017 

og videreføres i driftsbudgettet. 

Der lægges ikke nye politisk strategiske mål frem i 2018, hvor det nye Byråd skal påbegynde en 

revision af Planstrategien. Direktion og Udviklingssekretariat arbejder derudover med 

organisatoriske mål: 

• Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning

• ”Parat til Fremtiden”

• Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer.

Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariater løbende på at videreudvikle en 

velfungerende organisation bl.a. gennem: 

• Intern kommunikation

• Styrket kultur

• APV og Trivsel

• Sygefraværsindsatser.

I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og 

omsætte ændrede rammebetingelser til en Egedal-kontekst. Rammebetingelserne stiller krav til 

en organisation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne 

af politik og civilsamfund. Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim 

myndighedsudøvelse, der samtidig i en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende 

samproduktioner og medvirker til at øge robusthed og modstandskraft på et individuelt-, 

gruppeplan og i de fysisk rammer. 

Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig og også i højere grad 

end hidtil faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med 

spørgsmålet: ”Hvordan får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder?”  
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3. Finansielle mål og styringsprincipper

Byrådets økonomiske politik er vedtaget den 27. februar 2013 og rummer følgende mål: 

 Overskud på driftsbalancen (driftsindtægter minus -udgifter) skal være 175 mio. kr.
hvert år

 Kassebeholdningen pr. 31. december skal være mindst 100 – 125 mio. kr. årligt, og den
gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage skal være mindst 180 mio. kr.

 De årlige aftaler om kommunernes økonomi skal overholdes
 Der budgetlægges ikke med forventede salgsindtægter fra salg af jord og fast ejendom
 Der tages højde for demografiske ændringer i budgetlægningen
 Det skattefinansierede anlægsbudget skal være 60 – 100 mio. kr. årligt
 Balance mellem lånoptagelse og afdrag (undtaget lån til energibesparende

foranstaltninger)

 Der skal årligt indbetales til SOLT depotet

Budgettets effekt på de økonomiske nøgletal vises i nedenstående tabel 1. 

Tabel 1. Økonomiske nøgletal i budget 2018 - 2021 

Noter til tabel 1:  
Negativt fortegn betyder indtægt eller overskud. Undtaget ved kassebeholdningen, som er positiv. 
Anlægsramme er bruttoanlægsudgifter excl. forsyning til byrådsgodkendte projekter.  
Byrådets mål til driftsbalance, anlægsramme og ultimo kassebeholdning er vedtaget d. 27. februar 2013. 
Servicerammens størrelse er udmeldt fra KL. 

Driftsbalancen 

Byrådets måltal for driftsbalancen skal sikre, at driftsresultatet af den skattefinansierede drift 

kan dække de årlige udgifter til indbetalingsrækken på SOLT, afdrag på lån samt 

anlægsprojekter. 

Med budgettet for 2018 er kommunens driftsbalance 9 mio. kr. større end den var i sidste års 

budget. Driftsoverskuddet på 135 mio. kr. skal finansiere anlægsudgifter for 118 mio. kr. samt 

udgifter til indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 33 mio. kr. Det 

giver en økonomisk ubalance i 2018 på ca. 50 mio. kr. som skal dækkes af kassebeholdning og 

låneoptag.   

I 2019-20 tegner udsigterne lysere med en stigende driftsbalance, som i 2020 når op over 

Byrådets måltal på 175 mio. kr.   

Serviceramme og anlægsramme 

Egedal kommune har haft fokus på serviceudgifterne i nogle år, og det har nu båret frugt, fordi 

Kommunens serviceniveau er bragt ned i nærheden af servicerammen og det niveau, der sikrer 

en mere stabil balance i økonomien. En reduktion af serviceudgifterne vil desuden forbedre 

driftsbalancen og mindske trækket på kassebeholdningen. 

For 2018 har KL udmeldt kommunens serviceramme til 1.828 mio. kr. De budgetterede 

serviceudgifter udgør i alt 1.838 mio. kr., svarende til en overskridelse af servicerammen med 

10 mio. kr.  

Hele mio. kr. Byrådets mål 2018 2019 2020 2021

Driftsbalance -175 -135 -164 -176 -167

Serviceramme
Overholdes 

(1.828)
1.838 1.836 1.849 1.885

Anlægsramme 60-100 118 122 109 84

Kassebeholdning ultimo 100 til 125 -87 -56 -65 -86
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Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil Egedal som følge af overskridelsen af 

servicerammen få en reduktion af bloktilskuddet som sanktion for overskridelsen. Der er således 

fortsat behov for opmærksomhed på at holde serviceudgifterne i ro.  

I 2018 er der budgetteret med anlægsudgifter på 118 mio. kr. Budgettet er over Byrådets 

måltal på op til 100 mio. kr., men ud af anlægsudgifterne i 2018 er 29,5 mio. kr investeringer i 

byudvikling for efterfølgende at kunne sælge yderligere parceller til byggeri.   

Kassebeholdning 

Kassebeholdningen ultimo året skal ifølge Byrådets økonomiske politik være mindst 100 – 125 

mio. kr. I kassebeholdningen indgår elementer, som er helt eller delvist øremærkede:  

 Mellemværender med affaldsordningerne

 Institutionernes eventuelle opsparing/overførsler mellem budgetår

 Opsparing til investeringer i anlæg

 Grundsalgsindtægter som opspares til byudvikling

Gennem de seneste år har salgsindtægterne jf. figur 1 bidraget positivt til kassebeholdningen og 

sikret, at kassebeholdningen mindst har ligget på niveau med Byrådets måltal.  

Figur 1. Udvikling i kassebeholdning 

Figur 1. Udvikling i kommunens kassebeholdning incl. Forsyning opgjort ultimo året i regnskab 

2014-16 og beregnet kassebeholdning i budget 2018-21, d. 9./11-17, sammenholdt med 

Byrådets mål for kassebeholdningens størrelse. Indtægter fra salg af grunde og aktiver indgår 

først i budgettet (investeringsoversigten), når de enkelte salgsaftaler er endelige.  

I år 2018-21 vil den budgetterede kassebeholdning svinge mellem 56-87 mio. kr. og dermed 

ligge på niveau med de foregående år (2015-17) jf. figur 1, når der ses bort fra 

grundsalgsindtægter. Men ligesom hidtil kan der med nogen usikkerhed forventes, at der 

kommer yderligere indtægter fra salg af byggegrunde i budgetperioden.   

Salg af jord 

Fremtidige salg af jord og ejendomme er som udgangspunkt ikke indregnet i budgettallene jf. 

Byrådets økonomiske politik. Administrationen har en oversigt over byudviklingsprojekternes 

økonomi og herunder en prognose for hvornår de enkelte parceller forventes at være salgsklare. 

I nedenstående tabel 2 findes den aktuelle oversigt, som er baseret på budgettets prioritering af 

investeringer i byudvikling og byggemodning i perioden 2018-21.  
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Tabel 2. Prognose for salgsindtægter og anlægsudgifter ved byudviklingsprojekter 

med salg af byggegrunde. 

Kategorien af projekter med konkret planlagte salg er et pejlemærke for det kommende års 

salgsindtægter. I tabel 3 findes desuden en oversigt med specifikation af de enkelte projekter, 

som er solgt eller ved at blive klargjort til salg. 

Tabel 3. Prognose for nettosalgsindtægter* pr. 11. okt. 2017 ved projekter med 

byggegrunde  

Tabel 3 viser, at kommunen har en række projektområder undervejs i processen frem mod salg. 

Prognosen for salgsindtægter er opdelt i tre grupper med stigende usikkerhed bl.a. på de 

projekter, der ligger nogle år ude i fremtiden.  

Ved projekter, hvor der opføres almene boliger, skal kommunen jf. regeringens og KL’s 

økonomiaftale betale grundkapitalindskud. For eksempel skal kommunen i projektet på parcel 

A6 i Egedal By således betale 13,2 mio. kr. i grundkapitalindskud ud af en salgspris på 16,7 

mio. kr., så projektets nettoindtægt kun bliver på de 3,5 mio. kr. som fremgår af tabel 3. 

Beløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021

Investeringsoversigt*, byudvikling 29,5          59,1          49,1          20,0          

Salg, der er optaget på investeringsoversigten** -7,8 -0,2 -            -            

Salg, der konkret er planlagt -66,4 -47,4 -22,1 -            

Salg behæftet med større usikkerhed -17,6 -32,5 -76,3 -58,3 

Sum -62,4 -21,1 -49,4 -38,3

** Fratrukket grundkapitalindskud i projekter med almene boliger

*Anlægsprojekter vedr. byudvikling, som indgår i investeringsoversigten pr. 5. oktober 2017

Beløb i 1.000 kr.* 2018 2019 2020 2021

Salg, der er optaget på investeringsoversigten -7.796 -235 -            -            

Parcel A6 - Egedal By** -7.796 3.252 -            -            

Rådhusannekset, Stenløse** -            -3.487      -            -            

Salg, der konkret er planlagt -66.427 -47.403 -22.121 -            

Dyvelåsen, storparcel -23.702 -47.403 -22.121 -            

Storparcel 96 - Stenløse Syd -13.093 -            -            -            

Parcel A7, A8.1, A8.2, A9.1 og A9.2 - Egedal By -            -            -            -            

Parcel A2 og A20 -21.501 -            -            -            

Storparcel 90 - Stenløse Syd -5.018 -            -            -            

Små almene boliger målrettet flygtninge** -95 -            -            -            

Ryttergården, Smørum -3.018 -            -            -            

Salg behæftet med større usikkerhed -17.640 -32.530 -76.297 -58.295

Værebro Industri, udvidelse -9.800 -9.800 -9.800 -            

Parcel A10, A11.1, A11.2, A12, A13.1 og A13.2, -            -7.050      -31.217 -30.893 

Kirkevangen Nord, Smørum -            -15.680    -15.680 -            

Kong Svends Park, etape 1 - delvis -7.840 -            -            -            

Kong Svends Park, etape 2 - delvis -            -            -19.600 -19.600 

Yderligere parceller i Egedal By -            -            -            -7.802      

Potentielle netto salgsindtægter* i alt -91.863 -80.168 -98.418 -58.295

** For disse projekter er salgsindtægten endvidere fratrukket grundkapitalindskud

* Nettosalgsindtægter excl moms og fratrukket markedsføringsudgift og 2%-bidrag til  kunstpuljen. 

Salgsprognosen er opdateret d. 7/9 incl. korrektioner jf. BR d. 30/8. Tallene er nyere end
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4. Kommunens økonomi 2014-2021

Hvordan har kommunens økonomi været i de foregående år? Nedenfor findes i tabel 4 en 

sammenstilling af hovedtallene fra 2014 og frem til i dag og videre ud i budgetoverslagsårene. 

Tabel 4. Kommunens økonomiske hovedtal 

Tabel 4. Hovedtal excl. Forsyning d. 4. okt. 2017.  

Note: Beløb1 i nettoudgifter, dvs. at negativt fortegn er indtægt 

og resultat af opsparing, mens positivt fortegn er udgift og resultat af overtræk. Kassepåvirkningen er beregnet som driftsbalance fratrukket 
anlægsudgifter, afdrag og SOLT. I opgørelsen indgår ikke låneoptag og anlægsindtægter fra 2018 og frem. Der er i 2018-19 budgetteret med 

6,2 mio. kr. i anlægsindtægter i form af medfinansiering af cykelsti (4,3 mio. kr. i 2018) og medfinansiering fra parkeringsfonden (1,9 mio. kr. i 

2019). Disse indtægter er ikke indregnet i tabel 4.  

Tabel 4 viser, at kommunens driftsbalance også i de tre foregående år har været lavere end 

Byrådets måltal på 175 mio. kr. Anlægsudgifterne for R2014 blev primært finansieret af midler 

fra SOLT-depotet til betaling af Rådhuset og Sundhedscenteret, og dermed er 

kassepåvirkningen mindre end det fremgår i Tabel 4 

Nøgletallet driftsbalance er identisk med regnskabets resultat af ordinær, skattefinansieret drift 

før anlægsudgifter, lån, afdrag og indbetaling til SOLT. Måltallets størrelse er fastsat for at sikre 

midler til finansiering af anlægsrammen samt afdrag på lån og indbetaling til SOLT. Hvis der 

ikke er det nødvendige overskud på driftsbalancen, bliver det låneoptag og kommunekassen 

med indtægter fra salg af grunde, som finansierer differencen.   

I figur 2 findes en sammenstilling af kommunens afdrag på lån og låneoptag i budgetperioden. 

Kommunens aktuelle restgæld på realkreditlån og kommunekreditlån udgør 493 mio. kr.2 

Byrådets økonomiske mål er, at der skal være balance mellem lånoptagelse og afdrag - 

undtaget lån til energibesparende foranstaltninger. Ud af det kommende års låneoptag er 35 

mio. kr. i 2018 således knyttet til energioptimeringsprojekter. 

1
Tallene er fra regnskab 2014-16, budget 2017 og budget 2018-21 er fra d. 5. okt. 2017 til 2. 

behandlingen af budgettet. 
2 Opgjort pr. 17. aug.-2017 eksklusive støtteberettigede lån til ældreboliger 

Nettoudgift, mio. kr. R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

Indtægter -2.311 -2.315 -2.400 -2.402 -2.469 -2.559 -2.641 -2.729

Udgifter 2.195 2.252 2.230 2.302 2.334 2.339 2.354 2.393

PL-stigning i overslagsårene 53 108 167

Finansielle poster -21 -7 0 -1 0 3 2 2

Driftsbalance -137 -70 -170 -101 -135 -164 -176 -167

Anlægsudgifter, brutto 297 111 99 117 118 122 109 84

Afdrag (excl. SOLT) 27 34 32 35 33 35 39 40

SOLT-indbetaling 65 32 19 46 33 34 35 35

Kassepåvirkning 252 107 -20 97 48 27 7 -8

11



Figur 2. Afdrag og låneoptag. 

Figur 2. Afdrag og låneoptag. I budgetperioden mindskes kommunens gæld med 38 mio. kr. I 

2018 er låneoptaget større end afdrag, fordi der energioptimeringsprojektet lånefinansieres. I år 

2019-21 er der udsigt til, at belåningen mindskes til under startniveauet i 2018.  

5. Budgetforudsætninger 2018-21

I dette afsnit beskrives fire af de overordnet vigtige forudsætninger for kommunens budget 

2018-21, nemlig beskæftigelse, selvbudgettering af skatteindtægter, kommunens 

befolkningsprognose og den fortsatte effektiviseringsindsats vedr. ”Parat til fremtiden” mv.  

Beskæftigelse  

For kommunens økonomi er beskæftigelsen en væsentlig forudsætning. Tabel 5 viser antallet af 

borgere, der modtager overførsler pga. ledighed eller på fleksjob-ordningerne. 

Tabel 5. Antal ledige og personer i fleksjob 

Tabel 5. Antal ledige og personer i fleksjob i perioden 2014-16 og budgetforudsætninger for 

2017-21. Kilder: Bruttoledighed: Danmarks Statistik, AUF01. Fleksjob-ordninger: Egedal 

Kommunes egne opgørelser. 

Forventningen til ledighed i budgetårene er baseret på, at der i 1. halvår af 2017 i gennemsnit 

var 3,1% fuldtidsledige ud af arbejdsstyrken.  Stigningen i budgetteret antal fleksjobbere i 

2017-2020 skyldes, at færre personer får bevilget førtidspension og i stedet tilbudt 

fleksløntilskud.  

Selvbudgettering af skatteindtægter 

Byrådet har ved budgetvedtagelsen valgt, at kommunen i 2018 selvbudgetterer skatte-

indtægter, statstilskud og kommunal udligning. Administrationen har beregnet, at 

selvbudgettering vil give en øget indtægt på 29 mio. kr. i 2018. Med valget af selvbudgettering 

vil kommunen i 2018 modtage det beløb, der er baseret på Byrådets befolkningsprognose samt 

administrationens skøn for beskatningsgrundlag og grundværdier. Hvis det viser sig at 

virkeligheden bliver anderledes, bliver kommunen efterreguleret enten positivt eller negativt i 

2021. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen, hvis væksten i beskatningsgrundlag 

bliver anderledes end forudsat.  

antal personer R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

Brutto ledighed (aktiverede og 

ikke aktiverede ledige) 669 578 585 640 640 640 640 640

Fleksjob-ordninger 270 295 323 371 418 425 411 403
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Egedal Kommune valgte sidst at selvbudgettere i budgettet for 2008. Men pga. den 

efterfølgende finanskrise medførte dette valg med et tab og et tilbagebetalingskrav på netto ca. 

10 mio. kr. i 2011 Administrationen har forud for hver budgetvedtagelse siden regnet på 

gevinsten ved at selvbudgettere. Erfaringerne for de seneste 3 år ses af figur 3.  

Figur 3. Mulige gevinster ved selvbudgettering 2015-2017 

Figur 3. Beregning af mulige gevinster ved selvbudgettering i de tre foregående år ved 

budgetvedtagelse og efter opgørelse af udskrivningsgrundlag. I alle tre år har der på 

tidspunktet for budgetvedtagelsen har været en gevinst, og at gevinsten for hvert år er øget 

sidenhen i takt med, at udskrivningsgrundlaget er blevet opgjort. 

Befolkningsprognose 

En af de væsentlige forudsætninger for budgettet er befolkningsprognosen 2017-29, som er 

vedtaget af Byrådet d. 29. marts 2017. Tabel 6 nedenfor viser hovedtallene for 

befolkningsprognosen. Prognosen beskriver den forventede udvikling i befolkningstallet i 

forskellige aldersgrupper med parametre som flyttemønstre, fødsler og dødelighed. Det er 

primært den kommende boligudbygning, som dikterer befolkningsudviklingen, og det er 

samtidig en faktor, som kommunen har indflydelse på via planlægning af boligudbygningen. 

I boligindflytningsplanen er der taget stilling til i hvilken hastighed lokalplaner og udbud 

vedtages, sådan at kapaciteten på institutioner og skoler er afstemt i forhold til udviklingen. 

Tempoet i byudviklingen er primært bestemt af efterspørgslen, der igen hovedsageligt er 

bestemt af de overordnede økonomiske konjunkturer. Aktuelt er de økonomiske konjunkturer 

gunstige i forhold til en byudvikling i Egedal Kommune, hvilket har betydet, at der i 2016 er 

udbudt og solgt en række kommunale grunde/ejendomme, og planlagt et fortsat salg i de 

kommende år. 

Befolkningssammensætningen har betydning for kommunens økonomi. Det er primært børnetal 

og antallet af ældre som har betydning for nogle af de store udgiftsområder. Antallet af primært 

erhvervsaktive er også interessant, da dette udgør de primære skattebetalere i kommunen. 

Prognoserne for den demografiske udvikling indarbejdes hvert år i den indledende tekniske 

budgetkorrektion. 
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Tabel 6. Befolkningstal fordelt på aldersklasser i 2014-2021 

Tabel 6. I den kommende budgetperiode 2018 – 2021 forventes antallet af 0-5 årige øget med 

400 børn (15 %). Antallet af skolebørn og unge er derimod på et uændret niveau. Antallet af 

ældre borgere over 85 år forventes at vokse med 150 personer svarende til 30 %. 0g der bliver 

også 750 flere i aldersklassen 75-84 år. 

Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 0-5 årige vokse med 18 % svarende til 400 børn fra 

2018 til 2021. Udviklingen medgår i byudviklingsplanerne, således der sikres den nødvendige 

kapacitet i daginstitutioner ældreboliger m.v. I de tidligere prognoser få år tilbage blev der 

forventet et fald i antallet af småbørn. De seneste fertilitetstal, samt særligt 

boligindflytningsplanen, medfører et forøget børnetal i hele prognoseperioden. Stigningen i 

børnetallet vil medføre øgede udgifter i de kommende år til daginstitutioner. Antallet af børn, og 

børnenes fordeling til skoledistrikter, har stor betydning på dagtilbudsområdet, skoleområdet, 

og klubområdet. Antallet af børn i skolealderen forventes at være stabilt i budgetperioden.  

Der er ligeledes udsigt til vækst i antallet af ældre borgere i kommunen. Kommunens ældre 

borgere er en varieret gruppe med meget forskellige ressourcer. Men i gennemsnit vurderes 

antallet af ældre borgere (85+), at være egnet som budgetgrundlag for kommunens udgifter til 

plejeområdet i CSO. Det har også betydning for sundhedsområdet, herunder genoptræning 

(CBS) og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Stigningen er allerede 

indregnet i budgettets overslagsår. 

Tabel 6 viser også, at over halvdelen af kommunens befolkning som hidtil vil være i den 

erhvervsaktive alder (25-64 år) i perioden 2018-2021, så skattegrundlaget er fortsat godt. 

Aldersgrupper 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 år 2.924 2.935 2.864 2.800 2.891 3.027 3.191 3.317

6-16 år 7.195 7.102 7.068 7.000 6.996 7.040 7.049 7.018

17-24 år 3.305 3.437 3.480 3.636 3.582 3.544 3.582 3.592

25-64 år 21.428 21.481 21.543 21.708 22.024 22.464 22.954 23.297

65-74 år 5.150 5.193 5.175 5.081 4.957 4.819 4.680 4.469

75-84 år 1.861 2.046 2.243 2.426 2.628 2.900 3.104 3.384

85 + årige 346 380 407 434 514 561 627 671

Total 42.209 42.574 42.780 43.085 43.592 44.354 45.187 45.746
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Effektiviseringsindsatsen  

I figur 4 gives en oversigt over hvilke beløb, der er indregnet i budgetterne for 2018 og frem. 

Figur 4. Indarbejdede effektiviseringer 

Figur 4. Oversigt over ændringerne i de indarbejdede effektiviseringer i budgetterne for 2017-
20. 

Der jf. figur 4 indregnet nye effektiviseringer på 18,5 mio. kr. i budgettet i 2018. I forhold til 

2017 er de væsentligste ændringer, at der skal implementeres administrative effektiviseringer 

for 7,2 mio. kr. under Parat til fremtiden, fase 2. Desuden er der indregnet effektivisering og 

udvikling af Folkeskolen med 5,1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for optimering af bibliotekstilbud. I 

2019 er der jf. figur 4 indregnet en effektivisering på 16,8 mio. kr. i budgettet i forhold til 2018. 

Heraf vedrører 7,3 mio. kr. den fortsatte implementering af ny skolestruktur og yderligere 0,5 

mio. kr. i reduktion af biblioteks- og kulturområdet svarende til en årsvirkning på 1,0 mio. kr.  

15
Retur til indhold
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Center for Borgerservice 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål 
Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne 
og Den Tværfaglige Myndighed. 

Primære opgaver 

Center for Borgerservice varetager: Visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemidler 
og specialundervisning, offentlige ydelser og integration samt hjerneskade koordinering.  
Biblioteker og kulturelle arrangementer er tilknyttet bibliotekerne samt ansvaret for Egedal kommunes 
hjemmeside. Center for Borgerservice er borgernes indgang til Egedal kommune via Borgertorvet og 
Callcenter. 

Politiske udvalg: 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi:  
Strategiske mål for budgetperioden (2018-21) 

 Center for Borgerservice har fokus på den synergi, der er i opgaveløsningen samt effektivise-
ring i organisationen og på tværs af organisationen i Egedal kommune.

 Sikring af en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune.

 Særlige fokusområder 
 Opbygge borgerservices opgaver på Bibliotekerne. Herunder pas og kørekort på Smørum Bibli-

otek.

 Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok til, at kunne rumme nye borgere
/flygtninge.

 Fokus på koordinering i forhold til integrationsområdet for hele Egedal kommune.
 I samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg implementere ”Det gode hverdagsliv”.
 Implementering af ”Tæt på tværs”.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 2 % på centret samlet. +/- 5,8 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

 Implementering af Callcenter, koncept ”ude fra og ind.”

 Implementering af konsekvenser i forhold til ”Parat til
fremtiden”.

 Implementering af ny fælles kommunal metode (FS III),

hvilket er påbegyndt i april – november 2017. FS III (Fæl-
les Sprog III) er en ny kommunal metode til dokumentati-
on og udveksling af data på social- og sundhedsområdet.
Formålet er, at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effek-
tivisering

Fuldt implemen-
teret i 2018 

Implementering af ”borgerrejser” som er metoden i arbejdet 
omkring borgerne. Dette er for, at skabe mere sammenhæn-
gende borgerforløb, således at forløbene opleves mere koordi-

neret og værdiskabende for borgerne. 

Mindst udarbej-
delse af 4 bor-
gerrejser i Den 

Tværfaglige 
Myndighed 

Implementering af strategi ”Bibliotek og kulturhuse”. 
Planen er en tiårsplan, som sammentænker biblioteker og kul-
turhuse i større fysiske enheder. 

Mindre del im-
plementeret i 
2018 
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3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Center for Borgerservices budget 2018 udgør 289 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til korrigeret 

budget 2017 på 15 mio. kr.  En del af stigningen skyldes, at korrigeret budget er opgjort i 2017 pris, 
hvorimod budget 2018-21 er prisfremskrevet til 2018 pris.  

De væsentligste forklaringer på fald i løn og stigningen i øvrige udgifter samt indtægter beskrives herun-
der. 

Løn 
Forskellen mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018 skyldes bl.a. en rammebesparelse på rammen 
”Biblioteker og Borgertorvet” på -0,7 mio. kr.. Af rammebesparelsen er der i forbindelse med budgetafta-
len tilbageført 0,525 mio.kr. for 2018. 
Der er reduceret med samlet -1,3 mio.kr. vedr. prioriteringsforslagene CBS18-101D, CBS18-103D og 
CBS18- 104. Reduktionerne vedrører en mere sammenhængende og hurtigere opfølgning på sagsbe-

handling omkring kropsbårne hjælpemidler samt nedlæggelse af en teamlederstilling.  

Lønbudgettet er herudover reduceret med 0,500 mio.kr. vedr. administrativ effektivisering vedr. 
HR/Personale og kommunikation. 

Budgettet er - for budget 2018 - opjusteret med løn til to integrationsmedarbejdere. Der er desuden sket 
en nedjustering af lønrammen, som følge af omplacering af løn til Jobcenteret i forbindelse med overfør-

sel af ydelsesområdet.  
På rammen ”Ledelse og Sekretariat” er der indarbejdet en effektivisering på -0,400 mio.kr. og indarbej-
det en nedjustering af lønbudget på aktiviteten ”BPA” med -1,6 mio. kr. på rammen ”Den Tværfaglige 
Myndighed”.   

I flerårsbudgettet er der endvidere i 2019 indarbejdet lønsum på 0,250 mio.kr. til projektleder i forbin-
delse med ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside. I 2020 udgør lønsummen 0,5 mio.kr. og i 

2021 er der afsat 0,250 mio.kr. (denne udgift flyttes ved det kommende budgetarbejde for 2019  til Cen-
ter for Administrative Service i forbindelse med at funktionen flyttes hertil.) 

Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter stiger med 18,0 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018. 

Hovedårsagerne er: 

 Flere tilkendelser af førtidspension end forventet: 4,3 mio.kr.
 Højere forventning til antal af ældre der modtager personlig pleje og praktisk hjælp samt takst-

stigning: 2,8 mio. kr.
 Stigning i antal boliger som har betydning for b.la. boligsikring: 1,8 mio. kr.

 Udgifter til administration af Udbetaling Danmark: 4,4 mio.kr.
 P/L ca. 3,0 mio. kr.

Der ses ligeledes en fortsat stigning i overslagsårene, der begrundes i udviklingen af ældrebefolkningen. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 49.939 46.931 47.491 47.234 46.984

Øvrige udgifter 241.599 260.263 267.349 272.488 278.820

Udgifter totalt 291.538 307.194 314.839 319.722 325.804

Indtægter totalt -17.923 -18.312 -18.439 -17.956 -17.977

Nettobevilling i alt 273.616 288.882 296.400 301.766 307.827

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Indtægter 

Indtægtsbudgettet er steget med -0,9 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018. 

Indtægtsbudgettet for ”Den Tværfaglige Myndighed” er stort set uændret fra korrigeret budget 2017 til 
budget 2018-21. På ”Bibliotek og Borgertorv” forventes indtægterne at falde 70.000 kr. pga. faldende 
indtægter fra borgere og en statsrefusion som ikke modtages for 2018 og frem, pga. ophørt medarbej-
der.   

Årsagen til stigningen findes på rammen ”Ledelse og Sekretariat” på aktiviteten ”Førtidspension”, hvor 
budgettet er genberegnet bottom-up på baggrund af faktisk forbrug i 2016 og første måneder af 2017. 
Dette betyder en opjustering af indtægtsbudgettet på -0,7 mio. kr.    

I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 gen-
nemgået på rammeniveau.  

Ledelse og Sekretariat, inkl. Borgertorvet. 

Budgettet for 2018 stiger med 11 mio. kr. ift. korrigeret budget 2017. 

Årsagen til stigningen er primært en forventning om et højere antal tilkendelser til førtidspension end før 

antaget.  I 2018 og i overslagsårene forventes der årligt 55 flere tilkendelser, men kun 20 personer der 
overgår fra førtidspension til folkepension.  

En anden væsentlig årsag til stigningen er en udgiftsstigning til Udbetaling Danmark på ca. 4,0 mio.kr., 
heraf er 3,4 mio.kr. omplaceret fra Center for Administrativ Service. Herudover er der en omplacering af 
budget på 1,98 mio. kr. fra ”Den Tværfaglige Myndighed” til ”Ledelse og Sekretariat” til betaling af hjæl-
pemiddeldepotet.   

Biblioteker og Borgertorvet 
Rammens budget falder fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018-21 med 1,4 mio. kr. Faldet 
skyldes primært en rammebesparelse på netto 0,5 mio. kr. på aktiviteten ”Bibliotekerne” sammen med 
nedgang af betaling til medarbejderrefusion fra regionen.  

Den Tværfaglige Myndighed 

Budgettet for Den Tværfaglige Myndighed stiger med 3,8 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 til budget-
forslag 2018.  

P/L udgør ca. 1,7 mio. kr. af stigningen. 

En anden væsentlig årsag til stigningen er indregningen af demografiudviklingen på 11,8 % fra 2016 til 

2018 ift. fordelingen af antal ældre i 2016 og en takststigning hos den kommunale leverandør. Dette 
påvirker aktiviteterne ”Personlig pleje” og ”Praktisk hjælp” med samlet 2,5 mio. kr.  

I korrigeret budget 2017 lå budgettet til aktiviteten ”pædagogisk støtte og afløsning/aflastning” på ”Per-
sonlig pleje” og ”diverse aktiviteter”.  For budgetforslag 2018 og frem har denne sin egen aktivitet. En 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvalget 0 0 90 90 90

Biblioteker og Borgertorvet 0 0 90 90 90

Erhvervs og Kulturudvalget 17.376 16.838 16.313 16.313 16.313

Ledelse og Sekretariat 871 880 880 880 880

Biblioteker og Borgertorvet 16.504 15.958 15.433 15.433 15.433

Social og Sundhedsudvalget 256.240 272.044 279.997 285.363 291.424

Ledelse og Sekretariat 14.013 16.883 17.503 17.504 17.504

Biblioteker og Borgertorvet 14.830 15.424 15.674 15.924 15.674

Ledelse og Sekretariat (Borgerservice) 115.811 124.309 128.075 130.966 134.206

Den Tværfaglige Myndighed 111.585 115.427 118.745 120.969 124.039

Nettobevilling i alt 273.616 288.882 296.400 301.766 307.827

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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bottom up budgettering har vist, at der er behov for yderligere 2 mio. kr. til dette område, da det har 

været underbudgetteret.  

Af væsentlige afvigelser, som trækker i den anden retning, kan nævnes: Fald i budgettet til handicapbiler 
-1,5 mio. kr. der på grund af aktivitetsbudgettering nu er foretaget med udgangspunkt ift. bevilligede
antal biler i 2018 tillagt et skøn om 9 ny ansøgninger. Der er sket omplacering til ”Ledelse og Sekretariat”
på 1,98 mio. kr. til betaling af hjælpemiddeldepot og endelig er der sket et samlet fald på aktiviteten

Borgerstyret personlig assistance på -0,5 mio. kr.

Afsnit 3.2 Udmøntning af prioriteringsforslagene. 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Den Tværfaglige 

myndighed
Løn -500 -500 -500 -500

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn -300 -300 -300 -300

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Sekretariat og Ledelse Løn -500 -500 -500 -500

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige -120 -120 -120 -120

Indtægter 0 0 0 0

Total reduktion -1.420 -1.420 -1.420 -1.420

Borgertorv Løn 0 250 500 250

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 90 90 90

Indtægter 0 0 0 0

Biblioteker Løn 525 0 0 0

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 525 340 590 340

Reduktion 

Udvidelse

CBS18-02 d Projektleder til ny 

og redesign af Egedal 

kommuneshjemmeside

CBS18-02 d Ny og redesign af 

Egedal kommunes 

hjemmeside - afledt drift af 

CBS18-02A

CBS18-01D Annulering af 

budgetreduktion på 

bibiliotekets ramme i 2018

CBS18-104 Hurtigere 

opfølgning af sagsbehandling 

til hjælpemidler

CEI18-101 D Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

rådhus

CBS18-103 D Nedlæggelse af 

teamlederstilling

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

CBS18-101 D 

Sammenhængende 

sagsbehandling af opgaverne 

omkring kropsbårne 

hjælpemidler og personlige 

hjælpemidler
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Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter: 

CBS18-101D. Sammenhængende sagsbehandling af opgaverne omkring kropsbårne hjælpemidler og 
personlige hjælpemidler.  
CBS18-104 D Hurtigere og tættere opfølgning af sagsbehandling til hjælpemidler. 
CBS18-02 D Projektleder til ny og redesign af Egedal kommunes hjemmeside. 

CBS18-02 D Ny og redesign af Egedal kommunes hjemmeside - afledt drift af CBS18-02A. 
CBS18-103 D Nedlæggelse af teamlederstilling i forbindelse med organisationsændring. 
CEI18-101 D Optimering af betjentfunktionen på Egedal rådhus. 

I flerårsbudgettet for både drift og anlæg er der i 2019 indarbejdet hhv. lønsum på 0,250 mio.kr. til pro-
jektleder i forbindelse med ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside.   I 2020 udgør lønsummen 
0,5 mio.kr. og i 2021 er der afsat 0,250 mio.kr. Anlægsmidlerne udgør 0,650 mio. kr. i 2019 til projektet. 

Budgetterne for både drift og anlæg  flyttes ved det kommende budgetarbejde for 2019  til Center for 
Administrative Service i forbindelse med at funktionen flyttes hertil. 

3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

Område Kriterium 

Centret samlet Procentuel: +/- 2 % 

Ledelse og Sekretariat: 

Sekretariat og ledelse Procentuel: +/- 2 % 

Begravelseshjælp Procentuel: +/- 2 % 
Nominel: +/- 50.000 kr. 

Førtidspension Procentuel: +/- 2 % 

Hjælpemiddeldepot Procentuel: +/- 2 % 

Boligsikring Procentuel: +/- 2 % 

Boligydelse Procentuel: +/- 2 % 

Øvrige driftsudgifter Procentuel: +/- 5 % 

Nominel: +/- 50.000 kr. 

Bibliotek og Borgertorv: 

Borgertorv Procentuel: +/- 4 % 

Kropsbårne hjælpemidler Procentuel: +/- 2 % 

Bibliotek Procentuel: +/- 4 % 

Den Tværfaglige Myndighed: 

Administration (Den Tværfaglige Myn-
dighed) 

Procentuel: +/- 2 % 

Personlig pleje Procentuel: +/- 5 % 
Nominel: +/- 50.000 kr. 

Praktisk hjælp Procentuel: +/- 5 % 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Borgertorv 0 300 300 300

Biblioteker 0 650 0 0

Total udvidelse 0 950 300 300

Udvidelse

CBS18-01A Anskaffelse af 

nye selvbetjeningsautomater

CBS18-02A Ny og redesign af 

Egedal Kommunes 

hjemmeside

Tabel 3B Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter i 1.000 kr. 
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Nominel: +/- 50.000 kr. 

Hjælpemidler Den Tværfaglige Myndig-
hed 

Procentuel: +/- 2 % 

Handicap biler Procentuel: +/- 5 % 

Tilskud til borgerstyret person (BPA-
ordninger) 

Procentuel: +/- 5 % 

Tilbud til udlændinge og sociale formål Procentuel: +/- 2 % 

Pædagogisk støtte og aflast-
ning/afløsning 

Procentuel: +/- 5 % 
Nominel: +/- 50.000 kr. 

Diverse aktiviteter Procentuel: +/- 2 % 
Nominel: +/- 50.000 kr. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal ældre med
behov for person-

lig pleje og prak-

tisk hjælp.

Antallet af ældre har betydning for budgettet, herunder hvor stort behov den 
enkelte borger har for indsatser og om indsatserne er varige eller midlertidige. 

Personlig pleje og praktisk hjælp udgør 49 % af Den Tværfaglige Myndigheds 
samlede budget. 

Antallet af ældre er markant stigende i de kommende år. Set ift. de borgere 
der fik personlig pleje og praktisk hjælp i 2016, forventes det, at antallet af 
borgere der har behov for personlig pleje stiger 12 % og antallet, der har be-

hov for praktisk hjælp, stiger 11,6 % på baggrund af befolkningsudviklingen 
for Egedal Kommune, jf. ”forudsætninger for aktiviteter” afsnit 4. 

Der er budgetlagt med: 
Personlig pleje: 

- Kommunal leverandør: 96.648 visiterede timer til gennemsnitlig takst
på 480 kr. pr. time.

- Privat leverandør: 17.467 visiterede timer til gennemsnitlig takst på
354 kr. pr. time.

Praktisk hjælp: 

- Kommunal leverandør: 10.711 visiterede timer til gennemsnitlig takst
på 299 kr. pr. time.

- 

- Privat leverandør: 5.548 visiterede timer til gennemsnitlig takst på 

272  kr. pr. time. 

2. Antal borgere
med behov for
borgerstyret per-
sonlig assistance

(BPA).

Antal borgere der har behov for borgerstyret personlig assistance påvirker 
budgettet. Aktiviteten udgør 19 % af budgettet. 

Aktiviteten vedrører borgere som på grund af nedsat funktionsevne har behov 

for særlig støtte til blandt andet overvågning eller støtte. Borgerne kan søge 
om støtte til ansættelse af hjælpere. 

For 2018 forventes det, at 15 borgere får bevilget en hjælpeordning til en 
gennemsnitlig enhedspris af 1,3 mio. kr.  Antallet af borgere har derfor stor 
betydning for budgettet. 

3. Antallet af borge-
re tilkendt før-

tidspension

Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension og antallet af borgere der 
overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet. 

I 2018 forventes det, at 55 flere borgere pr. år tilkendes førtidspension på den 
nye ordning. Det forventes dog ikke, at der er nogle på den nye ordning, der 
overgår til folkepension. 

På den gamle ordning forventes 20 førtidspensionister, at overgå til folkepen-
sion. 

I 2018 forventes der gennemsnitligt, at være 1.178 førtidspensionister til en 
gennemsnitlig enhedspris af 78.472 kr. 

Forventningen er baseret på antal førtidspensionister i 2016, KMDs budget-

støttemodel og konkret skøn for 2018-21. 
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4. Antal borgere der

får tilkendt bolig-
sikring og bolig-
ydelse

Antallet af borgere der får boligsikring og boligydelse har betydning for bud-

gettet. Antallet af forventede nye boliger for 2018 har også betydning for be-
regning. 

Budget 2018 er beregnet på baggrund af antal sager (borgere der får bolig-
ydelse og boligsikring) plus en forventning om nye sager på baggrund af en 

forventning om antal nye boliger. 

I 2018 bliver der taget 362 nye boliger i brug fordelt over året. Det forventes, 
at 75 % af disse boliger vil resultere i enten tilkendelse af boligsikring eller 
boligydelse. Boligydelsen vægter 23 % og boligsikring vægter 77 % i bereg-
ningen. 

Da boligydelse gives til bl.a. ældre (modtagere af folkepension) har den sti-
gende demografiudvikling betydning for budgettet. 

5. Antal bevilligede
hjælpemidler –
kropsbårne

Antal borgere der får bevilget kropsbårne hjælpemidler har betydning for bud-
gettet. I 2018 er budgettet 8,5 mio. kr.. Det forventes, der bevilliges 2.368 
hjælpemidler til en gennemsnitlig enhedspris a’ 3.377 kr. 

Forventningen er baseret på forbrug 2016 og forventningen i budget 2017. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Der er taget aktivt stilling til periodisering på samtlige af centrets kontonumre. Dette betyder, at der er 
væsentlige forskelle mellem periodiseringen i korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018. I neden-
stående beskrives de væsentligste forskelle.   

Løn 

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 

Øvrige udgifter  
På rammen ”Den Tværfaglige Myndighed” har periodiseringen på aktiviteterne ”Personlig pleje” og 
”Praktisk hjælp” betydning for det lave udgiftsniveau i januar og høje i december. Her modtages og 
betales januars regning først i februar, februars regning i marts osv., I december måned betales reg-

ningen for november og december.    

På aktiviteten ”Hjælpemiddeldepot” på rammen ”Ledelse og Sekretariat” er udgifterne periodiseret i 
februar og august, da regningerne betales halvårligt. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. 

Der er taget aktivt stilling til periodisering på samtlige af centrets kontonumre. Dette betyder, at der er 
væsentlige forskelle mellem periodiseringen i korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018. I neden-
stående beskrives de væsentligste forskelle.   

Indtægter 
De kvartalsvise stigninger skyldes aktiviteten ”Borgerstyret peronlig assistance” på rammen ”Den 

Tværfaglige Myndighed”, hvor betalinger fra andre kommuner og regioner forventes at afregnes i kvar-
talet på baggrund af erfaringer fra 2016.  

Årsagen til stigningen i indtægter i december skyldes årlig refusion af lønudgift på rammen ”Biblioteker 
og Borgertorvet” samt en årlig mellemkommunal afregning af boligydelse på rammen ”Ledelse og Se-
kretariat”.  

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Førtidspensi-
on gældende
fra 1. januar
2016

Førtidspension, såfremt an-
tal tilkendelser af førtidspen-
sion med 55 borgere ikke 
holder, men antallet bliver 

større. 

En førtidspensionist koster 
pr. år gennemsnitligt 
103.858 kr. 

103.858 pr. bor-
ger pr. år. 

At der kontinuer-
ligt, er opfølgning 
på sager som, 
forventes at kun-

ne blive til en 
pensionssag. 

Pensions-
området i 
forhold til 
at følge 

området 
nøje. 

2. Kropsbårne
Hjælpemidler

FreeStyle Libre 
”FreeStyle Libre” er en ny 
teknologi til prik-fri blodsuk-
kermåling, som bruges til 
insulinbehandlende diabe-
tespatienter. Metoden bru-
ger ikke fingerprikkere og 

strips, men en sensortekno-
logi. 

Ankestyrelsen er i juni 2017 
kommet med en principiel 
afgørelse vedr. bevilling af 
glukosemålerapperater. Her 

står der, at et  blodsukker-
måleapparatet både kan 
være et hjælpemiddel og et 
behandlingsredskab, hvad 
det er, afhænger af hvilken 

725 x 3.500 = 
2,5 mio. kr. 
Hvis alle insulin-
krævende voksne 
diabetikere be-
vilges blodsuk-
kermåleapparat. 

I 2018 er der i 
budgettet afsat 
350.000 kr. sva-
rende til 100 
bevilliger. 

Som udgangs-
punkt bruges 
Ankestyrelsens 
principafgørelse 
som retningsgi-
vende for bevil-
ling af blodsuk-

kermåleappara-
ter. 
Det ikke er mu-
ligt at afgøre, 
hvor mange af de 
voksne borgere 
med diabetes, 

der har en velre-
guleret diabetes 
og ej heller, hvor 
mange af disse 
som vil søge om 

Afdelings-
leder 
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myndighed der bevilger og 

hvordan apparatet anvendes 
samt administreres. 

I Egedal har vi pt. 752 bor-
ger der har insulinkrævende 

diabetes, heraf er 725 over 
18 år. 
Der er administrativt udar-
bejdet en beregning på at 
merudgiften pr. år pr. bor-
ger vil være ca. 3.500 kr., 

hvis en borger får bevilliget 
et blodsukkermåleapparat, 
fremfor de allerede bevilli-
gede testmaterialer. 
I det Ankestyrelsen fastslår, 
at blodsukkermåleapparatet 

for voksne velregulerede 

diabetikere vil være et hjæl-
pemiddel, er det primært 
hos disse borgere, som 
kommunen ud fra en væ-
sentlighedsvurdering, skal 
bevilge blodsukkermåleap-
paratet. 

et blodsukkermå-

leapparat. Kom-
munen vil ind-
hente en lægelig 
statuserklæring, 
hvor det vil frem-

gå om borgerens 
diabetes er vel-
reguleret og i fald 
den er det, vil 
der ud fra en 
væsentligheds-

vurdering, blive 
tage stilling til 
om hjælpemidlet 
kan bevilges. 
Derudover vil 
området blive 

fulgt tæt. 

3. Antallet af
ældre med
behov for
personlig ple-

je og praktisk
hjælp

Risikoen er at antallet af 
ældre stiger mere end for-
udsat i befolkningsprogno-
sen (11,8 %) eller at effek-

ten af rehabiliteringsforløb 
ikke sikrer, at borgere ikke 
ender i varig hjælp. 

Antallet af ældre er beregnet 

med udgangspunkt i befolk-
ningsprognosen samt antal 

af borgere i 2016, som har 
fået bevilliget hjælp til per-
sonlig pleje og praktisk 
hjælp. 

Der forventes i alt at skulle 

visitere 130.373 timer til 
personlig pleje og praktisk 
hjælp til en gennemsnitspris 
a’ 436 kr. pr. time. 

Visiteres der 1.000 flere 
timer vil det resultere i et 

yderligere budgetbehov på 
0,436 mio. kr. 

436.000 kr. Effekten af reha-
biliteringsforløb 
er en grundlæg-
gende forudsæt-

ning for, at antal-
let af ældre, som 
modtager varigt 
hjælp ikke stiger 
i samme omfang 

som befolknings-
prognosens pro-

centvise stigning 
udgør. 

Den Tvær-
faglige 
Myndighed 
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Center for Borgerservice 
Ledelse og Administrativt team 

1. Ledelse og Administrativt primære aktiviteter
Primære aktiviteter  
Ledelse af Center for Borgerservice, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og øko-
nomi. 

 Centerchef samt afdelingsledere betjenes i forhold til personalemæssige forhold som indberetnin-
ger, ny ansættelser og andre personalemæssige forhold. Diverse ad hoc opgaver af forskellig ka-
rakter for den enkelte afdelingsleder.

 Administration, budgetlægning/opfølgning, regnskabsaflæggelse, varemodtagelse og kontering af

regninger som betales af CAS. Udarbejdelse af mål- og budgetopfølgning og ledelsestilsyn for le-
delsen. Diverse økonomiske analyser, heri analyser på ældreområdets aktivitetsniveau. Vareta-
gelse af administrative opgaver omkring boligvisitation i forhold til ældre og almene boliger ud fra
Egedal kommunes kvote. Sikre ad hoc administrative opgaver omkring afdelingslederne. Vareta-

gelse af administration af personalesystem for afdelingslederne.

 Administration af flygtningeboliger heri det administrative i forhold til lejekontrakter mm. Admini-
stration og koordinering af ældre- plejeboliger som Egedal Kommune får tildelt. Opgaven heri er,
at have kontakten mellem boligselskabet og de pårørende i forhold til lejekontrakter osv. Opdate-

ring af diverse ventelister til boligområdet.

 Juridisk understøttelse, samt udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter, understøttelse af van-
skelige borgersager m.m.

 Opkrævning for Egedal kommune via debitorsystem. Opkrævningen administrerer og afstemmer

kommunens tilgodehavender på en række områder, blandt andet at rykke og videresende til
skat. Inddrivelse af ejendomsskatter opgave, som er overgået fra SKAT til kommunerne.

 Projektledelse i centeret samt til tværfaglige opgaver på tværs af hele Egedal kommune.

 Medfinansieringsopgaver som er opgaver, der varetages af Udbetaling Danmark, såsom førtids-
pension.

 Koordinering af kontrolsager fra Udbetaling Danmark og sager der meldes ind i Egedal kommune

anonymt.

 Hjælpemiddeldepot som er et § 60-selskab mellem Frederikssund og Egedal kommune.

2.Resultatmål
Fagområdets fokusområder: 

 Monopolbrudsprojektet

 Strategi i forhold til flygtninge

 Ejendomsskatter og fordringsberettigede krav

 Optimering af mellemkommunal refusion

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på aktivitetsniveau på max: 

 Sekretariat og Ledelse +/- 2 %
 Begravelseshjælp +/- 2 % (eller +/- 50 t/kr.)
 Førtidspension +/- 2 %

 Hjælpemiddeldepot +/- 2 %
 Boligsikring +/- 2 %

 Boligydelse +/- 2 %
 Øvrige driftsudgifter +/- 5 % (eller +/- 50 t/kr.

+/- 0,29 mio. kr. 
+/- 0,01 mio. kr. 
+/- 1,85 mio. kr. 

+/- 0,12 mio. kr. 
+/- 0,21 mio. kr. 

+/- 0,23 mio. kr. 
+/- 0,19 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

 Implementering af Callcenter, koncept ”Ude fra og ind.” Forventet imple-
menteret, senest 
1. kvartal 2018.

 Implementering af konsekvenser i forhold til ”Parat til
fremtiden”.

Medio 2018 

 Implementering af helhed i integrationsområdet ”bor-
gerrejser”.

Løbende proces i 
2018 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Ledelse og Sekretariatets be-
villing fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Ledelse og Sekretariats 

driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktivite-
ter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Rammen ”Ledelse og Sekretariat” er budgetteret med 142,1 mio. kr. i budget 2018, hvilket er en stigning 
i forhold til korrigeret budget på 11,4 mio. kr.  
 

De væsentligste forklaringer i forhold til fald på løn og stigning i øvrige udgifter samt indtægter beskrives 
herunder.  
 
Løn  
Forskellen mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018 skyldes afskedigelse af forebyggelseskoordina-
tor. Endvidere er der i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet to prioriteringsforslag; CBS18-103d og 

nedlæggelse af teamlederstilling på -0,5 mio.kr.  
Lønbudgettet er herudover reduceret med -0,168 mio.kr. som en andel af Center for Borgerservices ad-
ministrative effektivisering vedr. HR/Personale og kommunikation. 
 
Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter på rammen ”Ledelse og Sekretariat” stiger med 11,4 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 

til budgetforslag 2018. Fra 2018 og ud i overslagsårene forventes en årlig stigning på 3 mio. kr.  

 
Den primære årsag forbundet med stigningen er flere tilkendelser af førtidspension, hvor budgettet stiger 
med 4,3 mio.kr. 
 
Andre årsager til stigningen er omplacering af budget fra Den Tværfaglige Myndighed til rammen, til be-
taling af hjælpemiddeldepotet med 1,98 mio. kr. og en stigning i antal boliger som primært påvirker ud-
giften til boligsikring. Forventningen til udgiftsstigningen fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 

2018 er 1,86 mio. kr.   
Optimering af betjentfunktionen på Egedal rådhus på -0,120 mio.kr. forslag CEI18-101D. 
 
Indtægter 
Faldet i indtægter fra korrigeret budget 2017 til budget 2018 skyldes en berigtigelse af refusion vedr. 
udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.  

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 7.593 6.639 7.259 6.753 6.753

Øvrige udgifter 132.498 144.053 147.819 150.710 153.950

Udgifter totalt 140.092 150.692 155.078 157.462 160.703

Indtægter totalt -9.396 -8.620 -8.620 -8.112 -8.112

Nettobevilling i alt 130.696 142.073 146.458 149.350 152.591

Tabel 1 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 gen-
nemgået på aktivitetsniveau.  

 
Sekretariat og ledelse 
Budgettet til Sekretariat og ledelse er steget fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018 med 2,9 
mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en stigning til Udbetaling Danmark dels vedr. IT-udgifter og dels 
vedr. administrationsbidrag med 4,4 mio.kr. (Heraf er 3,4 mio.kr. omplaceres fra budget i Center for 
Administrativ Service). 
 

Endvidere er der i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet to prioriteringsforslag CBS18-103d, ned-
læggelse af teamlederstilling på -0,5 mio.kr. og forslag CEI18-101D, Optimering af betjentfunktionen på 
Egedal rådhus på -0,120 mio.kr.  
 
Lønbudgettet er herudover reduceret med -0,168 mio.kr. som en andel af Center for Borgerservices sam-
lede administrative effektivisering vedr. HR/Personale og kommunikation. 
 

Begravelseshjælp 
Stigningen i budgettet fra korrigeret budget 2017 til budget 2018-21 skyldes prisfremskrivning.  
 

Førtidspension 
Aktiviteten førtidspension stiger med 4,35 mio. kr. 
 

Førtidspensionister tilkendt pension efter 1. juli 2014 forventes at stige med 55 personer i 2018 og hvert 
af overslagsårene. Dette betyder en stigning fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018 på 6,96 
mio. kr.  
 
Førtidspensionister på ordninger før 1. juli 2014, forventes på baggrund af KMDs budgetstøttemodel at 
falde, hvilket svarer til et fald fra korrigeret budget 2017 til budgetforslag 2018 på -2,6 mio. kr.  
 

Hjælpemiddeldepot 
Hjælpemiddeldepotet overtog fra 2017 yderligere opgaver fra Center for Borgerservice, bl.a. genbrugs-
hjælpemidler. Samtidig ændrer Center for Borgerservice, aktivitetshierakiet, således at udgiften til disse 
opgaver bliver budgetlagt under selvstændig aktivitet ”Hjælpemiddeldepotet” mod tidligere budgetlæg-
ning under aktiviteten øvrige driftsudgifter.  
 
Boligsikring 

Boligsikring og boligydelse blev i korrigeret budget 2017 budgetlagt samlet på denne aktivitet. Fra bud-

getforslag 2018-21 har disse fået hver deres aktivitet.  
 
Budgettet til den almindelige boligsikring forventes at stige ca. 1,75 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 
til budgetforslag 2018, som følge af nye boliger.  
 

Boligydelse 
Korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 forventes ikke at afvige.  
 
Øvrige driftsudgifter 
Aktiviteten ”Øvrige driftsudgifter” er faldet fra 6,8 mio. kr. til 3,1 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 til 
budget 2018-21, hvoraf -5,9 mio. kr. skyldes, at budgettet til hjælpemiddeldepot er flyttet til egen aktivi-
tet.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sekretariat og ledelse 14.885 17.764 18.384 18.385 18.385

Begravelseshjælp 661 714 714 714 714

Førtidspension 88.146 92.440 95.681 98.572 101.813

Hjælpemiddeldepot 0 5.956 5.956 5.956 5.956

Boligydelse og boligsikring 20.153 10.596 11.397 11.397 11.397

Boligydelse 0 11.539 11.359 11.359 11.359

Øvrige driftsudgifter 6.851 3.063 2.967 2.967 2.967

Nettobevilling i alt 130.696 142.073 146.458 149.350 152.591

Tabel 2 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet til ”Øvrige driftsudgifter”, uden budget til hjælpemiddeldepotet, er steget fra korrigeret budget 

2017 til budgetforslag 2018 med 0,7 mio. kr. Årsagen til dette skyldes primært en forventning om sti-
gende udgifter til særlig støtte § 34 på baggrund af det faktiske forbrug i 2016.    
 
Afsnit 3.2 Udmøntning af prioriteringsforslagene. 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antallet (mængde) 
af borgere tilkendt 
førtidspension 

Antallet af borgere der får tilkendt førtidspension og antallet af borgere der 
overgår fra førtidspension til folkepension har betydning for budgettet.  
I 2018-21 forventes det, at 55 flere borgere pr. år tilkendes førtidspension 
på den nye ordning. Det forventes dog ikke at der er nogle på den nye ord-

ning der overgår til folkepension.  
 
På den gamle ordning forventes 20 førtidspensionister at overgå til folkepen-
sion.  
 
I 2018 forventes der gennemsnitligt, at være 1.178 førtidspensionister til en 
gennemsnitlig enhedspris af 78.516 kr.  

 
Forventningen er baseret på antal førtidspensionister i 2016, KMDs budget-
støttemodel og konkret skøn for 2018-21.   

2. Antallet af borgere 
der har behov for 
hjælpemidler 

Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles § 60-selskab med Frederikssund. 
Hjælpemiddeldepotet A/S har estimeret et budget på 5,9 mio. kr.  
 

Antallet af borgere der har behov for hjælpemidler, har betydning for bud-
gettet, især de ældre. Derfor har den stigende demografiudvikling for 2018-
21 betydning for budgettet.  
 
Budgettet er fastsat på baggrund af hjælpemiddeldepotets prognosticerede 
behov for midler.  

 
For 2017 fik hjælpemiddeldepotet tilført yderligere 1,98 mio. kr. til vareta-
gelse af opgaver der førhen lå på rammen ”Den Tværfaglige Myndighed”.   

3. Antallet af borgere 
der får boligsikring 

og boligydelse 

Antallet af borgere der får boligsikring og boligydelse har betydning for bud-
gettet. Indirekte har antallet af forventede nye boliger for 2018 også betyd-

ning.  

 
Budget 2018 er beregnet på baggrund af antal sager (borgere der får bolig-
ydelse og boligsikring) plus en forventning om nye sager på baggrund af en 
forventning om antal nye boliger. 
 
I 2018 bliver der taget 362 nye boliger i brug fordelt over året. Det forven-
tes at 75 % procent af disse boliger vil resultere i enten boligsikring eller 

boligydelse. Boligydelsen vægter 23 % og boligsikring vægter 77 % i bereg-
ningen. 
Da boligydelse gives til bl.a. ældre (modtagere af folkepension) har den 
stigende demografiudvikling betydning for budgettet.   

Ledelse og Sekretariat

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CBS18-103 D Nedlæggelse af 

teamlederstilling

Sekretariat og 

ledelse

-500 -500 -500 -500

CEI18-101 D Optimering af betjentfunktionen 

på Egedal rådhus

Sekretariat og 

ledelse

-120 -120 -120 -120

Total reduktion -620 -620 -620 -620

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn 
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 
Øvrige udgifter 
Udsvingene i figuren skyldes primært at udgifterne til hjælpemiddeldepotet er periodiseret i februar og 
august og den årlig mellemkommunale afregning af boligydelse, der falder i december. 

 
Indtægter 
Indtægterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da de falder månedligt.  

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Førtidspensi-
on gældende 
fra 1. januar 
2016 

Førtidspension, såfremt an-
tal tilkendelser af førtidspen-
sion med 55 borgere ikke 
holder, men antallet bliver 

større. 
 
En førtidspensionist koster 
pr. år gennemsnitligt 
103.858 kr. 

103.858 pr. 
borger pr. år. 

At der kontinu-
erligt, er op-
følgning på 
sager som, 

forventes at 
kunne blive til 
en pensionssag. 

Pensionsområ-
det i forhold til 
at følge området 
nøje. 

2. Sekretariat 

og Ledelse 
 
 

Udbetaling Danmark melder 

ud efter deres møde i de-
cember 2017, hvad udgiften 
til administrationsbidraget er 
det efterfølgende år. I bud-
gettet er der budgetlagt med 
udgift for 2016 forhøjet med 
udgift for 2017.   

 
Risikoen er, at udgiften bli-
ver højere end forventet. 
Det kan ikke anslås, hvad 
udgiften er for 2018.    

0,6 mio. kr. Dialog via KL, 

omkring en-
hedspriser, 
således, der 
reelt afregnes 
for aktiviteten 
og ikke ud fra 
udligningsgra-

den. 

Centerchef i 

forhold til dialo-
gen. 
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4. Driftsbudget for rammen Ledelse og Sekretariat 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Ledelse og Sekretariat. 

 
I ovenstående tabel fremstilles den gennemsnitlige mængde og enhedspris pr. aktivitet. Da enhedspriser 
og mængde for én aktivitet, med undtagelse af begravelseshjælp, summer op af flere enhedspriser og 
mængder forklares disse uddybende i nedenstående ”forudsætninger for aktiviteter”.  
 

På de aktiviteter hvor der ikke er pris gange mængde, forklares forudsætninger gennem budget pr. de-
laktivitet.  

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Sekretariat 
og Ledelse 

Aktiviteten Sekretariat og Ledelse består primært af udgifter til løn, betaling til Ud-
betaling Danmark.  
Budgettet på de enkelte områder, jf. nedenstående tabel er beregnet på baggrund 
af forbrug i 2016 samt forventninger til 2018. 

Område Budget 

Løn konto 6 6.639.346 

Midler til kompetenceudvikling 129.791 

Administrationsudgifter 47.104 

Abonnementer/medlemskaber 574.851 

Lægeerklæringer 244.281 

BDO – udgifter ifm. regresindtægter 253.266 

Diverse udgifter 355.030 

Betaling til Udbetaling Danmark 11.112.063 

Opkrævningen – indtægter -1.087.381 

Indtægter i forbindelse med fordringer -507.648 

Netto budget 17.763.680 
 

2. Begravel-

seshjælp 

Begravelseshjælp er stigende, grundet demografien, hvor borgere på over 85 år 

forvente at stige med 24 % fra 2016 til 2018. Endvidere påvirkes begravelseshjæl-
pen af, at der er oprettet 72 plejeboliger i 2016. 

Sekretariat og ledelse 0 0 0 0 0

Begravelseshjælp 301 301 301 301 301

Førtidspension 0 1.178 1.178 1.178 1.178

Hjælpemiddeldepot 0 0 0 0 0

Boligsikring 0 1.089 1.089 1.089 1.089

Boligydelse 1.455 1.450 1.450 1.450 1.450

Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat og ledelse 0 0 0 0 0

Begravelseshjælp 2.376 2.373 2.373 2.373 2.373

Førtidspension 0 78.472 78.472 78.472 78.472

Hjælpemiddeldepot 0 0 0 0 0

Boligsikring 0 9.731 9.731 9.731 9.731

Boligydelse 7.918 7.958 7.955 7.955 7.955

Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sekretariat og ledelse 14.884.727 17.763.680 18.383.661 18.384.754 18.384.753

Begravelseshjælp 661.124 714.207 714.202 714.202 714.202

Førtidspension 88.145.706 92.440.487 95.681.342 98.572.209 101.813.035

Hjælpemiddeldepot 0 5.956.041 5.956.045 5.956.044 5.956.045

Boligsikring 20.153.307 10.596.093 11.396.864 11.396.864 11.396.864

Boligydelse 0 11.539.491 11.358.962 11.358.962 11.358.961

Øvrige driftsudgifter 6.850.952 3.062.516 2.967.253 2.967.259 2.967.254

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Ledelse og Sekretariat

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Mængde  Enhedspris Pris 

301 2.373 714.207 
 

3. Førtidspen-
sion 

Aktiviteten førtidspension består af antal borgere på førtidspension på forskellige 
ordninger. Ordningerne skelner mellem følgende tilkendelser:  
 

1) Tilkendt før 01/01 1999. 
2) Tilkendt mellem 01/01 1999 og 31/12 2002. 
3) Tilkendt mellem 01/01 2003 og 30/06 2014. 

4) Tilkendt fra 01/07 2014. 
 
I nedenstående opstilles tabeller som viser forventningen til antal borgere baseret 
på KMD’s budgetstøttemodel og enhedspris som er baseret på baggrund af faktisk 
forbrug for 2016, sammenholdt med forbrug de første seks måneder af 2017.  
 

Tilkendt før 01/01 1999 med 50 % kommunal medfinansiering 

Område Antal borgere Enhedspris Pris 

Høje-
ste/mellemste 

(skattepligtig)* 

76 67.221 5.108.796 

Høje-
ste/mellemste 
(skattefrit)**        

76 18.131 1.377.956 

Invaliditetsydel-

se (skattefrit)**           

5 22.288 111.440 

Alminde-
lig/forhøjet(skatt
epligtigt)** 

16 65.248 1.043.968 

Alminde-

lig/forhøjet 
(skattefrit)*      

16 9.593 153.488 

Betaling til 
kommuner**                  

17 107.624 1.778.005 
 

Betaling fra 
kommuner**                  

9 -111.729 -1.005.561 

Netto budget   8.568.092 

 
*Ni personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 

** Ingen personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 
 
Førtidspension tilkendt mellem 01/01 1999 til 31/12 2002, med 65 % med-
finansiering 

Område Antal borgere Enhedspris Pris 

Høje-
ste/mellemste 
(skattepligtig)* 

130 77.139 10.028.070 

Høje-
ste/mellemste 

(skattefrit)*        

130 20.381 2.649.530 

Invaliditetsydel-
se (skattefrit)**           

18 23.995 431.910 

Alminde-

lig/forhøjet 

(skattepligtigt)* 

16 75.486 1.207.776 

Alminde-
lig/forhøjet 
(skattefrit)*      

16 11.925 190.800 

Betaling til 
kommuner**                  

9 114.128 1.027.152 

Betaling fra 
kommuner**                  

4 -132.716 -530.864 

Netto budget   15.004.374 

*Ni personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 
** Ingen personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 
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Førtidspension tilkendt mellem 01/01 2003 til 30/06 2014 med 35 % 

kommunal medfinansiering 

Område Antal borgere Enhedspris Pris 

Førtidspension 
65 % * 

372 123.552 45.961.344 

Førtidspension 
50 % ** 

0 0 0 

Betaling til 

kommuner*** 

57 133.579 7.614.003 

Betaling fra 
kommuner*** 

26 -149.274 -3.881.124 

Netto budget   49.694.223 

* 22 personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 
**Ingen personer modtager pensionen og ingen kan komme til at modtage den. 
*** Ingen personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste. 
 
Førtidspension tilkendt fra 01/07 2014 

Område Antal borgere Enhedspris Pris 

Kommunalmed-
finansiering 80 
% 

168 103.858 17.448.144 

Kommunalmed-
finansiering 70 
%        

9 106.522 958.696 

Kommunal med-
finansiering 60 
%           

5 115.044 575.219 

Kommunal med-
finansiering 20 
% 

3 63.913 191.739 

Netto budget   19.173.798 

 
I 2018 forventes det, at der tilkendes pension til 55 personer - fordelt over hele 
året. Af de tilkendte personer siden 01/07 2014 er der én person, der overgår til 
folkepension. 

 
For hvert af overslagsårene forventes det at der bliver tilkendt yderligere 55 perso-

ner om året med 80 % kommunal medfinansiering.  

4. Hjælpemid-
deldepot 

Demografien på ældreområdet er steget, og det har konsekvenser i forhold til antal-
let af udleveringer og brug af hjælpemidler. 
 

Område Budget 

Faste udgifter 2.316.406 

Variable udgifter 4.513.204 

Potentiel besparelse -873.568 

Netto budget 5.956.041 
 

5. Boligsikring Boligsikring er en støtte, som kan ydes til alle, der bor til leje og ikke modtager so-
cial pension. (Førtidspensionister tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er und-

taget reglen om social pension).  
 
I tabellen er forudsætningerne for aktiviteten fremstillet.   
 

Område Mængde Enhedspris Pris 

Alm. boligsik-
ring* 

980 9.327 9.140.460 

Tilskud til lejere 
– førtidspensi-
on* 

108 13.394 1.446.552 

Lån til andelsha-
vere - førtids-
pension**  

1 10.132 10.132 

Netto budget   10.597.144 
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*Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 

for de 3 første måneder af 2017 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye 
boliger i 2017-2018. 
** Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 
for de 3 første måneder af 2017. 

6. Boligydelse Boligydelse kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensi-
onister som bor til leje, i ejerbolig, er i private bofællesskaber og ældreboliger.  
 
I tabellen er forudsætningerne for aktiviteten fremstillet.    
 

Område Mængde Enhedspris Pris 

Tilskud til leje-
re** 

843 8.547 7.205.121 

Lån til ejere af 

én familiehuse* 

4 6.029 24.116 

Tilskud til an-
delshavere* 

53 3.056 161.968 

Lån til andelsha-

vere* 

66 5.715 377.190 

Tilskud, egenbe-
taling i ældrebo-
liger* 

292 15.345 4.480.740 

Betaling til 

kommuner* 

68 12.777 873.712 

Betaling fra 
kommuner*** 

124 -12.769 -1.583.356 

Netto budget   11.539.491 

 
*Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 
de tre første måneder af 2017. 
** Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 
de tre første måneder af 2017 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye 
boliger i 2017 + 2018. 

*** Mellemkommunal refusion har i 2016 været høj som følge af nyt plejehjem 
Egeparken. Det forventes, at indtægten falder igen fra 2018, da ledige pladser 

fremover vil blive brugt til egne borger. Derfor fastholdes oprindeligt budget for 
2018. 

7. Øvrige 
driftsudgif-

ter 

De øvrige driftsudgifter på denne aktivitet består primært af udgifter til midlertidig 
boligplacering af flygtninge og særlig støtte § 24 med 80 % kommunal medfinansie-

ring.  
 

Område Mængde  Enhedspris Pris 

Midlertidig boligplacering af 

flygtninge* 

  285.351 

Lejetab ved fraflytning*   47.105 

Overførsler til personer ifm.: 
Varmetillæg, efterlevelses-
hjælp, dagpenge til forældre 

med alvorligt syge børn* 

  890.843 

Særlig støtte § 34 med 80 % 
kommunal medfinansiering**  

180 9.875 1.777.320 

Særlig støtte § 34 med 70 % 

kommunal medfinansiering ** 

5 9.885 49.428 

Særlig støtte § 34 med 60 % 
kommunal medfinansiering ** 

2 6.235 12.468 

Netto budget   3.062.515 

 
* Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 
for 2016 samt forventninger til 2018.  
**Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter 
for 2016. Der forventes uændret antal personer i 2018. 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Ledelse og Sekretariat 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sekretariat og ledelse 
Udgifterne på aktiviteten er primært periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne falder jævnt over året uden 
særlig periodiseringsmønster.  
 
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 

Udgiften som vedrører betaling til Udbetaling Danmark, er periodiseret med 0 kr. i januar og dobbelt i 
december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i 
marts osv.. I december måned betales regningen for november og december.    
 
Begravelseshjælp 
Udgiften er periodiseret i 1/12-dele, da den falder jævnt over året uden særlig periodiseringsmønster.  
 

Førtidspension 
Førtidspension tilkendt før 30/06 2014 er periodiseret i 1/12 dele, da de udbetales til borgerne måned-

ligt. Førtidspension tilkendt efter 01/07 2014, er periodiseret på baggrund af forrige års erfaringer, 
hvor der ikke er modtaget regninger fra STAR i januar og februar måned, men der er derimod betalt 
tredobbelt regning i december.  
 

Hjælpemiddeldepot 
Aktiviteten er periodiseret i februar og august, da hjælpemiddeldepotet afregnes to gange årligt. Det er 
forskelligt, hvilke måneder afregningen sker, set på forrige års afregning, men februar og august anses 
for værende mest retvisende.  
 
Boligsikring 
Boligsikring udbetales månedligt til borgerne, hvorfor aktiviteten er periodiseret i 1/12 dele.  

 
Boligydelse  
Boligydelse er periodiseret i 1/12 dele, da den månedligt udbetales til borgerne. Undtagelsesvis er den 
mellemkommunale afregning, som er Egedal Kommunes betaling for borgere, der modtager boligydelse 
i andre kommuner. Her falder periodiseringen i december, da der sker årlig afregning.  
 

Øvrige driftsudgifter 

Udgifterne på aktiviteten er primært periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne falder jævnt over året med 
et månedligt periodiseringsmønster.  
 
Dog er udgifter til licens for midlertidige boliger for flygtninge periodiseret i februar og juli, da indbeta-
lingen falder halvårligt.  
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sekretariat og ledelse 

Aktiviteten er periodiseret i 1/12 dele, da de indtægter Opkrævningen inkasserer, falder løbende uden 
særligt periodiseringsmønster.   
 
Førtidspension  
Indtægterne består af andre kommuners betaling for førtidspensionister i Egedal Kommune. Indtæg-
terne bliver indbetalt månedligt og er derfor periodiseret i 1/12 dele.  
 

Boligydelse  
Indtægten på aktiviteten er andre kommuners betaling til Egedal Kommune for borgere, der modtager 
boligydelse. Boligydelse er periodiseret til, at falde i december, da der årligt afregnes mellem kommu-
nerne.  
 
Øvrige driftsudgifter 
Indtægter på aktiviteten øvrige driftsudgifter er indbetaling af husleje for flygtninge i to midlertidige 

boliger. Huslejeindtægterne opkræves månedligt, hvorfor de er periodiseret i 1/12 dele.   

 
Begravelseshjælp, Hjælpemiddeldepot og Boligsikring 
Der er ingen indtægter på aktiviteterne.  
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Center for Borgerservice 
 Borgertorv & Biblioteker 
 

1.  Borgertorv & Bibliotekers primære aktiviteter 
Borgertorv & Bibliotekerne (Fællesopgaver) 
Afdelingen varetager i fællesskab følgende aktiviteter: Betjening af - og undervisning af borgere, pri-
mært i de fælles offentlige digitale løsninger, herunder undervisningstilbud til udskolingen, udstedelse 
af Nem-ID, fritagelse af digital post og brevafstemning. Pasudstedelse finder både sted på Egedal Råd-
hus, bibliotekerne og forskellige andre destinationer i kommunen. 

 

Bibliotekerne 
Bibliotekerne har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke, Smørum, bibliote-
ket i Stenløse Kulturhus samt biblioteksfilialen i Ganløse. Udover formidling og udlån af litteratur, mu-
sik og film, tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne et varieret tilbud af kulturelle arrangementer, 
f.eks. foredrag, musik og teater for børn. Bibliotekerne samarbejder med skoler, daginstitutioner, 
Sundhedstjenesten, PPR med flere, for at understøtte læsning og læring hos børn og voksne. Derud-

over tilbyder biblioteket også IT-undervisning for begyndere og øvede. 

 
Bibliotekerne har ansvaret for drift og udvikling af kommunens og bibliotekets hjemmesider.  
Fra 2018 flyttes ansvaret for kommunens hjemmesider til Center for administrativ service. 
 
Borgertorvet 
Borgertorvet er kommunens fysiske indgang via Servicecirkel og Callcenter, hvor borgeren kan straks-
afklares i forskellige spørgsmål vedrørende den offentlige service og kan få løst en række serviceopga-

ver som f.eks.: 
 

 Udstedelse af pas / kørekort 
 Hjælp til digital forskudsregistrering 
 Tildeling af kropsbårne hjælpemidler 
 Folkeregister og sygesikring 

 Indskudslån. 

 
2.  Resultatmål 

 I 2018 vil der forsat være fokus på at fastholde og udvikle fællesopgaverne i afdelingen. 

 Fokus på kompetenceudvikling af Borgertorv & Bibliotekers medarbejdere i kommunikation internt 
og med borgerne. 

 Projekt i samarbejde med konsulentfirmet PA Consulting Group i forhold til Borgertorvets callcen-

terfunktion. 

 Bibliotekerne vil i 2018 starte et nyt samarbejde med skolernes pædagogiske læringscentre. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på aktivitetsniveau på max:  
 Bibliotekerne +/- 4 % 
 Borgertorvet +/- 4 %  
 Kropsbårne hjælpemidler +/- 2 % 

 
+/- 0,63 mio. kr. 
+/- 0,27 mio. kr.  
+/- 0,16 mio. kr. 

Implementering af besparelse på 1 mio. kr. på bibliotekets 
ramme. 

Senest med ud-
gangen af 2018 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Nedbringelse af sygefraværet i Borgertorv & Bibliotek. 4,6 % 

 
3.  Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Bibliotek og Borgertorvs bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Bibliotek og Borgertorvs 
driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktivite-

ter/primære aktiviteter.  
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Rammen ”Bibliotek og Borgertorv” er for budget 2018-21 budgetteret med 31,4 mio. kr., hvilket stort set 
svarer til korrigeret budget 2017.  De væsentligste forklaringer på afvigelser i løn, øvrige udgifter og ind-

tægter beskrives herunder.  
 

Løn  
Budgettet til løn er fastsat på baggrund af antal ansatte i 2016 tillagt en rammebesparelse på -0,7 mio. 
kr. på aktiviteten ”Bibliotekerne”.  Af rammebesparelsen er der i forbindelse med budgetaftalen for 2018 
tilbageført 0,525 mio.kr.  Rammebesparelsen udgør fortsat for 2019 og fremefter -1,025 mio.kr.  
Lønbudgettet er herudover reduceret med -0,168 mio.kr. som en andel af Center for Borgerservices ad-

ministrative effektivisering vedr. HR/Personale og kommunikation. Denne reduktion skal ændres ved 1. 
politiske budgetopfølgning i 2018, således at de deles mellem Borgertorvets lønkonto med 84.000 kr. og 
Bibliotekets lønkonto ligeledes med 84.000 kr. 
I lønbudgettet er der endvidere fra 2019 indarbejdet lønsum på 0,250 mio.kr. til projektleder i forbindel-
se med ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside. I 2020 udgør lønsummen 0,5 mio.kr. og i 2021 
er der afsat 0,250 mio.kr.(denne udgift flyttes i 1. budgetopfølgning 2018 til Center for Administrative 
Service i forbindelse med, at funktionen flyttes hertil). 

 
Øvrige udgifter 
Budgettet i 2018-21 til øvrige udgifter er 14 mio. kr. Dette er en stigning på 0,423 mio. kr. i forhold kor-
rigeret budget.  Der indgår rammebesparelse på -0,300 mio.kr i lighed med ovenstående på løn.  
Driftsbudgettet på aktiviteten kropsbårne hjælpemidler er opjusteret med 0,350 mio.kr. til Freestyle  

Libra – et diabeteshjælpemiddel. 

 
Indtægter  
Indtægtsbudget for 2018-21 er -0,5 mio. kr. årligt. Fra korrigeret budget 2017 til budget 2018 er bud-
gettet faldet med 0,3 mio. kr.. Dette skyldes faldende indtægter på aktiviteten ”Bibliotekerne” pga. en 
mindre refusionsindtægt, som følge af medarbejder, hvis stilling er ophørt.    
 

 
I nedenstående bliver de væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 gen-
nemgået på aktivitetsniveau.  
 
Bibliotekerne 
Aktivitetens driftsbudget falder fra korrigeret budget 2017 til budget 2018-21. Dette skyldes en ramme-
besparelse på samlet -1 mio. kr., som udmøntes med -0,7 mio. kr. på løn, -0,2 mio. kr. på køb af it, in-
ventar, maskiner som ikke skal aktiveres og -0,1 mio. kr. på drift og vedligeholdelse af it, inventar, ma-

skiner og materiel. Af rammebesparelsen er der i forbindelse med budgetaftalen for 2018, tilbageført 
0,525 mio.kr.. Rammebesparelsen udgør fortsat for 2019 og fremefter -1,025 mio.kr. Herudover skal 
Bibliotekets lønkonto ligeledes reduceres med 84.000 kr., jf. afsnittet om løn. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 18.558 17.880 17.605 17.855 17.605

Øvrige udgifter 13.565 13.988 14.078 14.078 14.078

Udgifter totalt 32.123 31.868 31.683 31.933 31.683

Indtægter totalt -788 -486 -486 -486 -486

Nettobevilling i alt 31.335 31.382 31.197 31.447 31.197

Tabel 1 Driftsbudget for Bibliotek og Borgertorv fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Bibliotekerne 16.504 15.958 15.433 15.433 15.433

Borgertorvet 7.112 6.970 7.310 7.560 7.310

Kropsbårne hjælpemidler 7.718 8.454 8.454 8.454 8.454

Nettobevilling i alt 31.335 31.382 31.197 31.447 31.197

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Bibliotek og Borgertorv fordelt på aktiviteter
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Derudover er der i budget 2018-21 fratrukket en indtægt på 0,07 mio. kr. for statsrefusion af servicejob-

ber, da dette ansættelsesforhold er ophørt i 2017 og indtægten for øvrige indtægter f.eks. salg af kasse-
rede bøger, betaling af arrangementer mv. er nedskrevet med 0,05 mio. kr. i 2018 på baggrund af for-
brug 2017.  
 
Borgertorvet 
Budgettet til borgertorvet omfatter løn til medarbejdere, løn til webmaster for kommunens hjemmeside 

(denne udgift flyttes i 1. budgetopfølgning 2018 til Center for Administrative Service i forbindelse med at 
funktionen flyttes hertil) samt udgifter til kompetenceudvikling. Der forventes, at det samme antal med-
arbejdere i 2018-21 til, at løse borgertorvets opgaver.   
 
Kropsbårne hjælpemidler 
På aktiviteten kropsbårne hjælpemidler er alle udgifter opgjort i pris gange mængde på baggrund af for-

bruget og antallet af brugere af kropsbårne hjælpemidler registreret i 2016 tillagt en forventning til antal 
brugere i 2018.  
 
I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at sammenhængende sagsbehandling af 
opgaverne omkring kropsbårne hjælpemidler og personlige hjælpemidler, således at der sker en effektivi-

sering af området. Specifikt drejer det sig om ortopædiske hjælpemidler: fodindlæg, fodtøj, forhøjelse og 
reparation af fodtøj, skinner, ortopædiske stimulatorer og andre ortopædiske hjælpemidler. 

I forbindelse med dette skal budgettet for ovenstående overføres til Den Tværfaglige Myndighed for 2018 
og frem. Dette vil ske i forbindelse med første politiske budgetopfølgning for 2018. 
 
Den væsentligste årsag til stigningen mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 skyldes, at der 
er tilført budget til Freestyle Libra, som er et nyt diabeteshjælpemiddel. 
 
Afsnit 3.2 Udmøntning af prioriteringsforslagene. 

 

 
 

  

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CBS18-02 d Projektleder til ny og 

redesign af Egedal 

kommuneshjemmeside

Borgertorv 0 250 500 250

CBS18-02 d Ny og redesign af 

Egedal kommunes hjemmeside - 

afledt drift af CBS13-02A

Borgertorv 0 90 90 90

CBS18-01D Annulering af 

budgetreduktion på bibiliotekets 

ramme i 2018

Biblioteket 525

Total udvidelse 525 340 590 340

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal besøgende på 
Bibliotekerne og 
antal indkøb af ud-
lånsmaterialer 

Øget besøgstal og aktivitetsniveau påvirker medarbejderresurser og budget-
tet til indkøb af udlånsmaterialer, da disse drivere er fastlåst af det tildelte 
budget. 
 
Budgettet er ikke aktivitetsbaseret, men er budgetlagt på baggrund af opr. 
budget 2018, som er tillagt en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. I budget 
2019 og fremefter udgør rammebesparelsen 1,0 mio.kr. 

2. Antal medarbejdere 
på Borgertorvet  

Antal medarbejdere på borgertorvet er en driver for budgettet.  I alt 13 
medarbejdere, heraf 1 teamleder. Gennemsnitslønnen er 0,405 mio. kr.. 
Derudover er kommunens webmaster aflønnet under Borgertorvets ramme. 
Denne udgift flyttes i 2018 til Center for Administrativ Service i forbindelse 
med, at webmasterfunktionen flyttes dertil. 
Budgettet er ikke aktivitetsbaseret – det tildelte lønbudget er baseret på det 

oprindelige budget for 2018. 

3. Antal borgere som 
er bevilliget krops-
bårne hjælpemidler 

Antal borgere der får bevilget kropsbårne hjælpemidler har betydning for 
budgettet. I 2018 er budgettet 7,99 mio. kr.. Det forventes, at der bevilges 
2.368 hjælpemidler til en gennemsnitlig enhedspris a’ 3.377 kr. Enhedspri-
sen er beregnet på baggrund af pris gange mængde på 15 forskellige hjæl-

pemidler. For konkret enhedspris se afsnit 4 under ”forudsætninger for akti-
viteterne”.  
 
Forventningen er baseret på forbrug 2016 og forventningen i budget 2017.     
 
Budgettet er aktivitetsbaseret, se evt. ”Forudsætninger for aktiviteter” i af-
snit 4. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 

måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 
Øvrige udgifter 

Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler, hvornår regningerne falder fordelt på året. Udgifterne er 
primært periodiseret i 1/12 dele, da udbetalingerne falder jævnt fordelt over året uden fast periodise-
ringsafløb. For yderligere specificering af periodiseringsafløb se afsnit 4 figur 2.  
 
Indtægter 
Der findes kun indtægter på aktiviteten ”Bibliotekerne”, periodiseringen forklares i afsnit 4 figur 3.   
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggel-
se 

 
Ansvarlig 

1. Kropsbårne 

Hjælpemid-
ler 

FreeStyle libre: 

 
”FreeStyle Libre” er en ny teknologi til 
prik-fri blodsukkermåling, som bruges til 
insulinbehandlende diabetespatienter. 
Metoden bruger ikke fingerprikkere og 
strips, men en sensorteknologi. 
 

Ankestyrelsen er i juni 2017 kommet 
med en principiel afgørelse vedr. bevil-
ling af glukosemålerapperater. Her står 
der at et  
 blodsukkermåleapparatet både kan væ-
re et hjælpemiddel og et behandlings-

redskab, hvad det afhænger af, hvilken 

myndighed der bevilger, og hvordan 
apparatet anvendes og administreres. 
 
 
 
I Egedal har vi pt. 752 borger der har 

insulinkrævende diabetes, heraf er 725 
over 18 år. 
Der er administrativt udarbejdet en be-
regning på at merudgiften pr. år pr. bor-
ger vil være ca. 3.500 kr., hvis en bor-
ger får bevilliget et blodsukkermåleappa-
rat, fremfor de allerede bevilligede test-

materialer.  
I det Ankestyrelsen fastslår, at blodsuk-
kermåleapparatet for voksne velregule-

rede diabetikere vil være et hjælpemid-
del, er det primært hos disse borgere, 
kommunen ud fra en væsentlighedsvur-
dering, skal bevilge blodsukkermåleap-

paratet.  
 

725 x 

3.500 = 
2,5 mio. 
kr. 
Hvis alle 
insulin-
kræ-
vende 

voksne 
diabeti-
kere 
bevilges 
blodsuk
suk-

kermå-

leappa-
rat. 
I 2018 
er der i 
budget-
tet afsat 

350.000 
kr. sva-
rende til 
100 
bevilli-
ger. 
 

 

Som ud-

gangspunkt 
bruges Anke-
styrelsens 
principafgørel-
se som ret-
ningsgivende 
for bevilling af 

blodsukker-
måleappara-
ter. 
Det ikke er 
muligt at af-
gøre, hvor 

mange af de 

voksne borge-
re med diabe-
tes, der har en 
velreguleret 
diabetes og ej 
heller, hvor 

mange af dis-
se som vil 
søge om et 
blodsukker-
måleapparat. 
Kommunen vil 
indhente en 

lægelig sta-
tuserklæring, 
hvor det vil 

fremgå om 
borgerens 
diabetes er 
velreguleret, 

og i fald den 
er det, vil der 
ud fra en væ-
sentligheds-
vurdering, 
blive tage 

stilling til om 
hjælpemidlet 
kan bevilges. 
Derudover vil 
området blive 
fulgt tæt. 
 

Afdelings-

leder 
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4.  Driftsbudget for rammen Bibliotek og Borgertorv 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Bibliotek og Borgertorv 
 

 
I tabellen ses udviklingen i kr. for alle aktiviteter. Budgettet til kropsbårne hjælpemidler viser ydermere 
den gennemsnitlige mængde og enhedspris som udgør budgettet. I nedenstående tabel ”Forudsætninger 
for aktiviteter” udspecificeres forudsætningerne for aktiviteterne på rammen for Bibliotek og Borgertorv.   
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Biblioteker  Aktiviteten udgøres af 4 biblioteker og 25 medarbejdere inkl. teamleder. 
 

Område Budget 1.000 kr. 

Løn, kompetenceudvikling og personaleaktiviteter 10.953 

Kørsel 33 

Bøger 1.453 

Andre udlånsmaterialer 1.112 

Andre biblioteksrelaterede udgifter og adm. udg.  898 

It, inventar, maskiner og materiel 1.000 

Vedligeholdelse, renovation, rengøring mv.  520 

Betaling til kommuner 91 

Øvrige indt.  -179 

Lydavis 77 

Nettobudget 15.958 

 

 

2. Borgertorv Udgifter til løn for 12 medarbejdere inkl. Teamleder – løn til kommunens webma-
ster indgår i denne aktivitet. 

3. Kropsbårne 
hjælpemid-
ler 

Forudsætningerne for denne aktivitet er forbruget i 2016 og budgettet for 2017. 
 

Område Mængde Enhedspris Pris 

Øjenproteser 25 1.520 38.004 

K-strømper 340 2.075 705.330 

Fodindlæg 160 879 140.640 

Fodtøj 130 6.702 871.260 

Forhøjelse og 
reparation af 
fodtøj 

60 1.246 74.760 

Skinner 70 12.895 902.716 

Korset 15 6.949 104.235 

Brystproteser 90 2.265 203.850 

Bibliotekerne 0 0 0 0 0

Borgertorvet 0 0 0 0 0

Kropsbårne hjælpemidler 0 2.368 2.368 2.368 2.368

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Bibliotekerne 0 0 0 0 0

Borgertorvet 0 0 0 0 0

Kropsbårne hjælpemidler 0 3.377 3.377 3.377 3.377

Udviklingen i kr.

Bibliotekerne 16.504.339 15.957.928 15.432.955 15.432.958 15.432.959

Borgertorvet 7.112.398 6.970.044 7.310.048 7.560.048 7.310.048

Kropsbårne hjælpemidler 7.718.017 8.453.930 8.453.942 8.453.942 8.453.941

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Biblioteker og Borgertorvet

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Ortopædiske 

andre hjælpe-
midler 

5 996 4.980 

Ortopædisk sti-
mulator 

3 49.806 149.418 

Stomi 170 17.573 2.987.301 

Brokbind 26 2.715 70.590 

Stomi-produkter 3 34.245 102.735 

Parykker 19 5.775 109.725 

Diabetes hjæl-
pemidler - dia-

betes behandling 

752 2.180 1.639.007 

Blodsukkermåle-
apparat (Free 
Style Libre) 

100 3.500 350.000 
 

Nettobudget   8.454.934 
 

 
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Bibliotek og Borgertorv                             

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Bibliotekerne 
Udgifterne på biblioteker er beskrevet ovenstående i forudsætninger for aktiviteten.  
 

Udgifterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da de på baggrund af forbrug for 2016 og 2017 ikke 
viser et klart periodiseringsafløb. 1/12 dele giver det mest retvisende billede.  
 
Årsagen til udsvinget i januar skyldes periodisering af udgiften drift og vedligeholdelse af it, inventar, 
maskiner og materiel herunder øvrige tjenesteydelser, hvor regningen betales i januar måned.  
 
I figuren afspejles også periodiseringen af løn efter en fordelingsnøgle, der tager højde for særlig ferie-

godtgørelse i april måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november må-
ned. 
 
Udgifter til lydavis er periodiseret i februar, maj, juli, oktober og december. Der er taget højde for, at 
der i februar afholdes lavere udgift end i resten af månederne, da der her kun betales vederlag for for-
gående år.    
 

Borgertorvet 
Udgifterne på borgertorvet er løn og kompetencemidler.  
 
Løn er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april må-
ned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 

Kompetencemidler er periodiseret i 1/12 dele, da det er uklart hvornår på året at udgiften falder.  
 
Kropsbårne hjælpemidler  
Udgifterne til øjenproteser, ortopædiske hjælpemidler samt parykker er periodiseret i 1/12 dele, da 
udgifterne falder jævnt fordelt over året uden fast periodiseringsafløb. 
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I figuren ses lavere udgifter i januar og højere i december. Dette skyldes periodiseringen af inkonti-

nens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler, hvor regningen for januar først modtages og 
betales i februar, februars regning i marts osv. I december måned betales regningen for november og 
december.    

 
Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Bibliotekerne 

Indtægterne består af øvrige indtægter i form af bøder, biblioteksbrugernes betaling for kopiering, ar-
rangementer, køb af bøger, køb i butik og lignende. Disse indtægter er periodiseret i 1/12 dele, da 
indbetalingerne falder jævnt fordelt over året uden fast periodiseringsafløb. 
 
Årsagen til stigningen i indtægter i december skyldes årlig refusion af lønudgift for medarbejder udlånt 
til gymnasiet. Med udgangen af juli 2018 opsiges aftalen med Egedal Gymnasium, derfor reduceres 

refusionen fra gymnasiet med 5/12. 
 
Borgertorvet og kropsbårne hjælpemidler 
På aktiviteterne er der ingen indtægter, hvorfor de fremgår med 0 kr. af figuren.  
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Center for Borgerservice 
Den Tværfaglige Myndighed 
 

1. Den Tværfaglige Myndigheds primære aktiviteter 
 Personlig pleje  
 Praktisk hjælp 
 Døgnaflastning og -genoptræning 
 Plejeboliger  
 Ældre- og Handicapvenlige boliger 
 Plejeorlov til pasning af døende i eget hjem 
 Sygeplejeindsatser og videredelegeret sygeplejeindsatser 
 Kørsel til egen læge og speciallæge   
 Personlige hjælpemidler 
 Høre- og synstekniske hjælpemidler 
 APV-hjælpemidler 
 Handicapbiler 
 Boligændringer 
 Individuel Handicapkørsel til fritidsaktiviteter 
 Genoptræning til både børn og voksne 
 Vedligeholdende træning til både børn og voksne 
 BPA – Borgerstyret Personlig Assistance 
 Merudgifter til voksne med handicap 
 Økonomisk støtte til enkeltydelser 
 Økonomisk støtte til tand-, medicin- og psykologbehandling 
 Modtagelse, boligplacering og etablering af flygtninge 
 Personlige- og helbredstillæg til førtidspensionister 
 Specialundervisning for voksne 
 Magtanvendelse af voksne  
 GPS’er til demente 

 

2. Resultatmål 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på aktivitetsniveau på max:  
 Administration (DTM) +/- 2 % 
 Personlig pleje +/- 5 % (eller +/- 50 t/kr.) 
 Praktisk hjælp +/- 5 % (eller +/- 50 t/kr.) 
 Hjælpemidler (DTM) +/- 2 % 
 Handicapbiler +/- 5 % 
 Tilskud til borgerstyret personlig assistance +/- 5 % 

 Tilbud til udlændinge og sociale formål +/- 2 % 
 Pædagogisk støtte og afløsning/aflastning +/- 5 % (eller 

+/- 50 t/kr.) 
 Diverse aktiviteter +/- 2 % 

 
+/- 0,48 mio. kr.  
+/- 2,69 mio. kr. 
+/- 0,27 mio. kr. 
+/- 0,08 mio. kr. 
+/- 0,14 mio. kr. 
+/- 1,15 mio. kr. 

+/- 0,05 mio. kr. 
+/- 0,10 mio. kr. 
 
+/- 0,96 mio. kr. 

  I begyndelse af 2017 blev der udmeldt en foreløbig kvo-

te i forhold til antallet af flygtninge, som Egedal Kom-
mune kan forvente, at skulle modtage og boligplaceres 
fra marts 2018 til marts 2019. Kvoten er udmeldt til, at 

Egedal Kommunen skal modtage 7 flygtninge i nævnte 

periode, hvilket er en markant ændring i forhold til de 
tidligere år. Denne fremadrettede reduktion i antallet af 
nye flygtninge medfører en reduktion i forhold til antal-
let af borgere, som skal boligplaceres ved ankomsten.  

 I perioden 2015 – 2017 modtog kommunen 350 flygt-

ninge, hvoraf der fortsat er 152 flygtninge, som er i et 
integrationsforløb. Heraf bor 56 flygtninge fortsat i de 
midlertidige flygtningeboliger. Herudover opholder der 
endvidere 18 familiesammenførte borgere i de midlerti-
dige flygtningeboliger. 

Budgetreduktio-

nen kvalificeres 
frem mod 1. poli-
tiske budgetop-

følgning 2018.   
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 Udgifterne til flygtningeområdet vil blive reduceret fra 

2018 og frem, men der er dog fortsat et større antal 
flygtninge, som er berettiget til økonomisk støtte ved 

indflytning i en permanent bolig. Dette betyder endvide-
re, at når de nye 80 billige boliger er indflytningsklar, vil 
der ske en engangsstigning til økonomisk støtte til etab-
lering.  

 I 2016 skete der en standardisering af udgifterne til 

etablering, da der blev indgået en aftale med Ikea i for-
hold til pakkeløsninger.  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

 Implementering af ny fælles kommunal metode 

FSIII(Fælles Sprog III), hvilket skal påbegyndes i april – 
november 2017. FS III er en ny national social og sund-
hedsfaglig metode til dokumentation og udveksling af 
data på social- og sundhedsområdet. Formålet er, at bi-

drage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den 

kommunale indsats rettet mod borgeren. 

Fuldt implemen-

teret i 2018 

 Implementering af ”borgerrejser” som er metoden i ar-

bejdet omkring borgerne. Dette er for at skabe mere 
sammenhængende borgerforløb. Så forløbene opleves 
mere koordineret og værdiskabende for borgerne. 

Minimum udar-
bejdelse af fire 
borgerrejser i 

Den Tværfaglige 
Myndighed 

  Forbedre styringen af udgifterne til personlige hjælpe-

midler til borgerne i forbindelse med implementering af 
ny serviceaftale mellem Egedal og Frederikssund Kom-
mune og Hjælpemiddeldepotet I/S. 

 Implementering af ny fordeling af udgifter til Hjælpe-

middeldepotet I/S, hvilket vil få betydning for kommu-
nens udgifter til indkøb af genbrugshjælpemidler. 

Implementering 
2018 

  Øget kontrol af bevillingerne kontra regningerne på Frit-
valgsområdet. Formålet er, at sikre, at der kun afholdes 

udgifter til de visiterede ydelser. 

Månedlig kontrol 

  På Borgerstyret personlig assistance (BPA) SEL § 95 og 

96 vil der fra 2017/2018 blive indført et praksiskatalog 

til brug for bevilling af hjælp til merudgifter samt hjæl-
perrelaterede udgifter. Praksiskataloget forventes, at 
medføre et mere ensartet serviceniveau, hvilket kan be-
tyde et fald eller ingen stigning i udgifter til tidligere be-
villinger af merudgifter. 

Indføres i 

2017/2018 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Den Tværfaglige Myndigheds 
bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Den Tværfaglige Myn-
digheds driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske 
aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 23.788 22.412 22.626 22.626 22.626

Øvrige udgifter 95.535 102.222 105.451 107.700 110.791

Udgifter totalt 119.324 124.634 128.078 130.327 133.418

Indtægter totalt -7.738 -9.206 -9.333 -9.358 -9.379

Nettobevilling i alt 111.585 115.427 118.745 120.969 124.039

Tabel 1 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Overordnet har budgetlægningen for budget 2018-21 betydet, at der er bottom-up budgetteret på samt-

lige af Den Tværfaglige Myndigheds kontonumre med hovedfokus, at beregne budgettet gennem enheds-
pris gange mængde jf. afsnit 4.  
 
I nedenstående analyseres de væsentligste årsager til afvigelserne.  
 
Løn 

Afvigelsen på løn skyldes at lønudgiften på aktiviteten ”Administration” på konto 5 er nedjusteret med 
0,5 mio. kr., da udgiften modsvares af statsrefusion. Derudover er lønudgiften på konto 5 på aktiviteten 
”BPA” nedjusteret med 1,6 mio. kr. der modsvares af merudgifter til betaling hos private leverandører på 
driften. 
Administrationens lønbudget på konto 6 er justeret, dels som følge af prioriteringsforslagene CBS 18-
101D og CBS18-104 D; ”hurtigere opfølgning af sagsbehandling til hjælpemidler” og ”sammenhængende 

behandling af kropsbårne og personlige hjælpemidler” med i alt 0,800 mio.kr. Der er desuden  sket en 
nedjustering af lønrammen, som følge af omplacering af løn til Jobcenteret i forbindelse med overførsel af 
ydelsesområdet.  
 
En andel af Center for Borgerservice ‘s administrative effektivisering vedr. HR/Personale og kommunika-

tion er justeret og udgør -0,168 mio.kr.  
 

Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter stiger med 6,7 mio. kr. fra korrigeret budget 2017 til budget 2018. Hovedårsagen til dette 
er en forventning om en demografiudvikling på gennemsnitligt 11,8 % for borgere, der modtager person-
lig pleje og praktisk hjælp samt en takststigning hos den kommunale leverandør. 
 
Indtægterne 
Indtægtsbudgettet er steget ift. korrigeret budget 2017, som følge af forhandling med regionen om øget 

tilskud til borgere med BPA-ordning SEL § 95.  Indtægterne vedrører desuden statsrefusion, betalinger 
fra andre kommuner og borgernes indbetaling til kommunen.    
 

 
 
I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 gen-
nemgået på aktivitetsniveau.  
 
Administration (DTM) 

Forskellen mellem korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018-21 skyldes primært, at lønbudgettet på 

er nedjusteres, som følge af prioriteringsforslag CBS 18-101D; hurtigere opfølgning af sagsbehandling til 
hjælpemidler og som følge af prioriteringsforslag CBS18-104D sammenhængende behandling af krops-
bårne og personlige hjælpemidler med i alt -1,0 mio.kr. Herudover udgør -0,168 mio.kr. andel af admini-
strative effektivisering vedr. HR/Personale og kommunikation.   
Budgettet er alene for 2018 opjusteret med løn til to integrationsmedarbejdere. Endelig er budgettet 
nedjusteret for udgifter til fratrådte tjenestemænd samt nedreguleret på baggrund af KL´s pris- og 

lønskøn.  
 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Administration (DTM) 22.240 21.147 21.287 21.287 21.287

Personlig pleje 50.336 52.588 55.175 57.175 59.956

Praktisk hjælp 4.374 5.246 5.500 5.699 5.966

Hjælpemidler (DTM) 7.924 3.233 3.233 3.233 3.233

Handicapbiler 0 3.628 3.628 3.628 3.628

Tilskud til borgerstyret pers. assistance (BPA) 20.862 19.977 20.051 20.051 20.051

Tilbud til udlændinge 1.302 2.254 2.257 2.257 2.257

Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning 0 2.368 2.618 2.618 2.618

Diverse aktiviteter 4.547 4.988 4.996 5.021 5.042

Nettobevilling i alt 111.585 115.427 118.745 120.969 124.039

Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Personlig pleje  

Budgetforslag 2018 er 2,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget 2017.  
 
Dette skyldes primært, at budgettet til den kommunale leverandør er steget med 6,3 mio. kr. både på 
grund af en enhedspris- og en mængdestigning. Stigning i pris skyldes ny fastlagt takst fra Center for 
Sundhed og Omsorg. Mængdestigningen skyldes en ny forventning til antal borgere, der får personlig 
pleje på baggrund af antal borgere i 2016, der er tillagt en forventning om en 12 % stigning i antal æl-

dre.   
 
Budgettet til den private leverandør er faldet med -4,1 mio. kr.. Dette skyldes, at beregningen er foreta-
get med udgangspunkt i 2016. I 2016 anvendte den private leverandør færre timer pr. borger end bud-
getteret med i korrigeret budget 2017. 
 

Budget til pædagogisk støtte og aflastning og afløsning er flyttet til aktiviteten ”Pædagogisk støtte og 
aflastning/afløsning”.    
 
Forskellen i budgettet fra 2018 og ud i overslagsårene skyldes en tillagt demografistigning.  
 

Praktisk hjælp 
Budgettet i 2018 til praktisk hjælp er steget med 0,9 mio. kr. ift. korrigeret budget 2017.  

 
Dette skyldes primært en stigning i enhedspris og mængde til den kommunale leverandør på samlet 1,4 
mio. kr. Stigning i enhedspris og mængde skyldes takststigning og stigende forventning til mængde på 
baggrund af antal personer i 2016 tillagt demografistigning på 11,6 % til praktisk hjælp og rehabilitering.  
  
Derudover skyldes stigningen, at der er budgetlagt med 0,5 mio. kr. til klippekortsordning til værdig-
hedsmilliarden. Center for Sundhed og Omsorg havde fået tilført midler på 0,37 mio. kr. i korrigeret bud-

get 2017, men det er overført til Den Tværfaglige Myndigheds i budget 2018.  
 
Budgettet til den private leverandør er faldet med -0,5 mio. kr.. Dette skyldes, at beregningen er foreta-
get med udgangspunkt i 2016. I 2016 anvendte den private leverandør færre timer pr. borger end bud-
getteret med i korrigeret budget 2017. 
 

Stigningen i overslagsårene skyldes en forventning om et stigende antal ældre.  
 
Hjælpemidler (DTM) og Handicapbiler 

Aktiviteterne ”Hjælpemidler” og ”Handicapbiler” blev i korrigeret budget 2017 budgetteret under samme 
aktivitet. I budget 2018-21 er budgettet opdelt.    
 
Hjælpemiddeldepotet overtog fra 2017 yderligere opgaver fra Center for Borgerservice, bl.a. genbrugs-

hjælpemidler. Samtidig ændrer Center for Borgerservice, aktivitetshierarkiet, således at udgiften til disse 
opgaver bliver budgetlagt i rammen Sekretariat og ledelse mod tidligere i Den Tværfaglige Myndighed. 
Der er omplaceret 1,98 mio. kr. fra Den Tværfaglige Myndighed til Sekretariat og ledelse. 
 
En anden årsag er et fald i budget 2018-21 ift. korrigeret budget 2017 til støtte til køb af biler på 1,1 
mio. kr. på grund af aktivitetsbudgettering, hvor der er foretaget et konkret skøn af de tilkendte antal 
biler for 2018 med tillæg af 9 forventede ny ansøgninger.  

 
Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 
De væsentligste årsager til forskellen på -0,9 mio. kr. mellem korrigeret budget 2017 og budget 2018-21 
er, at budgettet er nedjusteret med 0,6 mio. kr. på baggrund af et konkret skøn ud fra antal sager i 2016 
og at der i 2018-21 er budgetlagt med øget tilskud fra regionen, til ansættelse af hjælpere på 2,0 mio. 
kr.    

 
Tilbud til udlændinge 
Stigningen fra korrigeret budget 2017 til budget 2018-21 skyldes primært, at der er flyttet budget på 0,9 
mio. kr. fra diverse aktiviteter til denne aktivitet vedr. Udgifter vedr. samværsret, hjælp til udgifter til 
sygebehandling, hjælp til enkelt udgifter og flytning, tilskud til tandpleje og hjælp til udsatte lejere. Der-
udover er der flyttet budget på 0,5 mio. kr. fra Sekretariat og ledelse til denne aktivitet vedr. tolkebi-
stand.  

Grundet aktivitetsnedgang på flygtningeområdet er budgettet reduceret med 0,5 mio.kr. netto. 
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Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning 

Som nævnt under aktiviteten ”Personlig pleje” er der flyttet budget til pædagogisk støtte og afløsning/ 
aflastning fra kommunal og privat leverandør til denne aktivitet. Forventningen til budgettet er nedskre-
vet på baggrund af det faktiske forbrug i 2016 og et konkret skøn jf. afsnit 4.  
 
Diverse aktiviteter   
Faldet fra korrigeret budget 2017 til budget 2018-21 skyldes primært budget på 0,9 mio. kr., der er flyt-

tet til aktiviteten ”Tilbud til udlændinge”.  
 
Afsnit 3.2 Udmøntning af prioriteringsforslagene. 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal ældre med 
behov for personlig 
pleje og praktisk 

hjælp.  

Antallet af ældre har betydning for budgettet, herunder hvor stort behov den 
enkelte borger har for indsatser og om indsatserne er varige eller midlertidi-
ge. 

 
Personlig pleje og praktisk hjælp udgør 50 % af Den Tværfaglige Myndig-
heds samlede budget.  

 
Antallet af ældre er markant stigende i de kommende år. Set ift. de borgere 
der fik personlig pleje og praktisk hjælp i 2016, forventes det at antallet af 
borgere, der har behov for personlig pleje, stiger 12 % og antallet, der har 
behov for praktisk hjælp stiger, 11,6 % på baggrund af befolkningsudviklin-
gen for Egedal Kommune, jf. ”forudsætninger for aktiviteter” afsnit 4.  
 

Forudsætningerne for personlig pleje og praktisk hjælp er beskrevet i afsnit 
4 under ”Forudsætninger for aktiviteterne”. 

-   

2. Antal borgere be-
hov for borgerstyret 

personlig assistance 
(BPA). 

Antal borgere, der har behov for borgerstyret personlig assistance, påvirker 
budgettet. Aktiviteten udgør 17 % af budgettet. 

 
Aktiviteten vedrører borgere som på grund af nedsat funktionsevne har be-

hov for særlig støtte til blandt andet overvågning eller støtte. Borgerne kan 
søge om støtte til ansættelse af hjælpere. 
 
For 2018 forventes det, at 16 borgere får bevilget en hjælpeordning til en 
gennemsnitlig enhedspris af 1,2 mio. kr. Antallet af borgere har derfor stor 

betydning for budgettet.  

 
  

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CBS18-101 D 

Sammenhængende 

sagsbehandling af opgaverne 

omkring kropsbårne 

hjælpemidler og personlige 

hjælpemidler

Administration (DTM) -500 -500 -500 -500

CBS18-104 D Hurtigere og 

tættere opfølgning af 

sagsbehandling til 

hjælpemidler

Administration (DTM) -300 -300 -300 -300

Total reduktion -800 -800 -800 -800

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 
Øvrige udgifter 
Der er taget aktivt stilling til, på kontonummerniveau, hvorledes de øvrige udgifter er periodiseret. I 
afsnit 4 er periodiseringen af udgifter beskrevet detaljeret.  

 
Årsagen til at øvrige udgifter er lavere i januar og stiger i december, skyldes periodiseringen af aktivi-
teterne ”Personlig pleje” og ”Praktisk hjælp”. Her modtages og betales januar måneds regninger først i 
februar, februars regning i marts osv.. I december måned betales regningen for november og decem-
ber.    
 
Det kvartalvise udsving skyldes periodiseringen af aktiviteten ”Handicapbiler”. Det er usikkert om ud-

gifterne til handicapbiler falder i marts, juni, september og december, dog vides det på baggrund tidli-

gere års erfaringer, at de ca. falder i en 1/4 del. 
 
Indtægter 
Indtægterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da refusioner hjemtages månedligt og borgeres indbe-
talinger sker månedligt. Årsagen til udsvinget i figuren skyldes aktiviteten Borgerstyret personlig assi-

stance, hvor betalinger fra andre kommuner og regioner på baggrund af erfaringer fra 2016, forventes 
at falde i 1/4 dele i henholdsvis maj, august, november og december.  

 
3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Antallet af 
ældre med 

behov for 
personlig ple-
je og praktisk 

hjælp 

Risikoen er at antallet af 
ældre stiger mere end for-

udsat i befolkningsprogno-
sen (11,8 %) eller at effek-
ten af rehabiliteringsforløb 

ikke sikrer at borgere ikke 
ender i varig hjælp.  
 
Antallet af ældre er beregnet 

med udgangspunkt i befolk-
ningsprognosen samt antal 
af borgere i 2016, som har 
fået bevilliget hjælp til per-
sonlig pleje og praktisk 
hjælp. 

 
Der forventes i alt, at visite-

378.000 kr.  Effekten af 
rehabiliterings-

forløb er en 
grundlæggende 
forudsætning 

for, at antallet 
af ældre, som 
modtager varigt 
hjælp ikke sti-

ger i samme 
omfang som 
befolknings-
prognosens 
procentvise 
stigning udgør. 

 

DTM 
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res 132.128 timer til person-

lig pleje og praktisk hjælp til 
en gns. a’ 378 kr. pr. time.  
 
Visiteres der 1.000 flere 
timer, vil det resultere i et 

yderligere budgetbehov på 
0,378 mio. kr.  
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4. Driftsbudget for rammen Den Tværfaglige Myndighed 
4.1Aktivitetsbudget 
 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Ovenstående tabel viser udviklingen i mængde, enhedspris og den samlede udvikling i kr. fra korrigeret 
budget 2017 til budgetforslag 2018-21. Årsagen til at udvikling i mængder og enhedspriser ikke fremgår 

direkte af tabellen er, at hver aktivitet ikke har én ensartet og sammenlignelig pris og mængde på aktivi-
tetsniveau.  
 
I nedenstående fremstilles forudsætningerne for aktiviteterne baseret på pris gange mængde. 84 % af 
Den Tværfaglige Myndigheds budget er baseret på pris gange mængde.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Administration (DTM) 0 0 0 0 0

Personlig pleje 0 0 0 0 0

Praktisk hjælp 0 0 0 0 0

Hjælpemidler (DTM) 0 0 0 0 0

Handicapbiler 0 0 156 156 156

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 0 0 0 0 0

Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0

Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning 0 35 35 35 35

Diverse aktiviteter 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Administration (DTM) 0 0 0 0 0

Personlig pleje 0 0 0 0 0

Praktisk hjælp 0 0 0 0 0

Hjælpemidler (DTM) 0 0 0 0 0

Handicapbiler 0 17.818 17.818 17.818 17.818

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 0 0 0 0 0

Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0

Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning 0 68.286 68.286 68.286 68.286

Diverse aktiviteter 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Administration (DTM) 22.239.894 21.146.570 21.286.896 21.286.894 21.286.895

Personlig pleje 50.335.652 52.587.897 55.174.755 57.174.810 59.956.355

Praktisk hjælp 4.373.651 5.245.898 5.500.350 5.698.708 5.966.492

Hjælpemidler (DTM) 7.924.425 3.232.693 3.232.696 3.232.696 3.232.696

Handicapbiler 0 3.628.147 3.628.141 3.628.141 3.628.142

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 20.862.054 19.976.619 20.050.734 20.050.735 20.050.737

Tilbud til udlændinge 1.302.224 2.254.318 2.257.438 2.257.437 2.257.438

Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning 0 2.367.758 2.618.336 2.618.336 2.618.336

Diverse aktiviteter 4.547.329 4.987.531 4.995.811 5.021.069 5.042.026

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Den Tværfaglige Myndighed

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Administra-

tion (DTM) 

Aktiviteten administration består af løn på konto 5 og konto 6, udgifter til kompe-

tenceudvikling og udgifter til tjenestevogne herunder service, benzin, forsikring, 
grøn ejerafgift og lignede.  
 
Der er medarbejdere på konto 5 hvor lønbudgettet udgør 4,055 mio. kr. og på konto 
6, hvor lønbudgettet udgør 18,357 mio.kr.  
 
Budget til kompetenceudvikling er 145.000 kr., som skal anvendes til kompetence-

udvikling af medarbejdere i Den Tværfaglige Myndighed.  
 
Budgettet til tjenestevogne er 0,127 mio.kr.. Budgettet er beregnet pga. forbrug i 
2016 og budget til 5 tjenestevogne.      
 

2. Personlig 

pleje 

Aktiviteten ”Personlig pleje” består af følgende: Madservice, betaling vedr. indkøbs-

ordning, kommunal levering af personlig pleje og rehabilitering, privat levering af 

personlig pleje og rehabilitering.  
 
Madservice omhandler levering af mad til hjemmeboende borgere, hvor der én gang 
årligt fastsættes borgerens egenbetaling for måltidet. Egenbetalingen udgør den 
udgift, som den private leverandør også har. Budgettet består af udgifter og indtæg-

ter, som samlet går i 0 kr. Budgettet er beregnet på baggrund af forbrug 2016 for 
190 borgere.  
 
”Betaling vedr. indkøbsordning”, er Den Tværfaglige Myndigheds betaling til private 
leverandører for at de leverer borgernes indkøb til borgeren. Budgettet er på 0,56 
mio. kr. og er beregnet på baggrund af forbrug 2016, med udgangspunkt i 154 bor-
gere.  

 
Kommunal levering af personlig pleje og rehabilitering 
I nedenstående tabeller ses antal timer, takst, visiterede timer, antal borgere, en-
hedspris og samlet pris.  
 
”Antal timer” er et gns. antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, be-

regningen er foretaget med udgangspunkt i antal gns. timer i 2016. 

 
Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere, der fik personlig pleje i 
2016 plus en 12 % stigning på baggrund af den forventede demografiudvikling. 
Stigningen på 12 % er beregnet, som et vægtet gns. af demografiudviklingen af 
antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2016 fik personlig pleje.      
 

Taksten er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2017 på baggrund 
af antal forventede visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed. 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

55



Personlig pleje 

Område Antal 
timer 

Takst Visitere-
de timer 
(Borge-

re*  
Timer) 

Antal  
Borgere 

Enheds-
pris 
(Timer* 

Takst) 

Pris 
(Borgere* 
Enheds-

pris) 

Hverdag,  
7-18 

36 425 53.892 1.497 15.300 22.904.100 

Hverdag,  

18-00 

25 518 16.425 657 12.950 8.508.150 

 

Hverdag,  
00-7 

28 516 3.220 115 14.448 1.661.520 

Lørdag  

7-11 

12 425 3.540 295 5.100 1.504.500 

Lørdag  
11-24 

11 617 6.192 573 6.787 3.888.951 

Lørdag 
nat 

 00-7 

12 525 672 56 6.192 346.752 

Søn og 
helligdag  
7-18 

9 612 4.986 554 5.427 3.006.558 

Søn og 
helligdag  
18-24 

11 709 3.509 319 7.799 2.487.881 

Søn og 
helligdag  
00-7 

12 673 672 56 8.076 452.256 

Total      44.760.668 

 
Rehabilitering 

Område Antal 
timer 

Takst Visitere-
de timer 
(Borge-
re*  

Timer) 

Antal  
Borgere 

Enheds-
pris 
(Timer* 
Takst) 

Pris 
(Borgere* 
Enheds-
pris) 

Hverdag,  

7-18 

9 425 1998 222 3.825 849.150 

Hverdag,  
18-00 

5 518 580 116 2.590 300.440 

Hverdag,  

00-7 

2 516 14 7 1.032 7.224 

Lørdag  
7-11 

4 425 224 56 1.700 95.200 

Lørdag  
11-24 

2 617 198 99 1.234 122.166 

Lørdag 
nat 
 00-7 

1 516 3 3 516 1.548 

Søn og 

helligdag  
7-18 

3 603 297 99 1.809 179.091 

Søn og 
helligdag  
18-24 

2 709 112 56 1.418 79.408 

Søn og 
helligdag  
00-7 

1 673 3 3 673 2.019 

Total      1.636.246 
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Private leverandørers levering af personlig pleje og rehabilitering 

I nedenstående tabeller ses antal borgere, enhedspris og samlet pris.  
 
Enhedsprisen er en sum af antal forventede timer gange takst.  
  
”Antal timer” er et gns. antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, be-

regningen er foretaget med udgangspunkt i antal gns. timer i 2016. 
 
Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere der fik personlig pleje i 
2016 plus en 12 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvikling. 
Stigningen på 12 % er beregnet, som et vægtet gns. af demografiudviklingen af 
antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2016 fik personlig pleje.      

 
Taksten er fastsat som følge af udbudsmaterialet til den private leverandør. 
 
Personlig pleje  

Område Antal  
Borgere 

Enhedspris 
 

Pris 
(Borgere* 

Enhedspris) 

Hverdag, 7-18 255 11.400 2.907.000 

Hverdag, 18-00 116 8.050 933.800 

Hverdag, 00-7 22 5.174 113.828 

Lørdag, 7-11 52 6.300 327.600 

Lørdag, 11-24 99 2.800 277.200 

Lørdag nat, 00-7 6 5.970 35.820 

Søn og helligdag, 7-18 94 5.970 561.180 

Søn og helligdag, 18-24 56 3.480 194.880 

Søn og helligdag, 00-7 6 7.140 42.840 

Total   5.394.148 

 
Rehabilitering 

Område Antal  
Borgere 

Enhedspris 
 

Pris 
(Borgere* 
enhedspris) 

Hverdag, 7-18 50 3.600 180.000 

Hverdag, 18-00 25 1.750 43.750 

Hverdag, 00-7 2 398 796 

Lørdag, 7-11 15 1.400 21.000 

Lørdag, 11-24 8 1.225 9.800 

Lørdag nat, 00-7 2 398 796 

Søn og helligdag, 7-18 20 1.592 31.840 

Søn og helligdag, 18-24 2 398 796 

Søn og helligdag, 00-7 2 398 796 

Total   289.574 
 

3. Praktisk 
hjælp 

Aktiviteten ”Praktisk hjælp” består af følgende: Kommunal levering af praktisk 
hjælp, rehabilitering og aflastning, privat levering af praktisk hjælp, rehabilitering og 
aflastning samt klippekort til værdighedsmilliarden.  
 
Kommunal levering  
I nedenstående tabel ses antal timer, takst, visiterede timer, antal borgere, enheds-
pris og samlet pris.  

 

”Antal timer” er et gns. antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum. Be-
regningen er foretaget med udgangspunkt i antal gns. timer i 2016. 
 
Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere der fik praktisk hjælp i 
2016 plus en 11,6 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvik-
ling. Stigningen på 11,6 % er beregnet, som et vægtet gns. af demografiudviklingen 

af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2016 fik praktisk hjælp.      
 
Taksten er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2017 på baggrund 
af antal forventede visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed. 
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Område Antal 

timer 

Takst Visitere-

de timer 
(Borge-
re*  

Timer) 

Antal  

Borgere 

Enheds-

pris 
(Timer* 
Takst) 

Pris 

(Borgere* 
Enheds-
pris) 

Praktisk 
hjælp 

9 299 10.062 1.118 2.691 3.008.538 

Rehabili-
tering 

4 299 529 151 1.047 158.022 

Aflastning 10 306 120 12 2.990 35.880 

Total      3.202.440 

 

Privat levering 
I nedenstående tabel ses antal borgere, enhedspris og samlet pris.  
 
Enhedsprisen er en sum af antal forventede timer gange takst.  
 
”Antal timer” er et gns. antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, be-

regningen er foretaget med udgangspunkt i antal gns. timer i 2016. 

 
Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere der fik praktisk hjælp i 
2016 plus en 11,6 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvik-
ling. Stigningen på 11,6 % er beregnet som et vægtet gns. af demografiudviklingen 
af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2016 fik praktisk hjælp.      
 
Taksten er fastsat, som følge af udbudsmaterialet til den private leverandør.  

 

Område Antal  
Borgere 

Enhedspris 
 

Pris 
(Borgere* 
Enhedspris) 

Praktisk hjælp 575 2.475 1.423.125 

Rehabilitering 51 1.238 63.113 

Aflastning 11 3.575 39.325 

Total   1.525.563 

 

Klippekort til værdighedsmilliarden 
Byrådet har truffet en beslutning om at tilbyde en ½ times ekstra hjælp pr. uge til 
borgere, som grundet deres nedsatte funktionsniveau oplever, at de er ensomme. 
Borgerne vælger selv om de vil have leveret hjælpen hver uge eller om de vil samle 

timerne til f.eks. hjælp til indkøb af tøj eller en tur på bakken.   
 
Hjælpen omhandler kun betaling for at en medarbejder fra den, i forvejen, valgte 
hjemmeplejeleverandør, kan være sammen med borgeren eller deltage i en aktivitet 
sammen med borgeren.  
 

Område Antal 
timer 

Takst Visitere-
de timer 
(Borge-
re*  
Timer) 

Antal  
Borgere 

Enheds-
pris 
(Timer* 
Takst) 

Pris 
(Borgere* 
Enheds-
pris) 

Klippe-
kort 

15 299 1.755 117 4.485 532.020 

 

4. Hjælpemid-
ler 

Aktiviteten hjælpemidler består af f.eks. udgifter til høretekniske og synstekniske 
hjælpemidler, boligændringer, ben- og armproteser m.m. 

 
I nedenstående tabel ses forudsætninger for aktiviteten.   
 

Område Mængde Enhedspris Pris 

Teleslynger/ badetøj* 1 234.200 234.200 

Høretekniske hjælpemidler** 53 4.820 255.460 

Badetøj* 5 998 4.990 

Benproteser* 30 34.422 1.032.660 

Armproteser* 2 16.116 32.232 

Hjælp til boligindretning** 23 22.112 508.572 
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Støtte til individuel befor-

dring** 

176 4.977 875.952 

Støtte til individuel befor-

dring: Movia – adm. bi-
drag*** 

1 136.764 136.764 

Optiske synshjælpemidler** 64 3.785 242.244 

Betaling til kommuner** 27 13.036  351.959 

Betaling fra kommuner 73 -6.275 -458.100 

Andre hjælpemidler**   885.359 

Total   4.074.663 

*: Enhedspris og faktisk forbrug er beregnet på baggrund af 2016 samt ud fra kon-
kret skøn.  
**: Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2016 fordelt på antal per-
soner. Der forventes uændret antal personer i 2018.  
***: Enhedsprisen er et faktisk forbrug for 2016.  

5. Handicap 

biler 

Budgettet på aktiviteten omfatter borgernes støtte til køb af handicapbil, eller repa-

ration og særlig indretning af bil.  
  

Område Mængde Enhedspris Pris 

Afdragspligtig del af billån 13 82.614 1.073.982 

Afdragsfri del af billån  13 82.614 1.073.982 

Reparation af nødvendig og 
særlig indretning 

24 4.447 106.728 

Tilskud til kørekort 1 11.456 11.456 

Særlig indretning 18 82.792 1.490.260 

Tilbagebetaling af afdrags-
pligtig del af billån 

87 -11.556 -1.005.372 

 
For afdragspligtig og – fri del af billån, tilbagebetaling samt særlig indretning: En-
hedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret 
skøn ud fra aktuelle bilsager i 2017, hvor der vil ske genbevilling i 2018. Hertil er 
der foretaget et skøn om, at der vil komme 9 nye bilsager i 2018, som ikke tidligere 
har været kendt. 

 
Reparation af nødvendig og særlig indretning: Beregning er foretaget på baggrund 

af forbrug 2016.  

6. Tilskud til 
borgersty-
ret person-

lig assi-
stance 
(BPA) 

Aktiviteten Tilskud til borgerstyret personlig assistance vedrører, hvis borgere pga. 
nedsat funktionsevne har behov for særlig støtte til blandt andet overvågning eller 
støtte. Borgerne kan søge om støtte til ansættelse af hjælpere. Denne ordning kal-

des BPA.  
 
Budgettet består af løn, betaling til og fra kommuner, overførsler til personer i form 
af tilskud samt tilskud fra regionen.  Det samlede budget er 20,0 mio. kr., i neden-
stående tabel ses, at der for 2018 og frem forventes 15 borgere med behov for assi-
stance. Antallet af borgere har stor indflydelse på budgettet.    

Område Mængde  Enhedspris Pris 

Tilskud til ansættelse af hjælpere 
til personer med nedsat funktions-
evne – betaling private 

15 1.317.133 19.757.000 

Merudgifter for voksne med nedsat 
funktionsevne - materiale og akti-
vitetsudgift, netto inkl. refusion 

15 29.275 219.136 

 

7. Tilbud til 

udlændinge 
og sociale 
formål 

Aktiviteten ”Tilbud til udlændinge og sociale formål” har et budget på 2,3 mio. kr.  

Budgettet vedrører blandt andet økonomisk støtte i form af hjælp til udgifter til sy-
gebehandling, enkeltudgifter, flytning, tandpleje mv. samt 50 % refusion.  
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I nedenstående tabel ses de største forudsætningsmæssige drivere for aktiviteten.  

Område Mængde  Enhedspris Pris 

Hjælp i særlige tilfælde mv. 

for udlændinge – varekøb* 

93 10.238 952.134 

Hjælp i særlige tilfælde mv. 
for udlændinge – overførsler 
til personer* 

200 5.066 1.013.200 

50 % refusion af to ovenstå-

ende* 

293 -3.337 -977.882 

Hjælp til udgifter til sygebe-
handling** 

48 4.633 222.384 

Hjælp til enkelt udgifter og 

flytning** 

105 9.839 1.033.095 

Tilskud til tandpleje til øko-
nomisk vanskeligt stillede** 

55 6.157 338.635 

Refusion af udgifter til sociale 
formål (50 %)*** 

  -803.769 

Tolkeudgifter   456.000 

 
*: Budget lagt på baggrund af kvoteudmelding for 2018, udmeldt i august 2017. 
Kvoteudmeldingen gælder fra marts 2018 til februar 2019.  

**: Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2016 fordelt på antal per-
soner.  
***:Beregnet på baggrund af 50 % af den samlede udgift på funktion 05.57.72. 

8. Pædagogisk 
støtte og 
aflastning/ 

afløsning 

Aktiviteten omhandler bevilling af pædagogisk støtte, omsorg og træning samt af-
lastningstilbud eller afløsning i eget hjem til borgere med nedsat fysisk eller psykisk 
nedsat funktionsniveau eller som har sociale problemer. 

 
I nedenstående tabel ses antal timer, takst, visiterede timer, antal borgere, enheds-
pris og samlet pris.  
 
”Antal timer” er et gns. antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, be-
regningen er foretaget med udgangspunkt i antal gns. timer i 2016. 

 
Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere, der fik personlig pleje i 

2016 plus en 12 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvikling. 
Stigningen på 12 % er beregnet, som et vægtet gns. af demografiudviklingen af 
antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2016 fik personlig pleje.      
 
Taksten for den kommunale er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efter-

året 2017 på baggrund af antal visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndig-
hed. Taksten for den private leverandør er fastsat, som følge af udbudsmaterialet til 
den private leverandør.  
 
Enhedspris for pædagogisk støtte er fastsat pba. forbrug i 2016 og et skøn ift. for-
ventning om fald i enhedspris pba. udgiften fremadrettet ligger hos Center for 
Sundhed og Omsorg. Mængden er baseret på 2016 tillagt et skøn på én person.   

 

Område Antal 
timer 

Takst Visitere-
de timer 
(Borge-
re*  

Timer) 

Antal  
borge-
re 

Enheds-
pris 
(Timer* 
Takst) 

Pris 
(Borgere* 
Enheds-
pris) 

Kommu-
nal afløs-
ning/ 
Aflastning 

45 323 945 21 14.399 302.398 

Privat 
afløsning/ 
aflastning 

12 275 144 12 3.300 39.229 

Pædago-
gisk støt-

te 

- - - 2 1.013.064 2.026.128 

Total      2.367.755 
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9. Diverse ak-

tiviteter 

Diverse aktiviteter har et samlet netto budget på 5,0 mio. kr. I nedenstående tabel 

fremstilles, hvad aktiviteten består af.  
 

Område Mængde  Enhedspris Pris 

Køb af pladser, Spec. Pæd. 
bistand** 

  958.395 

Befordringsgodtgørelse, sund-
hedsudgifter 

83 1.187 98.507 

Kørsel til vedligeholdelsestræ-
ning, børn 

10 1.317 13.166 

Vedligeholdelsestræning**** 20 42.567 851.347 

Løn og plejevederlag til pårø-

rende – løn** 

6 55.178 331.065 

Løn og plejevederlag til pårø-
rende – overførsler til perso-
ner** 

12 43.630 523.561 

Hjælp til sygeartikler ved pas-

ning af døende i eget hjem** 

20 16.775 335.509 

Døvekonsulentordning***** 1 103.628 103.628 

Kommunikationscenter*** 15 4.981 74.712 

Kørsel ifm. specialrådgivning 10 607 6.072 

Økonomisk rådgivningsforløb 12 8.297 99.564 

Supplement til brøkpension* 8 21.232 169.848 

Briller, personlige tillæg* 33 3.548 117.083 

Høreapparat, helbredstillæg* 28 14.022 392.619 

Briller, helbredstillæg* 17 238 4.054 

Medicin* 930 1.234 1.147.874 

Tandbehandling* 315 1.872 589.821 

Tandproteser* 38 4.217 160.231 

Fys/kiropraktor og psykolog* 76 1.607 122.144 

Fodbehandling* 279 1.349 376.335 

Udgifter til husvilde 2 11.622 23.246 

Refusion af pers. Tillæg og 

helbredstillæg* 

  -1.452.270 

Total    4.987.531 

 
*: Beregning er foretaget på baggrund af forbruget i 2016 sammenholdt med antal 
personer. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne.  

**: Enhedsprisen er beregnet på baggrund af et gennemsnit af faktisk forbrug for 
2016 fordelt på antal personer.  
***: Enhedsprisen er beregnet på baggrund af et gennemsnit af faktisk forbrug for 
2016 fordelt på antal personer, tillagt et skøn om 5 yderligere personer.  
****: Budget anslået på baggrund den regionale prisfastsættelse, hvor ét barn år-
ligt koster 42.932 kr.  

*****: Anslået på baggrund af den årlige udgift i 2016.  
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Den Tværfaglige Myndighed 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Administration (DTM) 
De forventede udgifter til aktiviteten ”Administration (DTM)” er løn og midler til kompetenceudvikling. 
  
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 

 
Midler til kompetenceudvikling er periodiseret i 1/12-dele, da det er uklart, hvornår på året forbruget 
ligger.    
 
Personlig pleje, praktisk hjælp og pædagogisk støtte og aflastning/afløsning  
Udgifterne til på aktiviteterne består primært af udgifter til den kommunale og private leverandør ifm. 
dette. Udgifterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i 

december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i 
marts osv., indtil der i december betales regning for både november og december.    
 
Hjælpemidler (DTM) 
Udgifter til hjælpemidler vedrører udgifter til b.la. høretekniske hjælpemidler, ben- og armproteser, 
hjælp til boligindretning, støtte til individuel befordring, optiske synshjælpemidler mv. Udgifterne er 

periodiseret i 1/12 dele, da de falder jævnt fordelt over året og regningerne beløbsmæssigt varierer.  
 
Handicapbiler 
Udgifterne til aktiviteten handicapbiler består af afdragspligtig og – fri del af billån, reparation af nød-
vendig og særlig indretning, tilskud til kørekort og særlig indretning. Udgifterne er periodiseret i 1/4 

dele med fald i marts, juni, september og december. Det er usikkert om udgifterne til handicapbiler 
falder i disse måneder, dog vides det på baggrund tidligere års erfaringer, at de ca. falder i 1/4 dele.  

 
Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april 
måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 
 
Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele, dog forventes betalinger til andre kommuner og regioner at 
falde kvartalsvis, hvorfor der ved næste budgetkorrektion foretages omperiodisering.  
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Tilbud til udlændinge 

Aktiviteten er periodiseret i 1/12, da det ud fra forbrug i 2016, vurderes at være mest retvisende.   
 
Diverse aktiviteter 
Aktiviteten er primært periodiseret i 1/12 da det ud fra forbrug i 2016, vurderes at være mest retvi-
sende.   

 
Lønnen er dog periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i 
april måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned. 

 
Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Personlig pleje 
Indtægten på aktiviteten personlig pleje vedr. madservice. Indtægterne er periodiseret med 0 kr. i 
januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at januars regning 
først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales regning 
for både november og december.    
 
Hjælpemidler (DTM) 

Indtægterne på aktiviteten vedrører andre kommuners betaling for hjælpemidler i Egedal Kommune. 
Indtægterne er periodiseret i 1/12 dele, da de kommer ind jævnt fordelt over året og variere beløbs-
mæssigt.  
 
Handicapbiler 
Indtægten på aktiviteten handicapbiler vedrører borgernes tilbagebetaling af afdragspligtige del af bil-
lån. Indtægten er periodiseret i 1/12 dele, da de indtales månedligt til kommunen.  

 

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Indtægterne til BPA er andre kommuners og regioners betaling til Den Tværfaglige Myndighed for til-
skud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsevne. Regningerne forventes at falde i fire i hen-
holdsvis maj, august, november og december, baseret på erfaringer fra 2016.  
 

Tilbud til udlændinge og diverse aktiviteter 
Indtægterne for aktiviteterne er periodiseret i 1/12 dele, da statsrefusionen hjemtages månedligt.  
 
Administration (DTM), Praktisk hjælp og Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning  
Aktiviteterne har ingen indtægter, hvorfor de ikke er periodiseret.  
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Center for Borgerservice 
Anlæg: Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater 

1. Anlægsprojekt ”Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater” pri-

mære aktiviteter
Den primære aktivitet for projekt ”Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater” er anskaffelse og in-

stallation af 8 nye selvbetjeningsautomater, som skal fordeles på Egedal Bibliotekernes fire betjenings-

steder. 

2. Resultatmål
Fokus: 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

At budgettet overholdes 0 % 

Ikke-

finansielle: 

Beskrivelse af mål Måltal 

At sikre stabil drift i den selvbetjente åbningstid i Egedal Kommu-

nes 4 biblioteksafdelinger ved, at udskifte nedslidt selvbetjenings-

udstyr over 3 år fra 2019 -2021 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Anskaffelse af nye 

selvbetjeningsautomater anlægsbudget fordelt på aktiviteter. 

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt at afsætte et beløb på 0,3 mio. kr. til anskaffelse af nye 

selvbetjeningsautomater i Egedal Kommune.  

3.2 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Pris Prisen kan risikere, at stige, 

da automaterne skal indkø-

bes løbende fra 2019 -2021 

Ikke muligt at 

estimere 

Hvis det er muligt 

at lave en fast 

aftale allerede 

ved første indkøb 

i 2019 for alle 3 

indkøb. 

Rammean-

svarlige 

leder i 

samarbej-

de med 

kommu-

nens ind-

købsafde-

ling. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

CBS18-01A Anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater 0 0 300 300 300

Nettobevilling i alt 0 0 300 300 300

Tabel 1 Anlægsbudget for anlægsprojekt Selvbetjeningsautomater fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsbudgettet er besluttet fra budget 2019 og vil i forbindelse med budgetarbejdet for 2019 blive 

periodiseret. 
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Jobcenteret 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal 
bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har 
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytnin-
gen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre bor-

geren. 

Primære opgaver: 
Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: 

 At de ledige skal have job hurtigst muligt
 At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger

 At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt
 At flygtninge kommer i beskæftigelse.

Politisk udvalg: 
 Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi:  
For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2018, som vedtages af Byrådet ultimo 2017. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetoverholdelse samlet for centeret. +/- 2 % 

Budgetafvigelse inden for områderne ”Forsikrede ledige”, ”Integra-
tionsydelse” og ”Tilbud til udlændinge”, herunder danskuddannelse. 
Der er tale om dynamiske områder, der er svært prognosticerbare. 

+/- 5 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Maksimal sygefraværsprocent for ansatte i Jobcenteret 3,0 % 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 0,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Stigningen 

i lønbudgettet afspejler, at der pr. 1. juni 2017 er sket overførsel af ydelsesområdet fra Center for Bor-
gerservice til Jobcentret. 

Budgettet for 2018 er fortsat påvirket af refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016. Der er 
foretaget en genberegning af den refusion, som kommunen modtager fra staten. Beregningen er foreta-

get på baggrund af de realiserede refusioner set over en 12 måneders periode. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 32.785 33.175 32.112 32.112 31.915

Øvrige udgifter 351.503 352.736 351.337 348.484 347.086

Udgifter totalt 384.288 385.911 383.449 380.596 379.001

Indtægter totalt -123.978 -124.775 -119.993 -118.093 -116.937

Nettobevilling i alt 260.311 261.136 263.456 262.503 262.064

Tabel 1 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021
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* Pr. 1. april 2017 skiftede Aktivteam navn til Aktivafdelingen, og Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen skiftede navn til Arbejdsmarkedsafdelingen

I forbindelse med en organisationsændring i 2017 er rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam blevet 

nedlagt, og aktiviteterne er overflyttet til rammerne Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. 

Budgettet for Aktivafdelingen stiger fra 2017 til 2018 og i overslagsårene som følge af, at udgifterne til 

Mentor, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb er overflyttet til rammen.  

Budgettet for Arbejdsmarkedsafdelingen stiger ligeledes fra 2017 til 2018 som følge af, at udgifterne til 

Aktive tilbud, Sygedagpenge, Fleksjob, Ledighedsydelse og Revalidering mv. er overflyttet til rammen.  

Nedgangen i budgettet til Tværgående områder skyldes hovedsageligt overflytning af udgifter vedr. Men-
tor og Aktive tilbud. 

Egedal Kommune har i lighed med resten af landet oplevet en mindre tilgang af flygtninge i 2017 end 
oprindeligt udmeldt fra staten, og det er forventningen, at dette fald i tilgangen også vil række ind i 

2018. 

Der opleves et mindre fald i antallet af borgere omfattet af den gamle fleksjobordning, som derfor udfa-
ses over en længere periode end hidtil antaget. Samtidig er der kommet flere borgere i fleksjob omfattet 
af den nye ordning.  

Egedal Kommune har valgt at føre en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på borgernes tilknytning 

til arbejdsmarkedet under hensyntagen til deres arbejdsevne. Hertil kommer, at statsrefusionen på den 
nye ordning er væsentligt mindre end på den gamle fleksjobordning.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Kultur og Erhvervsudvalget

Sygedagpenge- og fleksjobteam 110.647 0 0 0 0

Aktivteam 44.976 66.519 69.732 69.732 69.731

Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen 64.786 162.549 162.919 161.965 161.723

Tværgående områder 39.902 32.069 30.806 30.806 30.609

Nettobevilling i alt 260.311 261.136 263.456 262.503 262.064

Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021
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Tabel 3 viser de prioriteringsforslag, som er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 
2017. Prioriteringsforslagene er udtryk for en investeringsstrategi, som indeholder en udvidelse på en 

ramme og en reduktion på en anden ramme. Forslagene er opdelt i tabel 3, således at det tydeligt frem-
går, hvordan det enkelte forslag påvirker den enkelte ramme. Samlet set påvirker prioriteringsforslagene 
jobcentret med ca. -3,0 mio. kr.  

JOB18-101D Misbrugskonsulent til varetagelse af parallelindsats: Tilknytning af misbrugskonsulent til 
varetagelse af parallelindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledig-
hed. 

JOB18-102D Målrettet brancheorienteret danskuddannelse: En målretning af danskuddannelse i forbin-
delse med etablering af branchepakkeprojekt, således at der sker en brancheorientering af danskuddan-

nelsesforløbene for etniske kvinder. 

JOB18- 103D Forstærket indsats over for forsikrede ledige: En forstærket indsats for forsikrede ledige, 
der som følge af dagpengereformen er i risiko for eller allerede er langtidsledige. Der vil ske en intensive-

ring af samtalefrekvensen for målgruppen. 

CEI-101D Optimering af betjentfunktion på Egedal Rådhus: Udgiften til private vagter på borgertorvet 
spares væk. Heraf bidrager Jobcentret med 120.000. kr. 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Aktivafdelingen Løn 0 0 0 0

Øvrige -750 -750 -750 -750

Indtægter 0 0 0 0

Tværgående Områder Løn -120 -120 -120 -120

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Arbejdsmarkedsafdelingen Løn 0 0 0 0

Øvrige -2.397 -2.397 -2.397 -2.397

Indtægter 0 0 0 0

Total reduktion -3.267 -3.267 -3.267 -3.267

Tværgående Områder Løn 500 500 500 500

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 500 500 500 500

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Aktivafdelingen Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 150 150 150 150

Total udvidelse 1.150 1.150 1.150 1.150

Aktivafdelingen Løn 0 0 0 0

Øvrige -900 -900 -900 -900

Indtægter 0 0 0 0

Total effektivisering -900 -900 -900 -900

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til 

varetagelse af parallelindsats

Effektivisering

JOB18-102 D: Målrettet 

brancheorienteret 

danskuddannelse

Reduktion 

Udvidelse

CEI18-101 D: Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

Rådhus

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til  

varetagelse af parallelindsats

JOB18-103 D: Forstærket 

indsats over for forsikrede 

ledige

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til 

varetagelse af parallelindsats

JOB18-103 D: Forstærket 

indsats over for forsikrede 

ledige
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

Område Kriterium 

Centret samlet +/- 2 %. 

Arbejdsmarkedsafdelingen Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteter-
ne med undtagelse af aktiviteten ”Forsikrede ledige”, hvor budgetafvigel-

sen må udgøre max +/- 5 %. 

Aktivafdelingen Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteter-
ne med undtagelse af aktiviteterne ”Integrationsydelse” og ”Tilbud til ud-
lændinge”, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. 

Tværgående områder Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteter-

ne. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antallet af borgere
omfattet af integra-
tionsloven

Antallet af flygtninge omfattet af Integrationsloven er beregnet med ud-
gangspunkt i antallet af modtagne kvoteflygtninge for 2017 på 28 personer. 

Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige 

udmelding for 2018 er, at kommunen skal modtage 7 personer i 2018. 

Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet 
af integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesam-
menføring. 

Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge 
ukendt. 

Der er i 2018 budgetlagt med, at 179 helårspersoner vil være omfattet af 
grundtilskud mens 184 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. 

2. Antallet af forsikrede

ledige

Der er budgetlagt med 387 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale 

om et fald på 8 helårspersoner i forhold til oprindeligt budget 2017. 

3. Antallet af sygedag-
pengemodtagere

Der er budgetlagt med 460 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Løn:  
Udgifter til løn er stort set uændret ift. 2017. 

Øvrige udgifter:  
Øvrige udgifter er stort set uændret ift. 2017. Dog medfinansierer kommunen først A-dagpenge fra 
marts måned, hvilket er årsagen til, at øvrige udgifter i december måned er større i 2018 end i 2017. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. 

Indtægter:  
Kommunen hjemtager i 2018 først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i 
december. Dette er årsagen til de forskellige periodiseringer i 2017 og 2018. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Integrations-
området

Staten har i de tidligere år 
opjusteret og nedjusteret 
flygtningekvoten hen over 

året. 

Såfremt staten melder en 

større eller mindre flygtnin-
gekvote ud end budgetlagt 
(med efterfølgende stig-
ning/fald i antallet af fami-

liesammenføringer) vil bud-
gettet ikke kunne 
overholdes. 

- 2 til + 2 mio.
kr.

Føre en virksom-
hedsrettet inte-
grationsindsats. 

Implementere 
branchepakke-

koncept for at 
forebygge fast-
holdelse af etni-
ske kvinder på 

offentlig forsør-
gelse. 

De fornødne res-
sourcer til rådig-
hed til at vareta-
ge opgaven her-

under den virk-
somhedsrettede 
indsats. 

Tværgående 
samarbejde in-

ternt i kommu-
nen, blandt andet 
i programstyre-
gruppe. 

Aktivafde-
lingen 

2. Flygtninge-
sammensæt-

ning

Sammensætningen af bor-
gergruppen af flygtninge er 

ukendt. Oprindelsesland, 
aldersmæssige fordeling 
samt uddannelsesniveau er 
faktorer, der hver især spil-
ler ind i forhold til integrati-
onsindsatsen. 

1 – 2 mio. kr. Føre en aktiv 
beskæftigelses-

indsats på inte-
grationsområ- 
det jf. ovenfor. 

Aktivafde-
lingen 
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3. Familiesam-

menføringer
på integrati-
onsområdet

En stigning i antallet af 

flygtninge, som kommunen 
skal modtage i 2018 vil for-
mentlig medføre en stigning 
i antallet af familiesammen-
føringer. Udgiften til familie-

sammenføring afhænger af 
sammensætningen af grup-
pen af familiesammenførte, 
herunder antallet af børn. 

2 – 3 mio. kr. Jobcenteret kan 

ikke forebygge 
tilgangen, men 
fører en aktiv 
beskæftigelses-
indsats for at 

forebygge fast-
holdelse i offent-
lig forsørgelse. 

Aktivafde-

lingen 

4. Konjunktursi-

tuationen

Konjunktursituationen peger 

i retning af en stigning i 
beskæftigelsen som følge af 
et fortsat opsving, jf. Øko-
nomisk Redegørelse fra au-
gust 2017. Forventningen er 
en fortsat fremgang i be-
skæftigelsen samt en stort 

set uændret ledighed i 2018. 

-3 til 3 mio. kr. Føre en aktiv 

beskæftigelses-
indsats 

Arbejds-

markeds-
afdelingen 

5. Alle ydelses-
områder

For at kunne holde budget-
tet er det en forudsætning, 
at der er tilstrækkeligt med 
medarbejdere til at varetage 

en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

0 – 6 mio. kr. Tilstrækkelig med 
normering på 
områderne. 

Aktivafde-
lingen & 
Arbejds-
markeds-

afdelingen 
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Jobcenteret 
Aktivafdelingen 

1. Aktivafdelingens primære aktiviteter
Formål 
Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats og Lov om Sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannel-
seshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge over 52 uger, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. 

Primære aktiviteter 

Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsespla-
ner, opfølgningsplaner for sygedagpengemodtagere samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæfti-
gelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, 
danskuddannelse samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådig-
hedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse 
af sager til rehabiliteringsteam.  

Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i Jobcenteret samt indsatsen på kom-
munens beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 

2. Resultatmål
 Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse.
 Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelses-

frekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, således at selvforsørgelsesgraden for mål-
gruppen stiger.

 Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb.
 Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktivite-
terne ”Integrationsydelse” og ”Tilbud til udlændinge”, herunder 
danskuddannelse. 

+/-5 % 

For de resterede aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/- 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2018. 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrele-
vante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Aktivafdelingen fra 2017 til 2018 og i over-

slagsårene, idet en række aktiviteter overflyttes til rammen fra en nedlagt ramme i centeret.  

Lønbudgettet dækker over aktiviteten ”Mentor”, der er overflyttet fra rammen Tværgående Områder. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 0 1.082 1.081 1.081 1.081

Øvrige udgifter 79.440 100.081 98.844 98.844 98.844

Udgifter totalt 79.440 101.162 99.925 99.925 99.925

Indtægter totalt -34.464 -34.643 -30.193 -30.193 -30.193

Nettobevilling i alt 44.976 66.519 69.732 69.732 69.731

Tabel 1 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021
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Derudover er aktiviteterne ”Jobafklaringsforløb” og ”Ressourceforløb” overflyttet fra rammen Sygedag-
penge- og Fleksjobteam. 

Tabel 2 viser udviklingen i driftsbudgettet for Aktivafdelingen fordelt på de enkelte områder. Som nævnt 
under tabel 1 er aktiviteterne ”Mentor”, ”Jobafklaringsforløb” og ”Ressourceforløb” fra 2018 overflyttet til 
Aktivafdelingen.  

For området ”Tilbud til udlændinge” sker der fra 2017 til 2018 et fald i indtægterne som følge af et bud-

getteret fald i antallet af visiterede flygtninge, hvilket resulterer i færre grundtilskud til kommunen. Der 
sker et yderligere fald i indtægterne fra 2018 til 2019 og overslagsårene som følge af udfasning af det 
midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr. 
1.7.2017 foretaget en lovændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til 
udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der 
ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe. 

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Tabel 3 viser de prioriteringsforslag, som er vedtaget politisk og som vedrører denne ramme. For jobcen-
terets vedkommende omfatter de fleste prioriteringsforslag mere end en ramme. Beløbene i tabel 3 med-
tager derfor kun de ændringer, som omfatter aktivafdelingen. Samlet set påvirker de vedtagne priorite-
ringsforslag aktivafdelingen med -1,5 mio. kr.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Jobafklaringsforløb 0 15.427 15.427 15.427 15.427

Ressourceforløb 0 5.134 5.134 5.134 5.134

Kontant- og uddannelseshjælp 32.009 30.510 30.511 30.511 30.511

Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven
0 0 0 0 0

Integrationsydelse 15.566 12.190 10.957 10.957 10.957

Tilbud til udlændinge -2.599 609 5.056 5.056 5.056

Mentor 0 2.649 2.647 2.647 2.647

Nettobevilling i alt 44.976 66.519 69.732 69.732 69.731

Tabel 2 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på områder

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til 

varetagelse af parallelindsats

Kontanthjælp 250 -750 -750 -750 -750

Total reduktion -750 -750 -750 -750

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til 

varetagelse af parallelindsats

Statsrefusion kontanthjælp 

260

150 150 150 150

Total udvidelse 150 150 150 150

JOB18-102 D: Målrettet 

brancheorienteret 

danskuddannelse

Danskuddannelse 434 -900 -900 -900 -900

Total effektivisering -900 -900 -900 -900

Effektivisering

Udvidelse

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antallet af borgere
omfattet af integra-
tionsloven

Antallet af flygtninge omfattet af Integrationsloven er beregnet med ud-
gangspunkt i antallet af modtagne kvoteflygtninge for 2017 på 28 personer. 

Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige 
udmelding for 2018 er, at kommunen skal modtage 7 personer i 2018. 

Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet 

af Integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesam-
menføring. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygt-
ninge ukendt. 

Der er i 2018 budgetlagt med, at 179 helårspersoner vil være omfattet af 
grundtilskud mens 184 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. 

2. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i 2018. 

Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafkla-
ringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderlige-
re forlængelse. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Lønbudgettet udgøres af aktiviteten Mentor. 

Øvrige udgifter: 
De fleste aktiviteter er periodiseret fladt, da der ikke findes et bedre bud på en periodisering. 

Dog er aktiviteten ”Danskuddannelse” karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tids-

punkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på bag-
grund af forbruget i 2016, som er det bedste bud på en periodisering for 2018.  

Indtægter: 
Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. 

For de overførsler, hvor ydelsesmodtagere er fordelt forskelligt på refusionstrappen, hjemtages der 

først refusion fra marts måned og til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. Dette er 

hovedårsagen til udviklingen i periodiseringen af indtægter. Øvrige indtægter er periodiseret i 1/12-
dele, da der ikke foreligger et bedre bud på en periodisering. 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant område 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering af udgifter 
De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året. 

Området ”Tilbud til udlændinge” udgøres primært af aktiviteten ”Danskuddannelse”, som er periodise-
ret ud fra forbrugsmønstret i 2016. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant område 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering af indtægter 
Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. 

Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts må-
ned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december.  

”Tilbud til udlændinge” udviser et fald i indtægterne i løbet af 2018. Dette skyldes et fald i antallet af 

flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for. Antal helårspersoner falder fra 232 i januar til 
127 i december. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Integrati-
onsområdet

Staten har i de tidligere år 
opjusteret og nedjusteres 

flygtningekvoten hen over 
året. 

Såfremt staten melder en 
større eller mindre flygtnin-
gekvote ud end budgetlagt 

(med efterfølgende stig-
ning/fald i antallet af fami-
liesammenføringer) vil bud-
gettet ikke kunne 
overholdes. 

+ 2 mio. kr. Føre en virk-
somhedsrettet 

integrationsind-
sats. 
Implementere 
branchepakke-
koncept for at 
forebygge fast-

holdelse af 
etniske kvinder 
på offentlig 
forsørgelse. 

De fornødne 
ressourcer til 

rådighed til at 
varetage opga-
ven, herunder 
den virksom-

hedsrettede 
indsats. 

Der er tværgå-
ende samarbej-
de internt i 
kommunen, 
blandt andet i 
programstyre-

gruppe. 

Aktivafdelingen 
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2. Flygtninge-

sammen-
sætning

Sammensætningen af bor-

gergruppen af flygtninge er 
ukendt. Oprindelsesland, 
aldersmæssige fordeling 
samt uddannelsesniveau er 
faktorer, der hver især spil-

ler ind i forhold til integrati-
onsindsatsen. 

1 – 2 mio. kr. Føre en aktiv 

beskæftigelses-
indsats på inte-
grationsområ- 
det jf. ovenfor. 

Aktivafdelingen 

3. Familie-
sammenfø-
ringer på

integrati-
onsområdet

En stigning i antallet af 
flygtninge, som kommunen 
skal modtage i 2018, vil 

formentlig medføre en stig-
ning i antallet af familie-
sammenføringer. Udgiften til 
familiesammenføring af-
hænger af sammensætnin-
gen af gruppen af familie-
sammenførte, herunder 

antallet af børn. 

2 – 3 mio. kr. Jobcenteret kan 
ikke forebygge 
tilgangen, men 

fører en aktiv 
beskæftigelses-
indsats for at 
forebygge fast-
holdelse i of-
fentlig forsør-
gelse. 

Aktivafdelingen 

4. Alle ydel-
sesområder

For at kunne holde budget-
tet er det en forudsætning, 
at der er tilstrækkeligt med 
medarbejdere til at varetage 

en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

0 – 3 mio. kr. Tilstrækkelig 
med normering 
på områderne 

Aktivafdelingen 
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4. Driftsbudget for Aktivafdelingen
4.1 Kontant- og Uddannelseshjælp 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og Uddannelseshjælp. 

Kontanthjælp 223 195 195 195 195

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger 0 195 195 195 195

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger 217 0 0 0 0

Uddannelseshjælp 107 95 95 95 95

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger 0 95 95 95 95

Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger 97 0 0 0 0

Løntilskud 22 10 10 10 10

Statsrefusion Løntilskud 24 10 22 22 22

Andet  Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Kontanthjælp 145.968 139.833 139.841 139.841 139.842

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger 0 -31.512 -31.608 -31.608 -31.608

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -26.235 0 0 0 0

Uddannelseshjælp 83.928 86.000 86.003 86.003 86.003

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger 0 -24.282 -24.420 -24.420 -24.420

Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -15.389 0 0 0 0

Løntilskud 131.004 107.029 107.023 107.023 107.023

Statsrefusion Løntilskud -25.712 -23.579 -23.923 -23.923 -23.923

Andet  Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Kontanthjælp 29.563.848 27.218.707 27.218.486 27.218.492 27.218.438

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger -2.028.366 -6.131.535 -6.131.308 -6.131.309 -6.131.307

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -4.794.070 0 0 0 0

Uddannelseshjælp 8.311.134 8.169.790 8.170.285 8.170.285 8.170.285

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger -1.142.183 -2.305.791 -2.305.788 -2.305.788 -2.305.787

Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -1.074.256 0 0 0 0

Løntilskud 2.881.995 1.070.234 1.070.230 1.070.230 1.070.230

Statsrefusion Løntilskud -597.260 -235.546 -235.543 -235.542 -235.543

Andet  Kontant- og uddannelseshjælp 887.964 2.724.299 2.724.298 2.724.298 2.724.299

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Kontanthjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området 
og der er derfor tale om en gennemsnitspris. Enhedsprisen er fastlagt på 
baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 – marts 2017. Der 
budgetteres i 2018 med 195 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris 
på 139.833 kr. 

Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages af en en-

kelt medarbejder i Jobcenteret, og der har i 2017 været udskiftning på po-
sitionen. Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, 
hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. 

2. Statsrefusion kon-
takthjælp

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017. 
Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusions-
trappen fra juli 2016 til marts 2017. 

Helårspersoner er fordelt således: 
 Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger:

2 helårspersoner, enhedspris -111.917 kr.
 Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger:

14 helårspersoner, enhedspris -55.959 kr.

 Statsrefusion Kontanthjælp 26-51 uger:
9 helårspersoner, enhedspris -41.969 kr.

 Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger:
170 helårspersoner, enhedspris på -27.980 kr.

3. Uddannelseshjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. 
Enhedsprisen er faslagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 

2016 – marts 2017. 

Der er budgetlagt med et fald på 12 helårspersoner i forhold til budget 
2017. I 2018 er der budgetteret med 95 helårspersoner til en gennemsnitlig 
enhedspris på 86.000 kr. 

4. Statsrefusion Ud-

dannelseshjælp

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager 

uddannelseshjælp. 

Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusions-
trappen i perioden april 2016 - marts 2017. 

Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger:
5 helårspersoner, enhedspris -68.832 kr.

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger:
16 helårspersoner, enhedspris -34.415 kr.

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 26-51 uger:
16 helårspersoner, enhedspris -25.812 kr.

 Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger:
58 helårspersoner, enhedspris på -17.207 kr.

5. Løntilskud Der er budgetlagt med 10 helårspersoner i 2018 til en gennemsnitspris på 
107.029 kr. Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 
2016 – februar 2017 delt med antal helårspersoner i perioden. 

Jobcenterets strategi er at øge den virksomhedsrettede indsats, hvilket der 
allerede blev taget højde for i budget 2016. Der forventes et fald i antallet 
af helårspersoner fra 2017 til 2018. 

6. Statsrefusion Løn-
tilskud

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løntilskud. 
Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen 

var april 2016 – marts 2017. 

Helårspersonerne er fordelt således: 

 Statsrefusion løntilskud 0-25 uger:
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0 helårspersoner, enhedspris -42.827 kr. 

 Statsrefusion løntilskud 26-51 uger:
2 helårspersoner, enhedspris -32.123 kr.

 Statsrefusion løntilskud over 52 uger:
8 helårspersoner, enhedspris -21.413 kr.

7. Andet Kontant- og
uddannelseshjælp

Aktiviteten består af en række små delaktiviteter: 
 Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab 2016.
 Mellemkommunal refusion: Der pågår et arbejde med at kvalificere

både indtægter og udgifter i forhold til mellemkommunal refusion.

4.1.1 Periodiseret budget for Kontant- og Uddannelseshjælp 
Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Kontanthjælp 
Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. 

Statsrefusion Kontanthjælp 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i 

december. 

Uddannelseshjælp 
Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud.. 

Statsrefusion Uddannelseshjælp 

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i 
december. 

Løntilskud 

Periodiseret i 1/12-dele. Regningerne kommer uforudsigeligt i løbet af året og der findes ikke en optimal 
måde at periodisere på. 

Statsrefusion Løntilskud 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i 
december. 

Andet Kontant- og Uddannelseshjælp 
Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. 
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4.3 Integrationsydelse 

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Integrationsydelse 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 

1. Integrationsydelse Der budgetteret med 184 helårspersoner i 2018, hvilket er et fald på 72 
helårspersoner i forhold til 2017. 

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden juli 
2016 – marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 87.973 kr. 

2. Statsrefusion inte-
grationsydelse

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere i 
2017. 

Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusions-
trappen fra april 2016 til marts 2017. 

Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger:
4 helårspersoner, enhedspris -70.374 kr.

 Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger:
23 helårspersoner, enhedspris -35.187 kr.

 Statsrefusion integrationsydelse 26-51 uger:
28 helårspersoner, enhedspris -26.390 kr.

 Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger:
129 helårspersoner, enhedspris på -17.594 kr.

Integrationsydelse 256 184 170 170 170

Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger 0 184 169 169 169

Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger 145 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Integrationsydelse 90.576 87.973 87.968 87.968 87.968

Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger 0 -22.255 -23.445 -23.422 -23.422

Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger -16.610 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Integrationsydelse 21.945.789 16.186.110 14.954.560 14.954.560 14.954.560

Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger -4.108.369 -3.995.966 -3.997.066 -3.997.067 -3.997.067

Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger -2.271.334 0 0 0 0

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.3.1 Periodiseret budget for Integrationsydelse 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Integrationsydelse 
Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Statsrefusion Integrationsydelse 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion 
i december. 

4.4 Tilbud til udlændinge 
Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til Udlændinge 

Tilskud 287 224 173 173 173

Vejledning og opkvalificering 0 0 0 0 0

Danskuddannelse 0 0 0 0 0

Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0

Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0

Andet Tilbud til udlændinge 21 23 23 23 23

Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Tilskud 1.952.478 -49.287 -38.477 -38.477 -38.477

Vejledning og opkvalificering 0 0 0 0 0

Danskuddannelse 0 0 0 0 0

Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0

Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0

Andet Tilbud til udlændinge 3.431.923 3.769.949 317.674 317.674 317.665

Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Tilskud -12.693.088 -11.029.855 -6.579.054 -6.579.055 -6.579.054

Vejledning og opkvalificering 146.821 0 0 0 0

Danskuddannelse 14.635.338 15.411.403 15.407.210 15.407.211 15.407.211

Løntilskud integrationsydelse 252.910 256.227 256.228 256.228 256.228

Statrefusion Løntilskud -214.034 -256.329 -256.329 -256.329 -256.330

Andet Tilbud til udlændinge 309.683 462.460 462.461 462.462 462.462

Statsrefusion Tilbud til udlændinge -5.036.276 -4.234.605 -4.234.604 -4.234.603 -4.234.604

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 

1. Tilskud Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gæl-

der, at enhedsprisen at fastlagt af staten. 

 Grundtilskud: Der udmeldt en kvote på 7 personer for 2018. Det
forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i 2018
– den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af fami-
liesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud – dette indgår
ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 179 helårsperso-

ner i 2018, hvor 94% vil være omfattet af forhøjet grundtilskud,
mens 6 % vil få normalt grundtilskud. Den gennemsnitlige årlige
enhedspris pr. helårsperson er beregnet til -48.147 kr.

 Tilskud uledsagede flygtningebørn:
5 helårspersoner, enhedspris -108.237 kr.

 Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016:
o Påbegynder kompetencegivende uddannelse:

4 helårspersoner, enhedspris -50.463 kr.
o Består danskprøve:

28 helårspersoner, enhedspris -37.858 kr.
o Kommer i ordinær beskæftigelse:

8 helårspersoner, enhedspris: -77.061 kr.

2. Danskuddannelse Budgettet er opjusteret for 2018, som følge af en lovændring. Delaktivite-
ten ”danskuddannelse arbejdsmarkedsrettet” udgår i denne forbindelse 

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. 
 Danskuddannelse ydelsesmodtagere:

253 helårspersoner, enhedspris 39.485 kr.
 Danskuddannelse selvforsørgere:

79 helårspersoner, enhedspris 24.442 kr.
 Danskuddannelse introduktionsforløb:

52 helårspersoner, enhedspris 22.021 kr.
 Danskuddannelse øvrige kursister:

9 helårspersoner, enhedspris 27.290 kr.

3. Løntilskud Integrati-

onsydelse

Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for 

2017. 

4. Andet tilbud til ud-
lændinge

Aktiviteten består af ”Tilbud til ydelsesmodtagere” og ”Tolkeudgifter”. 
 ”Tilbud til ydelsesmodtagere” er budgetlagt med 148.739 kr.
 ”Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris 13.640 kr.

5. Statsrefusion ”Tilbud
til udlændinge”

Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne ”Danskuddannelse” og 
”Andet tilbud til udlændinge”. 

4.4.1 Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge 
Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 
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Tilskud 

Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud. 

Danskuddannelse 
Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. 

Løntilskud Integrationsydelse 
Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. 

Statsrefusion Løntilskud 
Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2016. 

Andet tilbud til udlændinge 
Periodiseret i 1/12-dele. 

Statsrefusion Løntilskud 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 

4.5 Jobafklaringsforløb 
Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 

1. Jobafklaringsforløb Der er i 2018 budgetlagt med 130 helårspersoner til en enhedspris på 
152.929 kr. Dette er en stigning på 3 helårspersoner ift. 2017.. Enheds-
prisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden 
april 2016 – marts 2017. 

2. Statsrefusion Job-
afklaringsforløb

Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på bag-
grund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perio-
den april 2016 – marts 2017. 

Helårspersonerne fordeler sig således: 
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger:

1 helårsperson, enhedspris -122.399 kr.
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger:

10 helårspersoner, enhedspris -61.198 kr.
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger:

6 helårspersoner, enhedspris -45.898 kr.
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger:

113 helårspersoner, enhedspris -30.599 kr.

3. Andet Jobafkla-
ringsforløb

Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

Jobafklaringsforløb 0 130 130 130 130

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0 130 129 129 129

Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Jobafklaringsforløb 0 152.929 152.933 152.933 152.933

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0 -34.366 -34.325 -34.325 -34.325

Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Jobafklaringsforløb 0 19.881.271 19.881.270 19.881.270 19.881.270

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 0 -4.467.454 -4.467.444 -4.467.443 -4.467.444

Andet Jobafklaringsforløb 0 13.004 13.011 13.008 13.010

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 
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Budget-
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Budget-
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Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 

 Hjælpemidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Befordring: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Refusion af hjælpemidler og befordring: Budgetlagt med en refu-

sion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpemidler og Befor-
dring.

4.5.1 Periodiseret budget for rammen Jobafklaringsforløb 
Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Jobafklaringsforløb 
Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil. 

Statsrefusion Jobafklaringsforløb 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefu-

sion i december. 

Andet Jobafklaringsforløb 

Der er periodiseret i 1/12, da det er bedste bud på en periodisering. 

4.6 Ressourceforløb 
Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb 

Ressourceforløb 0 43 43 43 43

Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ressourceforløb 0 152.953 152.956 152.956 152.956

Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Ressourceforløb 0 6.577.102 6.577.101 6.577.102 6.577.102

Andet Ressourceforløb 0 -1.443.076 -1.443.086 -1.443.089 -1.443.088

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb

Udviklingen i mængden 
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 

1. Ressourceforløb Der er i 2018 budgetlagt med 43 helårspersoner til en enhedspris på 

152.953 kr. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitli-
ge pris i perioden april 2016 – marts 2017. 

Antallet af helårspersoner er opjusteret med 3 i forhold til 2017 som følge 
af en forventet større tilgang til ordningen fra Kontanthjælpsområdet, 
Ledighedsydelsesområdet og Jobafklaringsområdet. 

For fortsat at forebygge tilgangen til førtidspension fra ledighedsydelse, 
vurderes det, at der kan være nogle borgere på langvarige ledigheds-
ydelsesforløb, der kan have gavn af et ressourceforløb. I forhold til jobaf-
klaringsforløb kan der være nogle borgere, der indtil nu har været i læn-
gerevarende jobafklaringsforløb, hvor det viser sig, at de muligvis ikke 
kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i fuldt omfang, hvor der eventuelt 
kan være tale om ressourceforløb i stedet for. 

2. Andet Ressource-
forløb

Aktiviteten består af to delaktiviteter. 

Statsrefusion ressourceforløb: 
Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på bag-
grund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perio-

den april 2016 – marts 2017. 

Helårspersonerne fordeler sig således: 
 Statsrefusion Ressourceforløb 5-25 uger:

4 helårspersoner, enhedspris -61.206 kr.
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger:

1 helårspersoner, enhedspris -45.901 kr.

 Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger:
38 helårspersoner, enhedspris -30.603 kr.

Desuden består aktiviteten af udgifter til hjælpemidler og statsrefusion af 
disse. Denne delaktivitet er budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

4.6.1 Periodiseret budget for Ressourceforløb 
Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Ressourceforløb 
Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. 

Andet Ressourceforløb 
Aktiviteten består af statsrefusion til aktiviteten ”Ressourceforløb” og af udgifter og statsrefusion til 
hjælpemidler i forbindelse med ressourceforløb. Statsrefusionen til Ressourceforløb hjemtages først i 
marts og der hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december.   
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4.7 Mentor 

Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Mentor 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10 

1. Mentor Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: 
 Mentor Ydelsesmodtagere:

240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr.
 Mentor Ressourceforløb:

9 helårspersoner, enhedspris 17.971 kr.
 Mentor Kontanthjælp:

469 helårspersoner, enhedspris 3.163 kr.
 Mentor Kontanthjælp (intern):

240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr.
 Mentorudgifter uden refusion: Budgetlagt med 127.285 kr.

2. Statsrefusion

Mentor

Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse 

med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 

4.7.1 Periodiseret budget for Mentor 
Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Mentor 
Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. 

Statsrefusion Mentor 
Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 

Mentor 0 0 0 0 0

Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Mentor 0 0 0 0 0

Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Mentor 0 2.852.916 2.850.878 2.850.876 2.850.876

Statsrefusion Mentor 0 -204.267 -204.267 -204.266 -204.267

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Jobcenteret 
Arbejdsmarkedsafdelingen 

1. Arbejdsmarkedsafdelingens primære aktiviteter
Formål: 
Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge under 52 uger, fleksjobom-
rådet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse. 

Primære aktiviteter: 
 Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej

tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig
af borgerenes behov.

 På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats.
 For forsikrede ledige benyttes korterevarende kurser, ansættelse med løntilskud, voksenlærlin-

geordningen mv. Der er fokus på indsatsen for de langtidsledige.
 På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraor-

dinær indsats for langtidsledige.

 EGU er en to-årig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er
tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse.

2. Resultatmål
 Nedbringelse af den samlede sygefraværsvarighed.
 Særligt fokus på at nedbringe den langvarige ledighed på fleksjobområdet.

 Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet.
 Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøtte, at de personer der allerede er

langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet.

For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2018. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for områ- 
det ”Forsikrede ledige” 

+/-5 % 

For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 

% 

+/-2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Arbejdsmarkedsafdelingens driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områ-
der. 

Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Arbejdsmarkedsafdelingen fra 2017 til 2018 og 
i overslagsårene idet en række områder overflyttes til rammen fra en nedlagt afdeling.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 1.038 3.973 3.973 3.973 3.973

Øvrige udgifter 66.297 248.540 248.578 245.725 244.327

Udgifter totalt 67.334 252.512 252.551 249.697 248.299

Indtægter totalt -2.549 -89.964 -89.632 -87.732 -86.576

Nettobevilling i alt 64.786 162.549 162.919 161.965 161.723

Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021
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Lønudgifter dækker over områderne ”Erhvervsgrunduddannelse” og ”Driftsudgifter til Aktivering”, der er 
overflyttet fra rammen Tværgående Områder.  

Derudover er aktiviteterne ”Sygedagpenge”, ”Fleksjob”, ”Fleksløntilskud”, ”Ledighedsydelse” og ”Revali-
dering” overflyttet fra rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam.  

Antallet af personer i Fleksjob bevilget før 1. januar 2013 falder løbende over årerne, da der er tale om 
en ordning, der er under udfasning som følge af Fleksjobreformen. Der er lagt en stigning ind i budgettet 
for Fleksløntilskud efter den nye refusionsordning fra 2018 til 2019, som følge af en fortsat indfasning af 
ordningen. 

Ordningen Kontantydelse udgår i 2017, og er derfor ikke budgetlagt i 2018 og overslagsårene. 

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Tabel 3 viser de prioriteringsforslag, som er vedtaget politisk og som vedrører denne ramme. For jobcen-
terets vedkommende omfatter de fleste prioriteringsforslag mere end en ramme. Beløbene i tabel 3 med-
tager derfor kun de ændringer, som omfatter arbejdsmarkedsafdelingen. Samlet set påvirker de vedtag-
ne prioriteringsforslag arbejdsmarkedsafdelingen med ca. -2,4 mio. kr.  

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antallet af forsikrede
ledige

Der er budgetlagt med 387 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale 
om et fald på 8 helårspersoner i forhold til oprindeligt budget 2017. 

2. Antallet af sygedag-
pengemodtagere

Der er budgetlagt med 460 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sygedagpenge 0 48.170 48.170 48.170 48.170

Fleksjob 0 13.941 13.241 12.619 11.998

Fleksløntilskud 0 19.964 21.582 21.197 21.197

Ledighedsydelse 0 11.947 11.999 12.052 12.432

Revalidering 0 867 867 867 867

Kontantydelse 270 0 0 0 0

Forsikrede ledige 59.548 56.239 56.239 56.239 56.239

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 3.938 3.790 3.790 3.790 3.790

Erhvervsgrunduddannelse 1.030 841 841 841 841

Driftudgifter til aktivering 0 6.594 5.994 5.994 5.994

Jobrotation 0 197 197 197 197

Nettobevilling i alt 64.786 162.549 162.919 161.965 161.723

Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

JOB18-103 D Forstærket 

indsats over for forsikrede 

ledige

A-dagpenge 495 -2.397 -2.397 -2.397 -2.397

Total reduktion -2.397 -2.397 -2.397 -2.397

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Der er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Øvrige udgifter: 
De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der 
budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i 
december. 

Indtægter: 
Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gen-
gæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 

De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten A-dagpenge medfinansieres der først fra 

marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering: 
Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på 
refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måne-
ders statsrefusion i december. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Konjunktur-
situationen

Konjunktursituationen peger 
i retning af en stigning i 
beskæftigelsen som følge af 
et fortsat opsving, jf. Øko-
nomisk Redegørelse fra de-
cember 2016. 

Forventningen er en fortsat 
fremgang i beskæftigelsen 
og en stort set uændret 
ledighed i 2018. 

-3 til 3 mio.
kr.

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats 

Arbejdsmar-
kedsafdelingen 

2. Forsikrede

ledige,
fleksjobom-
rådet og
sygedag-
pengeom-
rådet

For at kunne holde budget-

tet er det en forudsætning, 
at der er tilstrækkeligt med 
medarbejdere til at varetage 
en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

0 – 3 mio. kr. Tilstrækkelig 

med normering 
på områderne 

Arbejdsmar-

kedsafdelingen 
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4. Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen
4.1 Forsikrede Ledige 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. A-dagpenge Aktiviteten er budgetlagt med 387 helårspersoner. Hvilket er et fald på 44 
helårspersoner ift. 2017. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af, hvad 
en gennemsnitlig A-dagpengemodtager på hvert af medfinansierings modtog 

i 2016. 

Antallet af helårspersoner fordeler sig således: 
 20 % medfinansiering:  54 helårspersoner, enhedspris:   27.852 kr.
 60 % medfinansiering: 141 helårspersoner, enhedspris: 131.497 kr.
 70 % medfinansiering: 103 helårspersoner, enhedspris: 164.051 kr.
 80 % medfinansiering:  89 helårspersoner, enhedspris: 201.552 kr.

2. Løntilskud forsik-
rede ledige

Der er budgetlagt med 13 helårspersoner i 2018. Fordelingen mellem perso-
ner i privat- og offentligt løntilskud er baseret på fordelingen i 2016. En-
hedspriserne er beregnet ud fra, hvad den gennemsnitlige forsikrede ledige i 
løntilskud kostede i 2016. Dette er beregnet separat for personer i privat og 
offentligt løntilskud. 

 Privat løntilskud: 8 helårspersoner, enhedspris 130.573 kr.
 Offentligt løntilskud: 5 helårspersoner, enhedspris 139.404 kr.

3. Statsrefusion løn-
tilskud forsikrede
ledige

Antallet af helårspersoner på hvert af refusionstrinene i 2018 er fordelt ud 
fra deres fordeling på refusionstrappen i 2016: 

 Privat Løntilskud forsikrede ledige, 5-25 uger:

1 helårsperson, enhedspris -52.237 kr.

 Privat Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger:
3 helårspersoner, enhedspris -39.178 kr.

 Privat Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger:
4 helårspersoner, enhedspris -26.118 kr.

 Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger:
2 helårspersoner, enhedspris -41.829 kr.

 Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger:
3 helårspersoner, enhedspris -27.886 kr.

4. Andet forsikrede
ledige

Aktiviteten består af udgifter til 50 % medfinansiering af befordringsgodtgø-
relse. 

A-dagpenge 431 387 387 387 387

Løntilskud forsikrede ledige 14 13 14 14 14

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige 13 12 13 13 13

Andet  Forsikrede ledige 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

A-dagpenge 134.128 141.867 141.760 141.760 141.760

Løntilskud forsikrede ledige 191.146 133.983 134.118 134.118 134.117

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige -44.759 -32.449 -32.467 -32.467 -32.467

Andet  Forsikrede ledige 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

A-dagpenge 58.091.812 54.902.195 54.902.194 54.902.194 54.902.192

Løntilskud forsikrede ledige 1.908.405 1.741.708 1.741.708 1.741.708 1.741.708

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige -488.447 -441.700 -441.690 -441.690 -441.691

Andet  Forsikrede ledige 36.030 -191.615 -191.614 -191.612 -191.612

Tabel 4 Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for Forsikrede ledige 

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

A-dagpenge
Kommunen medfinansierer A-dagpenge. Aktiviteten er periodiseret således, at den første medfinansie-
ring finder sted i marts måned, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december.

Løntilskud forsikrede ledige 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes noget bedre bud på en periodisering. Kom-
munen modtager regninger tilfældigt i løbet af året og udgifterne bogføres i forbindelse hermed. 

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige 
Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktiviteten Løntilskud forsikrede ledige. Der hjemtages først 
statsrefusion fra måned, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december måned. 

Andet forsikrede ledige 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes et klart forbrugsmønster. 

4.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
Tabel 5 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Personlig assistance 0 0 0 0 0

6 ugers jobrettet uddannelse 0 0 0 0 0

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Personlig assistance 0 0 0 0 0

6 ugers jobrettet uddannelse 0 0 0 0 0

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Personlig assistance 2.495.104 2.527.700 2.527.698 2.527.699 2.527.699

6 ugers jobrettet uddannelse 1.723.867 1.594.422 1.594.425 1.594.426 1.594.426

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -281.331 -332.188 -332.195 -332.195 -332.195

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 

1. Personlig Assi-

stance

Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

2. 6 ugers jobret-
tet uddannelse

Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

3. Andet Beskæfti-
elsesindsats for-

sikrede ledige

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 
 Løn til forsikrede ledige: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

 Uddannelsesaftaler: Budgetlagt med et beløb svarende til forbruget i
2016.

 Hjælpemidler: Budgetlagt med et beløb svarende til forbruget i 2016.
 Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: Budgetlagt ud

fra udgifter til delaktiviteterne uddannelsesaftaler og hjælpemidler.

4.2.1 Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Personlig assistance 
Aktiviteten er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2016. 

6 ugers jobrettet uddannelse 
Aktiviteten er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2016. 

Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

4.3 Erhvervsgrunduddannelse 
Tabel 6 Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse 

Erhvervsgrunduddannelse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Erhvervsgrunduddannelse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Erhvervsgrunduddannelse 1.030.201 840.720 840.718 840.718 840.718

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 

1. Erhvervsgrunduddannelse Der er budgetlagt med oprindelig budget 2018 minus 0,2 mio. 

kr. grundet en forventning om færre EGU-forløb. 

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 
 Undervisningsudgifter
 Refusion af udgifter med 50 % refusion
 Skoleydelse.

4.3.1 Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse 
Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Erhvervsgrunduddannelse 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 
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4.4 Driftsudgifter til Aktivering 

Tabel 7 Aktivitetsbudget for Driftsudgifter til aktivering 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 

1. Ordinær uddan-
nelse

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 
 Ordinær uddannelse A-dagpenge: Budgetlagt med oprindeligt bud-

get 2018
 Ordinær uddannelse Kontanthjælp: Budgetlagt med oprindeligt

budget 2018
 Ordinær uddannelse Revalidering: Budgetlagt med oprindeligt bud-

get 2018
 Ordinær uddannelse Sygedagpenge: Budgetlagt med oprindeligt

budget 2018

 Ordinær uddannelse Uddannelseshjælp: Budgetlagt med oprindeligt
budget 2018

 Ikke-refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse Kontant-
hjælp: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

2. Øvrige driftsud-

gifter til aktive-
ring

 Jobparate Kontanthjælpsmodtagere: Budgetlagt med oprindeligt

budget 2018.
 A-dagpengemodtagere: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Sygedagpengemodtagere: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Ledighedsydelse: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Ikke-arbejdsmarkedsparate Kontanthjælpsmodtagere: Budgetlagt

med oprindeligt budget 2018.
 Uddannelseshjælp: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

 Ressourceforløb: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Jobafklaringsforløb: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Godtgørelse: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

3. Statsrefusion
Driftsudgifter til

aktivering

Aktiviteten besår af følgende delaktiviteter: 
 Ledighedsrelateret driftsloft: Budgetlagt med oprindeligt budget

2018.
 Ikke-ledighedsrelateret driftsloft: Budgetlagt med oprindeligt bud-

get 2018.
 Refusion driftsudgifter ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Bud-

gettet svarer til 50 % af udgifterne til driftsudgifter. Budgetlagt
med oprindeligt budget 2018.

Ordinær uddannelse 0 0 0 0 0

Øvrige driftsudgifter til aktivering 0 0 0 0 0

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ordinær uddannelse 0 0 0 0 0

Øvrige driftsudgifter til aktivering 0 0 0 0 0

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Ordinær uddannelse 0 3.568.567 2.968.563 2.968.564 2.968.564

Øvrige driftsudgifter til aktivering 0 8.989.411 8.989.417 8.989.417 8.989.420

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering 0 -5.964.119 -5.964.105 -5.964.103 -5.964.103

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Driftsudgifter til aktivering

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.4.1 Periodiseret budget for Driftsudgifter til aktivering 

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Ordinær uddannelse 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Øvrige driftsudgifter til aktivering 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering 
Aktiviteten er periodiseret i forhold til driftsudgifterne til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. 

4.5 Jobrotation 
Tabel 8 Aktivitetsbudget for Jobrotation 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 

Andet beskæftigelses-
indsats  forsikrede ledi-
ge 

Aktiviteten var før 2018 en delaktivitet under aktiviteten Beskæftigelsesord-
ninger på rammen Tværgående områder. 

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 

 Ordinær uddannelse A-dagpenge: Budgetlagt med oprindeligt bud-
get 2018

 Ordinær uddannelse Kontanthjælp: Budgetlagt med oprindeligt bud-
get 2018

 Ordinær uddannelse Revalidering: Budgetlagt med oprindeligt bud-
get 2018

 Ordinær uddannelse Sygedagpenge: Budgetlagt med oprindeligt
budget 2018

 Ordinær uddannelse Uddannelseshjælp: Budgetlagt med oprindeligt

budget 2018
 Ikke-refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse Kontant-

hjælp: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledig 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledig 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledig 0 196.643 196.644 196.643 196.644

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobrotation

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.6 Sygedagpenge 

Tabel 9 Aktivitetsbudget for Sygedagpenge 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 

1. Sygedagpenge Der er budgetlagt med 460 helårspersoner i 2018 og i overslagsårene. 

Der er budgetlagt med en enhedspris på 170.597 kr., hvilket svarer til 
gennemsnitsprisen i 2016 

2. Statsrefusion sy-
gedagpenge

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner på aktiviteten 
Sygedagpenge. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvor-
dan Sygedagpengemodtagerne fordelte sig på refusionstrappen gennem-

snitligt fra januar til december i 2016. 

Refusionssatserne er beregnet ud fra, hvad kommunen reelt modtog i 
refusion på hvert refusionstrin i 2016 i forhold til, hvad kommunen udbe-
talte til Sygedagpengemodtagere på det pågældende refusionstrin. 

Antallet af helårspersoner og de tilhørende enhedspriser forventes at for-

dele sig således på refusionstrappen i 2018: 
 Statsrefusion Sygedagpenge 80 % refusionssats:

128 helårspersoner, enhedspris -73.782 kr.
 Statsrefusion Sygedagpenge 40 % refusionssats:

189 helårspersoner, enhedspris -65.388 kr.
 Statsrefusion Sygedagpenge 30 % refusionssats:

61 helårspersoner, enhedspris -65.894 kr.

 Statsrefusion Sygedagpenge 20 % refusionssats:
82 helårspersoner, enhedspris -55.345 kr.

3. Andet sygedag-
penge

Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 
 Befordringsgodtgørelse: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018..
 Hjælpemidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

 Refusion af befordringsgodtgørelse og hjælpemidler: Budgetlagt
med indtægter svarende til 50 % af udgifterne til delaktiviteterne
befordringsgodtgørelse og hjælpemidler.

Sygedagpenge 0 460 460 460 460

Statsrefusion Sygedagpenge 0 460 460 460 460

Andet  Sygedagpenge 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sygedagpenge 0 170.597 170.586 170.586 170.586

Statsrefusion Sygedagpenge 0 -66.004 -65.992 -65.992 -65.992

Andet  Sygedagpenge 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sygedagpenge 0 78.469.607 78.469.608 78.469.609 78.469.609

Statsrefusion Sygedagpenge 0 -30.360.342 -30.360.353 -30.360.351 -30.360.352

Andet  Sygedagpenge 0 60.426 60.429 60.429 60.429

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.6.1 Periodiseret budget for Sygedagpenge 

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Sygedagpenge 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Statsrefusion sygedagpenge 

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion 
i december. 

Andet Sygedagpenge 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes et bedre bud på en mere præcis budgettering. 

4.7 Fleksjob 
Tabel 10 Aktivitetsbudget for Fleksjob 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10 

1. Fleksjob Aktiviteten er under udfasning som følge af fleksjobreformen fra 2013. I det 
oprindelige budget for 2018 var der budgetlagt med et fald i antal helårs-
personer på 8 % om året, men dette er i det korrigerede budget nedjuste-
ret til 5 % om året. 

Der er i 2018 budgetteret med 176 helårspersoner til en enhedspris på 
222.231 kr. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitlige pris 
på Fleksjobbere ud fra forbruget i 2016. 

2. Andet fleksjob Andet fleksjob består af følgende delaktiviteter: 

 Førtidspensionister i løntilskud: Budgetlagt med 19 helårspersoner
til en enhedspris på 24.901 kr.

 Driftsudgifter til personer i fleksjob: Budgetlagt med 50.015 kr.

Fleksjob 0 176 167 159 151

Andet Fleksjob 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Fleksjob 0 222.231 222.225 222.225 222.225

Andet Fleksjob 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Fleksjob 0 39.111.596 37.111.572 35.333.775 33.555.975

Andet Fleksjob 0 -25.171.056 -23.870.410 -22.714.379 -21.558.348

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Fleksjob

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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svarende budget 2017. 

 Statsrefusion Løntilskud Førtidspensionister og Driftsudgifter fleks-
job: Budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 50 % af udgif-
terne til aktiviteterne ”Førtidspensionister i løntilskud” og ”Driftsud-
gifter til personer i fleksjob”.

 Statsrefusion fleksjob: Budgetlagt med et indtægtsbudget svarende

til 65 % af udgifterne til aktiviteten fleksjob. 176 helårspersoner til
en enhedspris på -144.504 kr.

4.7.1 Periodiseret budget for Fleksjob 
Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Fleksjob 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da regningerne kommer tilfældigt i løbet af året. 
Andet Fleksjob 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele ligesom aktiviteten fleksjob.. 

4.8 Fleksløntilskud 
Tabel 11 Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud 

Fleksløntilskud 0 72 67 60 60

Statsrefusion Fleksløntilskud 0 72 66 60 60

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016 0 170 192 192 192

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 

1.1.2016
0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Fleksløntilskud 0 176.151 175.814 175.519 175.518

Statsrefusion Fleksløntilskud 0 -114.549 -114.551 -114.551 -114.551

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016 0 171.067 170.750 170.754 170.753

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 

1.1.2016
0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Fleksløntilskud 0 12.683.709 11.611.992 10.540.264 10.540.265

Statsrefusion Fleksløntilskud 0 -8.247.663 -7.560.358 -6.873.053 -6.873.053

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016 0 29.081.513 32.795.108 32.795.109 32.795.108

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 

1.1.2016
0 -13.553.123 -15.264.925 -15.264.924 -15.264.925

Tabel 11: Aktivitetsbudget for Flekslønstilskud

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 11 

1. Fleksløntilskud Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget til 

borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed fleksløntilskud, 
som ikke er omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med 72 hel-
årspersoner i 2018, hvilket svarer til et fald på 7 helårspersoner i forhold til 
året før. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af gennemsnitspriserne i 
perioden april 2016 - marts 2017. 

 Fleksløntilskud: 70 helårspersoner, enhedspris 178.621 kr.

 Fleksløntilskud (Selvstændige): 2 helårspersoner, enhedspris
90.109 kr.

2. Statsrefusion
Fleksløntilskud

Aktiviteten er budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af ud-
gifterne til aktiviteten Fleksløntilskud, enhedspris -114.549 kr. 

3. Fleksløntilskud re-

fusionsordning
1.1.2016

Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget 

efter 1.7.2014 og som derfor er omfattet af refusionsreformen. I forbindel-
se med 2. budgetkorrektion i 2017 er indfasningen blevet opjusteret, såle-

des at der forventes at komme 4 nye borgere til ordningen hver måned. 
I 2018 er der budgetteret med 170 helårspersoner, hvilket er 65 helårsper-
soner mere end i det oprindelige budget for 2018. 

 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016:
150 helårspersoner, enhedspris 185.326 kr.

 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige):
20 helårspersoner, enhedspris 64.134 kr.

4. Statsrefusion
Fleksløntilskud re-

fusionsordning
1.1.2016

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af fleksløntilskud ref. 1.1.2016. 
Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan fordelingen 

gennemsnitlig var i perioden april 2016 - marts 2017. 

Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016: 
 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 0-4 uger:

3 helårspersoner, enhedspris -148.317 kr.
 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 5-25 uger:

12 helårspersoner, enhedspris -74.160 kr.

 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 26-51 uger:
9 helårspersoner, enhedspris -55.619 kr.

 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, over 52 uger:
126 helårspersoner, enhedspris -37.080 kr.

Fleksløntilsud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige): 

 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 5-25 uger:
1 helårsperson, enhedspris -25.668 kr.

 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 26-51 uger:
1 helårsperson, enhedspris -19.248 kr.

 Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), over 52 uger:
18 helårspersoner, enhedspris -12.832 kr.

Derudover modtager kommunen et årligt fleksbidrag på -39.822 kr. for alle 
170 helårspersoner på fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016. 
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4.8.1 Periodiseret budget for Fleksløntilskud 

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Fleksløntilskud 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da regningerne kommer tilfældigt i løbet af året. 

Statsrefusion Fleksløntilskud 
Der hjemtages først refusion fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. 

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016 

Aktiviteten er periodiseret med en stigning over året, da der hver måned forventes at komme nye bor-
gere på ydelsen. 

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016 
Der hjemtages først refusion fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. 

4.9 Ledighedsydelse 
Tabel 12 Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse 

Ledighedsydelse 0 43 41 39 39

Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 0 36 38 40 42

Statsrefusion Ledighedsydelse 0 36 36 36 36

Andet  Ledighedsydelse 0 26 26 26 26

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ledighedsydelse 0 191.444 191.427 191.409 191.409

Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 0 189.926 189.926 189.926 189.926

Statsrefusion Ledighedsydelse 0 -42.750 -42.750 -42.750 -42.750

Andet  Ledighedsydelse 0 -61.107 -61.304 -61.518 -61.518

Udviklingen i kr.

Ledighedsydelse 0 8.232.086 7.848.501 7.464.938 7.464.940

Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 0 6.837.348 7.217.195 7.597.048 7.976.900

Statsrefusion Ledighedsydelse 0 -1.311.008 -1.311.010 -1.311.011 -1.311.011

Andet  Ledighedsydelse 0 -1.583.560 -1.527.393 -1.471.213 -1.471.212

Tabel 12: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse

Udviklingen i mængden 
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 12 

1. Ledighedsydelse Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om ledighedsydelse til 

borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed ledigheds-
ydelse, som ikke er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. 
januar 2016. Der er budgetteret med 43 helårspersoner i 2018. Enheds-
prisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 
2016 -marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 191.444 kr. 

2. Ledighedsydelse –

refusionsordning
1.1.2016

Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om ledighedsydelse til 

borgere, der er visiteret til fleksjob efter 1.7.2014 og dermed ledigheds-
ydelse, som er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. janu-
ar 2016. Der er budgetteret med 36 helårspersoner i 2018. Enhedspri-
sen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 
- marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 189.926 kr.

3. Statsrefusion ledig-

hedsydelse - refusi-
onsordning

1.1.2016

Aktiviteten er budgetlagt på baggrund af antallet af helårspersoner på 

ledighedsydelse – refusionsordning 1.1.2016. Helårspersonerne er i 
2018 fordelt på refusionstrappen ligesom de var fordelt gennemsnitligt i 

perioden april 2016 – marts 2017. 
 Statsrefusion ledighedsydelse – ref. 1.1.2016, 5-25 uger:

3 helårspersoner, enhedspris -76.000 kr.
 Statsrefusion ledighedsydelse – ref. 1.1.2016, 26-51 uger:

3 helårspersoner, enhedspris -57.000 kr.
 Statsrefusion ledighedsydelse – ref. 1.1.2016, over 52 uger:

30 helårspersoner, enhedspris -38.000 kr.

4. Andet Ledigheds-
ydelse

Aktiviteten består af udgifter til befordring, som er budgetlagt med op-
rindeligt budget 2018. 
Desuden dækker aktiviteten over delaktiviteten ”Statsrefusion Ledig-

hedsydelse”, som er budgetlagt på baggrund af aktiviteten ”Ledigheds-
ydelse”. 

Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen sådan som helårsperso-
nerne var fordelt i perioden april 2016 – mart 2017: 

 Statsrefusion Ledighedsydelse 30 %:

23 helårspersoner, enhedspris -56.180 kr.

 Statsrefusion Ledighedsydelse 50 %:
3 helårspersoner, enhedspris -98.880 kr.
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4.9.1 Periodiseret budget for Ledighedsydelse 

Figur 11 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Ledighedsydelse 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da regningerne kommer tilfældigt i løbet af året. 

Ledighedsydelse – refusionsordning 1.1.2016 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da regningerne kommer tilfældigt i løbet af året. 

Statsrefusion Ledighedsydelse 
Der hjemtages først refusion fra marts. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. 

Andet Ledighedsydelse 
Statsrefusionen er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

4.10 Revalidering 
Tabel 13 Aktivitetsbudget for Revalidering 

Revalideringsydelse 0 6 6 6 6

Andet Revalidering 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Revalideringsydelse 0 170.361 170.362 170.362 170.362

Andet Revalidering 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Revalideringsydelse 0 1.022.177 1.022.173 1.022.173 1.022.173

Andet Revalidering 0 -154.870 -154.880 -154.878 -154.877

Tabel 13: Aktivitetsbudget for Revalidering
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 13 

1. Revalidering Aktiviteten er budgetlagt med 6 helårspersoner i 2018, hvilket er en 

nedjustering på to helårspersoner i forhold til 2017. 
Enhedsprisen er beregnet ud fra, hvad gennemsnitprisen var i perioden 
april 2016 - marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 170.361 kr. 

2. Andet Revalidering Aktiviteten består af to delaktiviteter: 
Statsrefusion Revalideringsydelse: Antallet af helårspersoner er fordelt 
på refusionstrappen, efter hvordan fordelingen var i perioden april 2016 

- marts 2017.
 Statsrefusion Revalideringsydelse over 52 uger:

6 helårspersoner, enhedspris -34.085 kr.

Hjælpemidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 
Statsrefusion hjælpemidler: Budgetlagt med 50 % af udgifterne til de-
laktiviteten hjælpemidler. 

4.10.1 Periodiseret budget for Revalidering 
Figur 12 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Revalideringsydelse 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 
Andet Revalideringsydelse 
Udgifter og refusion til hjælpemidler er periodiseret i 1/12-dele.  
Der hjemtages først statsrefusion for Revalideringsydelse fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 
måneders statsrefusion i december. 
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Jobcenteret  
Tværgående områder 

1. Tværgående områders primære aktiviteter
Primære aktiviteter 
Området omfatter primært Jobcenterets lønbudget samt budget til diverse lægeerklæringer og den 
såkaldte sundhedskoordinator samt klinisk funktion, der benyttes ift. rehabiliteringteamets møder. 

2. Resultatmål
For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2018. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelser på max +/- 2 % for rammen samlet 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2018. 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Tværgående områders bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Tværgående områders driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-
viteter.  

Som følge af en organisationsændring falder budgettet for Tværgående Områder fra 2017 til 2018 og i 
overslagsårene, idet nogle aktiviteter overflyttes til andre rammer i centeret. 

Lønbudgettet falder dels som følge af, at aktiviteten ”Mentor” er overflyttet til rammen Aktivafdelingen og 
dels at aktiviteten ”Driftsudgifter til aktivering” er overflyttet til rammen Arbejdsmarkedsafdelingen. Fal-

det opvejes til dels af overdragelsen af ydelsesteamet fra Center for Borgerservice pr. 1/6 2017.  

Derudover falder budgettet til ”Øvrige udgifter”, idet aktiviteten ”Driftsudgifter til aktivering" er overflyt-
tet til rammen Arbejdsmarkedsafdelingen. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 31.747 28.121 27.058 27.058 26.861

Øvrige udgifter 15.499 4.116 3.916 3.916 3.916

Udgifter totalt 47.246 32.236 30.974 30.974 30.777

Indtægter totalt -7.344 -168 -168 -168 -168

Nettobevilling i alt 39.902 32.069 30.806 30.806 30.609

Tabel 1 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Mentor 2.615 0 0 0 0

Driftsudgifter til aktivering 6.600 0 0 0 0

Beskæftigelsesordninger 1.622 1.102 1.102 1.102 1.102

Jobcentre 26.250 28.013 26.750 26.750 26.554

Administration 2.816 2.954 2.954 2.954 2.954

Andet Jobcenter 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 39.902 32.069 30.806 30.806 30.609

Tabel 2 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på områder

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget 

forslag 

2020

Budget 

forslag 

2021
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Tabel 2 viser udviklingen i driftsbudgettet for Tværgående områder fordelt på de enkelte områder. 

Området ”Jobcentre” dækker over Jobcenterets lønbudget. Der er lagt en stigning ind i budgettet fra 
2017 til 2018 som følge af etablering af Nordsjællands Rekrutterings Service. Derudover er ydelsestea-
met overflyttet til Jobcentret fra Center for Borgerservice pr. 1/6 2017. Overflytningen medfører en stig-
ning i lønbudgettet på 2,8 mio. kr. i 2018. I 2019 og i overslagsårene sker der et fald i budgettet, som 
følge af udløb af to midlertidige opnormeringer medio 2018. 

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Tabel 3 viser de prioriteringsforslag, som er vedtaget politisk og som vedrører denne ramme. For jobcen-
terets vedkommende omfatter de fleste prioriteringsforslag mere end en ramme. Beløbene i tabel 3 med-
tager derfor kun de ændringer, som omfatter Tværgående områder. Samlet set påvirker de vedtagne 
prioriteringsforslag Tværgående områder med ca. 0,9 mio. kr. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Området under et Der er lav risiko for udsving i udgifterne på dette område, idet det hovedsa-
geligt udgøres af lønudgifter og udgifter til lægeerklæringer. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Løn er periodiseret med en lønfordelingsnøgle 

Øvrige udgifter og indtægter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CEI18-101 D: Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

Rådhus

Jobcenter 640 -120 -120 -120 -120

Total reduktion -120 -120 -120 -120

JOB18-101 D: 

Misbrugskonsulent til  

varetagelse af parallelindsats

Jobcenter 640 500 500 500 500

JOB18-103 D: Forstærket 

indsats over for forsikrede 

ledige

Jobcenter 640 500 500 500 500

Total udvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Udvidelse

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 

Aktiviteten Jobcentre udgøres primært af lønbudgettet og er derfor periodiseret med en lønfordelings-
nøgle. 

Beskæftigelsesordninger, Administration og Andet Jobcenter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er 
bedste bud på  en periodisering. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 

Alle indtægter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Jobcentre Forudsætningen for at Job-
centeret kan overholde bud-
getterne vedrørende forsør-

gelsesydelserne er, at der er 
tilstrækkeligt med persona-
leressourcer til at forestå 
indsatsten over for borger-
ne. 

Tilstrækkelig 
bemanding i 
Jobcenteret. 

Foresat fore-
byggelses af 
sygefravær. 

Ledelsen i Job-
centeret. 
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4. Driftsbudget for Tværgående områder
4.1 Beskæftigelsesordninger 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesordninger 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Beskæftigelsesordninger Aktiviteten består af en række delaktiviteter: 

 Pulje til personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune:
Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

 Andet beskæftigelsesordninger:
o Lønudgifter til kontant- og uddannelseshjælp tilskud:

Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
o Hjælpemidler: Budgetlagt med oprindeligt budget

2018.

o Befordring: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Statsrefusion Beskæftigelsesordninger: Budgetlagt med op-

rindeligt budget 2018.

4.1.1 Periodiseret budget for Beskæftigelsesordninger 

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Beskæftigelsesordninger 
Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en peridodisering. 

Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Beskæftigelsesordninger 1.622.496 1.101.766 1.101.771 1.101.771 1.101.771

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesordninger

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021

110



4.2 Jobcentre 

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Jobcentre 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 

1. Jobcentre Aktiviteten udgøres af Jobcentrets Lønsum. Budgettet stiger fra 2017 til 2018 
som følge af ansættelse af en virksomhedskonsulent, medfinansiering af 
Nordsjællands Rekrutterings Service og overdragelsen af ydelsesteamet fra 
Center for Borgerservice pr. 1/6 2017. 

Desuden tilføres 0,88 mio. kr. i 2018 grundet initiativerne i Jobcentrets priori-
teringsforslag. 

4.2.1 Periodiseret budget for Jobcentre 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Jobcentre 
Aktiviteten er periodiseret efter en lønfordelingsnøgle, da lønnen udgør størstedelen af budgettet til akti-

viteten. 

Jobcentre 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Jobcentre 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Jobcentre 26.249.669 28.013.261 26.750.476 26.750.477 26.553.804

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Jobcentre

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.3 Administration 

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Administration 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 

1. Klinisk funktion Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

2. Lægeerklæringer Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. 

3. Administration an-
det

Administration andet består af følgende delaktiviteter: 
 Sundhedskoordinator: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Tolkebistand: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
 Udgifter til lægeskøn: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

4.3.1 Periodiseret budget Administration 
Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Alle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 

Klinisk Funktion 0 0 0 0 0

Lægeerklæringer 139 138 138 138 138

Administration Andet 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Klinisk Funktion 0 0 0 0 0

Lægeerklæringer 12.652 1.055 1.054 1.054 1.054

Administration Andet 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Klinisk Funktion 352.680 357.280 357.283 357.282 357.282

Lægeerklæringer 1.741.298 1.815.842 1.815.847 1.815.849 1.815.849

Administration Andet 721.649 780.558 780.554 780.555 780.554

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Administration

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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4.4 Andet Jobcenteret 

Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Andet Jobcenter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 

1. Andet Jobcente-
ret

Der er tale om en aktivitet, hvor der er fuld statsrefusion på udgifterne. Derfor 
fremgår der et budget på 0 kr. i tabel 7. 

Aktiviteten består af to delaktiviteter: 

 Hjælp til uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt med budget 2017 –
omfattet af 100 % statsrefusion.

 Statsrefusion uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt med oprindeligt
budget 2018.

Andet  Jobcenteret 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Andet  Jobcenteret 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Andet  Jobcenteret -1 -5 1 1 0

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Andet Jobcenter

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Center for Social Service 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål 
Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hen-
syntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov 
om Social Service.   

Primære opgaver  
Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myn-
dighed og udførende enheder. 

Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller 
individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper: 

 Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende.

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder: Børn og Voksne. De udførende enheder består af 
udekørende teams, rusmiddelbehandling, værested og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige 
målgrupper. 

Politisk udvalg 
Center for Social Service hører under Social- og Sundhedsudvalget. 

2. Strategi og resultatmål

Center for Social Service primære fokusområder for 2018 er: 

 ”Egemodellen Tæt på Tværs”:

o Fortsat implementering af Tæt på Tværs på det sociale område, både børn og voksne

o Fortsat implementering af Tæt på Tværs på dele af børnehandicapområdet

o Implementering af Tæt på Tværs på dele af voksenhandicapområdet

 Understøttelse af sammenhængen mellem Tæt på Tværs børnesporet og almenområdet via

o Forstærket indsats på ASF området

o Projekt skolevægring

o Light dagbehandlingstilbud

 Ibrugtagen af Egedal Familiehus

 Voksen handicap indsats – særligt med fokus på området for voksne med handicap, hvor udgif-

terne er stigende

 Udvikling og opstart af et klubtilbud til voksne med funktionsnedsættelse

 Udvikling og opstart af ”lørdagsaflastning” for børn

 Afdækning af muligheder for etablering af et Bo- og opgangsfællesskab for ASF målgruppen

 Øget opsøgende arbejde på rusmiddelområdet

 Forsat implementering af Projekt Fremtidens Botilbud EKBA

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Opfølgning og sikring af vedtagne reduktioner opnås som følge af 
”Egemodellen Tæt på Tværs”. 

Børneområ-

det: 

8 mio. kr. i 

forhold til 
2016 niveau. 

Voksenområ-

det: 
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6,8 mio. kr. i 

forhold til 
2016 niveau. 

Voksen Handicap Indsats. Reduktioner fra budgetaftalen 2017 
fastholdes. 

-8,5 mio. kr.

Drift af Egedal Familiehus, som skal sikre en driftsreduktion via 
hjemtagelse af forebyggende opgaver. 

Overholdelse 
af driftsbudget 
på 3,1 mio. 
kr. 

ASF- forstærket indsats -1,5 mio. kr.

Forebyggelse af dagbehandling for børn med skolevægring -1,4 mio. kr.

Lokal lørdagsaflastning for børn med handicap -0,1 mio. kr.

Light dagbehandlingstilbud 6,4 mio. kr. 

Overholdelse af regnskabsresultat 2018 for hele centeret +/- 3 
mio. kr. af korrigeret budget. 

+/- 3 mio. kr. 

Beskrivelse af mål Måltal 

Faglige mål: Forsat udrulning af ”Egemodellen Tæt på Tværs” og de kulturæn-

dringer, der skal forankres på tværs af kommunen. Tæt på Tværs 
er en metode med investering i tid hos rådgiver/sagsbehandler til 
hurtigere og tættere opfølgning på tværs af centre for at forebyg-
ge langvarige og dyre ydelser. 

Fælles: 

Der skal ses bevægelser på indsatstrappen mod normaliserings-
perspektivet ved enten bevægelse op ad indsatstrappen med 
målet, at bringe borger ned ad trappen igen eller ved bevægelse 
ned ad indsatstrappen 

Børneområdet: 
Underretningsalderen for førstegangsunderretninger skal falde fra 

2017 til 2018 

Alderen på børn og unge, som CSS modtager 1. gangs underret-

ninger på, skal bringes ned. Alderen skal ændres fra/til: 

Alder 
januar 

2016/pct. 
december 
2019/pct. 

0-5 år 15 25 

6-13 år 39 50 

14-17 år 46 25 

Brugen af netværksanbringelse og anbringelse i plejefamilier skal 
stige parallelt med, at brugen af opholds- og institutionsanbrin-

gelser skal falde 

Voksenområdet: 
Flere borgere skal visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor individu-
elle forløb. Måltallet er 10% af de i regnskab 2017 §85 forløb, 

skal ultimo 2018 være i gruppeforløb. 

Flere borgere skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte fremfor 
ophold i et § 107 botilbud 

Underret-
ningsantal 
skal falde jf. 
skema. 

Stigning i §85 
gruppeforløb 

på 10% fra 

ult. 2017 til 
ult. 2018. 

Ibrugtagning af Egedal Familiehus med et højt fagligt niveau og 
stor fleksibilitet med fuld effekt i 2018. 

80 % udnyt-
telse af kapa-
citet. 

Iværksættelse af handlemuligheder på området for voksne med 
handicap med henblik på at reducere udgifterne med 8,5 mio. kr. 
i 2017. 

Implemente-
ring af hand-
leplanens 
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indsatsområ-

der. 

Planlægning, projektering og afdækning af muligheder for opret-
telse af Bo- og opgangsfællesskaber. 

Planlægning 
og udførelse. 

Etablering af lørdagsaflastning. 
Projektering, 
udvikling og 
etablering. 

Forsat udvikling af ”projekt skolevægring”. 
Forsat udvikling og implementering af indsatser og arbejdsgange i 
samarbejde med CSD. 

10 helårssager 
mindre ultimo 
2018 end pri-
mo 2017. 

Projekt Fremtidens Botilbud EKBA. Implemente-
ring af hand-

leplan. 

Udvikling og planlægning af et klubtilbud til voksne med funkti-
onsnedsættelse. 

Projektering, 
udvikling og 
igangsættelse 
af nyt tilbud. 

Udvikling og planlægning af en forstærket ASF indsats. 

Projektering og implementering af de tre spor i plan: 
 Dagtilbud og skole
 STU
 Evt. gymnasialt spor.

Projektering 
og implemen-
tering af: 
Dagtilbud og 
skole, STU og 
Evt. gymnasi-

alt spor. 

Maksimalt sygefravær 
Sygefravær differentieret: 
Administrationen max. 3,0 % 
Dagtilbud max. 4,5 % 

Botilbud max. 6,5 % 

4,5 % 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Budgetforslag 2018 er lig korrigeret budget 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning (PL = Kommunernes 

Landsforenings udmeldte forventede pris- og lønskøn).  

I tabel 1 er budgetforslaget 2018 i 2018-prisniveau, og budget 2017 er i 2017-prisniveau, for at kunne 

sammenholde 2017 budget, med det kendte budget 2017. De tekniske korrektioner, der er foretaget af 
administrationen, omhandler alene fordelingen af budget mellem rammer, som redegøres for under tabel 
2.  

Center for Social Service har i forhold til andre centre en høj andel af øvrige udgifter svarende til 58 % af 
udgifterne. Det skyldes, at ydelserne, der visiteres af myndighed, købes af både andre kommunale og 
private leverandøre, samt af egne leverandøre.  

Lønudgifterne, som udgør 42 % af de samlede udgifter, vedrører halvdelen af lønudgifter på Botilbuddet 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud. Indtægterne, som svarer til 23 % af udgifterne, skyldes, at ca. 

2/3 af botilbudspladserne købes af andre kommuner.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 174.782 178.442 178.442 178.442 178.442

Øvrige udgifter 236.594 242.309 240.883 240.883 240.883

Udgifter totalt 411.376 420.751 419.325 419.325 419.325

Indtægter totalt -97.577 -98.098 -97.824 -97.824 -97.824

Nettobevilling i alt 313.799 322.652 321.501 321.501 321.501

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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I tabel 2 vises centerets budget fordelt på rammer.  
 

Stigningen på Sekretariatets ramme fra korrigeret budget 2017 til budget 2018-21, er alene fremskrevet 
med PL.  

 
Der er omplaceret 0,5 mio. kr. fra hhv. budget fra rammerne Socialpsykiatri og Udsatte området samt 
Børn og Handicap til Myndighed og Bestiller, som skyldes, at der var indlagt en forventning om højere § 
85-støtte hos udfører til borgerne, der bor på Porsebakkens midlertidige lejligheder, end der faktisk var 
nødvendigt.  

 
Når Børn- og Handicaprammen stiger, skyldes det, at Egedal Familiehus driftsbudget ligger på denne 
ramme, og er indarbejdet med helårsvirkning i 2018 og frem.  
 
Rammen Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er på den ene side reduceret med 5,1 mio. kr., som 
følge af indarbejdelse af budgetaftalen 2017, og samtidigt udvidet med en ekstra solistplads på Kirkeen-
gen, konsekvensen af dette er ligeledes indarbejdet på rammen Myndighed, salg af pladser.  

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Social- og sundhedsudvalget

Sekretariat 10.242 10.513 10.513 10.513 10.513

Myndighed og bestiller 154.755 160.965 159.814 159.814 159.814

Børn og Handicap 18.279 18.940 18.940 18.940 18.940

Socialpsykiatri og udsatte områder 21.850 21.649 21.649 21.649 21.649

Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter 108.673 110.585 110.585 110.585 110.585

Nettobevilling i alt 315.320 322.652 321.501 321.501 321.501

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på udvalg og rammer

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 
Ved kommunens tre årlige budgetopfølgninger i 2017, vil der blive fulgt op på forudsætningerne for det 
vedtagne budget præsenteret i dette budgetnotat og bilag. Forskellen mellem forventet årsforbrug og 
budget vil blive forklaret som afvigelsesforklaringer i budgetopfølgningerne. Afvigelsesforklaringer vil 
blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet, som er bilagt dette notat. Der skal forklares på afvigelser, 
såfremt afvigelsen er større end væsentlighedskriteriet. 

Område Kriterium 

Myndighed Afvigelse på +/- 350.000 kr. i forhold til årsprognosen per aktivitet. 

Udførerenheder Afvigelser på +/- 2 % dog minimum 100.000 kr. 

Samlet for centeret Målet for prognosepræcision er, at regnskabsresultatet for 2018 for centeret 
er +/- 2 mio. kr., det svarer til en præcision på under 1 % nemlig 0,6 %. Mål-
tallet i 2016 var 2 %. 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Myndighed Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 1.530 1.530 1.530

Indtægter 0 0 0 0

Løn 2.666 6.400 6.400 6.400

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 500 500 500 500

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 3.166 8.430 8.430 8.430

Myndighed Løn 0 0 0 0

Øvrige -80 -440 -480 -480

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige -1.375 -1.375 -1.375 -1.375

Indtægter 0 0 0 0

Løn 1.000 1.000 1.000 1.000

Øvrige -1.260 -2.800 -2.800 -2.800

Indtægter 0 0 0 0

Løn 1.000 2.000 2.000 2.000

Øvrige -3.250 -5.750 -5.750 -5.750

Indtægter 750 750 750 750

Løn 0 0 0 0

Øvrige -120 -120 -120 -120

Indtægter 0 0 0 0

Total effektivisering -3.335 -6.735 -6.775 -6.775

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

Effektivisering

CSS18-101 D: Lokalt 

lørdagsaflastning for børn med 

handicap

CSS18-105 D:Forstærket indsats 

for autisme spektrum forstyrelser 

(ASF), besparelse på tabt 

arbejdsforjeneste

CEI18-101 D: Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

RådhusVagtordning

Udvidelse

CSS18-01D: Mulighed for §85 på 

ferie i udlandet i 10 dage fra 2019

CSS18-04 D: 

Dagbehandlingstilbud - light

CSS18-03 D NY:Pulje til klubtilbud 

til psykisk udviklingshæmmede
Egedal Kommunes Bo og 

Aktivitetscenter

CSS18-102 D: Forebyggelse af 

dagbehandling for børn med 

skolevægring

CSS18-104 D: Tæt-på-Tværs 

Voksen handicap - ny målgruppe
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Priser på Fore-
byggende foran-
staltninger på det 
sociale område 

Udrulningen af ”Egemodellen Tæt på Tværs” skal fortsættes på hele det socia-
le område. Det forventes at have effekt på både interne og eksterne priser.  

Der er særligt fokus på arbejdet på tværs af fagcentre. Budgetforudsætningen 
i 2018 er, at den samlede pris per sag i gennemsnit falder 20.000 kr. per år 
fra 1.1.2016 til 1.1.2017, og at priserne samlet set holdes på det niveau i 

2018. 

2. Priser på Fore-
byggende foran-

staltninger på 
området for han-
dicappede børn 

I 2017 udvides ”Egemodellen Tæt på Tværs” til området for handicappede 
børn. Der forventes en tilsvarende reduktion i den gennemsnitlige pris per sag 

fra 1.1.2017 til 31.12.2017, som fastholdes i 2018. 

 

3. Varigheden på 
Forebyggende 

foranstaltninger 

på det sociale 
område 

Den fortsatte udrulning af ”Egemodellen Tæt på Tværs”, forventes at ændre 
på varigheden af de ydelser, der leveres. 

Der er øget fokus på opfølgning og effekt, og det forventes at have effekt på 
varigheden af de ydelser, der leveres. Groft skitseret forventes kortere og 
mere målrettede forløb. Det er forventningen, at der vil være færre langvarige 
standardydelser, men flere korte fleksible ydelser samt flere længerevarende 
og mere indgribende ydelser. 

4. Antallet af an-
bringelser og op-
hold for børn og 
unge 

Der budgetlægges med de kendte udgifter på området og ”almindelig” til og 
afgang. Området er derfor sårbart overfor tilgang af dyre enkeltsager, hvilket 
var tilfældet i 2016.  

I forhold til KL nøgletal har Egedal Kommune et lavt antal anbragte til medi-
um. 

5. Prisen og antal af 
midlertidige og 
længerevarende 
botilbud for voks-
ne 

På botilbud efter SEL §§ 108 og 107 er antallet af borgere rimelig konstant. 
Alligevel stiger udgifterne. Det er altså priserne, der driver udgifterne op på 
området. Prisstigningerne er kendetegnet ved, at få borgere bliver meget dy-
rere. Der er ikke tale om en generel prisstigning på området. 

Socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det er i 2016 ble-
vet tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets 

sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Dette påvirker Egedal Kommunes 
egne tilbud, og det forventes også at have en betydelig effekt på de eksterne 
priser. 

6. Antallet af børn i 
eksterne Dagbe-
handlingstilbud 

Der er over de seneste år set en meget stor stigning i antallet af børn, der 
ikke kan rummes i folkeskolen, og som derfor visiteres til dagbehandling. 

Antallet er steget fra 29 i skoleåret 2013/14 til 42 i skoleåret 2015/16. Der er 

forbrug på med 42 i skoleåret 2016/2017, men budgettet er pt. ikke korrige-
ret i 2017/2018. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

 

 

 

Løn:  
Løn er periodiseret ud fra normalfordelingen af fast løn. På botilbudsområdet, som udgør halvdelen af 
de samlede lønudgifter, vil der være et større forbrug i forbindelse med sommerferie august og sep-

tember.  
 
Øvrige udgifter:  
Øvrige udgifter falder meget ujævnt, hvilket ses af den røde graf, som afspejler korrigeret budget 2017.   
 
På nuværende tidspunkt er det for tidligt at estimere, hvilke måneder forbruget vil fordele sig i. Der vil 
komme en ny prognose i efteråret 2017, som vil blive indarbejdet i budget 2018. 

 
Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.  

 

 
 
Indtægter:  
Indtægterne i 2017 var meget svingende, hvilket dels skyldes forskellen mellem antal dage i måneden, 
og dels skyldes ændringer i aktiviteter samt bogføring af flygtningerefusion. I 2018 forventes indtæg-

terne at være mere jævnt fordelt. Endvidere forventes refusion for en flygtningesag med 100 % stats-
refusion at ophøre juni 2018. 

 
3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

Center for Social 
Service, Jobcen-

ter, Center for 
Skole og Dagtil-
bud, Center for 

Det er afgørende, at det 
lykkes med en bred udbre-

delse og forankring af meto-
derne i Tæt på Tværs. 

Det er en nødvendighed, at 

I 2018 er bud-
gettet reduceret 

med 12,7 mio. 
kr. vedrørende 
ydelser på soci-

Der er nedsat en 
tværgående ar-

bejdsgruppe med 
deltagelse fra  
CSS, JC, CSD, og 

CSS  
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Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

Borgerservice og 
Center for Sund-
hed og Omsorg.  

der samarbejdes på tværs af 
kommunen for at kunne 
realisere de vedtagne bud-
getreduktioner. 

Egedal Kommune har fået 
bevilliget godt 2 mio. kr. af 
statens SATS-puljemidler til 
uddannelse i forbindelse 
med Tæt på Tværs.  

alområdet. Risi-
koen vurderes at 
være -3 mio.kr.   

CBS  

Der laves løbende 
opfølgning på 
økonomien. 

Derudover er der 
etableret en pro-
jektorganisation 
for ”Egemodellen 
Tæt på Tværs”, 

hvor der løbende 
følges op på 
fremgangen. 
Projektorganisa-
tion går på tværs 
af centre, for at 

sikre en sam-

menhængende 
indsats. 

Tilgang af ud-

giftstunge bor-
gersager 

Det er et bevidst valg i 

kommunen, at der ikke skal 
puljes budgetmidler i fag-
centrene til evt. kommende 
ekstraordinære aktiviteter.  
Centeret er derfor sårbart 
overfor tilgang af nye sager, 
som ligger ud over det, der 

historisk har været på om-
rådet.  

Enkeltsager på det speciali-
serede område kan være 

meget omkostningstunge. 

Eksempelvis anbringelse af 
børn og unge på døgninsti-
tutioner og botilbud. 

 

Eksempelvis er der i 2017 
bevilliget et ekstra voksen 
botilbud til 1,7 mio. kr. år.   

1,7 mio. kr.  Løbende opfølg-

ning og dispone-
ringsstyring skal 
give indblik i til- 
og afgang og de 
økonomiske kon-
sekvenser heraf.  

Det skal sikre 
gennemsigtighed 
og give de bedste 
forudsætninger 
for at reagere og 

følge op på de 

afledte konse-
kvenser.   

Sekretariat  

Myndighed 

 

Egedal Familie-
hus 

Egedal Familiehus: Der er 
lagt reduktioner ind i drifts-
budgettet for myndighed, 
som skal realiseres ved at 

visitere til Egedal Familiehus 
fremfor til eksterne leveran-
dører.  

Denne driftsreduktion er helt 
afhængig af, at huset leve-

res funktionsklart til tiden. 

Der skal reduceres 1,1 mio. 
kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i 
2019 

 

1,1 mio. kr.  Der er nedsat en 
tværgående ar-
bejdsgruppe med 
CSS, CEI, CAS og 

CPK.  

CSS 

Flere store for-
andringsproces-
ser sideløbende 

Center for Social Service er i 
gang med to store foran-
dringsprocesser, og en ræk-
ke mindre som alle er afgø-
rende for at leve op til de 

20,3 mio. kr.  Der er nedsat 
styregrupper på 
begge projekter, 
og der er afsat 
mange ledelses-

CSS 
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Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

vedtagne budgetter. 

Det er Tæt På Tværs og 
Projekt Fremtidens botilbud 
EKBA Egedal Kommunes Bo- 

og Aktivitetscenter. 

Centrets målopfyldning af-
hænger af, at disse kultur-
ændringer lykkes. 

Der er vedtaget budgetre-
duktioner for Tæt på Tværs 
-10,1 mio. kr., Porsebakken 
-2,2 mio. kr. og Voksen 
handicap -8 mio. kr., som 

afhænger af disse foran-

dringsprocesser. 

ressourcer på 
projekterne. 

 

4. Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
 
Center for Social Service har ikke nogle anlæg i 2018-21 i det tekniske budget.  
Der er prioriteringsforslag om Bo- og opgangsfællesskab, som indgår i de politiske drøftelser og forhand-

linger om budgetaftalen for Budget 2018-21. 
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Center for Social Service 
Sekretariat 
 

1. Sekretariats primære aktiviteter 
 
Sekretariatet varetager ledelses- og administrationsopgaver for at; 

 servicere det politiske udvalg 

 lede og administrere centeret således, at Center for Social Services mål tilvejebringes. 

 

2. Resultatmål 
Væsentligste strategiske mål for budgetperioden 

 Understøtte  

 Fortsat implementeringen af ”Egemodellen Tæt på Tværs” 

 Understøtte implementering af reduktionen på handicapområdet 

 Understøtte forandringsprocesser på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud 

 Samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud om de konkrete prioriteringsemner, der 

går på med henblik på en styrkelse af helhedsorienterede og tidlig indsats tilgang til alle 
sager med snitflader mellem Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service. 

 Igangsættelse af helhedsorienteret indsats på ASF området. 

 Økonomistyring 

 Øget fokus på ledelsesinformation 

 Integration af CSC Vitae Social data i økonomistyringen 

 Udviklingsstrategien 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget. +/- 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 4,5 % 

Afrapportering af det 3-årige SATS-puljeprojekt.  Overholdelse 

af ministeriets 
deadlines.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er rammens driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Sekretariats bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Sekretariat driftsbudget fordelt på de sty-

ringsrelevante budgetniveauer, som er aktiviteter.  
 

 
 
Tabel 1 viser, at hovedparten af sekretariats ramme er løn. Det omfatter løn til rammeansvarlige ledere 
og løn til medarbejdere i sekretariatet. Der er endvidere 269.000 kr. i både indtægter og udgifter fra 
statens SATS-puljemidler i 2018. Endelig er der afsat knap 300.000 kr. til driftsmidler. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 9.611 8.327 8.327 8.327 8.327

Øvrige udgifter 1.077 632 363 363 363

Udgifter totalt 10.688 8.959 8.691 8.691 8.691

Indtægter totalt 0 -269 0 0 0

Nettobevilling i alt 10.688 8.691 8.691 8.691 8.691

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Tabel 1 og 2 viser også, at der er et fald i lønmidler fra 2017 til 2018, hvilket skyldes indarbejdelsen af 

administrative effektiviseringer på løn, HR og kommunikationsområdet. 
 

 
 
3.2.  Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter 
Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. løn Løn er budgetteret ud fra beregnet lønudgift for de ansatte rammeansvarlige 
ledere, hvis lønforbrug er på denne ramme. 
 
Løn på administrationen er styret ud fra den fastsatte ramme til administra-
tion, på baggrund af 2014-niveau prisfremskrevet til 2018-niveau. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Periodiseret ud fra normalfordelingen af fastansatte. 
 
Øvrige udgifter og indtægter: 
Der er bevilliget udgifter og indtægter til SATS-puljemidler, som afsluttes juli 2018. Netto 0 kr. da der 

er både indtægtsbudget og udgiftsbudget. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Ledelse - CSS 6.093 5.441 5.441 5.441 5.441

tværgående projekter og udgifter 746 0 0 0 0

Administration - CSS 3.849 3.249 3.249 3.249 3.249

Nettobevilling i alt 10.688 8.691 8.691 8.691 8.691

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretarait fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Der er ingen væsentlige 
risici forbundet med Sekre-
tariatet. 

4. Driftsbudget for rammen Sekretariat
4.1 Aktivitetsbudget 

Der er ingen priser og mængder på rammen Sekretariat. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. CSS-ledelse Forudsætningen for ledelsesaktiviteten er forventet løn, kompetenceudvikling, 
drift samt IT og inventar. 

2. CSS - administra-

tion

Forudsætningen for administrationsaktiviteten er løn til det administrative 

personale, drift og kompetenceudvikling. 

3. Tværgående ind-
satser

Der er modtaget SATS-puljemidler vedrørende 2016-18. Indtægterne er lig 
udgifterne. Budgettet er lagt ud fra de modtagne midler fra staten. 

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Sekretariat 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant område/ aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Figuren viser, at budgettet fordeler sig som normalfordeling af lønforbrug. 

Samtidig ses, at CSS-ledelse har et større forbrug i første halvår af 2018, end i sidste halvår. Det skyl-
des, at SATS-puljemidlerne afsluttes medio 2018, hvor der er bevilliget 269. 000 kr. i udgifter og ind-
tægter i første halvår. I denne figur er SATS-midlerne en del af området CSS-ledelse. 

Figuren viser, at CSS-ledelse har et indtægtsbudget i første halvår af 2018, men ikke i sidste halvår. 
Det skyldes, at SATS-puljemidlerne afsluttes medio 2018, og der er bevilliget 269. 000 kr. i udgifter og 

indtægter det første halvår. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant områder/aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Periodisering 

Figuren viser, at budgettet fordeler sig som normalfordeling af lønforbrug.  
 
Figuren viser, at CSS-ledelse har et indtægtsbudget i første halvår af 2018, men ikke i sidste halvår. 
Det skyldes, at SATS-puljemidlerne afsluttes medio 2018, og der er bevilliget 269. 000 kr. i udgifter og 
indtægter det første halvår. 
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Center for Social Service 
Myndighed og Bestiller 
 

1. Myndighed og Bestillers primære aktiviteter 
 Myndighed ledelse 

Ledelsen i Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den faglige, personalemæssige og økonomi-
ske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret. 
 

 Tilsynsteamet 
Medarbejderne i tilsynsteamet fører tilsyn med plejefamilier, aflastningsfamilier og børn anbragt på 

opholdssted eller institution samt egne aktivitetstilbud, som socialtilsynet ikke fører tilsyn med. 
 
 Råd- og vejledningsteamet 

Råd- og vejledningsteamet modtager alle ny-henvendelser til centeret. De er ansvarlige for at yde råd 
og vejledning samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til et af myndig-
hedsteamene. Teamet er endvidere ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn 

og unge, der modtages i kommunen. Derudover varetager teamet den fremskudte forebyggende ind-

sats ved deltagelse i inddragende netværksmøder på daginstitutionsområdet, afholdelse af temaaftener 
m.m. 

 
 Myndighed børn 

Myndighed på børneområdet består af to teams; børnehandicap og team børn, unge og familier.  
 
De har følgende ansvarsområder:  

Børnehandicap: Handicapkompenserende ydelser, udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner 
og følge op på foranstaltninger for børn, unge og familier med særlig behov for støtte kombineret med 
funktionsnedsættelse. 
 
Børn, unge og familier: Udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksætte og følge op 
på foranstaltninger for børn, unge og familier med særlig behov for støtte. Endvidere deltager ved ind-

dragende netværksmøder på skolerne og yde råd og vejledning til medarbejderne på skolerne en for-
middag om ugen. 
 

 Myndighed voksne 

Myndighed på voksenområdet består af to teams; voksenhandicap og psykiatri og misbrug. 
 
De har følgende ansvarsområder: 

Voksenhandicap: Handicapkompenserende ydelser herunder råd og vejledning på områderne. Udarbej-
de voksenudredning, handleplaner og følge op på foranstaltninger til voksne med funktionsnedsættel-
ser.  
 
Psykiatri og misbrug: Yde råd og vejledning indenfor psykiatri, udsatte og misbrugsområdet. Udarbejde 
voksenudredning, handleplaner og følge op på foranstaltninger til voksne indenfor målgruppen, herun-
der visitering til misbrugsbehandling. 

 
 Myndighed – salg af pladser 

Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Ege-
dal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. 
 

 
2. Resultatmål 
Væsentligste strategiske mål  

 ”Egemodellen Tæt på Tværs”: 

o Fortsat implementering af Tæt på Tværs på det sociale område, både børn og voksne  

o Fortsat implementering af Tæt på Tværs på dele af børnehandicapområdet 

o Implementering af Tæt på Tværs på dele af voksenhandicapområdet 

 

 Voksenhandicap: 

o Fortsat implementering af målene på voksenhandicapområdet 
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 Ibrugtagen af Egedal Familiehus 

 

 Opstart af aflastningstilbud på børnehandicapområdet (lørdagstilbud) 

 

 Understøttelse af sammenhængen mellem Tæt på Tværs børnesporet og almenområdet via 

o Forstærket indsats på ASF området 

o Projekt skolevægring 

o Light dagbehandlingstilbud 

 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

”Egemodellen Tæt på Tværs” 

Egemodellen Tæt På Tværs blev første gang vedtaget i budget 

2016 på det sociale område for både børn og voksne. I 2017 
blev modellen udvidet med børnehandicap, og i 2018 er vok-

senhandicap også taget med. Det betyder, at modellen nu 

rummer hele myndighedsområdet i Center for Social Service. 

I perioden er der investeret 3,4 mio. kr. i personale, for at 

reducere forbruget i alt 13,5 mio. kr. set i forhold til 2016 
niveau. 

Dette udvides i 2018 med yderligere 1 mio. kr. i investering og 

1,26 mio. kr. i reduktionsmål.  

Modellen er i dag organiseret i et børne- og et voksenspor.  

Børneområdet 

Budgetmålet på Børneområdet er samlet set på 8 mio. kr. i 
forhold til 2016 niveau.  

Voksenområdet 

Budgetmålet på Voksenområdet er samlet set på 6,8 mio. kr. i 

forhold til 2016 niveau.  
 

Børneområdet: 

8 mio. kr. i for-

hold til 2016 
niveau.  

 

Voksenområdet: 

6,8 mio. kr. i 

forhold til 2016 
niveau.  
 

ASF- forstærket indsats 

 

Antallet af børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser 
(ASF) har været stigende de sidste år. Vores tilbudsvifte til 
målgruppen vurderes ikke længere at være tilstrækkelig både i 
forhold til kapacitet, samt at der er behov for at have en bre-
dere vifte. Indsatsen skal både rettes mod udvikling af nye 

tilbud, kvalitetsoptimering af eksisterende tilbud, og skal ses i 
tæt sammenhæng og kobling til Tæt på Tværs, og oprettelse 
af et ”light Dagbehandlingstilbud”.  
Der er følgende spor i indsatsen: 

 Styrkelse af dagtilbudsområdet for målgruppen 

 Styrkelse af ASF tilbuddet på Balsmoseskolen 

 Oprettelse af et lokalt forankret STU tilbud til ASF 

målgruppen 

 Afdækning af muligheden for oprettelse af et gymna-

sialt spor til ASF målgruppen i et samarbejde med et 

gymnasium 

Indsatsen skal realiseres ved at investere i den tidligere fore-
byggende indsats, samt kvalitetsløft for eksisterende tilbud 

har en effekt i forhold områderne: 
 Tabt arbejdsfortjeneste, særligt der hvor forældrene 

får tabt arbejdsfortjeneste, fordi der ikke er et skole-

tilbud til barnet/den unge 

 En-til-en undervisning i særlige forløb  

 Reorganisering af hjemmeundervisning. 

 

-1,5 mio. kr.  
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I et helårsperspektiv forventes forslaget at reducere forbruget 

med 3 mio. kr. Effekten er sammensat af en investering på 2 
mio. kr. og en udgiftsreduktion på 5 mio. kr. 

Forslaget er vedtaget med halvårseffekt i 2018 og helårseffekt 
i 2019 og fremefter. 

 

Forebyggelse af dagbehandling for børn med skolevægring. 

 
Der opleves flere børn med skolevægring og angst end tidlige-
re. Et gennemgående ”træk” for disse børn er, at de har man-
ge brudte forløb i forhold til både skole- og fritidstilbud.  

Nogle af disse børn visiteres til dagbehandling, ofte efter flere 
nederlag i skolegangen. I andre tilfælde får forældrene fuld 
tabt arbejdsfortjeneste gennem en længere periode, og kan 
opleve sig presset af arbejdsgiver/arbejdsmarked - forældrene 
er nervøse for, om de kan/hvornår de kan vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.  

Ved en tidligere indsats, kan skabes langt bedre forløb med og 

for børn og unge, således at de til ”rette tid” får den nødven-
dige hjælp – og vi så at sige ikke ”ender” med skolevægring. 
Tiltaget skal ses i sammenhæng med Tæt på Tværs og den 
forstærkede indsats på ASF området – det er således en del af 
en række tiltag for en styrkelse og kvalitetsløft af området. 
Det faglige måltal er 10 helårssager mindre ultimo 2018 end 

primo 2017, som generer det økonomiske måltal. 
  

-1,375 mio. kr.  

Rusmiddelindsatsen 

Budgetaftalen 2017 indeholder en netto effektivisering på 0,3 
mio. kr. i 2017 og årene frem. I budgetopfølgningen 2017 er 
der løbende blevet orienteret om, at indsatsen er blevet for-

sinket, og dermed først får fuld effekt 2018. Der er investeret 
en medarbejder i udførerenheden i misbrugsteamet til at løfte 
det opsøgende og forebyggende arbejde. Parallelt hermed vil 
myndighed optimere sagsbehandlingen, herunder opfølgnin-

gen af bevillingerne på området. 

 

-0,277 mio. kr.  

Voksenhandicap 

For myndighed voksenhandicap er det vigtigste finansielle mål, 
at mindske de stadigt stigende udgifter til området. 

Der er iværksat finansielle delmål for følgende områder: 

Gennemgang af egenbetaling for botilbud, fortsat genforhand-
ling af eksisterende kontrakter, samt takstindplacering af bor-

gerne på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

 
-3,5 mio. kr.  
 
 

Egedal Familiehus 

Visitation af unge eller familier til døgnophold på Egedal Fami-

liehus for at hente den indarbejdede effektivisering i form af 
lavere pris på ydelserne i forhold til ydelser købt eksternt. 

  

 
-0,6 mio. kr. 

 
 

 Lokal lørdagsaflastning for børn med handicap 

CSS har udfordringer med at finde egnede aflastningstilbud til 
børn med funktionsnedsættelser, særligt indenfor autismeom-

rådet. Der etableres derfor et tilbud om lørdagsaflastning to 
gange om måneden i eksisterende lokaler i en af kommunens 
klubber. Endvidere indgås der samarbejdsaftale med ekstern 
leverandør i forhold til personaledækning. 

Der forventes en kapacitet på 12 pladser – dog med mulighed 
for udvidelse, såfremt der ses behov derfor. 

 

0,08 mio. kr. 
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 Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget. 

 

+/- 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Implementering af ”Egemodellen Tæt på Tværs” på myndig-
hedsområdet skal ske i tæt samarbejde med CSD, CBS og 
Jobcenter samt de udførende enheder. 
 
Implementeringen af det nye mindset, de nye arbejdsgange, 
herunder opfølgningsfrister samt de nye metoder skal fortsat 
understøttes. Derudover skal dele af voksenhandicap imple-

menteres i projektet. 
Fælles: 
Der skal ses bevægelser på indsatstrappen mod normalise-
ringsperspektivet ved enten bevægelse op ad indsatstrappen 
med målet, at bringe borger ned ad trappen igen eller ved 
bevægelse ned ad indsatstrappen 
 

Børneområdet: 
Underretningsalderen for førstegangsunderretninger skal falde 
fra 2017 til 2018  
 

Alder 
januar 

2016/pct. 
december 
2019/pct. 

0-5 år 15 25 

6-13 år 39 50 

14-17 år 46 25 

 

 
Brugen af netværksanbringelse og anbringelse i plejefamilier 
skal stige parallelt med, at brugen af opholds- og institutions-
anbringelser skal falde  
 

Voksenområdet: 
Flere borgere skal visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor indi-

viduelle forløb. Måltallet er 10% af de i regnskab 2017 §85 
forløb, skal ultimo 2018 være i gruppeforløb. 
 
Flere borgere skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte frem-
for ophold i et § 107 botilbud 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Underretnings % 
skal falde i 14-17 
års alderen til 
25% jf tabel.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Stigning i §85 

gruppeforløb på 
10% fra ult. 2017 
til ult. 2018. 
 

Maksimalt sygefravær hos rådgivere ansat på rådhuset på 3 
%.  

3 % 
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3.Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Myndighed og Bestillers bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Myndighed og Bestillers 

driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-
der/primære områder.  
 

 
 
Tabel 1 og 2 viser, at budget 2018 Myndighed udgør 166,867 mio. kr. Korrigeret budget 2017 er i 2017-
pris og Budget 2018-21 er i 2018-priser. 
 
Budgetaftalen indeholder i alt budgetændringer for -0,669 mio. kr. i 2018 og -1,195 mio. kr. 2019-21, jf. 
tabel 3 nedenfor. I disse beløb ligger der prioriteringsforslag, der skal fordeles mellem Center for Social 
Service og Center for Skole og Dagtilbud.   

 
Der er budgetkorrektioner for 2,768 mio. kr. i 2018-21, som er lig budgetbevillingen i budgetopfølgnin-
gen 3. kvartal 2016 som konsekvens af aktivitetsstigninger på voksenhandicapområdet.  
 
Der er budgetomplaceret for 0,3 mio. kr. mellem aktiviteter mellem rammerne inden for Center for Social 
Service, hvilket omhandler konsekvens af køb og salg af pladser på botilbuddet EKBA, og ændringer på 

aktivitet vedr. udførerenhedernes’ § 85 på Udkørende teams og Socialpsykiatri- og udsatteområdet. 
 

Hovedparten af Myndighed og Bestillers udgifter er øvrig drift, fordi myndigheden bestiller og køber ydel-
ser hos eksterne leverandører (øvrige kommuner og private leverandører).  
 
Lønbudgettet er dels ansatte hos myndigheden, tilsyn og rådgivningsteam og dels løn til plejefamilier og 
andre §§-ansættelser. Indtægterne, som svarer til ca. 2/3 af botilbudspladserne for udfører, købes af 

andre kommuner. Der er budgetlagt med indtægter fra flygtningerefusion på områderne Myndighed børn 
og Myndighed voksne.  
 

 
Tabel 2 viser, at Myndighed voksen udgør hovedparten af udgifterne med 144.853 mio. kr., og af Børn 
Myndighed som udgør 93.553 mio. kr. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 32.534 50.121 54.855 54.855 54.855

Øvrige udgifter 227.234 203.367 199.347 199.307 199.307

Udgifter totalt 259.769 253.489 254.202 254.162 254.162

Indtægter totalt -93.370 -86.621 -86.621 -86.621 -86.621

Nettobevilling i alt 166.399 166.867 167.581 167.541 167.541

Tabel 1 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Myndighed ledelse 2.157 2.037 2.037 2.037 2.037

Råd- og vejledningsteamet 4.070 3.940 3.940 3.940 3.940

Myndighed - Salg af ydelser til andre Kommuner -82.164 -77.515 -77.515 -77.515 -77.515

Myndighed Børn 99.517 93.553 94.276 94.236 94.236

Myndighed voksne 142.820 144.853 144.843 144.843 144.843

Nettobevilling i alt 166.399 166.867 167.581 167.541 167.541

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på områder

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020
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3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter 

 
De vedtagne effektiviserings prioriteringsforslag er beskrevet under afsnit 2 resultatmål i det omfang, de 
har væsentlige finansielle mål. 
 
Prioriteringsforslaget Optimering af betjentfunktionen (CEI-101 D) vedrører en vagtordning på rådhuset, 

hvor udgiften har været delt mellem 3 centre. CSS har ikke fremadrettet denne udgift, og dermed kan 
budgettet til vagtordning på 120.000 kr. om året reduceres. Den fremtidige udgift til egen vagtordning 
tilfalder Center for Ejendomme og Intern service.  
 
Udvidelsesforslaget vedrørende mulighed for ferie i udlandet (CSS18-01 D) opstarter ført i 2019, og be-
skrives derfor i budgetnotatet i 2019. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

Forebyggende foranstaltninger 

børn

-80 -440 -480 -480

0 0 0 0

0 0 0 0

Forebyggende foranstaltninger 

børn

-1.375 -1.375 -1.375 -1.375

0 0 0 0

0 0 0 0

Administration 
1.000 1.000 1.000 1.000

Forebyggende foranstaltninger 

Voksne

-630 -1.400 -1.400 -1.400

Botilbud Voksne -630 -1.400 -1.400 -1.400

Forebyggende foranstaltninger 

børn, unge og familier

1.000 2.000 2.000 2.000

Forebyggende foranstaltninger
-1.750 -4.250 -4.250 -4.250

Sociale formål
-1.500 -1.500 -1.500 -1.500

750 750 750 750

Ledelse - Myndighed
-120 -120 -120 -120

Total reduktion -3.335 -6.735 -6.775 -6.775

Forebyggende foranstaltninger 

vosne

0 1.530 1.530 1.530

0 0 0 0

0 0 0 0

CSS18-04 D: 

Dagbehandlingstilbud light

Forebyggende foranstaltninger 

børn, unge og familier

2.666 6.400 6.400 6.400

0 0 0 0

Total udvidelse 2.666 7.930 7.930 7.930

I alt prioteringsforslag -669 1.195 1.155 1.155

CSS18-105 D:Forstærket 

indsats for autisme spektrum 

forstyrelser (ASF), besparelse 

på tabt arbejdsforjeneste

CSS18-01D: Mulighed for §85 

på ferie i udlandet i 10 dage 

fra 2019

Udvidelse

Effektivisering

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Myndighed i 1.000 kr. (netto) 

CSS18-101 D: Lokalt 

lørdagsaflastning for børn 

med handicap

CSS18-102 D: Forebyggelse 

af dagbehandling for børn 

med skolevægring

CSS18-104 D: Tæt-på-Tværs 

Voksen handicap - ny 

målgruppe

CEI18-101 D: Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

RådhusVagtordning
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Udvidelsesforslaget vedrørende Dagbehandlingstilbud light (CSS18-04 D) vil ved første politiske budget-

opfølgning overgå til Center for Skole og Dagtilbud, og centeret vil kvalificere, hvordan forslaget imple-
menteres. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Prisen på forebyg-
gende foranstalt-
ninger for børn og 

unge 

 

Der arbejdes mere forebyggende og med en bredere vifte af tilbud, for at 
undgå langvarige anbringelser uden for hjemmet. Budgetforudsætningerne 
opgjort som priser og mængder er 248 helårsaktiviteter til en gennemsnits-

pris på 113.577 kr. pr år, prisen er inklusiv budgetlagte reduktioner fra tidli-
gere år jf. tabel 4. 

2. Antallet af omkost-
ningstunge døgn-
ophold – børn og 
voksne 

Området er kendetegnet ved små mængder til meget stor spredning i pri-
serne. Der er indarbejdet forventninger til ”typisk” til- og afgang, men hvis 
der ses en atypisk tilgang, kan det have en stor økonomisk effekt. 

 

Dette gælder for alle målgrupperne, men særligt ses der en driver i forhold 
til unge med kombination af autisme og psykiatriske problemstillinger, der 
vurderes behandlingskrævende men udskrives fra psykiatriske regi til social-
pædagogisk døgnbehandling. 

Budgetforudsætningerne opgjort som priser og mængder er 89 helårsaktivi-
teter på ophold og anbringelser børn og unge til en gennemsnitspris på 
531.287 kr. pr. Botilbud voksne udgør 99 helårspersoner til en budgetlagt 
gennemsnitspris på 872.899 inkl. Reduktioner fra tidligere år. 

3. Varigheden af fore-
byggende foran-
staltninger - børn 
og voksne 

Der er øget fokus på opfølgning og effekt, og det forventes at kunne ses på 
varigheden af de ydelser, der leveres.  

Det er forventningen, at der vil være færre langvarige standardydelser, men 
flere korte fleksible og målrettede ydelser. 

4. Antal og pris af 

midlertidige og 
længerevarende 

botilbud voksne 

Antallet af borgere er i sig selv en driver for udgifterne. 

Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan være en 
driver på to måder: 

1. Som udtryk for et højt serviceniveau 
2. Som følge af borgere, der bliver mere plejekrævende. 

 

Det seneste år har prisen været den afgørende driver på handicapområdet, 
men alle parametre kan potentielt drive udgifterne op. 

Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, derfor kan 
relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt.  

 
Fra medio 2017 og videre i 2018 sættes der ekstra fokus på genforhandling 
af kontrakter. Det sker for at sikre, at ydelserne tilpasses eventuelle æn-
dringer i beboernes behov. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Løn er periodiseret ud fra normalfordelingen af lønudbetalinger. 
 
Øvrige udgifter: 
Periodiseringen er foretaget ud fra forbrugsmønsteret i 2017. 
 
Indtægter: 

Indtægterne forventes at falde jævnt hen over året. Indtægten er primært køb af pladser, som admini-
strationen opkræver månedligt, og afspejler derfor antal dage i måneden. 

 
Figur 2– Forventede udgifter pr. område 2017 i 1.000 kr. 

 

 
 

Periodisering af udgifterne er foretaget per aktivitet ud fra forbrugsmønster i 2017, samt prognose for 
sidste kvartal af 2017. Periodiseringen af lønudgifter til ansatte er foretaget ud fra normalfordelingen af 
fastansattes løn. Det ses, at den øverste kurve er Myndighed voksne, og den næst øverste kurve er 
Myndighed børn.  
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Forudsætningerne for periodisering er indtægtsmønsteret for 2017 for salg af ydelser til eksterne 
kommuner, samt en forudsætning om bogføring af refusionsindtægter bogføres månedligt. Det ses, at 
den største indtægt vedrører salg af ydelser til andre kommuner.  

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Tilgang af 
udgiftstunge 
borgersager 

Det er et bevidst valg i 
kommunen, at der ikke skal 
puljes budgetmidler i fag-
centrene til evt. kommende 
ekstraordinære aktiviteter.  

Centeret er derfor sårbart 
overfor tilgang af nye sager, 

som ligger ud over det, der 
historisk har været på om-
rådet.  

Enkeltsager på det speciali-
serede område kan være 
meget omkostningstunge. 
Eksempelvis anbringelse af 
børn og unge på døgninsti-
tutioner og/eller voksen på 

botilbud. 

Eksempelvis 
er der i 2017 
bevilliget et 
ekstra voksen 
botilbud til 1,7 

mio. kr. år.   

Løbende op-
følgning og 
prognosestyring 
skal give indblik 
i til- og afgang 

og de økonomi-
ske konsekven-

ser heraf.  

Det skal sikre 
gennemsigtig-

hed og give de 
bedste forud-
sætninger for 
at reagere og 
følge op på de 
afledte konse-

kvenser.   

Sekretariat og 

Myndighed 

 

2. Døgntilbud Mindre udsving i variabler-
ne; antallet af borgere, ser-
viceniveauet og prisen, kan 

give store udsving på det 
samlede forbrug. 

 

Aktuelt ses der en stigning 
af unge med kombination af 
autisme og psykiatriske pro-
blemstillinger, der er be-
handlingskrævende men 
udskrives fra psykiatrisk regi 

til socialpædagogisk behand-
ling i kommunalt regi. 
 

 

En plejefami-
lie koster i 
gennemsnit 

0,4 mio. kr. 
per år.  

Og døgninsti-

tutioner ko-

ster typisk ca. 
1,33 mio. kr. 
per år. 

Der satses på 
forbyggende 
tiltag og en 

større vifte af 
tilbud for at 
undgå langvari-

ge og omkost-
ningstunge 
døgnophold. 

Endvidere ar-
bejdes der i 
Tæt på Tværs 
på at anvende 
indsatser så 

tæt på normal-
området som 
muligt. 

Myndighed 

3. Stigende Udsving i antal af sager på Såfremt antal- Der arbejdes Myndighed 
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sagstal på 

børneområ-
det 
 

børneområdet kan påvirke 

forbruget. 
 
Det ses, at råd- og vejled-
ningsteamet de første fire 
måneder af 2017 har mod-

taget 226 underretninger og 
visiteret 50 sager til myn-
dighed, børn.  
 
I 2016 blev der samlet mod-
taget 458 underretninger og 

visiteret 121 sager til myn-
dighed, børn. 
  
Fortsætter niveauet for de 
fire første måneder af 2017 
resten af året, betyder det 

en stigning på 220 under-

retninger og 29 sager visite-
ret til myndighed, børn. 
  

let af fore-

byggende 
børnesager 
vokser med 
29 helårssa-
ger, vil det jf. 

budgetforud-
sætningerne 
betyde en 
merudgift på 
ca. 2,5 mio. 
kr.  

med forebyg-

gelse ved råd-
givning på sko-
lerne og tætte-
re kontakt med 
daginstitutio-

nerne samt 
implementering 
af det inddra-
gende net-
værksmøde for 
at forebygge i 

almenområdet.  

4. Stigende 
antal af bor-

gere, der bli-
ver ældre 

Som følge af den stigende 
gennemsnitsalder ses det, at 

borgere bliver mere pleje-
krævende. 

Botilbudsplads er mellem 
160.000 kr. og 500.000 kr. 
højere end plejebolig plads. 

Der er pt. 7 borgere over 65 
år på botilbud, hvor Egedal 
er handlekommune.  
Der er godt 70 sager med 
borgere over 65 år visiteret 
andre ydelser. 

0,16 til 0,5 
mio. kr.  

I Tæt på Tværs 
arbejdes der på 

udarbejdelse af 
en samar-
bejdsmodel på 
voksenområdet 
for sikring af 
koordinering af 
indsatser på 

tværs. 
 
Endvidere ses 
der på service-
niveau på botil-

buddene sam-
menholdt med 

serviceniveauet 
på plejecentre-
ne 
 

Myndighed 

5. Dagbehand-

ling - børne-
området 
 

Det ses, at der gennem de 

seneste år har været en 
stigning i antallet af børn og 
unge, der modtager et dag-
behandlingstilbud.  

Antal primo 2017 er 41 børn 

og unge. For skoleåret 
2012/2013 var antallet i 
gennemsnit 29 børn og un-
ge. 

 

Dagbehandling fratrukket 
selve skoleudgiften er i gen-
nemsnit 280.000 kr. pr år.  
En stigning på 5 børn er 

således 1,4 mio. kr. 

1,4 mio. kr.  I Tæt på Tværs 

arbejdes der 
med at sætte 
fokus på ind-
satser, der 
tager udgangs-
punkt i et hver-
dagsliv så tæt 

på normalom-
rådet som mu-
ligt 

  

Myndighed 
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4. Driftsbudget for rammen Myndighed og bestiller pr. aktivitet 
4.1 Myndighed og Bestiller 
4.1.1 Aktivitetsbudget for Myndighed og bestiller  
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Myndighed og Bestiller.  

 

 
Ovenstående forudsætninger bygger på Aktivitetstal 3. kvartal 2017 kilde Calibra augustprognose. 
 

 
 

Ledelse - Myndighed 0 0 0 0 0

Tilsyn - Myndighed 0 0 0 0 0

Handicapråd 0 0 0 0 0

Råd og vejledning 0 0 0 0 0

Salg botilbud for voksen socialpsykiatri 0 0 0 0 0

Salg eksternt 47 49 49 49 49

Salg forebyggende foranstaltninger 1 0 0 0 0

Særligt tilrettelagt ungdomsuddnnelse (STU) 41 43 43 43 43

Forebyggende foranstaltninger for børn 273 248 248 248 248

Ophold  og anbringelser for børn 81 89 89 89 89

Forebyggende foranstaltninger for  voksne 316 357 357 357 357

Botilbud for voksne 94 99 99 99 99

Sociale formål 272 285 285 285 285

Administration 0 0 0 0 0

Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ledelse - Myndighed 0 0 0 0 0

Tilsyn - Myndighed 0 0 0 0 0

Handicapråd 0 0 0 0 0

Råd og vejledning 0 0 0 0 0

Salg botilbud for voksen socialpsykiatri 0 0 0 0 0

Salg eksternt -4.512.035 -1.581.948 -1.581.949 -1.581.949 -1.581.949

Salg forebyggende foranstaltninger -4.095.732 0 0 0 0

Særligt tilrettelagt ungdomsuddnnelse (STU) 291.204 231.977 231.977 231.977 231.977

Forebyggende foranstaltninger for børn 68.967 127.190 134.746 134.585 134.585

Ophold  og anbringelser for børn 498.852 531.287 518.359 518.359 518.359

Forebyggende foranstaltninger for  voksne 125.320 113.577 115.706 115.706 115.706

Botilbud for voksne 250.058 872.899 865.121 865.121 865.121

Sociale formål 3.972 17.449 17.449 17.449 17.449

Administration 0 0 0 0 0

Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri 0 0 0 0 0

Tabel 4a: Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 2017

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Udviklingen i kr.

Ledelse - Myndighed 2.080.438 1.987.665 1.987.664 1.987.662 1.987.662

Tilsyn - Myndighed 2.551.220 2.587.615 2.587.617 2.587.616 2.587.618

Handicapråd 27.572 0 0 0 0

Råd og vejledning 1.567.728 1.401.802 1.401.811 1.401.811 1.401.811

Salg botilbud for voksen socialpsykiatri -10.953.144 0 0 0 0

Salg eksternt -120.818.373 -77.515.475 -77.515.488 -77.515.488 -77.515.488

Ophold  og anbringelser for børn -5.863.645 0 0 0 0

Særligt tilrettelagt ungdomsuddnnelse (STU) 12.896.002 9.974.998 9.975.000 9.975.000 9.975.000

Forebyggende foranstaltninger for børn 29.812.496 31.543.001 33.416.997 33.377.001 33.377.001

Ophold  og anbringelser for børn 44.384.146 47.284.587 46.133.988 46.133.975 46.133.976

Forebyggende foranstaltninger for  voksne 59.605.278 40.547.002 41.306.999 41.307.000 41.307.000

Botilbud for voksne 127.272.840 86.416.995 85.646.999 85.647.002 85.647.002

Sociale formål 7.309.638 4.972.997 4.973.000 4.973.000 4.973.000

Administration 17.054.953 17.665.992 17.665.998 17.666.000 17.666.001

Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri -444.670 0 0 0 0

Tabel 4b: Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller
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Tabel 4 viser, at organisationsændringen indenfor myndigheden i 2017 betyder, at 7 aktiviteter nedlæg-

ges, og aktiviteterne flyttes. Der opdeles ikke længere i social- og handicapsager, men på børn og voks-
ne. 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

  

1. Aktiviteter under 
myndighed børn 
og myndighed 
voksne 

Forudsætningerne er mængde gange pris, som beskrevet i tabel 4. Bemærk 
at stigningen i pris i tabel 4a på f.eks. forebyggende foranstaltninger børn, 
skyldes, at handicapsager har en højere gennemsnitspris end socialsager. 
Når de to aktiviteter fra 2017 er slået sammen, er gennemsnits prisen ste-
get.  

 

Aktivitet Antal helårssager Gennemsnitspris i 
1.000 kr.  

STU 43 231.977 

Forebyggelse børn 311 88 

Ophold børn 89  531 

Forebyggelse voksen 248 114 

Botilbud voksne 99 873 

Sociale formål 285 18 

Ovenstående forudsætninger bygger på Aktivitetstal 3. kvartal 2017. 
 

2.  Salg af pladser Der er budgetlagt med salg af 49 pladser til gennemsnitspris på -1.158 t. kr. 
år. 

3. Ledelse, rådgiv-
ning, admini-
stration 

Disse aktiviteter er ikke aktivitetsstyret. Bevillingerne er lig 2017 og alene 
pris- og lønfremskrevet med pris-og lønfremskrivninger, fordi der ikke er 
ændringer af området.  

 
 
Figur 4 – Periodisering på aktiviteter for områderne Myndighed Børn 

 

 
 

Periodisering af nettoudgifterne er foretaget per aktivitet ud fra forbrugsmønster i 2017, samt prog-
nose for sidste kvartal af 2017. Periodiseringen af lønudgifter til ansatte er foretaget ud fra normal-
fordelingen af fastansattes løn. 
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Figur 4 – Periodisering på aktiviteter for områderne Myndighed Voksne 

 

 
 

Periodisering af nettoudgifterne er foretaget per aktivitet ud fra forbrugsmønster i 2017, samt prognose 

for sidste kvartal af 2017. Periodiseringen af lønudgifter til ansatte er foretaget ud fra normalfordelin-
gen af fastansattes løn. 

 
Figur 4 – Periodisering på aktiviteter for områderne Myndighed salg af ydelser 

 

 
 

Periodisering af nettoudgifterne er foretaget per aktivitet ud fra forbrugsmønster i 2017, samt prognose 

for sidste kvartal af 2017. Periodiseringen af lønudgifter til ansatte er foretaget ud fra normalfordelin-

gen af fastansattes løn. 
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Center for Social Service 
Børn, Unge og Handicap 
 

1. Børn og Handicap primære aktiviteter 
Børn, unge, familier og voksenhandicap er en af Center for Social Services udførende enheder i Tofte-
parken. Børn, unge og handicap leverer forebyggende ydelser. Forebyggende ydelser er en væsentlig 
del af det daglige arbejde og favner både gruppe forløb af forskellig karakter afhængigt af børn, unge 
og familiers specifikke behov. Tofteparken rummer ligeledes gruppetilbud af social karakter for en stor 
gruppe unge- og voksne handicappede med svagt netværk. 
 

Tofteparken har derudover fire hybler placeret i henholdsvis Ølstykke og Smørum. Hyblerne bebos 
primært af unge i efterværn. Hyblerne var en del af udviklingsstrategien, og målet er indfriet.  1. no-
vember 2017 åbner Egedal familiehus med to familieboliger og tre unge akut pladser. 2018 bliver før-
ste år for det nye hus, som vil rumme en bred vifte af tilbud. Familiehuset er ligeledes en del, af udvik-
lingsstrategien som er indfriet. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes 
opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 

 

Børn og handicap: Udfører opgaver visiteret ud fra serviceloven: 

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 - Praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og in-
tensiv)  

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 – Familie- og dagbehandling 

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 4 - Familieanbringelser 

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 - Kontaktperson til børn og unge 0-18 år  

 Servicelovens § 76, stk. 3, nr. 2 – Efterværn, kontaktperson, unge 18-23 år  

 Servicelovens § 11, stk. 4 - Specialvejledning individuelt eller i forældregrupper 

 Servicelovens § 71 - Støttet og overvåget samvær 

 Servicelovens § 85 - Støtte på handicapområdet 

 

2. Resultatmål 
Udfører området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, 
hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Herudover er 
der i 2018 særligt fokus på etablering af Egedal Familiehus. 

 
Et højt specialiserede familiehus fordrer højt specialiserede medarbejdere. Egedal Familiehus`s økonomi 
er tilrettelagt som en joint venture mellem udfører generelt og Egedal Familiehus. Der er kun afsat 3,1 
mio kr til fast døgn personale og drift. Resten af økonomien er betinget af forhandling med Myndighed. 

For at opnå 80 % kapacitetsudnyttelse forventes omsætningen at være 2-3 gange større. Derfor forven-
tes der større udsving og usikkerhed i løbet af året både personalemæssigt og økonomisk. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

CSS samlede udgifter til det specialiserede børneområde skal sam-

let set falde fra 2016 – 2018 som følge af ibrugtagning af Egedal 
Familiehus 

Fald på -0,6 

mio. kr.  

Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget. For Egedal 
Familiehus 

+/- 5 % 

Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget. For øvrige 

aktiviteter 

+/- 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Egedal Familiehus skal bidrage til at udfører opgaver bestilt af 
myndighed. Drift af Egedal Familiehus med et højt fagligt niveau og 

stor fleksibilitet med fuld effekt i 2018. 

80 % udnyt-
telse af kapa-

citet. I antal 
borger der 
henvises til 
huset. 

I Egedal Familiehus skal både forebyggelse, observationer og be-
handlinger foregå, på en og samme tid. Dette med henblik på at 

optimere tilbuddene til borgerne. 

80 % udnyt-
telse af kapa-

citet i forskel-
ligartede ydel-
ser. 
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3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Børn, Unge og Handicaps bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

Af Tabel 1 fremgår at indtægterne falder. 
Indtægterne på denne ramme er 100% statsrefusion for flygtningeindsats. Faldet fra -3,7 mio kr i 2017 
til -1,2 mio kr i 2018 og frem skyldes, at med en intensiv familiebehandling forventes ydelsen at være 
tilendebragt i 2018. Budget til løn og øvrige driftsudgifter i 2018 er samlet set på rammen i samme stør-
relse som 2017. Det dækker i imidlertid over bevægelser mellem aktiviteter, som det fremgår af tabel 

2b.  

I 2017 var ”Det Fleksible Familiehus” oprindeligt budgetlagt på sin egen ramme, i løbet af året fik det nyt 
navn ”Egedal Familiehus” og samtidig indarbejdet som en del af denne ramme. Egedal Familiehus er 
sammen med hybelpladser blevet lagt sammen til et område ”Ophold børn og familier” under den samme 
ramme som de øvrige Børn, Unge og Handicap aktiviteter, som hører under området ”Børn og Handicap”. 
Det har hele tiden været den samme rammeansvarlige leder.  

Tabel 2 og 2b viser, at området Børn og Handicap har et netto ca. 2 mio. kr. lavere korrigeret budget i 
2017 end 2018. Dette skyldes, at der i 2017 budgetopfølgninger er blevet lagt mindre forbrug tilbage i 
kommunekassen ved budgetopfølgninger. Området Ophold børn og familier budget stiger, hvilket skyldes 
at Egedal Familiehus er budgetteret med helårs drift i 2018 og frem, og i det korrigerede budget af 31. 
august 2017, var Egedal familiehus budgetlagt med 1. kvartals drift. Endvidere er hybelpladser budget 
pr. 1.1. 2018 lagt under området ophold børn og familie.  

Der er omplaceret 0,5 mio. kr. af § 85 ydelser fra Børn og Handicap, aktiviteten Forebyggende foran-
staltninger børn, unge og familier til Myndighed.  Der er prisreguleret med omkring 1,4 % på løn fra bud-

get 2017 til budget 2018. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 17.038 17.026 17.026 17.026 17.026

Øvrige udgifter 2.981 2.937 2.937 2.937 2.937

Udgifter totalt 20.019 19.964 19.964 19.964 19.964

Indtægter totalt -3.740 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216

Nettobevilling i alt 16.279 18.747 18.747 18.747 18.747

Tabel 1 Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Børn og Handicap 16.759 14.611 14.611 14.611 14.611

Ophold børn og familie 1.520 4.329 4.329 4.329 4.329

Nettobevilling i alt 18.279 18.940 18.940 18.940 18.940

Tabel 2 Driftsbudget for Børn og Handicap fordelt på områder

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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3.2.  Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter 
Der er ingen prioriteringsforslag vedtaget i 2018 på denne ramme. 

 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Egedal Familiehus Tyngden og antallet af ydelser der visiteres til Egedal Familiehus vil få stor 
betydning for udgifterne i 2018. Da ydelserne købes af Center for Social 
Services egen Myndighed, vil der skulle foretages budgetomplaceringer mel-
lem rammerne ud fra de konkret borger og de ydelser de visiteres til.  

2. Det samlede res-

sourcetræk i form 
af antal og omfang 
af ydelser. 

Det samlede antal og tyngden af ydelser som visiteres af Myndighed, skal 

sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører 
og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune.  
Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i 
forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne service-
niveau kommer under pres.  

3. ”Egemodellen Tæt 

på Tværs” 

”Egemodellen Tæt på Tværs” stiller nye krav til udføres fleksibilitet og kom-

petencer. Derfor skaber modellen fortsat pres på kompetenceudvikling. Nye 
arbejdsmetoder er taget i brug, andre er undervejs. Desuden arbejdes der 

målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i 
efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. Budgettet er ikke 
ændret på baggrund af dette. Såfremt der i løbet af året er ændringer, skal 
dette tilpasses ved omplaceringer mellem myndighed og udfører.  

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Løn er periodiseret ud fra normalfordelingen af fast løn. 

 
Øvrige udgifter: 
Periodiseringen af øvrige udgifter er fordelt i 12-dele. Udgifterne er ejendomsudgifter til opholdssteder, 
samt kompetence midler, kørsel til personale og borgerrettede aktivitetsmidler.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Børn og Handicap - Fælles 2.596 2.999 2.999 2.999 2.999

Hybelpladser (døgnpladser) 779 603 603 603 603

Egedal familiehus 1.520 3.694 3.694 3.694 3.694

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 

familier
7.676 7.168 7.168 7.168 7.168

Handicap støtte kontaktperson 3.707 4.283 4.283 4.283 4.283

Nettobevilling i alt 16.279 18.747 18.747 18.747 18.747

Tabel 2b Driftsbudget for Børn, Unge og Handicap fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Indtægter: 
Der er budgetlagt med 1,2 mio kr med 100 % flygtningerefusion, som er periodiseret lig udgiften på 
løn.  

 
Figur 2.1 – Forventede udgifter pr. område 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Periodiseringen  

Periodisering afspejler normalfordelingen af fastansattes løn. 

 
Figur 2.2 – Forventede indtægter pr. område 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Periodiseringen afspejler normalfordelingen af fastansattes løn. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Myndighed 

og Udfører 
fælles ”bil-
lede”/ enig-
hed af antal 
sager 

Risiko for forskellige regi-

streringer af borgers aktivi-
tets start- og sluttidspunkt 
og forskellige foranstaltnin-
gers niveauer af service 
(pakker). 
 

Denne risikofaktor mindskes 
i takt med den øgede op-
følgning og fleksibilitet.  
Kapaciteten på området 

Den gennem-

snitlige årsløn 
på området er 
på ca. 430 t. 
kr.  

Der er i 2017 

indført syste-
matisk opfølg-
ning i konkret 
sager samt 
samlet data-
mængde. Dette 

arbejde fort-
sætter ind i 
2018. 

Udfører og 

Myndighed 
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afhænger af aktiviteten.  

 
Usikkerhed omkring aktivite-
ten vil derfor kunne ses i 
form af forkert personale-
normering. 

2. ”Egemodel-
len Tæt på 
Tværs” 

”Egemodellen Tæt på 
Tværs” stiller i 2017 nye 
krav til de ydelser Børn, 
unge og handicap leverer.  
Denne ændring i kultur og 

metode decentralt er meget 
afgørende for centrets sam-
lede målsætning med ”Ege-
modellen Tæt på Tværs”. 
De udførende enheders evne 
til at levere ydelser efter de 
nye metoder er derfor helt 

afgørende for, at denne re-
duktion kan realiseres. 

Tæt På Tværs 
skal reducere 
centrets bud-
get med 12,7 
mio. kr. risici 

forventes at 
være på 3 
mio. kr. sam-
let for Center 
for Social 
Service. 

Der er etableret 
en projektorga-
nisation for 
”Egemodellen 
Tæt på Tværs”, 

hvor der løben-
de følges op på 
fremgangen. 
Projektorgani-
sation går på 
tværs af centre, 
for, at sikre en 

sammenhæn-
gende indsats. 

Udfører, Myn-
dighed og Se-
kretariat. 

3. Rekrutte-
ring og til-
pasning af 

medarbej-
dere ved 
Egedal Fa-
miliehus 

Et højt specialiserede fami-
liehus fordrer højt speciali-
serede medarbejdere. Ege-

dal Familiehus`s økonomi er 
tilrettelagt som en joint ven-
ture mellem udfører generelt 
og Egedal Familiehus. 
 
Der er kun afsat mio. 3,1 til 
fast døgn personale og drift. 

Resten af økonomi er betin-
get af forhandling med Myn-
dighed. For at opnå 80 % 
kapacitets udnyttelse for-
ventes omsætningen at væ-
re 2-3 gange dvs. 6-10 mio 

kr større. 

Rekruttering 
af en medar-
bejder i en 

måned kan 
koste mellem 
30-45.000 kr  

Nytænke meto-
der for perso-
nale og økono-

mistyring in-
ternt i Center 
for Social Ser-
vice. 

Udfører, Myn-
dighed og Se-
kretariat. 
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4. Driftsbudget for rammen Børn og Handicap pr. område 
4.1 Børn og Handicap 
4.1.1 Aktivitetsbudget for Børn og Handicap 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Børn og Handicap 

 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

Børn og Handicap 
- fælles 

Denne aktivitet har ikke aktivitetsforudsætninger. Der er tale om teamleder-
løn, kompetence midler, IT-udgifter. 

Hybelpladser Aktiviteten hybelpladser er eget værelse til unge med tilknyttet kontaktper-
son, og aktiviteten er en del af Center for Social Services udviklingsstrategi. I 
det oprindelige budget 2017 var der budgetlagt med to pladser med et budget 
på 595 t. kr. Der er nu i det korrigerede budget 2017 fire pladser, og de til-
knyttede ressourcer kan varetage opgaven af alle 4 hybelpladser, derfor er 
prisen faldet fra 2016 til 2017. I 2017 bliver der ikke tilført ressourcer, selvom 

aktiviteten er fordoblet. Der er løbende opfølgning på borgernes individuelle 
behov og de tilførte ressourcer. 

Egedal Familiehus Egedal Familiehus forventes at opstarte drift november 2017. Budget 2018 er 
grundnormering døgn for et helt år.  

Forebyggende for-

anstaltninger børn, 

unge og familier 

Aktiviteten omfatter ydelser inden for §§11, 52.3 stk. 2,3,6 og Efterværn. Der 

har i 2016 regnskab været 319 unikke borger, der har modtaget ydelser un-

der denne aktivitet. I aktivitetstallet 236 er ydelserne omregnet til helårsper-
soner. 2018 er indarbejdet med samme forudsætninger som ultimo 2016, 
fordi det er det seneste materiale tilgængeligt på budgetlægningstidspunktet.  

Handicap støtte 

kontaktperson 

Aktiviteten omfatter ydelser inden for §85, som er støtte kontaktperson. Der 

har i 2016 regnskab været 66 unikke borger, der har modtaget ydelser under 
denne aktivitet. I aktivitetstallet 54 er ydelserne omregnet til helårspersoner. 

  

Børn og Handicap - Fælles 0 0 0 0 0

Hybelpladser (døgnpladser) 4 4 4 4 4

Egedal Familiehus 3 10 10 10 10

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 

familier
236 236 236 236 236

Handicap støtte kontaktperson 54 54 54 54 54

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Børn og Handicap - Fælles 0 0 0 0 0

Hybelpladser (døgnpladser) 194.790 150.741 150.741 150.741 150.741

Egedal Familiehus 506.802 369.420 369.421 369.421 369.421

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 

familier
32.526 30.375 30.375 30.375 30.375

Handicap støtte kontaktperson 68.652 79.306 79.306 79.306 79.306

Udviklingen i kr.

Børn og Handicap - Fælles 2.596.488 2.999.222 2.999.215 2.999.215 2.999.214

Hybelpladser (døgnpladser) 779.160 602.963 602.965 602.965 602.964

Egedal Familiehus 1.520.405 3.694.201 3.694.206 3.694.206 3.694.205

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 

familier
7.676.218 7.168.394 7.168.397 7.168.396 7.168.396

Handicap støtte kontaktperson 3.707.221 4.282.541 4.282.547 4.282.546 4.282.547

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn, Unge og Handicap

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1Periodiseret budget for områdernes aktiviteter 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Alle aktiviteter er periodiseret ud fra forventet normal lønforbrug. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 

Alle aktiviteter er periodiseret ud fra forventet normal lønforbrug. 
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Center for Social Service 
Socialpsykiatri og Udsatteområdet 
 

1. Socialpsykiatri og Udsatteområdets primære aktiviteter 
Socialpsykiatri og Udsatteområdet er en udførende enhed, som leverer botilbud, ambulant misbrugs-
behandling, aktivitets – og samværstilbud samt støtte i borgernes eget hjem. Alle tilbud tilbydes i både 
individuel - og gruppetilbud.  
Der følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i 
overensstemmelse. 

 
2. Resultatmål 
”Egemodellen Tæt på Tværs”  

 
I 2016 og 2017 blev indsatserne i Tæt på Tværs på voksenområdet iværksat, som har betydet mere 
systematisk og oftere opfølgning på borgerne. I 2018 forventes store dele af ovenstående tiltag at være 
implementeret og derigennem indfri målsætning om bedre indsatser og besparelser.    

 
1. Tværorganisatorisk samarbejdsmodel som skal skabe mere sammenhængende borgerforløb. 

 
2. Kompetenceløft til medarbejdere i form af undervisningsforløb i gruppemetoder henvendt til bor-

gerne, styrket recovery orienterede indsatser til fordel for borgerne, undervisning i rusmidler og 
anvendte metoder samt øget opsøgende arbejde på rusmiddelområdet.     

 

3. Bredere tilbudsvifte ved flere gruppeforløb, flere digitale løsninger, mere fleksible tilbud til bor-
gerne og flere samlede tilbud. 

 
4. Rusmiddelindsatsen i 2018 er der afsat løn til det forebyggende arbejde, som blev vedtaget i 

budgetaftalen i 2017. 
 

 

I 2016 fik de socialpsykiatriske botilbud nogle påbud, der medførte opnormering i tilbuddene til fordel for 
sikkerhed og styrket indsatser. Ændringerne har løftet kvaliteten af de pædagogiske indsatser i tilbudde-
ne til fordel for både borgere og medarbejdere. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2018.    

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret bud-
get. 

+/- 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Hyppigere opfølgning på alle §§ 85, 99, 107, 108.   Opfølgning 

hvert 4. mdr. 

Rusmiddelteamet er i 2017 tilført midler og har siden forsommeren 
2017 arbejdet med at få søsat forskellige forebyggende indsatser, 
der skal indhente besparelser i myndigheden. Indsatserne er mål-
rettet folkeskolerne, 10. klassecentret og gymnasiet, hvor der til-
bydes oplæg for både forældre og unge om rusmidler. 

Rusmiddelteamet har udarbejdet et ”Roadshow” om rusmidler og 
anvendes til undervisning de steder i kommunen, hvor der er og 
kan være samarbejdsflader til borgere med misbrug.  
Rusmiddelteamet arbejder også med en synlighedsstrategi, der 

udover ovenstående skal gøre borgerne i Egedal kommune op-
mærksomme på tilbuddets eksistens. Dette igennem målrettede 
annoncer i lokalavis, på Facebook, hjemmeside m.v.  

 
Samlet set ønskes der en stigning i antal unge, der modtager et 
rådgivningsforløb. En stigning i antallet af forældre der henvender 
sig som pårørende. Øget synlighed og kendskab til Rusmiddeltea-
met generelt hos målgruppen. Dokumenteret stigning i aktiviteter 
rettet mod oplysning af fagpersonel, forældre og de unge selv un-

der den overordnede overskrift – Unge og rusmidler. Både med 
henblik på vidensformidling og som led i en synlighedsstrategi. 
Indhentet viden om indsatsen til målgruppen samt at vi bliver klo-

Helårseffekt i 
2018. Måles 
på; Forøgelse 
med gennem-
snitlig 20 sa-

ger fra 
1.1.2017 til 
perioden  
1.1. 2018. 

31.12.2018. 
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gere på, hvad der virker. Konkret materiale til orientering, under-

visning og behandling af både pårørende og de unge bliver udar-
bejdet. 
Samarbejdsaftaler med tætte samarbejdspartnere som Ungdoms-
skolen, SSP, Ungekonsulenter, myndighed og Jobcenter udarbej-
des.  

Botilbud har, qua flere ressourcer, styrket den faglige sammen-
hængende indsats, og dermed kan de faglige mål fastholdes og 
konsolideres hos borgerne. 

Bedre gns. 
Point i tilsyns-
rapporter.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Socialpsykiatri og Udsatteom-
rådets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Socialpsykiatri og 
Udsatteområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisa-
toriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 

Lønbudgettet er lavere i korrigeret budget 2017 end i 2018-21. Det skyldes, at der ved budgetopfølgning 
i løbet af 2017 er tilbageført u forbrugte midler til kommunekassen. Det forventes, at der i 2018 er muligt 
at have fuld drift og fuld bemanding i alle teams. Der er budgetomplaceret 0,5 mio. kr. af §85 tilbage til 
rammen Myndighed ifm. Porsebakken på aktiviteten Socialpsykiatri og Udsatteområdet både i budget 
2017 og i budget 2018-21 (tabel 2). Den resterende forskel skyldes pris og lønfremskrivning af budget 

2018-21. 
 

 
 
3.2.  Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter 
Der er ingen prioriteringsforslag vedtaget i 2018 på denne ramme. 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 17.858 19.004 19.004 19.004 19.004

Øvrige udgifter 2.392 2.423 2.423 2.423 2.423

Udgifter totalt 20.250 21.426 21.426 21.426 21.426

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 20.250 21.426 21.426 21.426 21.426

Tabel 1 Driftsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområder fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Udsatteområdet – fælles 940 952 952 952 952

Socialpsykiatrisk botilbud 9.578 10.412 10.412 10.412 10.412

Socialpsykiatri og udsatte områder 7.776 7.574 7.574 7.574 7.574

Rusmiddelområdet 1.956 2.488 2.488 2.488 2.488

Nettobevilling i alt 20.250 21.426 21.426 21.426 21.426

Tabel 2 Driftsbudget for socialpsykiatri og udsatte områder fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Det samlede res-
sourcetræk 

Det samlede antal og tyngden af ydelser som visiteres af Myndighed skal 
sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører 
og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune.  
 
Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i 
forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne service-
niveau kommer under pres. 

2. Effekten af ”Ege-
modellen Tæt på 
Tværs” 

”Egemodellen Tæt på Tværs” stiller nye krav til udfører fleksibilitet og kom-
petencer. Derfor skaber modellen fortsat pres på kompetenceudvikling. Des-
uden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der for-
ventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører.  

3. Mindre afgang - 

ældre befolkning og 
komplekse diagno-

ser 

På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og om-

sorgsbehovet mere komplekst. De borgere hvis ydelser varetages af udekø-
rende teams og botilbud, bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst, 

hvilket kan give større tilgang end afgang af ydelser. Der er ikke indarbejdet 
budgetkorrektioner på baggrund af denne driver. 

 

3.4 Periodiseret budget 

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Myndighed og 
Udfører fæl-
les billede/ 
konsensus/ 
data validitet 

af antal sager 

Risiko for forskellige regi-
streringer af borgers aktivi-
tets start- og sluttidspunkt 
og forskellige foranstaltnin-
gers niveauer af service 

(pakker). 

Denne risikofaktor mindskes 
med den øgede opfølgning 
og fleksibilitet.  

Kapaciteten på området 
afhænger af aktiviteten. 

Den gennem-
snitlige årsløn 
på området er 
på ca. 430 
t.kr. 

Der er i 2016 
og 2017 arbej-
det med at få 
registreret og 
dokumenteret 

korrekt, hvilket 
betyder at den 
samlede data-
mænge nu er 
retvisende. 
Dette arbejdes 
der også med i 

Udfører og 
Myndighed 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Løn er periodiseret efter normalfordelingen af fastløn. 
 

Øvrige udgifter: 
Driftsudgifterne er fordelt i 12-dele.  
 
Indtægter: 
Der er ingen indtægter for servicepakken på botilbud.  
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Usikkerhed omkring aktivite-

ten vil derfor kunne ses i 
form af forkert personale-
normering. 

2018.   

 

2. ”Egemodellen 
Tæt på 
Tværs” 

”Egemodellen Tæt på 
Tværs” stiller nye krav til 
voksenområdet.  

Der ligger en udfordring i at 
udmønte modellen på vok-
senområdet. Dette fordi 
forebyggelse og indsatser 
adskiller sig markant for 
børneområdet.   

Voksenområdet skal både 
ændre og styrke de tværor-
ganisatoriske indsatser. De 
ændringer er helt centrale 

for succes da voksne borge-

re på det specialiseret om-
rådet oftest har snitflader til 
3-4 opgaveområder i kom-
munen, hvorved koordinati-
on og sammenhænge er 
afgørende for at reduktion 

kan realiseres. 

Tæt På Tværs 
skal reducere 
centrets bud-
get med 12,7 
mio. kr.  Risi-

koen vurderes 
til 3 mio. kr.  

Der er etableret 
en projektorga-
nisation for 
”Egemodellen 
Tæt på Tværs”, 

hvor der løben-
de følges op på 
fremgangen. 
Projektorgani-
sation går på 
tværs af centre, 
for at sikre en 

sammenhæn-
gende indsats. 

Udfører, Myn-
dighed og Se-
kretariat. 

3. Den juridiske 
konstruktion 
af tilbuddet 

Fra 2018 vil der være en ny 
juridiske konstruktion der 
betyder, at Egedal Kommu-

nes botilbud er lovlige.  

Det er en landsdækkende 
problematik omkring botil-
bud, der er etableret i al-

mennyttige boliger. 

I forbindelse med ændringer 
af det juridiske grundlag for 
botilbud skal der revisiteres, 
hvilket kan betyde ændrede 

udgiftsmønstre.  

Fleksibilitet kan blive udfor-
dret af, at vi fastlåses med 
huslejekontrakter. Dermed 

forhindres mulighed for flow 
i tilbud, hvilket bevirker 
eksterne køb som koster 
mellem 250-500.000 kr. 
årligt. 

250-500.000 
kr.  

Der er nedsat 
en arbejds-
gruppe med 

CSS, CAS og 
CEI, som af-
dækker forskel-
lige mulighe-
der. 

Der er også 

nedsat en nati-
onal arbejds-
gruppe med 
Socialtilsynet, 
KL samt rele-

vante styrelser. 
Der følges lø-
bende op på 
dette arbejde. 

CSS 

4. Rusmiddel I 2017 sættes der målrettet 
ind på det forebyggende 
arbejde på Rusmiddelområ-
det i forhold til unge mellem 

15 og 25. Indsatsernes er 

forebyggende, og rækkevi-
den af indsatserne er man-
geårige. Der er risiko for, at 
flere skal i behandling med 
dertilhørende stigende øko-
nomiske konsekvenser.    

En misbrugsbehandling med 
kortlægning for 20 helårs-
borger svare til ca. 626.000 
kr. direkte udgifter. 

 0,626 mio. 
kr.  

Der er nedsat 
et projekt, der i 
det kommende 
år skal stille 

skarpt på hvilke 

forebyggende 
og daglige til-
bud, der skal 
sikre en til-
strækkelig ind-
sats.  

CSS 
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4. Driftsbudget for rammen Socialpsykiatri og Udsatteområdet 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Udsatte området 
Fælles 

Denne aktivitet har ikke aktivitetsforudsætninger. Der er tale om teamle-
derløn, kompetence midler og IT-udgifter.  

2. Socialpsykiatriske 
botilbud 

Budgetforudsætningen dækker de direkte omkostninger på omkostnings-
stedet ved socialpsykiatriske botilbud for 28 pladser. Der er ikke ændret på 

budgetforudsætningerne fra 2017 til 2018. 

3. Socialpsykiatri og 
udsatteområdet 

Aktiviteten omfatter ydelser inden for §§85, 104, 99 og socialbotilbud Bro-
en. Der har i 2016 regnskabet været 220 unikke borger, der har modtaget 
ydelser under denne aktivitet. I aktivitetstallet er ydelserne omregnet til 
helårspersoner. Der er ikke ændret på budgetforudsætningerne for 2018. 

4. Rusmiddelteamet Aktiviteten omfatter ydelser inden for §§ 101 og 141, som er stof og alko-
hol misbrugsbehandling for unge og voksne. Der er opsøgende, kortlæg-
ning, behandling og pårørende forløb til målgrupperne. Der har i 2016 
regnskabet været 156 unikke borger der modtaget ydelser under denne 
aktivitet. I aktivitetstallet er ydelser omregnet til helårspersoner ud fra fak-
tisk forbrug 2016. 

Der er i 2018 afsat løn til det forebyggende arbejde, som blev vedtaget i 
budgetaftalen i 2017.  

  

Udsatteområdet – fælles 0 0 0 0 0

Socialpsykiatrisk botilbud 28 28 28 28 28

Socialpsykiatri og udsatte områder 187 187 187 187 187

Rusmiddelområdet 94 94 94 94 94

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Udsatteområdet – fælles 0 0 0 0

Socialpsykiatrisk botilbud 342.062 371.870 371.869 371.869 371.869

Socialpsykiatri og udsatte områder 41.584 40.503 40.503 40.503 40.503

Rusmiddelområdet 20.806 26.467 26.467 26.467 26.467

Udviklingen i kr.

Udsatteområdet – fælles 939.823 952.130 952.119 952.119 952.120

Socialpsykiatrisk botilbud 9.577.743 10.412.363 10.412.332 10.412.332 10.412.331

Socialpsykiatri og udsatte områder 7.776.195 7.573.971 7.573.973 7.573.973 7.573.973

Rusmiddelområdet 1.955.764 2.487.936 2.487.940 2.487.938 2.487.938

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområdet

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.2 Forventede nettoudgifter pr aktivitet i 2018. 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
Periodisering af aktiviteter 

Figur 2 viser at periodiseringen for alle aktivitet forløber efter normalfordelingen af løn. 
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Center for Social Service 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

1. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters primære aktiviteter
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) leverer ydelser efter servicelovens § 108 og § 107 
længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet samt hverdagsaktivering efter § 104. 

I sommeren 2017 blev der foretaget en omlægning fra § 108 tilbud til almenbolig lovgivningen § 105 
med støtte i eget hjem §§ 83, 85, 97 i serviceloven, ligesom mange andre kommuner har gjort som 
følge af dialog med Socialtilsynet. Der pågår således en ændring i, hvilken §§ ydelserne leveres efter. 

Botilbuddet er udvidet med en ekstra solist plads. Det vil sige et højspecialiseret tilbud. 

2. Resultatmål
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er et højt specialiseret botilbud til handicappede borgere. 

En af de primære målsætninger er, at sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet på tilbuddet. I sep-
tember 2016 til marts 2017 blev der gennemført et styringsprojekt med fokus på sammenhængen mel-
lem pris og kvalitet.  

Resultatet var en organisationsændring 1. marts 2017 af ledelsesniveauet med større sammenhæng 
mellem vagtplanlægning og økonomistyring. Der skal arbejdes på yderligere gennemsigtighed i prisfast-
sættelsen.  

Fremtidens botilbud.  

Der arbejdes i 2018-2019 på: 

 Tilførsel af ledelseskompetencer

 Styring af kvalitet og økonomi

 Fælles om opgaverne i afdelingerne

 Ensartet dokumentation af Sensum

 Pædagogisk ændring fra individperspektiv til individ- og gruppeperspektiv

 Kvalitetsstandarter

 Ydelseskatalog på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

 VUM (Voksen Udrednings Metoden) – i samarbejde med myndighed

 Ny takststruktur.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 350.000 kr. af det korrigerede budget 
ved budgetopfølgningerne per aktivitet. 

+/- 350.000 
kr. 

Indarbejdelse og fastholdelse af reduktionen på 5,1 mio. kr. fra 
budgetaftalen 2017. 

-5,1 mio. kr.

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Sygefraværet skal falde til et gennemsnit på 6,1%. 6,1 % 

3.Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er rammens driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammebevilling fordelt på løn, øvrige udgif-
ter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer som er lig aktiviteter. 
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Der ses en samlet stigning i Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter’s budget fra korrigeret budget 
2017 (af 31. aug. 2017 i 2017-prisniveau) til vedtaget budget 2018 (2018-prisniveau). Dette skyldes 
følgende forhold:  

1) Der er indarbejdet 0,5 mio. kr. til pulje til klubtilbud jf. tabel 3.

2) Der er indarbejdet en effektivisering på 5,1 mio. kr. på botilbudsdelen i 2018 som en konsekvens
af reduktionen i Budgetaftalen 2017 (forslag CSS17-105 D).

3) Der er ændringer i, hvilken af de 5 takstkategorier de 74 borgere på botilbuddet er visiteret til.
Det har betydet en samlet budgetbevilling på 2,2 mio. kr.

4) Den sidste forskel på 2017 og 2018 er pris- og løn fremskrivningen som udgør 1,251 mio. kr. på
løn.

5) Per 1. oktober 2017 blev en ekstra solist plads åbnet:
Fra primo 2017 til primo 2018 øges tilbuddet fra 2 til 3 solist pladser. Primo 2017 var der 2 so-
listpladser. I 2017 er pladsen på Lillestræde 3C lukket, mens der er åbnet 2 pladser ”Ved Kirke-
engen”. Budget til solistpladserne i 2017 9,5 mio. kr. i 2017-pris, og i 2018 11,5 mio. kr. i 2018-
pris. jf. tabel 2.

Tabel 2 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter’s økonomi fordelt på områder, hvor områderne 

tilknytter sig til et fysisk sted. Solist 3 (Lillestræde) som er lukket ned ultimo 2017 samt, at området 
solist 2 (Ved Kirkeengen to pladser) indeholder budget til to borger i 2018 og frem. Tabel 2b viser Egedal 
Kommunes Bo- og Aktivitetscenter’s økonomi fordelt på aktivitet, hvor hver borger på enkeltmandstilbud 
har sin egen aktivitet, og dermed muliggører særskilt regnskab til køberkommunerne. Aktivitet ”Botilbud 
3c” er således en borger, der i november 2017 flytter til et botilbud med to borger, hvormed udgiften til 
især nattevagt falder væsentligt.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 95.398 97.054 97.054 97.054 97.054

Øvrige udgifter 15.121 15.795 15.795 15.795 15.795

Udgifter totalt 110.519 112.849 112.849 112.849 112.849

Indtægter totalt -3.122 -3.113 -3.113 -3.113 -3.113

Nettobevilling i alt 107.397 109.736 109.736 109.736 109.736

Tabel 1 Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Solist 1 2.998 3.985 3.985 3.985 3.985

Solist 2 4.071 7.526 7.526 7.526 7.526

Solist 3 2.416 0 0 0 0

Ekba Dagtilbud 1.688 1.847 1.847 1.847 1.847

EKBA Botilbud 96.224 96.378 96.378 96.378 96.378

Nettobevilling i alt 107.397 109.736 109.736 109.736 109.736

Tabel 2 Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fordelt på områder

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2.  Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter 
Budgetaftalen 2018 bevilliger et udvidelsesforslag på 500.000 kr til pulje til klubtilbud til psykisk 
udviklingshæmmede jf. tabel 3. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Løn Den helt afgørende udgiftsdriver på Egedal Kommunes Bo- og Aktivi-
tetscenter er løn. 

Det er et botilbud med døgndækning som komplicerer lønsumsstyrin-
gen. Følgende forhold er afgørende for udgifterne: 

 Vikardækning i forbindelse med ferier, sygdom, møder mv.
 Planlægning af vagter – området er reguleret med overens-

komster i forhold til tillæg vedr. aften, weekend, udbetaling af
fleks mv.

Forudsætningen for budgetlægning af løn kan ses i afsnit 4 i dette 
bilag. 

2. Beboersammensætningen:
Indplacering af borgere i
takstgrupper.

Driftsherren oplever, at borgerne bliver mere plejekrævende, når 
borgerne bliver ældre eller mere syge. Handlemyndighedsvisitering af 
borger i takstkategori er driver for udgiftsniveauet. 

Prioriteringsforslag  Aktivitet 2018 2019 2020 2021

 EKBA Dagtilbud 500 500 500 500

Total udvidelse 500 500 500 500

CSS18-03 D NY:Pulje til klubtilbud 

til psykisk udviklingshæmmede

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på EKBA i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Periodiseringen af løn er budgetlagt ud fra normal lønfordeling. 

Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er budgetlagt i 12-dele, idet det endnu ikke er kvalificeret, hvornår udgifterne falder. 

Indtægter: 

Indtægter er budgetlagt i 12-dele, fordi indtægterne opkræves hver måned. Indtægterne vedrører ser-
vicepakke for beboerne. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Timestyring Tidligere har der været usik-

kerhed om lønprognosen. 

Egedal Kommunes Bo- og 
Aktivitetscenter har i marts 
2017 fået nye ledelsesstruk-
tur, for at håndtere dette. 
Risikoen består i, om det 
lykkes at styre præcist. 

1-2 mio. kr. Der arbejdes på 

tilgangen indi-

vid- og gruppe-
niveau i pæda-
gogikken. 

Egedal Kommu-

nes Bo- og Akti-

vitetscenter. 

2. Belægnings-
procent

Tilbuddet er takstfinansieret 
og sælger ca. 2/3 del plad-
ser til andre kommuner. 

Hvis beboere flytter eller 
dør, medfører det som oftest 
tomgang i en kort periode. 

Hvis pladsen ikke genbesæt-
tes, fører det til fald i ind-
tægter hos myndighed og 
regulering af lønbudget på. 

I 2016 medførte dette en 
reduktion på 250.000 kr. 

0,25 mio. kr. Fortsat fokus 
på at tilpasse 
lønudgifterne i 

forhold til akti-
vitets- og res-
sourcetræk. 

Egedal Kommu-
nes Bo- og Akti-
vitetscenter. 

3. Midlertidige

store udsving
i borgers per-
sonale behov.

Når borger har udsving i 

deres udadreagerende ad-
færd bliver det et stør-
re/ændret behov for perso-
nale. 

Egedal Kommu-

nes Bo- og Akti-
vitetscenter. 
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4. Driftsbudget for rammen Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Aktivitetsdata pr. 3. kvartal 2017. 

Priserne er i ovenstående tabel fastsat ud fra 2017 takstgrundlaget og de tilhørende vedtagne budgetter. 
De endelige takster for 2018 bliver først vedtaget ultimo december 2017, hvilket er efter budgetvedtagel-

sen 9. oktober 2017. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

Botilbud Der er budgetlagt med forudsætningerne for direkte udgifter i budget 2017 
med den ændring, at reduktionen på 5,1 er lagt ind på rammen. Endvidere er 
der budgetlagt med beboersammensætningen fra første politiske budgetop-
følgning i 2017 på botilbudsdelen. 

Antal beboere Oprindeligt budget 

2017 

Budgetforslag 2018 

Takst 1 11 11 

Takst 2 28 25 

Takst 3 23 25 

Takst 4 11 12 

Takst 5 1 1 

Taksterne for 2018 er ikke vedtaget endnu. 

Solist pladserne Der er budgetlagt med 3 solistpladser: 

0 på Botilbud 3c 
1 på Brederødvej 
2 på Ved Kirkeengen 

Priser fremgår af tabel 4. 

Aktivitetstilbud Der er budgetlagt med løn til 2 pladser på hverdagsaktivering takst 3 samt 
driftsomkostninger til 23 pladser. 

Aktivitetstilbuddets pris er højere i tabellen end taksterne, hvilket skyldes, at 

der er drifts- og administrations udgifter til 23 pladser, mens der er indskrevet 
2 borgere. Antal borgere i tilbuddet forventes at stige i løbet af 2017, og det 
vil i givet fald blive indarbejdet i budgettet. 

Botilbud 74 74 74 74 74

Botilbud 3 C 1 1 1 1 1

Brederødvej 1 1 1 1 1

Ved Kirkeengen 1 1 1 1 1

Aktivitetstilbud 2 2 2 2 2

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Botilbud 1.300.325 1.295.646 1.295.646 1.295.646 1.295.646

Botilbud 3 C 5.287.125 3.123.072 3.123.069 3.123.070 3.123.070

Brederødvej 2.997.725 3.985.156 3.985.120 3.985.116 3.985.116

Ved Kirkeengen 1.199.934 4.402.851 4.402.855 4.402.855 4.402.848

Aktivitetstilbud 843.900 1.173.686 1.173.690 1.173.690 1.173.689

Udviklingen i kr.

Botilbud 96.224.061 95.877.803 95.877.782 95.877.773 95.877.777

Botilbud 3 C 5.287.125 3.123.072 3.123.069 3.123.070 3.123.070

Brederødvej 2.997.725 3.985.156 3.985.120 3.985.116 3.985.116

Ved Kirkeengen 1.199.934 4.402.851 4.402.855 4.402.855 4.402.848

Aktivitetstilbud 1.687.800 2.347.373 2.347.379 2.347.380 2.347.379

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Egedal kommunes bo- og aktivitetscenter 

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 2018 Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Alle aktiviteter er periodiseret ud fra forventet normal lønforbrug. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Periodisering 
Alle indtægter er beboerbetaling for servicepakke (betaling for kost mv.) på aktiviteten EKBA Botilbud. 
Indtægterne falder jævnt hen overåret, ved månedlig opkrævning hos beboerne.   
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Center for Sundhed og Omsorg 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Center for Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes leverandør på sundheds-, sygepleje- og plejeom-
råderne. 

Primære opgaver: 

Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg er at levere definerede sundheds- og omsorgsydelser 
til kommunens borgere inden for de politiske, herunder økonomiske, fastsatte rammer. 

Opgaverne der leveres spænder fra generel sundhedsinformation til vejledning og støtte til træning, 
aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og plejecentre. 

Udgangspunktet for al hjælp er, at alle borgere ønsker at klare sig selv så længe og så godt som mu-
ligt, fordi det øger livskvaliteten og selvbestemmelsen ved at kunne selv og ikke at være afhængig af 

hjælp. 

Politisk udvalg: 
Social- og Sundhedsudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi:  
Center for Sundhed og Omsorg har gennem syv år haft en årlig proces med inddragelse af Center MED, 
alle ledere og udvalgte nøglepersoner, hvor man på tre årlige møder sammen afdækker udviklingsbe-
hov og planlægger gennemførelse af projekter og opgaver, der er nødvendige for at sikre optimal drift 
og nødvendig udvikling. 

De projekter, der p.t. er i gang, er: 
 Sund Egedal, der har været en politisk besluttet strategisk indsats, hvor hovedindholdet har været

skabelsen af en Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse og implementering af så mange af
anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker som muligt. Denne indsats slutter i
2017, men evalueres i første halvår 2018, når Regionens sundhedsprofilrapport foreligger.

 Implementering af Fælles Sprog III, som er obligatorisk for alle landets kommuner, er en radikal

omlægning af kommunernes elektroniske omsorgssystemer, der nu forventes fuldført i første halv-
år af 2018. Omlægningen vil styrke samarbejde på tværs af fagområder og understøtte rehabilite-
ring.

 Fortsat gennemførelse af den politiske handleplan for implementering af ”Det Gode Hverdagsliv”,
er Egedal Kommunes rehabiliterings- og aktiveringsprojekt, der skal sætte bredt fokus på ”Hjælp til
Selvhjælp”. Det skal i 2018 besluttes, om projektet skal videreføres i 2019 og fremover, eller om

det forventes, at projektet til den tid er i drift. Uanset hvad der besluttes, skal det sikres, at der
fortsat følges op på implementeringen. Projektets implementering og gevinster er beskrevet i to
rapporter fra KORA fra ultimo 2015 og primo 2016.

Strategimøde med ledere; Center MED og trioer fra alle teams i Center for Sundhed og Omsorg i juni 
lægger op til, at hovedudviklingsopgaverne i 2018 ud over de ovenstående projekter bliver: Revidering 
af Værdighedspolitikken (lovpligtigt i hver valgperiode), implementering af værdierne den reviderede 

Personalepolitik, organisering af Hjemmeplejen (for at imødegå faglige udfordringer mellem vagter og 
udviklingen i antallet af modtager i de forskellige dele af kommunen) samt implementeringen af akut-
funktion (Specialiseret Sygepleje) efter Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder, som skal gennemføres 

i 2018/2019. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Sekretariat og ledelse: 

Budgetafvigelse på maks. +/- 5 % mellem vedtaget budget 2018 

og endeligt årsresultat. 

+/- 1,5 mio. 

kr. 

Ude-området: Budgetafvigelse på maks. +/- 5 % mellem vedtaget 

budget 2018 og endeligt årsresultat. 

+/- 3,3 mio. 

kr. 

Inde-området: Budgetafvigelse på maks. +/- 7 % mellem vedtaget 

budget 2018 og endeligt årsresultat. 

+/- 7,3 mio. 

kr. 
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Fuld- og Medfinansiering: Budgetafvigelse på maks. +/- 5 % mel-

lem vedtaget budget 2018 og endeligt årsresultat. 

+/- 8,1 mio. 

kr.  

Der beregnes takster for plejeboliger, ægtefæller i plejeboliger, 

træningsforløb og sundhedsforløb. 

Lægges op 

politisk i 

december17 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Implementering af Fælles Sprog III (FSIII) fortsætter fra 
2017 ind i første halvdel af 2018. 
Systemændringen er lovpligtig og tidsplanen for implementeringen 
fastlagt for alle landets kommuner. Implementeringsplanen er ble-

vet ændret i 2017 pga. tekniske problemer, således at den nu ikke 
er færdig i 2017, men først medio 2018. 
Implementeringen vedrører alle pleje og terapeutmedarbejdere i 
CSO og kræver således mange personalemæssige ressourcer. 

Afsluttet 
medio 2018 

 Det Gode Hverdagsliv er Egedal Kommunes rehabiliteringspro-

jekt, som er implementeret på tværs af CBS og CSO. 

Projektet startede i 2014 og en ny handleplan for 2017 & 2018 blev 
vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2017.  
I 2018 arbejdes der primært med evaluering og optimering af de 
iværksatte processer og det skal besluttes om projektet skal fort-
sætte som projekt i 2019+ og om en ekstern evaluering, som i de 
2 KORA rapporter fra 2015 & 2016, skal gennemføres igen i 2019. 

Afklaring om 

projektets 

videre forløb 
og evalue-
ring inden 
medio 2018 

 Sund Egedal er en fireårig strategisk indsats, der slutter med ud-
gangen af 2017. Det er besluttet at evalueringen først gennemfø-
res i foråret 2018, når Regionens Sundhedsprofil foreligger og en 
sammenligning med den forrige profil kan indgå i en vurdering af 
værdien af indsatsen. 

Afsluttende 
evaluering 
foreligger i 
2. kvartal 
2018. 

 Værdighedspolitikken skal i henhold til loven revideres og god-
kendes en gang i hver valgperiode. Det vil blive lagt op til det Soci-
al- og Sundhedsudvalg, der vælges efter kommunevalget, hvordan 
og med hvilken grad af borgerinddragelse, dette skal ske. 

Afklaring om 
hvordan 
politikken 
revideres før 
medio 2018 

 Implementering af ny Personalepolitik / Værdier. CSO plan-

lægger en implementeringsrunde i alle teams i 2018 af de nye 
værdier, som revideringen af Personalepolitikken forventes at med-
føre. Formålet er, at sikre, at værdierne forankres derude, hvor 
servicen leveres og at denne proces kan medvirke til øget social 
kapital og lavere sygefravær. 

CSO imple-

mentering 
planlægges 
og gennem-
føres i 2018 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

 
 
Netto Budget 2018 er 14,4 mio. kr. højere end korrigeret budget 2017.  
 

En af årsagerne er at der i korrigeret budget 2017 (i skrevne stund) mangler 8 mio. kr. på Fuld- og Med-
finansiering.  
Lønudgifter stiger med 5,5 mio. kr. Øvrige udgifter er på niveau med 2017 dog pris- og lønfremskrevet. 
 
Indtægter er 7,3 mio. kr. lavere end korrigeret buget 2017. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 230.866 236.332 239.222 240.056 268.690

Øvrige udgifter 165.521 167.130 165.387 163.226 160.871

Udgifter totalt 396.387 403.462 404.609 403.282 429.561

Indtægter totalt -46.983 -39.651 -36.634 -30.166 -30.166

Nettobevilling i alt 349.404 363.811 367.975 373.116 399.395

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet stiger i perioden 2018 til 2021 med 35,6 mio.kr. primært på grund af vedtaget prioriteringsfor-

slag om, at udvide Inde-området og plejeboliger. Den sekundære grund er den demografiske udvikling. 

Fra 2018 til 2021 stiger antallet af ældre i gennemsnit over perioden med 1,1 % for ældre under 85 år og 

11,5 % for ældre over 85 år. Erfaringen fra tidligere år viser, at den visiterede tid af ydelser leveret af 

Ude-området følger denne udvikling. Det er især gruppen af ældre over 85 år, som driver denne udvik-

ling, da denne gruppe erfaringsmæssigt er mere plejekrævende. 

 

 
 
Sekretariat og Ledelse stiger med 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Størstedelen kan hen-
føres til et højere budget til Elever, øvrige driftsudgifter samt udvidelse af budget i forbindelse med prio-

riteringsforslag. Herudover er der reduceret med 1 mio. kr. i forbindelse med administrativ effektivise-
ring. 
 
Fuld- og medfinansiering stiger med 13,3 mio. kr.. Stigningen skal ses i lyset af, at korrigeret budget 
2017 er 8 mio. kr. for lavt i forhold til forventet forbrug. Den reelle stigning er 5,4 mio. kr., som er for-
ventet stigning Fuld finansiering samt stigning i antal af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. 

 
Ude-områdets budget falder i forhold til korrigeret budget 2017 med 1 mio. kr. primært er det aktiviteten 
videredelegeret sygepleje, hvor stigning i visiteret tid ikke er så kraftig, som antaget ved budgetlægnin-
gen for 2017 og frem. Herudover er der samlet reduceret med 50 % af den administrative effektivisering. 
 

Inde-områdets budget i 2018 er 2,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2017. 

De væsentligste afvigelser er reduktion af lønbudgettet på 1,6 mio. kr.., fordelt med 0,6 mio.kr. svarende 

til 50 % af den samlede administrative effektivisering på 1,2 mio. kr. samt prioriteringsforslag på 1 mio. 
kr. i Aktivitetscenteret. Derudover er lønbudgettets pris- og lønfremskrevet nedjusteret ift. korrigeret 
budget 2017. 

Budget 2021 er 22 mio. kr. højere end de forgående år, da der er vedtaget prioriteringsforslag til udvi-
delse af plejeboliger. 
 
Centeret har en forventning om at budget 2019 og frem stiger stødt grundet befolkningsprognose for 

ældre over 65 år. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Social- og sundhedsudvalget

Sekretariat og ledelse 25.666 29.992 30.526 33.379 34.722

Fuld- og medfinansiering 149.663 163.038 163.038 163.038 163.038

Ude-området 67.759 66.754 70.086 72.374 74.830

Inde-området 106.316 104.027 104.325 104.325 126.805

Nettobevilling i alt 349.404 363.811 367.975 373.116 399.395

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

 

Område 

 

Kriterium 

Generelt  Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % i forhold til budget, 
dog minimum 0,250 mio. kr. 

Sekretariat og ledelse Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % i forhold til budget, 
dog minimum 0,250 mio. kr. 

Ude-området Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til bud-
get, dog minimum 0,250 mio. kr. 

Inde- Området Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til bud-
get, dog minimum 0,250 mio. kr. 

Fuld- og Medfinansie-
ring 

Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til bud-
get, dog minimum 0,250 mio. kr. 

 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antallet (mæng-

den) af ældre 

borgere 

Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Centerets 

Plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser en lille stigning i antallet af 

ældre i aldersgruppen 65-84 årige og en relativt kraftig stigning i antallet af 
ældre over 85 år. Erfaring viser, at de 85+ årige er mere plejekrævende. 

 65-84 årige 85+ årige 

år Antal Stigning i % antal Stigning i % 

2017 7.507  434  

2018 7.585 1 % 514 18 % 

2019 7.718 2 % 561 9 % 
2020 7.784 1 % 627 12 % 
2021 7.853 1 % 671 7 % 

(Udarbejdet af CAS april 2017) 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Inde-området Løn -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Øvrige

Indtægter

Total reduktion -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Sekretariat og ledelse Løn 120 120 120 120

Øvrige

Indtægter

 Løn 

Øvrige 200 200 200 200

Indtægter

 Løn 

Øvrige 90 90 90 90

Indtægter

Inde-området Løn 0 0 0 22.480

Øvrige

Indtægter

Total udvidelse 410 410 410 22.890

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

CSO18-108 D Gevinst ved 

tidligere reduktioner i 

aktivitetscenteret

Reduktion 

Udvidelse

CSO18-01 D: Ansættelse af 

kommunal læge / 

praksiskonsulent

CSO18-02 D Sundhedsforum / 

Sundhedstiltag & Sund By 

Netværk

CSO18-03 D Fortsat 

samarbejde med den private 

hjemmeside "Vores Egedal"

CSO18-04 D

 Flere plejebolig pladser - drift 
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2. Visiteret tid i sy-

geplejen 

Sygeplejen oplever en opgaveglidning som følge af accelererede forløb og 

teknologisk udvikling på hospitalerne, som betyder, at flere sygeplejeopgaver 
overdrages til kommunerne. Den visiterede tid er steget ca. 10 pct. fra år til 
år siden 2015, hvor en stor del skyldes denne opgaveglidning, og hvor stor en 
del skyldes aktivitetsstigninger, der ikke er opgjort.  
Der er ikke en systematisk aftale om overførsel af opgaver fra Regionens hos-

pitaler til kommunerne og der følger ikke automatisk økonomi med til kom-
munerne. 
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktioner, herunder specialise-
rede sygeplejeydelser, der vil overgå til kommunerne, er dog en undtagelse, 
da den beskriver konkrete opgaver, der overføres til kommunerne og krav til 
beredskab.  

3. Enhedspriser på 

plejeområdet 

Enhedspriserne for plejeområdet vil blive beregnet med baggrund i forvent-
ninger til 2017, konkret forbrug i 2016 samt tillæg til forventede lønregulerin-
ger for 2018, jf. overenskomst. 

4. Antal Egedal bor-

gere (Kommunal 

Fuld- og medfi-

nansiering) 

Udgifterne er kun marginalt styrbare for kommunerne og i høj grad afhængig 
af aktiviteterne på hospitalerne. De yngste og ældste borgere er de flittigste 

brugere af sundhedsvæsnet og de dyreste. Udgifterne til fuld- og medfinansie-

ring vil til dels være drevet af antallet af borgere i disse befolkningsgrupper. 
Til dette kommer, at betalingsstrukturen for ydelser fra og med 2018 ændres, 
således at nogle aldersgrupper, børn og ældre, bliver dyrere og andre billige-
re. Budget for 2018 er sat efter skøn i eSundhed for Egedal Kommune. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

 

 

Løn 
Der er foretaget periodisering af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2016, 
da det er mere retvisende end den standardiserede lønperiodisering. Faktisk forbrug afspejler i højere 
grad medarbejdersammensætningen i Center for Sundhed og Omsorg, der primært udgøres af fagligt 
personale som fx SOSU hjælpere/assistenter, sygeplejersker m.fl., som har et andet arbejdsmønster 
end det gængse, i og med pågældende personale skal dække alle døgnets 24 timer. 
 

I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er 
der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For nogle grupper er der ligeledes 
taget højde for, at der er behov for yderligere udgifter i forbindelse med ferieafholdelse. Dette gælder 
primært de aktiviteter, der dækker hele døgnet, idet der vil være behov for erstatningshjælp i ferieperi-
oder. 

 

Øvrige udgifter 
Udgifterne er primært fordelt med 12-dele, da udgifterne fordeler sig nogenlunde jævnt hen over året 
med få undtagelser, såsom udgifter relateret til personale, som er periodiseret på samme måde, som 
lønnen for de faggrupper, udgifterne vedrører.  
 
Udgifter til ældreboliger (denne aktivitet skal flyttes til Center for ejendomme og Intern Service) samt 
andre fællesudgifter ligger i december, idet boligselskaberne afregner i denne måned.  

 
Forskellene i periodiseringen mellem øvrige udgifter i 2018 og 2017 skyldes, at rammen fuld- og medfi-
nansiering ikke er periodiseret i 2018. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.  

 

 
 
Indtægter 

Indtægterne er hovedsageligt kvartalsvise, da Egedal kommune har besluttet, at fakturere kvartalsvis 

med undtagelse af december måned, hvor indtægten for aktiviteten Ældreboliger (aktiviteten skal over-

flyttes til Center for Ejendomme og Intern Service) ligger, da opgørelsen først modtages der. 

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

Aktiviteten Admi-
nistration i Se-
kretariat og Le-
delse  

Der er budgetteret med 
færre elever end den ram-
metildeling kommunen har, 
fordi kommunen faktuelt 
modtager færre elever for 

nuværende. 
Hvis kommunen i løbet af 
2018 får flere elever inden-

for rammen vil budgettet 
skulle korrigeres. 

+ 2,2 mio.kr. Rammen er afta-
lebestemt i regi-
onen. Det kan 
derfor ikke fore-
bygges, at der 

kommer flere 
elever. 

Center for 
Sundhed 
og Omsorg 

Aktiviteten Køb 

og salg af pleje-
boliger i Sekreta-
riat og Ledelse 

Dette område har de sidste 

tre år vist sig meget svært 
at forudse, så her skal der 
følges nøje op ved alle bud-
getopfølgninger. 
Kommunen har ingen indfly-
delse på udviklingen. 

+/- 3 mio.kr. 

 

Meget tæt og 

nøje budgetop-
følgning.  

Center for 

Sundhed 
og Omsorg 
& Den 
Tværfagli-
ge Myndig-
hed 

Aktiviteterne 
Plejecentrene 
samt Døgnplad-
ser på Inde-
området  

CSO leverer hvert år ydelser 
efter Servicelovens § 84 
(aflastning) og § 85 (fast 
pædagogisk støtte) samt 
efter Sundhedslovens § 141 
(til særlig sygepleje eller 

specialiserede rehabilite-
ringsforløb), som er ud over 

de ydelser, der er omfattet 
af de aktivitetsstyrede bud-
getter.  
Der søges derfor om tillægs-
bevilling til disse i hvert 

enkelt tilfælde. Samlet ud-
gjorde udgifterne i 2016 ca. 
3,5 mio. kr. Der forventes 
en tilsvarende udgift i 2017, 
som er medtaget i budget-
opfølgningerne. 
Der er i 2018 ikke afsat mid-

+ 3 mio. kr. Følge forbruget til 
disse foranstalt-
ninger og lægge 
forbrug op i bud-
getopfølgninger 
løbende. 

Center for 
Sundhed 
og Omsorg 
/Center for 
Borgerser-
vice 
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ler til disse ydelser i budget-

tet grundet lav forudsigelig-
hed og enkeltstående tilfæl-
de. 

Aktiviteterne Ple-

jecentrene  

Budgettet og taksterne er 

beregnet med forudsætning 

af at der er en borger pr. 

plads/bolig. 

Udgifter til eventuelle ægte-

fæller (der er visiteret til 

plejebolig) er ikke medtaget 

i det fastlagte budget. 

+ 0,5 mio. kr. pr. 

ægtefælle 

Beregning af 

ægtefælletakst 

på plejecentre og 

sammen med 

Center for Bor-

gerservice sikre, 

at der er afsat 

midler til ægte-

fæller udover det 

givne budget for 

plejecentrene. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

/Center for 

Borgerser-

vice 

Aktiviteterne Ple-

jecentrene 

Centeret og Center for Admi-

nistrativ Service fastlagde 

lønbudgettet ved budget kor-

rektion 2 i maj 2017, efter et 

beregnet skøn i forholdt til 

korrigeret budget 2017 samt 

et hensyntagen til normerin-

gen på plejecentrene. Heref-

ter er lønbudgettet blevet 

negativt pris- og lønfrem-

skrevet med total 0,818 

mio.kr. Da der i overenskom-

sten for de ansatte ikke er 

indregnet lønnedgang, vil 

dette betyde, at centeret vil 

møde udfordringer i oprethol-

delsen af den politisk beslut-

tede normering. 

0,818 mio.kr. Ingen umiddelbar 

forebyggelse 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg samt 

Center for 

Administrativ 

Service 

Aktiviteten Døgn-
pladser i Inde-
området 

Budgettet er fastlagt efter 
”brugen” af sengedage 
(mængden) på de forskellige 
opholdstyper. En ændring i 
fordeling af mængden er 
ensbetydende med risici. 

+/- 5 % af bud-
get 

Opfølgning af 

sengedage og 

fordeling på op-

holdstyper fore-

tages månedligt.  

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

Aktiviteten Mad-
service i Inde-
området 

Budgettet er nu så ”stramt”, 
at der ikke er penge til ufor-
udsete udgifter, som for 
eksempel nyt komfur, køle-
skab eller større reparatio-
ner samt efterlevelse af ny 

lovgivning. 

+ 0,5 mio.kr. Center for Sund-

hed og Omsorg 

gør en stor ind-

sats for at vedli-

geholde udstyr 

og inventar in-

denfor det fast-

satte budget. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

Aktiviteten Syge-

plejen i Ude-

området 

 

Der er to risici forbundet 

med budgetoverholdelse af 

Sygeplejen. 

Det er primært læger, der 

visiterer til ydelserne. Derfor 

kan mængden af ydelser 

udvikle sig, uden at kom-

munen har indflydelse på 

dette. 

Derudover sker der en ud-

+ 0,5 mio. kr. Da ingen af de 

nævnte risici kan 

styres af kom-

munen er der 

ikke nogen umid-

delbar forebyg-

gelse. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg  
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vikling i kompleksiteten 

sammen med en accelerati-

on af forløbene, der bliver 

kortere og mere intensive, 

hvilket kræver flere ressour-

cer på sygeplejeområdet. 

Aktiviteten Syge-

plejen i Ude-

området 

Implementering af Akutsy-
gepleje & kompetenceudvik-
ling i sygeplejen. Jf. Sund-
hedsstyrelsens kvalitets-
standard for akutsygepleje 

skal alle kommuner kunne 
levere specialiserede syge-
plejeindsatser. Det forventes 
at være implementeret fra 
og med 2019. Der er afsat 
midler til kompetenceudvik-

ling i sygeplejen svarende til 

0,8 mio.kr. i 2018, og kom-
munen modtager 1 mio. kr. 
om året til hjælp til drift fra 
2019 og frem. Det er usik-
kert, hvor meget denne ind-
sats reelt vil koste. 

Opgave glidningen fra regio-
nen sker dog løbende, hvor-
for der er den risiko, at 
kommunen pålægges opga-
ver, der ikke kan løses in-
denfor et fremskrevet drifts-
budget. 

+ 0,5 mio. kr. Da den nævnte 

risiko ikke kan 

styres af kom-

munen er der 

ikke nogen umid-

delbar forebyg-

gelse. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

Særlige foran-

staltninger i Sy-

geplejen (Ude-

området) 

Få borgere udskrives fra 

hospitalerne med særlige 

lægeordinationer, som kræ-

ver ekstra ressourcer. Dette 

kan ikke forventes dækket 

af den almindelige drift, idet 

opgaven oftest har karakter 

af hyppige og komplekse 

ydelser hen over døgnet. 

+ 0,5 mio. kr. Løbende dialog 

med pårørende, 

praktiserende 

læge og evt. 

hospital 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

Aktiviteterne 

Hjemmepleje-

grupperne i Ude-

området 

Hvis fraværet herunder sy-

gefraværet overstiger den 

procent (6,5 %), der er an-

vendt i takstberegningen 

(budgettet), vil de visiteret 

ydelser ikke kunne leveres 

til de aftalte takster. 

+ 1 mio. kr. Opfølgning af den 

igangsatte ind-

sats for, at sæn-

ke sygefraværet 

samt fokus på 

social kapital. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

Aktiviteterne 

hjemmepleje-

grupperne & sy-

geplejen i Ude-

området 

Implementering af Fælles 
Sprog III tidsplanen er 

skubbet, således at en stor 
del af implementeringen nu 
ligger i 1. halvår af 2018. 
Der er ikke afsat midler til 
frikøb af medarbejdere i alle 
grupper, hvilket vil have en 
vis indflydelse på grupper-

nes leverancer og økonomi. 

+ 1 % af det 

fastlagte lønbud-

get 

At undervisnin-

gen planlægges 

med så få drifts-

forstyrrelser som 

muligt. 

Center for 

Sundhed 

og Omsorg 

 

170



Center for Sundhed og Omsorg 
Sekretariat og Ledelse 
 

1. Sekretariat og Ledelses primære aktiviteter 
 Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelseskoordinatorer og udviklingskonsulenter) 

 Centraladministration i Center for Sundhed og Omsorg 

 Administration af puljemidler og finanslovsmidler, heriblandt Værdighedsmilliarden, Klippekort til 
plejecentre m.fl. 

 
2. Resultatmål 
For ledelse og stab samt administrationen er fokus at sikre, at de bestilte ydelser leveres til den pris og 
kvalitet, der er politisk besluttet. Herudover sikres det, at Center for Sundhed og Omsorg har de rette 
kompetencer til de opgaver, der skal løses på tværs af centeret. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Fælles formål – herunder udgifter som vedrører Center for Service 
og Omsorg til blandt andet kompetenceudvikling, husleje, rengø-
ring, IT og licenser. 

+/- 2 % i 
afvigelse 

Central administration – blandt andet udgifter til løn af ledelse og 
stab samt elever. 

+/- 2 % i 
afvigelse 

Projekter indeholder puljemidler og finanslovs midler, bl.a. Værdig-
hedsmilliarden og Klippekortsordning på plejecentre. Målet er at 
forbruge det fulde budget, da kommunen ellers skal returnere 
overskydende budget. 

+/- 0 % 

Salg af pladser i plejeboliger hvor der skal beregnes takster for 
2018. 

+/- 10 % i 
afvigelse 

Køb & Salg af pladser i plejeboliger – Budgettet skal omplaceres til 
Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed.Beslutningen 
tages inden udgangen af 2017 og budgettet omplaceres ved 1. 
budgetopfølgning 2017 

1. budgetop-
følgnng 2018 

Til partnerskabsmodel, HR og Kommunikation, er der afleveret 
1,021 mio.kr.  

+/- 0 % 

Beskrivelse af mål Måltal 

Faglige mål: Fastholde de for centeret specifikke faglige kompetencer i forhold 

til, at centret forventeligt skal bidrage med overflytning af medar-
bejdere til centrale afdelinger. 

 

 

  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og Ledelses bevilling fordelt 

på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Sekretariat og Ledelses driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
Budget 2018 stiger med 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017.  

 
Den væsentligste ændring er forhøjelse af elevbudgettet på 1,7 mio. kr..  Egedal kommune betaler løn til 
eleverne og modtager godtgørelse for skoleophold. Der er i 2017 indført en ny uddannelse som gradvist 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 22.513 24.874 22.465 19.367 20.710

Øvrige udgifter 36.216 31.170 31.096 30.579 30.579

Udgifter totalt 58.730 56.044 53.561 49.946 51.288

Indtægter totalt -33.064 -26.052 -23.035 -16.567 -16.567

Nettobevilling i alt 25.666 29.992 30.526 33.379 34.722

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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erstatter den gamle. Den nye uddannelse indeholder flere Social- og Sundhedsassistentelever og færre 

Social- og Sundhedshjælperelever med den konsekvens at der er samlet længere praktikophold og korte-
re skoleophold, hvilket betyder en lavere godtgørelse til kommunen.  
 
Budget 2019 til 2021 falder, idet ”Værdighedsmilliarden” under aktiviteten Projekter afsluttes i 2019 og 
midlerne, 6,5 mio. kr., bliver en del af bloktilskuddet. Centeret forventer at søge om disse midler fra 
2020 og frem. 

 

 
 
Aktiviteten Administration stiger med 1,9 mio. kr. hovedsageligt grundet forhøjelse af budget med netto 
1,7 mio. kr. til elever og 1 mio. kr. til øvrige udgifter samt reduktion af lønbudget (omplacering til Center 
for Administrativ Service) i forbindelse med udvidelse af den nye partnerskabs model på -1,017 mio. kr.. 
Herudover er budgettet blevet udvidet med 0,290 mio. kr. i forbindelse med prioriteringsforslagene. 
 

Aktiviteten Projekter er styret af puljemidler og finanslovsmidler, som ændrer sig fra år til år. Projekter er 
højere i korrigeret budget 2017 end i 2018, da implementeringen af FSIII er budgetlagt med 2,5 mio. kr. 
i 2017. Værdighedsmilliarden udgør 6,468 mio. kr. i både indtægter og udgifter i 2017 og frem til 2019. I 
2020 vil indtægten blive en del af bloktilskuddet og centeret søger om udgiftsbudgettet på 6,468 mio. kr. 
plus prisfremskrivning. 
 
Ældreboliger er figureret med et minimalt beløb der bliver flyttet ved 1. budgetopfølgning 2018. 

 
Aktiviteten Køb af pladser, budget 2018 er en anelse højere end korrigeret budget 2017 grundet pris-
fremskrivning.  
 
På aktiviteten Salg af pladser, er indtægtsbudgettet 2018 0,221 mio. kr. højere korrigeret budget 2017 
grundet prisfremskrivning. Center for Administrativ Service har igangsat en økonomisk analyse af pleje-

center området heri takster for salg af pladser. Det forventes at budgettet tilrettes, når analysen er fær-
dig. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Administration 23.697 25.593 25.951 29.428 30.692

Projekter 3.744 1.815 1.991 1.367 1.445

Målstyring 0 0 0 0 0

Ældreboliger -4.310 16 16 16 16

Køb af pladser 18.880 19.135 19.135 19.135 19.135

Salg af pladser -16.346 -16.567 -16.567 -16.567 -16.567

Nettobevilling i alt 25.666 29.992 30.526 33.379 34.722

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Prioriteringsforslag 

 
  
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal Social- og 

Sundhedsassistent-

elever samt Social- 

og Sundhedshjælpe-

relever og deres 

lønniveau 

Centeret har ansvar for Social- og Sundhedsassistentelever samt Social- 

og Sundhedshjælperelever. Budgettet til disse elever udgør 9,5 mio. kr. 

af det samlede lønbudget. Der er i 2017 startet en ny uddannelse, hvor 

der er længere praktik ophold i kommunen samt kortere skoleophold. 

Dette betyder færre refusioner og højere lønudgift for centeret. Der er 

budgetteret med 12 Social- og Sundhedsassistent elever, 12 Social- og 

Sundhedsassistent voksenelever, 14 Social- og Sundhedshjælperelever 

samt 2 øvrige elever.  

2. Antal af ansatte og 

deres lønniveau 

Lønudgifterne forudsættes at være stabile såfremt personalesammen-

sætningen ikke ændres væsentligt. Administrationen har lønudgifter til 4 

fagkonsulenter, 3 IT-koordinatorer, 2 uddannelseskoordinatorer, 2 admi-

nistrationsmedarbejdere samt 2 ledere med budgetrammeansvar. 

3. Antal købte plejebo-

ligpladser og deres 

priser 

 

Køb af plejeboligpladser er afhængig, af hvor borgerne vælger at bosætte 

sig, når de er visiteret til en plejebolig. Priserne varierer alt efter hvilken 

kommune, borgeren bosætter sig i. Priserne beregnes af tilflytter kom-

munen efter de gældende regler på området. Centeret forventer at der i 

gennemsnit købes 31 pladser. 

4. Antal solgte plejebo-

ligpladser 

Salg af plejeboligpladser er afhængig af, hvor mange udenbys borgere, 

der vælger at bosætte sig i Egedal Kommune. Plejecentrene har i snit 32 

udenbys borgere. Der er tre Plejeboligtakster: 

 Somatisk pakke A 

 Somatisk pakke B 

 Demens  

Plejeboligtaksterne er endnu ikke fastlagt for 2018, men forventes at 

være på plads inden udgangen af november 2017.  

 
  

Prioriteringsforslag Aktivitet Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

CSO18-01 D: Ansættelse af 

kommunal læge / 

praksiskonsulent

Projekter 120 120 120 120

CSO18-02 D Sundhedsforum / 

Sundhedstiltag & Sund By 

Netværk

Administration 200 200 200 200

CSO18-03 D Fortsat 

samarbejde med den private 

hjemmeside "Vores Egedal"

Administration 90 90 90 90

Total udvidelse 410 410 410 410

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn 

Der er foretaget en analyse af periodisering af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i fore-

gående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er 

der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at 

nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge.  

 

Øvrige udgifter 

Primært er udgifterne fordelt med 12- dele, da udgifterne fordeler sig jævnt hen over året. 

 

Indtægter 

Hovedsageligt er indtægterne for aktiviteterne fordelt ud på kvartaler, da der faktureres kvartalsvis. 

Indtægter fra ministeriet vedrørende puljemidler og finanslovsmidler modtages forskelligt hen over 

året. 

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Antal af ele-
ver 

Antal af elever er aftalebe-
stemt i regionen og må der-
for forventes at ligge fast. 
Der er en mindre risiko for 
at kommunen ikke modtager 
det antal af elever der er 

aftalt. 

+ 2,2 mio. kr. Rammen er 
aftalebestemt i 
regionen, det 
kan derfor ikke 
forebygges at 
der kommer 

flere elever. 

Center for 
Sundhed og 
Omsorg 

2. Køb og salg 
af plejeboli-
ger 

Dette område har de sidste 
tre år vist sig meget svært 
at forudse, så her skal der 
følges nøje op ved alle bud-

getopfølgninger. 
 

+/- 3 mio. kr. 
 

 Center for 
Sundhed og 
Omsorg & Den 
Tværfaglige 

Myndighed 
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4. Driftsbudget for Sekretariat og Ledelse 
4.1Aktivitetsbudget 
 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat og Ledelse 

 
 
Der er desværre ikke mulighed for at indsætte pris og mængder på aktiviteterne i Sekretariat og Ledelse, 
da der i aktiviteterne Køb af pladser og Salg af pladser er flere forskellige priser og typer af op-
hold/aktiviteter.  

 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Administration Administrationen dækker over administrativt personale, IT- og uddannelses-

koordinatorer, konsulenter samt ledere med rammeansvar. Herudover har 

centeret valgt at samle budget til alle kursusmidler i administrationen. Elever 

og støtte til frivilligt socialt arbejde er ligeledes placeret her.  

 

Budgettet er lagt på baggrund af faktiske udgifter samt forventninger til frem-
tidige udgifter, herunder udgifter til husleje, IT-udstyr, rengøring og tom-
gangshusleje.  

2. Projekter Der er i 2018 en del puljemidler og finanslovsmidler Center for Sundhed og 
Omsorg skal styre. 
 

Center for Sundhed og Omsorg har valgt at lægge disse i en aktivitet der hed-

der Projekter. 
 
Nedenstående er en oversigt over de puljer og finanslovsmidler Center for 
Sundhed og Omsorg har i 2018: 

Projektnavn Forudsætninger Beløb i 2018 

Værdighedsmilliarden Finanslovsmidler 
2016-2019 

Indtægter: 6,468 mio.kr. 
Udgifter: 6,468 mio.kr.  

Klippekort plejecentre Puljemidler 
2017-2018 

Indtægter: 2,849 mio.kr. 
Udgifter: 2,849 mio.kr. 

Nedbringelse af vente-
tid i Træning 

Puljemidler  
2017-2018 

Indtægter: 0,168 mio.kr 
Udgifter: 0,168 mio.kr. 

Rehabilitering et godt Puljemidler Udgifter: 0,207 mio.kr. 

Administration 0 0 0 0 0

Projekter 0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0

Køb af pladser 0 0 0 0 0

Salg af pladser 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Administration 0 0 0 0 0

Projekter 0 0 0 0 0

Ældreboliger 0 0 0 0 0

Køb af pladser 0 0 0 0 0

Salg af pladser 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Administration 23.697.453 25.592.766 25.950.970 29.428.081 30.692.487

Projekter 3.744.474 1.815.340 1.991.000 1.367.000 1.445.000

Ældreboliger -4.309.997 16.299 16.299 16.298 16.299

Køb af pladser 18.880.001 19.134.703 19.134.699 19.134.700 19.134.700

Salg af pladser -16.345.997 -16.566.932 -16.566.930 -16.566.931 -16.566.930

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledelse

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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liv efter kræft 2018-2021 

Rygestop medicin 
 

Puljemidler 
2018 

Udgifter: 0,045 mio.kr. 

Akutfunktion i Sygeple-
jen 

Puljemidler 
2017-2018 

Udgifter: 0,807 mio.kr. 

Initiativer til kronikere 
og lungesatsning 

Puljemidler 
2017-2018 

Udgifter: 0,435 mio.kr. 

Demenshandleplan Puljemidler 
2018-2019 

Udgifter: 0,065 mio.kr. 

Plejehjemslæge Puljemidler 
2017-2018 

Udgifter: 0,135 mio.kr. 

 

3. Køb og salg af 
pladser 

Køb og salg af pladser er afhængig af, hvor borgerne vælger at bo, når de er 

visiteret til en plejehjemsplads. Budgettet er lagt på baggrund af forventnin-

ger samt tidligere års forbrug. Se afsnit 3.3 Primære drivere. 

 

Aktiviteterne ønskes overflyttet til Center for Borgerservice fra 2018 og frem. 

 

4.1.1 Periodiseret budget for sekretariat og ledelse 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
Administration 

Størstedelen af udgifterne er løn og personalerelaterede udgifter, disse er periodiseret efter ny periodi-

seringsnøgle baseret på forbrugsmønsteret i 2016. Resten er periodiseret i 12-dele, da udgifterne er 

jævnt fordelte over året.  

 

Projekter  

Værdighedsmilliarden er fordelt i 12-dele hen over året, da størstedelen af udgifterne er jævnt fordelt. 

 

Køb af pladser  

Periodiseringen er i 12-dele. Der er et mix af månedsafregninger og kvartalsafregninger. 

 

Salg af pladser  

Ingen udgifter, se indtægter under figur 3. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Administration og Køb af pladser 

Ingen indtægter, se under figur 2. 

Projekter  

Indtægt fra Værdighedsmilliarden forventes modtaget 4 gange hen over året. 

Indtægt fra Klippekortsordningen forventes modtaget 2 gange hen over året. 

 

Salg af pladser  

Indtægterne er periodiseret kvartalsvis, da der faktureres kvartalsvis. 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Fuld- og medfinansiering 
 

1. Fuld- og medfinansierings primære aktiviteter 
Fuld- og medfinansiering består af følgende aktiviteter:  

 Medfinansiering (kommunens andel af udgifter til når en borger bliver indlagt på sygehus eller 

modtager ambulant behandling) 

 Ambulant specialiseret genoptræning 

 Vederlagsfri fysioterapi og Ride fysioterapi 

 Hospice  

 Ventedage 

 

Rammen er kommunens budget til den kommunale fuld- og medfinansiering. Langt størstedelen (knap 

93 %) af udgifterne på rammen består af medfinansiering. Ideen er at give kommunerne et incitament 

til at forebygge sygdom og dermed indlæggelser. Der er imidlertid forskel – fra patient til patient og fra 

diagnose til diagnose – på om kommunen reelt har mulighed for at forebygge sygdom og indlæggelser. 

 
2. Resultatmål 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budget +/- 7 % afvi-

gelse på 

rammen 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Forbruget til Vederlagsfri Fysioterapi er steget meget de fore-
gående år og stiger fortsat. Andre kommuner har med økonomisk 
fordel gennemført en proces, hvor forbruget er blevet analyseret, 

og hvor der derefter bl.a. gennem dialog med de praktiserende 
læger, der ordinerer/bevilger, er opnået en ændret adfærd med 

færre ordinationer. 
Det vil kræve en medarbejdermæssig ressource at gennemføre en 
sådan proces, og en praksiskonsulent (læge) der kan tale sagen 
over for kollegerne, vil uden tvivl være en fordel i en sådan proces. 

Forslag til 
proces udar-
bejdes inden 

2. kvartal 
2018 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fuld- og Medfinansierings bevilling for-
delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Fuld- og Medfinansierings driftsbudget for-
delt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktivi-
teter.  

 

 
 
Øvrige udgifter stiger med 13,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017.  

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 149.663 163.038 163.038 163.038 163.038

Udgifter totalt 149.663 163.038 163.038 163.038 163.038

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 149.663 163.038 163.038 163.038 163.038

Tabel 1 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Medfinansiering stiger med 14 mio.kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Korrigeret budget 2017 har 
dog vist sig at være 8 mio. kr. for lavt, hvilket gør at forskellen er 5,4 mio. kr. 

Der forventes en generel stigning i antal af borgere, der benytter det offentlige sygehusvæsen. Herud-
over er der i 2018 indført ny afregningsmetode, hvor kommunen skal afregne differentieret på alders-

grupper. E-Sundhed har estimeret forbruget for 2018, hvilket Centeret og Center for Administrativ Ser-
vice har valgt at bruge som grundlag for budget 2018. 
 
Ambulant specialiseret genoptræning stiger marginalt med 2,2 procent i 2018 i forhold til korrigeret bud-
get 2017 grundet prisfremskrivninger. Effekten er fremskrevet i 2019 og frem. 

 
På aktiviteten Vederlagsfri fysioterapi er der set en gradvis stigning i forbrug over de seneste år, hvorfor 
der forventes en stigning i fra korrigeret budget 2017 til budget 2018 på 1,3 mio. kr. Forbruget forventes 
dog stabiliseret i 2019 og frem grundet en forventning af, at der kan indhentes effektiviseringer gennem 
dialog med de praktiserende læger og fysioterapeuter. 
 
Hospice stiger marginalt i 2018, hvilket primært tilskrives prisfremskrivninger. Forbrugsniveauet for akti-

viteten forventes at være stabilt fra 2018 og frem. 
 
Der forventes en stigning i udgifterne til aktiviteten Ventedage på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret bud-
get 2017 primært grundet ændret afregningsmetode fra Regionerne. Før var taksten identisk uanset 
længden på opholdsperioden. I 2018 bliver ventedag tre og derover dyrere. Forbrugsniveauet for aktivi-

teten forventes at være stabilt fra 2018 og frem. 

 
Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Medfinansiering 137.523 151.537 151.537 151.537 151.537

Ambulant specialiseret genoptræning 864 918 918 918 918

Vederlagsfri fysioterapi 6.780 7.429 7.429 7.429 7.429

Hospice 1.117 1.711 1.711 1.711 1.711

Ventedage 3.379 1.443 1.443 1.443 1.443

Nettobevilling i alt 149.663 163.038 163.038 163.038 163.038

Tabel 2 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Aktiviteten i sund-
hedsvæsnet 

Den kommunale fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet er en 
væsentlig driver for udgiftsniveauet, da det afhænger af aktiviteterne 
på hospitalerne. Taksterne fastsættes for ét år ad gangen af Sund-
hedsdatastyrelsen. Sammensætningen af ydelserne gør, at udgiftsni-
veauet kan variere meget fra måned til måned.  

2. Ældrebefolkningen En stigende ældrebefolkning i kommunen jf. nedenstående tabel til-

skrives som den primære årsag til det stigende udgiftsniveau, efter-
som denne gruppe af borgere er relativt mere omkostningstung ift. 
sundhedsydelser 
 

 65-84 årige 85+ årige 

år Antal Stigning i 
% 

antal Stigning i 
% 

2017 7.507  434  

2018 7.585 1 % 514 18 % 

2019 7.718 2 % 561 9 % 
 

2020 7.784 1 % 627 12 % 
 

2021 7.853 1 % 671 7 % 
 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Ingen udgift. 

 
Øvrige udgifter: 
Periodiseringen er i 12-dele. 
 
Indtægter: 

Ingen indtægter. 
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Kommunal 

medfinan-

siering 

Udviklingen i betaling til 

regionen og ny afregnings-

metode gør det svært styr-

bart og fortsat ikke klart 

gennemskueligt. 

+/- 8 mio. kr. Tæt opfølgning 

på de faktiske 

udgifter. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

2. Vederlagsfri 

fysioterapi 

Udgifterne til vederlagsfri 

fysioterapi er reguleret af 

andres efterspørgsel og er 

uden kommunal indflydelse. 

+/- 3 mio. kr. Tæt opfølgning 

på de faktiske 

udgifter. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

3. Hospice Den lave totale mængde gør 

at enkelte tilfælde kan resul-

tere i store udsving i forbru-

get. 

+/- 0,5 mio. 

kr. 

Tæt opfølgning 

på de faktiske 

udgifter. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

4. Ventedage Den forventede indflydelse 

af ændring af Regionernes 

afregningsmetode, der in-

kluderer tidsdifferentiering, 

kan påvirke forbruget ander-

ledes end forventet. 

+/- 2 mio. kr. Tæt opfølgning 

på de faktiske 

udgifter. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

 

4. Driftsbudget for rammen Fuld- og medfinansiering 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

 
Det har desværre ikke været muligt at estimere mængder og priser fra 2018 og frem. 
  

Medfinansiering 58.640 0 0 0 0

Ambulant specialiseret genoptræning 91 0 0 0 0

Vederlagsfri fysioterapi 0 0 0 0 0

Hospice 42 0 0 0 0

Ventedage 275 0 1 1 1

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Medfinansiering 2.535 0 0 -3 0

Ambulant specialiseret genoptræning 9.504 0 0 0 0

Vederlagsfri fysioterapi 0 0 0 0 0

Hospice 24.120 0 0 0 0

Ventedage 12.306 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Medfinansiering 137.523.409 151.537.073 151.537.060 151.537.061 151.537.060

Ambulant specialiseret genoptræning 864.073 918.262 918.266 918.266 918.265

Vederlagsfri fysioterapi 6.779.926 7.428.663 7.428.658 7.428.658 7.428.657

Hospice 1.116.807 1.710.676 1.710.671 1.710.671 1.710.671

Ventedage 3.379.020 1.442.920 1.442.907 1.442.908 1.442.908

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fuld- og medfinansiering

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Medfinansiering Medfinansiering er kommunens andel af udgifter når en borger bliver indlagt 

på sygehus eller modtager ambulant behandling. Forudsætningen for aktivite-

ten afhænger i høj grad af den demografiske udvikling, da udgifterne stiger 

med alderen. Estimat fra eSundhed er benyttet til at fastsætte budgettet. 

1. Ambulant  

specialiseret  

genoptræning 

Ambulant specialiseret genoptræning er en del af sundhedslovens § 140. For-

brug for 2017 danner grundlag for budgetestimatet. 

2. Vederlagsfri  

fysioterapi 

Forbrug for 2017 danner grundlag for budgetestimatet. 

3. Hospice Hospice er en del af kommunens fuldfinansiering. Det betyder, at kommunen 

betaler hele regningen hver gang en borger bliver indlagt på et hospice. For-

brug for 2017 danner grundlag for budgetestimatet. 

4. Ventedage Ventedage er ligeledes en del af den kommunale fuldfinansiering, da kommu-

nerne skal have incitament til at hjemtage borgere der er udskrevet fra hospi-

talerne.  

 

Aktiviteten består af 2 delaktiviteter:  

 Somatik 

 Psykiatri 

 

Forbrug for 2017 danner grundlag for budgetestimatet. Der er endvidere ind-

lagt en forventet stigning på 50 % i 2018 grundet ændret afregningsmetode 

(tidsdifferentiering) som nævnt ovenfor.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Fuld- og Medfinansiering 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Budgettet for Fuld- og Medfinansiering er periodiseret i 12-dele. 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Inde-området 

 
1. Inde-områdets primære aktiviteter 

Inde-områdets primære aktiviteter er at levere ydelser til borgere, der bor i eller har et tilknytningsfor-
hold til de kommunale institutioner og tilbud listet nedenfor: 
 

 Damgårdsparken, Egeparken og Porsebakken (somatiske plejecentre) 

 Engbo og Solkrogen (demensplejecentre) 

 Vores Hus (Demens dagtilbud) 

 Aktivitetscenter Damgårdsparken (somatisk og samværsdagtilbud) 

 Døgnpladser 

 Madservice inkl. servicepakker 

 Kantinedrift på Rådhuset. 

 

2. Resultatmål 

Inde-områdets fokus er at sikre, at de bestilte ydelser leveres til den pris og kvalitet, der er politisk be-
sluttet.  

Finansielle mål: 

 

 

Beskrivelse af mål Måltal 

Plejecentre: 

Beregning af plejeboligtakster og ægtefælletakster på plejecentre  

Inden novem-

ber 2017 

50 % af den administrative effektivisering på 1,2 mio.kr. er trukket 
på døgnpladsernes og plejecentrenes lønbudget.  

+/- 100 % i 
afvigelse 

Plejecentre: 

At det givne budget overholdes, hvilket er udfordrende, da der er 
foretaget en nedjustering af pris- og lønfremskrivning på løn. Her-
udover reducerer den administrative effektivisering lønbudgettet 
med 0,5 mio.kr. 

+/- 7 % i 

afvigelse 

Plejecentre: 

Centeret skal sammen med Center for Borgerservice sikre, at der 

er afsat midler til ægtefæller udover det givne budget for plejecen-
trene. 

Inden 1. juli 

2018 

 

Plejecentre: 

Etablere den lovpligtige plejehjemslægeordning indenfor satspul-
jemidlernes økonomiske ramme. 

0 % i afvigel-
se 

Plejecentre: 

Etablere den lovpligtige Klippekortsordning på plejecentrene inden-
for satspuljemidlernes økonomiske ramme. 

0 % i afvigel-
se 

Døgnpladser:  

Budgettet er for første gang baseret på registreret data. Der er 

beregnet takster og fastsat forventede mængder. 

Forudsat at fordelingen af sengedage på opholdstyperne ikke æn-
drer sig drastisk bør der maks. være en afvigelse på +/- 2 %. 

+/-2 % i afvi-
gelse 

Aktivitetscenter: 

Aktivitetscenteret bør maks. have en afvigelse på +/- 1 %. 

+/- 1 % i 

afvigelse 

Madservice:  

Budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 & 2018, og målet 
er at sikre, at denne reduktion opnås. 

+/-1 % i afvi-
gelse 

Kantine: 

At det givne budget overholdes 

 

+/- 1 % i 
afvigelse 

185



Faglige mål: Beskrivelse af mål  Måltal 

Implementere PPS (Praktisk Procedure i Sygepleje) i alle 
plejeenheder. CSO har i 2017, for midler fra værdighedspolitik 
tilskuddet, anskaffet PPS, der sikrer, at sygeplejersker og SSAer 

altid har opdaterede procedurer, der lever op til alle plejefaglige 
krav. 

Der vil i 2018 være fokus på, at PPS anvendes optimalt til at un-
derstøtte en høj og ensartet faglighed i plejen. 

En evaluering 
af implemen-
teringen fast-

lægges i 2018 

Implementering af Triage system. I plejeenhederne har der i 

nogle år været anvendt et ”Triage” system med indikatorer, der 
skal sikre, at der er fokus på de aktuelle plejemæssige problema-
tikker hos de enkelte borgere 

Triage understøttes fra 2018 af et IT / Skærmsystem, der er ind-
købt for midler fra værdighedspolitik tilskuddet. 

En evaluering 

af implemen-
teringen fast-
lægges i 2018 

Plejehjemslægeordningen vil blive færdigimplementeret på alle 

kommunens plejecentre i løbet af 2018, hvis der kan findes prakti-
serende læger, der vil indgå aftale med Egedal Kommune om op-

gaven. 

Færdigimple-

menteret ul-
timo 2018 

Klippekortordningen er et tilbud til alle beboere i plejecentre om 
½ times aktivitet om ugen i 2017 & 2018, som kommunerne har 
modtaget tilskud til. Tilbuddet skal fastholdes i 2018, og læring 

om, hvilke tilbud der efterspørges, skal anvendes til at forsøge at 
fastholde disse tilbud, f.eks. ved hjælp af frivillige, når ordningen 
stopper. 

Evaluering 
laves i 4. 
kvartal 2018 

 Kantinen der skal gennemføres en analyse af driften i kantinen 
med ekstern hjælp med henblik på om der kan opnås ydereligere 

effektiviseringer 

Primo 2018 

 
3. Driftsbudget 
3.1Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Inde-områdets bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Inde-områdets driftsbudget fordelt på de styringsrele-
vante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

 

 
 

Inde-områdets budget i 2018 er 2,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2017. 

De væsentligste afvigelser er reduktion af lønbudgettet på 1,6 mio. kr.., fordelt med 0,6 mio.kr. svarende 
til 50 % af den samlede administrative effektivisering på 1,2 mio. kr., samt prioriteringsforslag på 1 mio. 

kr. i Aktivitetscenteret. Budget 2021 er 22 mio.kr. højere end de forgående år, da der er vedtaget priori-
teringsforslag til udvidelse af plejeboliger. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 104.833 102.883 103.181 103.181 125.661

Øvrige udgifter 14.594 14.185 14.185 14.185 14.185

Udgifter totalt 119.427 117.068 117.366 117.366 139.846

Indtægter totalt -13.111 -13.041 -13.041 -13.041 -13.041

Nettobevilling i alt 106.316 104.027 104.325 104.325 126.805

Tabel 1 Driftsbudget for Inde-området fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet for Aktivitetscenteret er i forhold til korrigeret budget 2017 reduceret med 1 mio.kr. grundet 
effektiviseringer / prioriteringsforslaget.  

 

Budgettet for Døgnpladser 1 mio.kr. højere end korrigeret budget 2017. Budgettet er for første gang 
baseret på registreret data fra april 2016 til og med marts 2017. Der er beregnet takster og fastsat for-

ventede mængder fordelt på syv opholdstyper. Budgettet stiger grundet ændret fordeling i antal senge-
dage pr. opholdstype. Tendensen viser, at der kommer flere og flere på opholdstyperne Genoptræning 1 
og Genoptræning 2, som er dyrere end de fem andre opholdstyper. Herudover er budgettet reduceret 
med andel af de administrative effektiviseringer. 

 

Budgettet for Aktiviteterne, Damgårdsparken, Porsebakken, Egeparken & Demensområdet (plejecentre-
ne) er pris- og løn fremskrevet og derefter reduceret med andel af den administrative effektivisering. 

Center for Administrativ Service har igangsat en økonomisk analyse på området, som højst sandsynligt 
vil medføre korrektioner i 2018.  

 

Budgettet for Madservice er beregnet således at det kommunale tilskud i 2018 svarer til 0,274 mio. kr.  

 

Budgettet for Servicepakker er blevet prisfremskrevet. Taksterne er efter budgetvedtagelse blevet bereg-

net og forventes politisk godkendt inden udgangen af 2017. Budgettet vil blive tilrettet i først budgetop-
følgning 2018.  

 

Kantinens budget falder med 0,4 mio. kr. primært på grund af prioriteringsforslaget om at nedsætte det 

kommunale tilskud til kantineordningen og mødeservering på rådhuset. Reduktionen er ikke en del af 

budget 2018, hvorfor den vil blive tilrettet i den først budgetopfølgning 2018. 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Aktivitetscenteret 5.600 4.572 4.572 4.572 4.572

Døgnpladser 16.185 17.235 17.235 17.235 17.235

Damgårdsparken 16.501 16.274 16.274 16.274 16.274

Porsebakken 19.037 18.985 18.985 18.985 18.985

Egeparken 26.465 25.426 25.426 25.426 25.426

Demensområdet 19.369 19.095 19.393 19.393 19.393

Madservice 722 274 274 274 274

Servicepakker -87 -94 -94 -94 -94

Kantine 2.525 2.260 2.260 2.260 2.260

Flere plejeboliger pladser (40 stk) 0 0 0 0 22.480

Nettobevilling i alt 106.316 104.027 104.325 104.325 126.805

Tabel 2 Driftsbudget for Inde-området fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Prioriteringsforslag 

 
 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal somatiske 

plejeboligpladser 

Der er 161 somatiske plejeboligpladser fordelt således: 

Plejecentre Antal pladser Netto normering 
(timer pr. uge) 

Damgårdsparken 41 26 

Porsebakken 48 26 

Egeparken 72 24 

 

Budgettet er beregnet på baggrund af en fast netto normering pr. borger, som 

er 26 timer/ugentlig for plejeboligpladser i Damgårdsparken og Porsebakken, 

24 timer/ugentligt i Egeparken.  

 

Beregning af plejeboligtaksterne på baggrund af den gældende normering for-

ventes fuldført inden udgangen af 2017.  

2. Antal demens  

plejeboligpladser 

Der er 33 demens plejeboligpladser fordelt på:  

Plejecentre Antal pladser Netto normering 
(timer pr. uge) 

Solkrogen 17 30 

Engbo 16 30 

 

Budgettet er beregnet på baggrund af en fast netto normering pr. borger, som 

er 30 timer/ugentlig.  

 

Plejeboligtaksten genberegnes inden udgangen af 2017. 

3. Antal sengedage 

pr. opholdstype 

på Døgnpladser-

ne 

Antallet af sengedage (mængden) er baseret på, at de 20 pladser er fuldt be-

lagt, dvs. 7.300 sengedage, fordelt på 7 opholdstyper: 

Opholdstype Antal sengedage 

Vurderingsophold 1 350 

Vurderingsophold 2 116 

Genoptræningsophold 1 3.109 

Genoptræningsophold 2 2.700 

Aflastningsophold 500 

Venteplads 350 

Terminalt ophold 175 
 

Prioriteringsforslag Aktivitet Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

CSO18-108 D Gevinst ved 

tidligere reduktioner i 

aktivitetscenteret

Aktivitetscenteret -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Total reduktion -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

CSO18-04 D

 Flere plejebolig pladser - drift 

Flere plejebolig pladser - drift 0 0 0 22.480

Total udvidelse 0 0 0 22.480

Reduktion 

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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4. Madservice De primære drivere er: 

 Antal af tilmeldte borgere boende på plejecentre  

 Antal af tilmeldte hjemmeboende borgere  

 18 borgere på Døgnpladserne 

De sekundære drivere er: 

 Mødeservering udenfor rådhuset 

 Personalekaffe udenfor rådhuset 

5. Antal tilmeldte i 

kantinen 

Kantinens primære drift er frokostordningen til ansatte. Budgettet er primært 

baseret på antal tilmeldte i kantineordningen. Der er i marts 2017 217 tilmeldte 

til ”5 dages” ordningen og 26 tilmeldte til ”4 dages” ordningen. Prisen er til 1. 

august 2017 410 kr. pr. måned. Herefter er det politisk besluttet (31. maj 

2017), at prisen hæves til 490 kr. (dette er dog ikke en del af budget 2018 og 

vil blive tilrettet i første budgetopfølgning 2018) 

Kantinen har derudover mødeservering til interne-, center- og byrådsmøder. 

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn 

Der er foretaget en analyse af periodisering af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i fore-

gående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er 

der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at 

nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For nogle faggrupper er der også taget højde for ekstra 

udgifter i forbindelse med feriedækning i sommermånederne. 

 

Øvrige udgifter 

Primært er udgifter fordelt med 12-dele, da udgifterne fordeler sig jævnt hen over året med få undta-

gelser så som eksempelvis udgifter relateret til personale, der er periodiseret efter samme periodise-

ringsnøgle som løn.  

 

Indtægter 

Hovedsageligt er indtægterne for aktiviteterne fordelt med 12-dele, da der faktureres månedsvis. 
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3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Plejecentre Lønbudgettet blev fastlagt i 

budget korrektion 2 i maj 

2017 efter et beregnet skøn 

i forholdt til korrigeret bud-

get 2017 samt et hensynta-

gen til normeringen på ple-

jecentrene. Herefter er løn-

budgettet blevet negativt 

pris- og lønfremskrevet, 

med total 0,818 mio.kr.. Da 

der i overenskomsten for de 

ansatte ikke er indregnet 

lønnedgang vil dette betyde 

at centeret vil møde udfor-

dringer i opretholdelsen af 

den politisk besluttede nor-

mering. 

0,818 mio.kr. Ingen umiddel-

bart forebyg-

gelse 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg samt 

Center for Ad-

ministrativ Ser-

vice 

2. Plejecentre Normeringen på plejecen-

trene er lav. Såfremt der 

opstår behov for ekstra 

hænder i forhold til borgere 

med særlige foranstaltnin-

ger, kan dette ikke klares 

indenfor den politisk beslut-

tede normering. 

+ 2 mio. kr. Estimere for-

brug til særlige 

foranstaltninger 

samt sammen 

med Center for 

Borgerservice 

sikre at der er 

afsat midler 

hertil udover 

det givne bud-

get for pleje-

centrene  

Center for 

Sundhed og 

Omsorg/Center 

for Borgerser-

vice 

3. Plejecentre Budgettet og taksterne er 

beregnet under forudsæt-

ning af, at der er en borger 

pr. plads/bolig. 

Udgifter til eventuelle ægte-

fæller (der er visiteret til 

plejebolig) er ikke medtaget 

i det fastlagte budget. 

+ 0,5 mio. kr. 

pr. ægtefælle 

Beregning af 

ægtefælletakst 

på plejecentre 

samt sammen 

med Center for 

Borgerservice 

sikrer, at der er 

afsat midler til 

ægtefæller 

udover det 

givne budget 

for plejecentre-

ne. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg/Center 

for Borgerser-

vice 

4. Døgnpladser I tilfælde af at der opstår 
behov for ekstra hænder i 
forhold til borgere med sær-
lige foranstaltninger, kan 
denne udgift ikke dækkes af 

det fastlagte budget. 

+ 1 mio. kr. Estimere for-

brug til særlige 

foranstaltninger 

samt sammen 

med Center for 

Borgerservice, 

samt sikre at 

der er afsat 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg/Center 

for Borgerser-

vice 
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midler hertil 

udover det 

givne budget. 

5. Døgnpladser Budgettet er fastlagt efter 

”brugen” af sengedage 
(mængden) på de forskellige 
opholdstyper. En ændring i 
fordeling af mængden er 
ensbetydende med risici. 

+/- 5 % Opfølgning af 

sengedage og 

fordeling på 

opholdstyper 

foretages må-

nedligt  

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

6. Madservice Budgettet er nu så ”stramt” 
at der ikke er penge til ufor-
udsete udgifter som for ek-
sempel nyt komfur, køleskab 
eller større reparationer 
samt efterlevelse af nye 
love. 

+ 0,5 mio. kr. Center for 

Sundhed og 

Omsorg gør en 

stor indsats for 

at vedligeholde 

udstyr og in-

ventar indenfor 

det fastsatte 

budget. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 
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4. Driftsbudget for rammen Inde-området 
 

4.1 Aktivitetsbudget 

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Der er desværre ikke mulighed for at indsætte pris og mængder på aktiviteterne i Inde-området, da der i 
de fleste aktiviteter er flere forskellige priser og typer af ophold/aktiviteter. 

 
Når Center for Administrativ Service har afsluttet ovennævnte økonomiske analyse på plejecentrene, vil 
der, hvis det er muligt, blive indsat priser og mængder. 

  

Aktivitetscenteret 0 0 0 0 0

Døgnpladser 0 0 0 0 0

Damgårdsparken 0 0 0 0 0

Porsebakken 0 0 0 0 0

Egeparken 0 0 0 0 0

Demensområdet 0 0 0 0 0

Madservice 0 0 0 0 0

Servicepakker 0 0 0 0 0

Kantine 0 0 0 0 0

Flere plejebolig pladser - drift

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Aktivitetscenteret 0 0 0 0 0

Døgnpladser 0 0 0 0 0

Damgårdsparken 0 0 0 0 0

Porsebakken 0 0 0 0 0

Egeparken 0 0 0 0 0

Demensområdet 0 0 0 0 0

Madservice 0 0 0 0 0

Servicepakker 0 0 0 0 0

Kantine 0 0 0 0 0

Flere plejebolig pladser - drift 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Aktivitetscenteret 5.599.608 4.571.753 4.571.743 4.571.742 4.571.743

Døgnpladser 16.184.520 17.235.485 17.235.495 17.235.495 17.235.494

Damgårdsparken 16.501.488 16.273.589 16.273.576 16.273.577 16.273.579

Porsebakken 19.037.085 18.985.385 18.985.394 18.985.394 18.985.393

Egeparken 26.465.215 25.426.489 25.426.485 25.426.486 25.426.486

Demensområdet 19.368.699 19.095.491 19.393.312 19.393.311 19.393.313

Madservice 721.993 273.535 273.534 273.533 273.531

Servicepakker -87.326 -93.863 -93.850 -93.852 -93.851

Kantine 2.524.680 2.259.560 2.259.583 2.259.583 2.259.582

Flere plejebolig pladser - drift 0 0 0 0 22.480.000

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Inde-området

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Aktivitetscenteret Aktivitetscenteret er placeret på Damgårdsparken og har plads til 70 ”dag-

tilbud” i alt om ugen fordelt på dage og borgere. Nogle borgere kommer 1 

dag andre flere. Borgerne visiteres til enten afløsning/aflastning eller sam-

værstilbud efter serviceloven. 

Med budget 2016 og 2017 er der foretaget en reduktion, der betyder, at 
antallet af borgere, der kan visiteres til tilbuddet, reduceres fra 120 om 
ugen til 70 om ugen. Desuden bliver antallet af borgere reguleret yderlige-
re, i forhold til at der tænkes et større behov for at visitere flere borgere i § 
84 (aflastningstilbud) og færre borgere på § 104 (samværstilbud) i aktivi-
tetscenteret.  

2. Damgårdsparken, 
Porsebakken og 
Egeparken 

Budgettet for somatiske plejehjemspladser er baseret på den politisk ved-
tagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3. 

3. Demensområdet Budgettet for demens plejehjemspladser er baseret på den politisk vedtag-

ne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3. 

4. Døgnpladser Det forudsættes, at Døgnpladsernes 20 pladser er fuld belagt i 2018. Antal-
let af sengedage (mængden) er fordelt på 7 opholdstyper. Taksterne er 

ligeledes beregnet pr. opholdstype. 
Borgerne visiteres af Den Tværfaglige Myndighed til et af de syv forskellige 
ophold.  
 

Opholdstype Antal sengedage Interne takster 

Vurderingsophold 1 350 1.642 

Vurderingsophold 2 116 2.345 

Genoptræningsophold 1 3.109 2.111 

Genoptræningsophold 2 2.700 2.815 

Aflastningsophold 500 1.407 

Venteplads 350 1.407 

Terminalt ophold 175 2.345 
 

5. Madservice Madservice producerer og leverer mad til: 

 Borgere beboende på plejecentre (del af servicepakken) 

 Hjemmeboende borgere (madservice) 

 Døgnpladserne (del af servicepakken) 

 Mødeservering udenfor rådhuset 

 Personalekaffe udenfor rådhuset. 

 

Borgere på plejecenter og hjemmeboende tilmelder sig til forplejning enten 

for et fuldt døgn (Morgen, middag & aften) eller dele af et døgn.  

 

KL udmelder i starten af 2018 loft for priser pr. heldøgn både til beboere på 

plejecentre og hjemmeboende borgere. 
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Det har vist sig, at taksten er højere end loftet for hjemmeboende borgere.  

 

Udgifter til transport og pakning kan ikke afholdes indenfor loftet, hvilket 

medfører, at kommunen yder et tilskud til dette, hvilket svarer til 8,80 kr. 

pr. hovedret inklusiv udbringning til hjemmeboende borgere.  

 

Ved udgangen af maj 2017 er 190 borgere på plejecentrene/døgnpladser 

tilmeldt madserviceordningen. Dette tal forventes at være stabilt. Herud-

over er 60 udeboende borgere tilmeldt ordningen. 

 

Budget til mødeservering og personalekaffe er 100 % indtægtsdækket. 

6. Servicepakker Servicepakkerne er tilkøbspakker, som beboere på plejecentre og døgn-
pladser tilbydes. Pakkerne indeholder en række frivillige tilkøbsydelser så-
som toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren 
fravælger en eller flere af disse ydelser, skal beboeren selv sørge for at 
artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke som beboerne 
ikke kan fravælge, som inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt 

vinduespolering. 90 % af beboerne er tilmeldt den valgfrie del af service-

pakkerne. 

 

Budgettet vil blive korrigeret ved den 1. budgetopfølgning i 2019, da tak-
sterne først var færdigberegnede efter den sidste budgetkorrektion.  

 

Taksterne for 2018 er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i 
de respektive pakker samt det faktiske forbrug.  

 

7. Kantine Kantinen producerer og leverer mad til de ansattes frokostordning samt 

servicerer kaffekøkkenerne på rådhuset. Herudover varetager Kantinen 

også servering til politiske møder og centermøder. 

 

Frokostordningen havde pr. marts 2017 217 fuldtidstilmeldte medarbejdere. 

Prisen i 2017 er 490 kr. for en fuldtidstilmeldt medarbejder pr. måned.  

 

Servicering af kaffekøkkenerne består af rengøring af kaffemaskiner, på-
fyldning af kaffe og opfyldning af mælk, sukker m.m.. Alle køkkener ser-
viceres 2 gange dagligt. 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Inde-området 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Aktivitetscenteret, Porsebakken, Damgårdsparken, Egeparken, Demensområdet og Døgn-

pladserne 

Størstedelen af udgifter er løn- og personale relaterede udgifter, og disse er periodiseret efter ny perio-

diseringsnøgle baseret på forbrugsmønsteret i 2016. Resten er periodiseret i 12-dele, idet udgifterne 

forventes at fordele sig jævnt over året. 

 

Madservice og Kantine 

Størstedelen af udgifter er produktionsudgifter, og disse er periodiseret i 12-dele, da de fordeler sig 

ligeligt over året. Løn- og personale relaterede udgifter er periodiseret efter ny periodiseringsnøgle 

baseret på forbrugsmønsteret i 2016. 

 

Servicepakker  

Udgifter er periodiseret i 12-dele, da prisen på de enkelte ydelser afregnes pr. måned. 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Alle aktiviteter  

Indtægter for aktiviteterne fordelt med 12-dele, da der faktureres månedsvis. 

 

Damgårdsparken, Porsebakken, Egeparken & Døgnpladserne 

Ingen indtægter. 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Ude-området 
 

1. Ude-områdets primære aktiviteter 
Ude-området består af Hjemmeplejegrupperne, Sygeplejen samt Træning & Sundhed. Ude-området 

leverer ydelser til hjemmeboende borgere.  

 

 Hjemmeplejen leverer primært ydelser efter Servicelovens § 83, § 83A & § 84 (Personlig Pleje 

& Praktisk Hjælp) samt sundhedslovsydelser i form af videredelegeret sygepleje.  

 Sygeplejen leverer ydelser efter Sundhedslovens § 138 og § 139. 

 Træning & Sundhed leverer træning efter Sundhedsloven § 140 og vedligeholdende træning ef-

ter serviceloven § 86. Derudover er Træning & Sundhed også leverandør af den forebyggende 

indsats i form af rygestop, patientuddannelser indenfor kroniker området, forebyggende 

hjemmebesøg m.m. 

 

Hjemmepleje, sygepleje og træning er alle ydelser, der skal visiteres. Det er Den Tværfaglige Myndig-
hed der visiterer ydelserne i forhold til § 83, § 83A & § 84 (hjemmepleje). Budgettet er placeret i Den 
Tværfaglige Myndighed, hvorfra der sker en intern afregning mellem de to centre på baggrund af visi-
teret tid. 

 

2. Resultatmål 
Ude-områdets overordnede mål er at levere ydelser efter den politisk besluttede kvalitetstandard til den 
aftalte pris. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Hjemmeplejen: At der er balance mellem udgifter og indtægter. +/- 2 % i 

afvigelse 

Sygeplejen: at det givne budget overholdes. +/- 1 % i 

afvigelse 

Træning & Sundhed: At det givne budget overholdes. +/- 5 % i 

afvigelse 

50 % af den administrative effektivisering på 1,2 mio.kr. er trukket 
på sygeplejens og hjemmeplejegruppernes lønbudget. Dette har 
reduceret taksterne i hjemmeplejen. 

+/- 100 % i 

afvigelse 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Implementere PPS (Praktisk Procedure i Sygepleje) i alle 

plejeenheder. CSO har i 2017, for midler fra værdighedspolitik 
tilskuddet, anskaffet PPS, der sikrer, at sygeplejersker og SSA’ er 
altid har opdaterede procedurer, der lever op til alle plejefaglige 
krav. 
Der vil i 2018 være fokus på, at PPS anvendes optimalt til at un-
derstøtte en høj og ensartet faglighed i plejen. 

En evaluering 

af implemen-

teringen fast-

lægges i 2018 

Implementering af Triage system. I plejeenhederne har der i 
nogle år været anvendt et ”Triage” system med indikatorer, der 
skal sikre, at der er fokus på de aktuelle plejemæssige problema-
tikker hos de enkelte borgere 

Triage understøttes fra 2018 af et IT / Skærmsystem, der er ind-
købt for midler fra værdighedspolitik tilskuddet. 

En evaluering 
af implemen-
teringen fast-
lægges i 2018 

Organiseringen af hjemmeplejen evalueres, og der udarbejdes 
forslag til en organisering, der bedst muligt understøtter nærhed til 
brugerne, med hensyntagen til den demografiske udvikling, og som 
kan understøtte sammenhængende borgerforløb bedst muligt, 
f.eks. ved at aftenvagterne tilknyttes de geografiske grupper. 

Et forslag vil 
foreligge in-
den bearbej-
delsen af bud-
get 2019 

Sundhedsstyrelsens kravsspecifikationer for kommunernes 
akutfunktioner blev færdige i 2017.  
Primo 2018 vil CSO fremlægge forslag til, hvordan Egedal Kommu-
ne bedst kan løse de akutte specialiserede sygeplejeopgaver, som 
den er pålagt. 

Et forslag vil 
foreligge i 
andet kvartal 
2018 
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3.Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Ude-områdets bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Ude-områdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevan-

te budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Netto falder budgettet med 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017, hvilket hovedsageligt skyldes 
reduktion af lønbudget med 50 % af den administrative effektivisering på 1,2 mio. kr.. 
 
Lønbudgettet stiger med 5 mio.kr. primært i hjemmeplejegrupperne, da der her forventes stigning i an-

tallet at ydelser.  
Øvrige udgifter er negative, da indtægten fra Den Tværfaglige Myndighed vedrørende ydelserne personlig 
pleje og praktisk hjælp udgør 49,904 mio.kr.. 
 
Budgettet stiger i perioden 2019 til 2021 primært på grund af den demografiske udvikling samt prisfrem-

skrivning. Fra 2018 til 2021 stiger antallet af ældre i gennemsnit over perioden med 1,1 % for ældre 

mellem 65 og 85 år og 11,5 % for ældre over 85 år (Se befolkningsprognosen i afsnit 3.3, primære drive-

re, punkt 2). Erfaringen fra tidligere år viser, at den visiterede tid af ydelser leveret af Ude-området føl-

ger denne udvikling. Det er især gruppen af ældre over 85 år, som driver denne udvikling, da denne 

gruppe erfaringsmæssigt er mere plejekrævende. 

 

 
 
Der er fem nye aktiviteter i 2018. Center for Sundhed og Omsorg har valgt at oprette fire nye aktiviteter 
til indtægter i hjemmeplejegrupperne, da det giver bedre synlighed over indtægter og udgifter. I 2017 
var indtægterne placeret i de 4 eksisterende aktiviteter, Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørum 

gruppen og Aftenteamet/Natteamet. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 103.520 108.574 113.575 117.507 122.319

Øvrige udgifter -34.953 -41.262 -42.931 -44.575 -46.931

Udgifter totalt 68.567 67.312 70.644 72.932 75.388

Indtægter totalt -808 -558 -558 -558 -558

Nettobevilling i alt 67.759 66.754 70.086 72.374 74.830

Tabel 1 Driftsbudget for Ude-området fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Træningsteamet 7.975 7.961 7.948 7.948 7.948

Sundhedsteamet 9.180 9.197 9.197 9.197 9.197

Ølstykkegruppen 419 17.114 18.119 19.107 20.329

Stenløsegruppen 347 13.853 14.655 15.439 16.415

Smørumgruppen 413 13.685 14.501 15.302 16.294

Aftenteamet/Natteamet 601 19.900 21.103 22.300 23.772

Egedal Vagt- og Administration 1.582 1.603 1.603 1.603 1.603

Ølstykkegruppen - indtægt 0 -17.114 -18.119 -19.107 -20.329

Stenløsegruppen - indtægt 0 -13.853 -14.655 -15.439 -16.415

Smørumgruppen - indtægt 0 -13.685 -14.501 -15.302 -16.294

Aftenteamet/Natteamet - indtægt 0 -19.900 -21.103 -22.300 -23.772

Andet hjemmeplejen 2.409 2.542 2.635 2.635 2.635

Sygeplejen 23.494 26.003 27.249 27.322 27.335

Videredelegeret sygepleje 21.339 19.448 21.455 23.669 26.113

Nettobevilling i alt 67.759 66.754 70.086 72.374 74.830

Tabel 2 Driftsbudget for Ude-området fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Egedal Vagt- og Administration samt Andet hjemmepleje (selvvalgt hjælper (SEL § 94)) er pris- og løn-

fremskrevet. 
 
Sygeplejens budget stiger med 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. I stigningen ligger en 

forventning, om at visiteret tid stiger forholdsmæssigt i takt med den demografiske udvikling. Det forven-

tes at der ved første budgetopfølgning i 2018 omplaceres 2 mio.kr. til Materielgården, da disse har over-

taget driften af tjenestebiler. 

 

Budgettet til Videredelegeret sygepleje er nedsat med 1,9 mio. kr., da den faktuelle demografistigning 
har vist sig at være mindre end den forventede stigning lagt i budget 2017.  
 

Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Visiterede bor-

gere i Træning 

Udgiftsdriverne er antal visiterede borgere, der visiteres til et af de fem træ-

ningsforløb. 

2. Generelt for 

hjemmeplejen 

og sygeplejen 

Fra 2018 til 2021 stiger antallet af ældre i gennemsnit over perioden med 
1,1 % for ældre mellem 65 og 85 år og 11,5 % for ældre over 85 år (se 
oversigt nedenfor). Erfaringen fra tidligere år viser, at den visiterede tid af 
ydelser leveret af Ude-området følger denne udvikling. Det er især gruppen 
af ældre over 85 år, som driver denne udvikling, da denne gruppe erfarings-
mæssigt er mere plejekrævende. 

 65-84 årige 85+ årige 

År Antal Stigning i % Antal Stigning i % 

2017 7.507  434  

2018 7.585 1 % 514 18 % 

2019 7.718 2 % 561 9 % 
2020 7.784 1 % 627 12 % 
2021 7.853 1 % 671 7 % 

 

3. Visiteret tid af 

Personlig Pleje 

Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiteret tid til Personlig Pleje for 

2018.  

Personlig pleje er delt op i 3 paragraffer: Almindelig pleje § 83, Rehabilite-

ring § 83A og Aflastning § 84. 

Den estimerede visiterede tid, 97.593 timer, er opdelt i følgende tidsinterval-

ler: 

Tidsintervaller Timer § 83 Timer § 83A Timer § 84 

Hverdage (7-18) 53.892 1.998 945 

Hverdage (18-00) 16.425 580  

Hverdage (00-7) 3.220 14  

Lørdag (7-11) 3.540 224  

Lørdage (11-24) 6.303 198  

Lørdage (00-7) 672 3  

Søn- og helligdage (07-18) 4.986 297  

Søn- og helligdage (18-24) 3.509 112  

Søn- og helligdage (00-07) 672 3  

 

Timerne er fordelt på grupperne: 

Grupper Timer 

Ølstykkegruppen 23.987  

Stenløsegruppen 19.871  

Smørumgruppen 19.367 

Aftenteamet 29.849  

Natteamet 4.519 

Takster ses i tabel 4. Forudsætninger. 

4. Visiteret tid af 

Praktisk Hjælp 

Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiteret tid til Praktisk hjælp for 2018. 

Praktisk hjælp leveres kun i dagtimer på hverdage.  

Praktisk hjælp er delt op i 3 paragraffer: Almindelig pleje § 83, Rehabilitering 
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§ 83A og Aflastning § 84. 

Den estimerede visiterede tid, 10.711 timer, er opdelt således: 

Tidsintervaller Timer § 83 Timer § 83A Timer § 84 

Hverdage (7-18) 10.062 529 120 

 

Timerne er fordelt på grupperne: 

Grupper Timer 

Ølstykkegruppen 4.064  

Stenløsegruppen 3.366  

Smørumgruppen 3.281 

Aftenteamet 0 

Natteamet 0 

Takster ses i tabel 4. Forudsætninger. 

5. Visiteret tid af  

sygeplejeydelser 

De visiterede timer tid forventes i 2018 at stige med ca. 7 % i forhold til 

2017 til cirka 14.500 timer jf. den demografiske udvikling (se punkt 2). 

6. Visiteret tid af  

Viderelegeret  

sygepleje 

Visiteret tid forventes i 2018 at stige med cirka 13 % i forhold til 2016 til 

cirka 28.562 timer. Stigningen er lavere end antaget i 2017, men er dog en 

stigning grundet den demografiske udvikling (se evt. punkt 2). 

Timerne er fordelt på grupperne: 

Grupper Timer 

Ølstykkegruppen 7.293   

Stenløsegruppen 5.546  

Smørumgruppen 5.948 

Aftenteamet 9.464  

Natteamet 312 
 

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn 

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i 

forbruget for 2016. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der 

taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle 

medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle 

faggrupper har større udgifter til løn i forbindelse med feriedækning.  

 

Øvrige udgifter 

Primært er udgifter fordelt med 12-dele, da udgifterne fordeler sig jævnt hen over året, med få undta-

gelser så som eksempelvis udgifter relateret til personale, som er periodiseret efter samme princip som 

lønnen på de enkelte faggrupper. Grundet tekniske forudsætninger ligger indtægterne i øvrige udgifter. 

 

Indtægter 

Indtægterne for aktiviteterne er hovedsageligt periodiseret i 12-dele, da der faktureres månedsvis. Der 
er ingen indtægter i januar og dobbelt indtægter i december, da januar faktureres i februar og så frem-
deles. Grundet tekniske forudsætninger ligger indtægterne i øvrige udgifter. 
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Sygeplejen 

 

Der er to risici forbundet 

med budgetoverholdelse af 

Sygeplejen. 

Det er primært læger, der 

visiterer til ydelserne, hvor-

for mængden af ydelser kan 

udvikle sig uden kommu-

nens indflydelse. 

Derudover sker der en ud-

vikling i kompleksiteten 

sammen med en accelerati-

on af forløbene, der bliver 

kortere og mere intensive, 

hvilket kræver flere ressour-

cer på sygeplejeområdet. 

+ 1 mio. kr. Da ingen af de 

nævnte risici 

kan styres af 

kommunen, er 

der ikke nogen 

umiddelbar 

forebyggelse. 

Området kan 

dog følges nøje 

i forbindelse 

med den løben-

de budgetop-

følgning.  

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

 

2. Sygeplejen Ifølge implementering af 
Akutsygepleje og kompeten-

ceudvikling i sygeplejen jf. 
Sundhedsstyrelsens kvali-
tetsstandard for akutsyge-
pleje, skal alle kommuner 
kunne levere specialiserede 
sygeplejeindsatser. Det for-
ventes at være implemente-

ret fra og med 2019. Der er 
afsat midler til kompetence-
udvikling i sygeplejen sva-
rende til 0,8 mio. kr. i 2018, 
og kommunen modtager 1 

mio. kr. om året til hjælp til 
drift fra 2019 og frem. Det 

er usikkert, hvor meget 
denne indsats reelt vil koste. 
Opgave glidningen fra regio-
nen sker dog løbende, hvor-
for der er en risiko for, at 
kommunen pålægges opga-

ver, der ikke kan løses in-
denfor et fremskrevet drifts-
budget. 

+ 0,5 mio. kr. Den nævnte 

risiko kan ikke 

styres af kom-

munen, hvorfor 

der ikke er 

nogen umiddel-

bar forebyggel-

se mulig. 

Området kan 

dog følges nøje 

i forbindelse 

med den løben-

de budgetop-

følgning 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

3. Særlige 

foranstalt-

ninger i Sy-

geplejen 

Få borgere udskrives fra 

hospitalerne med særlige 

lægeordinationer, som kræ-

ver ekstra ressourcer. Dette 

kan ikke forventes dækket 

af den almindelige drift, idet 

opgaven oftest har karakter 

af hyppige og komplekse 

ydelser hen over døgnet. 

+ 0,5 mio. kr. Løbende dialog 

med pårørende, 

praktiserende 

læge og even-

tuelt hospital. 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 

4. Hjemmeple-

jen 

Hvis fraværet og herunder 

sygefraværet overstiger den 

procentuelle andel, der er 

anvendt i takstberegningen 

(budgettet), vil de visiterede 

ydelser ikke kunne leveres 

til de aftalte takster. 

+ 1 mio. kr. Opfølgning af 

den igangsatte 

indsats for at 

sænke sygefra-

været samt 

fokus på social 

kapital 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 
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5. Hjemmeple-

jegrupperne 

& sygeple-

jen 

I forhold til implementering 

af Fælles Sprog III er tids-
planen skubbet, således at 
en stor del af implemente-
ringen nu ligger i 1. halvår 
af 2018. Der er ikke afsat 

midler til frikøb af medar-
bejdere i alle grupper, hvil-
ket vil have en vis indflydel-
se på gruppernes leverancer 
og økonomi. 

+ 5 % af det 

fastlagte bud-

get 

Centeret vil 

gøre sit yderste 

for at planlæg-

ge vagtplaner-

ne, så under-

visningen går 

mindst ud over 

den daglige 

leverance 

Center for 

Sundhed og 

Omsorg 
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4. Driftsbudget for rammen Ude-området 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Det er desværre ikke muligt at have mængder og priser på aktiviteterne, da de alle leverer mere end en 
ydelse. 
 

Træningsteamet 0 0 0 0 0

Sundhedsteamet 0 0 0 0 0

Ølstykkegruppen 0 0 0 0 0

Stenløsegruppen 0 0 0 0 0

Smørumgruppen 0 0 0 0 0

Aftenteamet/Natteamet 0 0 0 0 0

Egedal Vagt- og Administration 0 0 0 0 0

Ølstykkegruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Stenløsegruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Smørumgruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Aftenteamet/Natteamet - indtægt 0 0 0 0 0

Andet hjemmeplejen 0 0 0 0 0

Sygeplejen 0 0 0 0 0

Videredelegeret sygepleje 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Træningsteamet 0 0 0 0 0

Sundhedsteamet 0 0 0 0 0

Ølstykkegruppen 0 0 0 0 0

Stenløsegruppen 0 0 0 0 0

Smørumgruppen 0 0 0 0 0

Aftenteamet/Natteamet 0 0 0 0 0

Egedal Vagt- og Administration 0 0 0 0 0

Ølstykkegruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Stenløsegruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Smørumgruppen - indtægt 0 0 0 0 0

Aftenteamet/Natteamet - indtægt 0 0 0 0 0

Andet hjemmeplejen 0 0 0 0 0

Sygeplejen 0 0 0 0 0

Videredelegeret sygepleje 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Træningsteamet 7.974.713 7.961.147 7.947.636 7.947.637 7.947.636

Sundhedsteamet 9.180.198 9.196.799 9.196.805 9.196.805 9.196.803

Ølstykkegruppen 419.255 17.113.591 18.119.289 19.106.678 20.328.945

Stenløsegruppen 347.320 13.853.036 14.655.296 15.439.311 16.414.504

Smørumgruppen 412.518 13.685.362 14.501.080 15.302.383 16.293.738

Aftenteamet/Natteamet 600.713 19.900.165 21.102.744 22.299.654 23.771.648

Egedal Vagt- og Administration 1.582.000 1.602.739 1.602.783 1.602.783 1.602.783

Ølstykkegruppen - indtægt 0 -17.113.600 -18.119.288 -19.106.678 -20.328.944

Stenløsegruppen - indtægt 0 -13.853.037 -14.655.295 -15.439.310 -16.414.505

Smørumgruppen - indtægt 0 -13.685.373 -14.501.082 -15.302.385 -16.293.739

Aftenteamet/Natteamet - indtægt 0 -19.900.162 -21.102.745 -22.299.654 -23.771.647

Andet hjemmeplejen 2.409.164 2.542.071 2.635.021 2.635.021 2.635.022

Sygeplejen 23.494.003 26.003.053 27.248.957 27.322.315 27.335.187

Videredelegeret sygepleje 21.339.099 19.448.164 21.454.996 23.669.318 26.112.761

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Ude-området

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Trænings- og 

Sundhedsteamet 

Forudsætningerne er budgetlagt ud fra visitationsrammer jf. afsnit 3.3. 

2. Hjemmepleje-

grupperne 

Forudsætningerne for Hjemmeplejegrupperne på niveau 3 og 4 i aktivitets-

hierarkiet er generiske. Forudsætningerne omhandler således Personale og 

drift på udgifter, mens indtægter omhandler Videredelegeret sygepleje, Per-

sonlig pleje og praktisk hjælp, som er beskrevet under afsnit 3.3. Taksterne 

for 2018 ser ud som nedenstående. 
 

Personlig pleje takster: 

 

Praktisk hjælp takster: 

Takster § 83 / kr. § 83A / kr. § 84 / kr. 

Hverdage (7-18) 299 299 299 
 

Videredelegeret sygepleje takster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitlig timeløn for hen-

holdsvis Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper herud-

over er der tillagt øvrige udgifter. 

Takster § 83 / kr. § 83A / kr. § 84 / kr. 

Hverdage (7-18) 425 425 316 

Hverdage (18-00) 518 518 384 

Hverdage (00-7) 516 516 382 

Lørdag (7-11) 425 425 316 

Lørdage (11-24) 617 617 456 

Lørdage (00-7) 516 516 382 

Søn- og helligdage (07-18) 603 603 445 

Søn- og helligdage (18-24) 709 709 523 

Søn- og helligdage (00-07) 673 673 497 

Takster Kr. 

Hverdage (7-18) 423 

Hverdage (18-00) 550 

Hverdage (00-7) 562 

Lørdag (7-11) 541 

Lørdage (11-24) 668 

Lørdage (00-7) 681 

Søn- og helligdage (07-18) 634 

Søn- og helligdage (18-24) 761 

Søn- og helligdage (00-07) 774 

3. Egedal Vagt og 

Administration 

Egedal Vagt og Administration er en ny enhed etableret dels for at centralise-

re administrative opgaver for hele plejeområdet ude og inde og dels for at 

rekruttere og håndtere al erstatningshjælp.  

4. Andet Hjemmeple-

je 

Aktiviteten består af § 94 selvvalgt hjælper. Antallet af borgere, der vælger 

en selvudpeget hjælper til at levere hjemmepleje ydelser, er forholdsvis kon-

stant. Det forventes, at der vil være 6 årsværk ansat til enhedspris af 0,435 

mio.kr. 

5. Sygepleje Forudsætningerne er visitation af timer fra Den Tværfaglige Myndighed samt 

befolkningsprognosen (se punkt 2. i afsnit 3.3). Tendensen har været de 

sidste år været stigende. 

Budgettet for ”fælles udgifter” til nødkald, værnemidler, tungeløft, APV hjæl-

pemidler, tjenestevogne og sygeplejeartikler for alle Hjemmeplejegrupper, 

Plejecentre og Døgnpladser er samlet under aktiviteten Sygeplejen. 

6. Videredelegeret 

sygepleje. 

Forudsætningerne er visitation fra Den Tværfaglige Myndighed. Tendensen 

har været svingende men forventes at stige fremover. Se taksterne ovenfor 

under hjemmeplejegrupperne og mængder i afsnit 3.3 primære drivere 

punkt 6 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Ude-området 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Træningsteamet, Sundhedsteamet og Sygeplejen 

Størstedelen af udgifterne er løn- og personalerelaterede udgifter, som er periodiseret efter det faktiske 

forbrug på den respektive aktivitet i 2016, som danner baggrund for den nye periodiseringsnøgle base-

ret på forbrugsmønsteret i 2016 jf. budgetnotatet. Resten er periodiseret i 12-dele. 

 

Ølstykkegruppen, Smørumgruppen, Stenløsegruppen og Aftenteam/Natteam 

Udgifterne til løn- og personalerelaterede aktiviteter er periodiseret efter forbruget i 2016, som er mere 

specifik for den type medarbejdere, der er ansat i hjemmeplejen. Se i øvrigt beskrivelsen af den nye 

periodiseringsnøgle i budgetnotatet.  

 

De resterende udgifter er periodiseret i 12-dele, da de fordeler sig jævnt over året. 

 

Indtægter for grupperne fremgår også her. 

 

Egedal Vagt- og administration samt Andet hjemmepleje  

Alle udgifterne vedr. løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter det faktiske forbrug i 

2016, som danner baggrund for den nye periodiseringsnøgle jf. budgetnotatet. 

 

Videredelegeret sygepleje  

Udgifterne er periodiseret i 12-dele, da det umiddelbart forventes, at de visiterede timer fordeles jævnt 

hen over året. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Træningsteamet  

Indtægterne er periodiseret i 12-dele, da indtægterne forventes jævnt fordelt over hele året, idet der 

faktureres månedsvis. 

Hjemmeplejegrupperne 

Indtægterne for hjemmeplejegrupperne fremgår af diagrammet for udgifter. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
 
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg 
Formål: 
Centeret står for drift af 0 – 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af 
børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen 

samt sundhedstjenesten og tandplejen. 
 
Primære opgaver: 
Centerets primære opgaver er at arbejde med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring, trivsel og 
udvikling. 
 
Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, Ungdomsskole og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR). 
 
En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion samt at sikre, at der ved tidlig forebyggen-
de indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år. 

 
Centeret er organiseret i afdelingerne: 

Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
Dagtilbudsafdelingen 
Sundhedstjenesten 
Tandplejen 
 
Politiske udvalg: 
Børne- og skoleudvalget omhandler skole og dagtilbud 

Social- og Sundhedsudvalget omhandler Sundhedstjenesten og Tandplejen 

 
2. Strategi og resultatmål 
Centrets strategi:  
Centeret skal sikre at børn og elever, indenfor de givne rammer og med de tildelte ressourcer, får mu-
lighede for at udvikle sig til gavn og glæde for dem selv i et udbytterigt samspil med andre børn og 

elever samt de professionelle, som de er i kontakt med. 

 
Der skal være særlig fokus på de strategiske mål: Ung Egedal, Sund Egedal og Trivsel, læring og dan-
nelse. 
 
Det skal ske med fokus på nedenstående: 

 Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særligt behov. 

 Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en 
særlig målrettet pædagogisk indsats. 

 Der skal arbejdes med tidlig sproglig opmærksomhed. 
 Der arbejdes på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode skal an-

tallet af usikre/svage, dårlige læsere reduceres. 
 Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal forøges. 

 I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever i disse fag reduceres. 
 Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Det sker ved, at fysisk 

aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  
 Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. 
 Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den en-

kelte børnegruppe, klasse, på skolen og i institutionen, så alle trives og undgår mobning. 
 Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. 

 Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mu-
lig rummelighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. 

 Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse for centeret samlet set på max +/- 3 % +/- 21,3 
mio. kr. 

Regnskab for daginstitutioner og klubber med en afvigelse i forhold 

til børnereguleret budget på max +/- 1 % 

+/- 1 % 
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Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der skal arbejdes på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kom-
mune. I samme periode skal antallet af usikre/svage, dårlige læse-
re reduceres. 

+ 5 % 

Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal øges. 
I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever reduce-
res. 

+ 5 % 

Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring 
øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på 
dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  

 

Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for 

det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives 
og får udbytte af undervisningen. 

Arbejdet med de sociale kompetencer skal være præget af lige-

værd og demokrati. 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
 

 
Se tekst under tabel 2. 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 612.112 615.603 623.121 631.950 638.630

Øvrige udgifter 233.084 226.247 219.284 220.555 221.479

Udgifter totalt 845.197 841.851 842.406 852.505 860.110

Indtægter totalt -132.475 -135.570 -137.842 -140.901 -143.189

Nettobevilling i alt 712.722 706.281 704.564 711.604 716.921

Tabel 1 Driftsbudget for Center for skole og dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet til ledelse af Sundheds- og Tandpleje er prisfremskrevet fra 2017 til 2018. Fra 2018 til 2021 er 

budgettet uændret, da der ikke er planlagt aktivitetsændringer på dette område. 

 
Budgettet til Sundhedstjenesten er prisfremskrevet fra 2017 til 2018 og derudover er der udvidet med 
budget til kroniker og lungesatsning i 2018 og 2019. Kroniker og lungesatsning er en del af en landsom-
fattende indsats på dette område, og Egedal Kommune kompenseres økonomisk via bloktilskud. På ram-
men er der indarbejdet administrative effektiviseringer på grund af centralisering af HR- og kommunika-

tionsopgaver. 
 
Budget til Tandplejen er, ud over prisfremskrivning, forhøjet med 1 mio. kr. Forhøjelsen skyldes, at 
Tandplejen, i forbindelse med en tidligere gennemført regnskabsanalyse og udmøntning af rammebespa-
relse er blevet reduceret med 2 mio. kr. For at kunne leve op til lovens krav om skoletandpleje og om-
sorgstandpleje, er der blevet tilført 1 mio. kr. På rammen er der indarbejdet administrative effektiviserin-
ger på grund af centralisering af HR- og kommunikationsopgaver 

 
Det negative budget på Sekretariatet er en konsekvens af, at der ligger en ikke udmøntet effektivisering 
på ca. 3,7 mio. kr. på denne aktivitet. Det forventes, at denne afklares i løbet af 2018. 
 
Reduktion i budgettet til Skoler-Sekretariat og ledere er en konsekvens af budget 2017 og overslagsåre-

ne, hvor der er indarbejdet en reduktion på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Re-
duktionen skal udmøntes i forbindelse med ”Fortsat udvikling af implementeringen af skolestrukturen (via 

det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse). 
Budgettet til tilskud til privatskoler, som ligger under Skoler-sekretariat og ledere er forhøjet på grund af, 
at flere forældre vælger privatskole til deres barn. 
 
Budgettet til distriktsskolerne er tilpasset elev- og klassetal for det nye skoleår, samt reguleret med de 
budgetreduktioner vedrørende tolærerordning, ændret ledelsesstruktur på skole og SFO samt personale-

normering på SFO. Budgetterne er uændrede fra 2018 til 2021, da en ændring af dem, skal ske i forbin-
delse med udmøntning af den ovenfor nævnte effektivisering. Der er desuden indarbejdet administrative 
effektiviseringer på grund af centralisering af HR- og kommunikationsopgaver. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Social- og sundhedsudvalget 27.627 26.802 26.310 26.091 26.091

Ledelse, sundhed og tandpleje 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Sundhedstjenesten 7.753 7.824 7.629 7.411 7.411

Tandplejen 18.264 17.347 17.050 17.050 17.050

Børne- og skoleudvalget 685.095 679.478 678.254 685.512 690.829

Sekretariat -1.704 -884 -1.554 -1.554 -1.554

Skoler-Sekretariat og Ledere 33.434 26.171 18.530 18.573 18.559

Distrikt Ølstykke 87.875 86.866 86.866 86.866 86.866

Distrikt Stenløse 123.057 120.131 120.131 120.131 120.131

Distrikt Ganløse 49.198 50.915 50.915 50.915 50.915

Distrikt Smørum 120.234 120.025 120.001 120.001 120.001

Ungdomsskolen/SSP 13.760 13.325 13.325 13.325 13.325

PPR 62.913 59.225 58.433 58.433 58.433

Dagtilbud - Sekretariat og ledere -50.513 -49.235 -51.780 -54.298 -56.180

Daginstitutioner område Smørum 58.827 62.329 66.621 70.402 72.669

Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde 19.723 21.671 21.909 22.485 22.728

Daginstitutioner område Ølstykke 2 43.520 44.647 48.135 50.753 54.021

Daginstitutioner område Stenløse/Veksø 74.620 73.710 75.604 78.362 79.797

Selvejende institutioner 2.788 2.884 2.917 2.917 2.917

Private institutioner 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Område Klub Egedal 37.360 37.563 37.563 37.563 37.563

Dagplejen 507 620 620 620 620

Støttepædagog korps 723 500 1.000 1.000 1.000

Nettobevilling i alt 712.722 706.281 704.564 711.604 716.921

Tabel 2 Driftsbudget for Center skole og dagtilbud fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Ung Egedals budget er pris- og lønfremskrevet fra 2017 til 2018, og ellers uændret fra 2018 til 2021, da 

der ikke er påtænkt ændrede aktiviteter. Der er indarbejdet administrative effektiviseringer på grund af 
centralisering af HR- og kommunikationsopgaver. 
 
Pædagogisk, Psykologiske Rådgivnings (PPR’s) budget er pris- og lønfremskrevet fra 2017 til 2018, og 
ellers uændret til og med 2021. En del af PPR’s udgifter vedrører aktiviteter, som knytter sig til inklusion i 
skolerne. Derfor kan det komme på tale, at medinddrage PPR i arbejdet med at udmønte den budgetre-

duktion på 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,6 mio. kr. de efterfølgende år, som blev vedtaget i forbindelse med 
budget 2017. 
 
Budget for Dagtilbud-Sekretariat og ledere består af fællesudgifter og indtægter for hele daginstitutions-
området, herunder indtægter fra forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner og klubber, samt udgifter 
til økonomisk- og søskendefriplads. Desuden budgetteres udgifter til forældre der vælger privat pasning 

på denne ramme. Udviklingen i budgettet er udtryk for, at der på grund af flere institutionspladser de 
kommende år og forbedring af personalenormeringen i institutionerne, vil blive flere indtægter fra foræl-
drebetaling. 
 
Budgettet for daginstitutionsområderne er stigende fra 2017 til 2021. Stigningen er dels pris- og lønfrem-

skrivning fra 2017 til 2018, dels at dagplejen og ressourcepædagoger (støttepædagoger) er udlagt til 
institutionsområderne, og endelig, at der budgetlægges med et stigende antal institutionspladser på 

grund af øget behov ud fra den demografiske udvikling. Der er en stigning i pladsbehov fra 2018 til 2021 
på 301 pladser. I institutionsområdernes rammer er der indarbejdet administrative effektiviseringer på 
grund af centralisering af HR- og kommunikationsopgaver. 
 
Budget til selvejende institutioner er uændret over årene, bortset fra pris- og lønfremskrivning fra 2017 
til 2018. Der er ikke planer om at ændre børnetallet i den selvejende institution, som Egedal Kommune 
har driftsoverenskomst med. 

 
Budget til private institutioner er uændret over årene, bortset fra prisfremskrivning fra 2017 til 2018. Der 
er ikke planer om at ændre børnetallet i de private institutioner, som er beliggende i Egedal Kommune.  
 
Klub Egedals budget er uændret over årene, da der forventes det samme medlemstal. 
 

Dagplejens budget er fra medio 2017 udlagt til institutionsområderne, da strukturen er ændret. Den re-
sterende del af budgettet på ca. 0,6 mio. kr. vil blive fordelt på institutionsområderne, når der bliver ta-
get stilling til fordeling af de resterende administrative opgaver for dagplejen. 

 
Budgettet til Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger) er fra 2018 delvis udlagt til institutionsområ-
derne. Tilbage på det centrale budget for støttepædagoger står den budgetudvidelse på 500.000 kr. som 
blev besluttet i i forbindelse med budgetaftalen. 
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

 
Område 

 
Kriterium 

Centret samlet Ved afvigelse fra budget større +/- 3 %. 

Daginstitutioner Ved en afvigelse større end +/- 5 % af de budgetlagte pladser. 

Klubber Ved en afvigelse større end +/- 5 % af de budgetlagte pladser. 

Skoler Ved afvigelse fra budget større +/- 5 %. 

 

  

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Dagtilbud sekretariat og 

ledere
Løn 0 0 0 0

Øvrige 330 440 440 440

Indtægter -1.875 -2.500 -2.500 -2.500

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter -125 -250 -250 -250

Støttepædagogkorps Løn 500 1.000 1.000 1.000

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Institutionsområde 

Smørum
Løn 2.249 3.000 3.000 3.000

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Institutionsområde 

Ganløse Slagslunde
Løn 748 997 997 997

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Institutionsområde 

Ølstykke
Løn 1.525 2.035 2.035 2.035

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Institutionsområde 

Stenløse Veksø
Løn 2.532 3.379 3.379 3.379

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Selvejende institutioner Løn 116 149 149 149

Øvrige 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Klub Egedal Løn 0 0 0 0

Øvrige 500 500 500 500

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 6.500 8.750 8.750 8.750

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

Udvidelse

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

CSD18-02 D Flere 

ressourcepædagoger i 

daginstitutioner

CSD18-02 D Flere 

ressourcepædagoger i 

daginstitutioner

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

CSD18-01 D Normering i 

daginstitutioner

CSD18-07 D Kompensation til 

aftenklubber for manglende 

forældrebetaling

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antallet af børn i
alderen fra 0 år til
skolestart.

Antallet af børn i alderen fra 0 år til skolestart har stor betydning for kommu-
nens udgifter og indtægter i forbindelse med institutionsdrift, da ca. 70 % af 
børnene fra 0 år til 2 år 10 mdr. og 90 % af børnene fra 2 år og 11 mdr. til 
skolestart går i enten kommunal eller privat institution, hvis budgetter dannes 
ud fra princippet, at pengene følger barnet. 

Antallet af børn fra 0 år til skolestart er stigende de kommende år. Kapaci-

tetsbehovet beregnes ud fra den vedtagne befolkningsprognose og de histo-
risk dokumenterede belægningsgrader. Pladsbehovet stiger fra 2018 til 2021 
med 301 pladser. 

Serviceniveauet for daginstitutioner dannes ud fra en budgetlagt bruttodrifts-
udgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), bud-
get til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt en del af udgifterne til 

ejendomsdrift. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepæda-
goger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutionsdrift. 

2. Antal skoleelever i
kommunens egne
skoler.

Antallet af elever er afgørende for, hvor mange klasser, der skal dannes i 
kommunens fire distriktsskoler. 
Serviceniveauet for skoler dannes ud fra den politisk besluttede klassekoeffici-

ent på 27, som afgør, hvor mange klasser der dannes, det politisk godkendte 
ugentlige undervisningstimetal for de relevante klasser, undervisningsprocen-
ten, som er udtryk for, hvor stor procentdel af lærernes arbejdstid, der er 
direkte undervisning, ressourcer til inklusionsarbejde, holdtimer, og særlig 
tildeling til elever i specialklasser. 

3. Antal elever, som

går i privatskole.

Egedal bliver fra Staten opkrævet et årligt beløb pr elev, som er bosiddende i 

kommunen, og som går i privatskole. Beløbet fastsættes for et år af gangen. 

4. Antal børn i SFO
(Skolefritidsord-
ning).

Budgettet til SFO dannes ud fra dels hvor mange timer pædagogerne fra SFO 
skal deltage i den understøttende undervisning på skolerne, dels en tildeling 
pr. barn til fritidsdelen af SFO. 

5. Antal børn, som
går i Fritids- og

aftenklub.

Ca. 80 % af børnene i alderen fra 4. til 7. klasse går i Fritids- og aftenklub. 
Serviceniveauet for klubber dannes ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr. 

plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pæ-
dagogiske materialer og aktiviteter, samt udgifter til ejendomsdrift. Desuden 
udfører klubpædagogerne en del af deres arbejde som understøttende under-
visning i skolen. I klubberne følger pengene også barnet, således at det bud-
get klubberne får og reguleres til, er direkte afhængigt af det faktiske antal 

medlemmer. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Løn:  
Lønforbruget fordeler sig jævnt over året, bortset fra april måned, hvor det er lidt højere på grund a f 
udbetaling af særlig feriegodtgørelse. På såvel institutionsområdet som skoleområdet er der mindre 
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sæsonafhængige/aktivitetsafhængige udsving. På institutionsområdet er der typiske et lille fald i læn-

forbrug fra april og de følgende 3-4 måneder på grund af overflytning af børn til SFO, og på skolerne er 
der typisk en vis tilpasning medio året på grund ændret elev og klassetal. 

På PPR, Sundhedstjeneste og Tandpleje er lønforbruget jævnt fordelt over året. 

Øvrige udgifter:  
Budgettet til øvrige udgifter viser, at der er et meget stort forventet forbrug i august, hvilket skyldes at 
der afregnes til staten for kommunens elever på private skoler, samt at der sker mellemkommunal af-
regning for Egedal-elever i andre kommuner og elever fra andre kommuner i Egedal. 

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. 

Indtægter: 
Indtægtsbudgettet omfatter indtægter fra forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub-
ber samt mellemkommunal afregning for børn fra andre kommuner, som går i Egedals institutioner og 
elever fra andre kommuner, som går i Egedals skoler.  

Indtægter fra forældrebetaling fordeler sig jævnt over året, medens indtægter fra mellemkommunal 

afregning overvejende sker i august og december. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Søgning til privat-
skole. 

Der er sket en stigning i 
antallet af privatskoleelever 

fra 2014 til 2015 og 2016, 
hvilket betyder øgede udgif-
ter. For hver elev, der væl-
ger/skifter til privatskole 
koster det Egedal Kommune 
33.600 kr. pr. år. 
Der er 748 elever på private 

skoler i 2017. 

Stigningen fra 2014 til 2016 
har været på ca. 5,6 mio. 
kr. 

5,6 mio. kr. Vanskeligt, da 
forældrene har 

frit valg. 

CSD Cente-
ret 

Antal elever, der 

kræver særlige 
ressourcer, for at 
kunne inkluderes i 
skolen. 

Det skal sikres, at budget-

modellen for skoler tager 
højde for, af der flyttes mid-
ler fra det specialiserede 
område til almenområdet til 
den nødvendige støtte til 
inklusion. 
I ny budgetmodel for skoler 

skal det sikres, at der af-

Der kan ikke 

angives et beløb 
for dette, men 
det skal ses i 
sammenhæng 
mellem rammen 
for almenområdet 
og det specialise-

rede område. 

CSD Cente-

ret 
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sættes de fornødne midler 

til specialpædagogisk bi-
stand til elever med særlige 
behov. 

Antal elever med 
særlige behov, der 
ikke kan inkluderes 
i skolen. 

Der er sket en lille stigning i 
antallet af elever med et så 
særligt behov, at de ikke 
kan inkluderes. Det vil være 
nødvendigt at følge udvik-
lingen nøje, da bl.a. beslut-
ningen om at reducere to-

lærerordningen kan få kon-
sekvenser for dette. 

Der kan ikke 
angives et beløb 
for dette, men 
det skal ses i 
sammenhæng 
mellem rammen 
for almenområdet 

og det specialise-
rede område. 

Der skal i 2017 
arbejdes med at 
udvikle en bud-
getmodel. 

CSD Cente-
ret 

4. Anlægsbudget
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018. 

På legepladspuljen er der budgetlagt med det samme beløb hvert år, da opgaven med at vedligeholde 
legepladserne sikkerhedsmæssigt foregår kontinuerligt. 

Budget til ny daginstitution i Smørum er fordelt over to år, og et mere detaljeret projekt er under udar-

bejdelse i et samarbejde mellem CEI og CSD. 

4.2 Forudsætninger for anlægsprojekter 

Anlægsprojekt Forudsætninger 

1. Ny institution i

Smørum

Der er budgetlagt med en ny daginstitution i Smørum, hvor anlægget er delt 

over to år med halvdelen i 2018 og halvdelen i 2019. Da der ikke ligger en 
detaljeret tidsplan for arbejdet på nuværende tidspunkt er hele budgettet lagt 
ind fra årets begyndelse. 

2. Legepladspulje Legepladspuljen anvendes til at finansiere opretholdelse af den sikkerheds-
mæssige standard på institutionernes legepladser. Udgiften afholdes medio 

året, da der gennemføres sikkerhedstilsyn på legepladserne primo året, og 
resultatet af disse danner grundlag for igangsætning af arbejdet. 

3. Indretning af loka-
le r til håndværk og
design

Som en del af budgetaftalen blev det besluttet at opgradere lokale på skoler-
ne, så de er egnede til at der undervises i faget håndværk og design. 

4.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Ny institution
i Smørum

På baggrund af de seneste 
analyser af pladsbehov og 
priser på institutionsbyggeri 
må det forventes, at an-

lægsudgiften samlet set vil 
overskride det budgetlagte. 

16 mio. kr. CSD/CEI 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Børne- og Skoleudvalget 

Legepladspulje daginstitutioner 358 407 407 407 407

Ny institution i Smørum 0 2.500 23.559 21.059 0

Indretning af lokaler til håndværk og design 0 1.000 1.000 0 0

Ny institution i Ølstykke 0 0 0 0 2.500

Nettobevilling i alt 358 3.907 24.966 21.466 2.907

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.4 Periodiseret anlægsbudget  

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr. 

Ny institution i Smørum 
Da der ikke ligger en detaljeret tidsplan for arbejdet på nuværende tidspunkt er hele budgettet lagt ind 
fra årets begyndelse. 

Legepladspulje daginstitutioner 
Udgiften afholdes medio året, da der gennemføres sikkerhedstilsyn på legepladserne primo året, og 
resultatet af disse danner grundlag for igangsætning af arbejdet. 

Indretning af lokaler til håndværk og design 
Det forventes, at arbejdet vil blive udført i forbindelse med sommerferien, da det vil være mest hen-
sigtsmæssigt i forhold til skolernes dagligdag. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
CSD Sekretariat 

1. CSD Sekretariatets primære aktiviteter
Sekretariatet varetager fælles administrative opgaver for centeret. 

2. Resultatmål
Sekretariatet skal varetage de fælles administrative opgaver på en effektiv måde. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % +/- 53.000 kr. 

Udmøntning af budgetlagt effektivisering på 3,7 mio. Kr. Skal gå i nul. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser CSD Sekretariats bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser CSD Sekretariats driftsbudget fordelt på de styrings-
relevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Lønbudgettet er pris- og lønfremskrevet fra 2017 til 2018, og ellers uændret overårene. Der er ikke plan-
lagt ændringer i medarbejderstaben, hvorfor budgettet er uændret. 

Budgettet til øvrige udgifter omfatter dels midler til almindelig administrativ drift af sekretariater, dels en 
ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,6 mio. kr. som forventes udmøntet i 2017/2018. 

Der er ikke budgetteret indtægter på sekretariatet. 

Budget vedrørende sekretariatet se tekst under tabel 1. 

Vedrørende dagtilbud fælles er der tale om kompetenceudviklingsmidler, som skal omplaceres til Dagtil-
bud Sekretariat og ledere i forbindelse med 3. budgetkorrektion for 2018. 

Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 1.624 1.645 1.645 1.645 1.645

Øvrige udgifter -3.328 -2.529 -3.199 -3.199 -3.199

Udgifter totalt -1.704 -884 -1.554 -1.554 -1.554

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt -1.704 -884 -1.554 -1.554 -1.554

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sekretariat -2.019 -2.046 -2.076 -2.076 -2.076

Dagtilbud fælles 316 1.162 522 522 522

Nettobevilling i alt -1.704 -884 -1.554 -1.554 -1.554

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal ansatte Sekretariatets udgift er løn, hvorfor antallet af medarbejdere og deres lønni-
veau er afgørende for udgifternes størrelse. Der er budgetlagt med samme 
antal medarbejdere i 2017, som der er i 2016. 

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 

Periodisering af lønbudget er i 12-dele, da der er tale om en fast medarbejderstab, som der ikke er 
planer om at ændre på. 
 
Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er periodiseret i 12- dele, bortset fra en ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,7 mio. 
kr., som er lagt i januar, da det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvornår udmøntningen vil finde 

sted. 

 
Indtægter: 
Der er ikke budgetteret indtægter på sekretariatet. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Udmøntning 
af tidligere 
vedtaget ef-
fektivisering 

Der blev i 2015 vedtaget en 
effektivisering på ca. 5,6 
mio. kr. på CSD. To af disse 
er udmøntet, men tilbage 
står ca. 3,7, som ikke er 
udmøntet. 
Udmøntningen vil derfor få 

indflydelse på andre aktivi-

teter, når den sker. 

-3,7 mio. kr. Der skal igang-
sættes initiati-
ver til udmønt-
ning af effekti-
viseringen. 

CSD Centeret. 
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4. Driftsbudget for CSD Sekretariat 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
Lønbudgettet er pris- og lønfremskrevet fra 2017 til 2018, og ellers uændret overårene. Der er ikke plan-
lagt ændringer i medarbejderstaben, hvorfor budgettet er uændret. 
Budgettet til øvrige udgifter omfatter dels midler til almindelig administrativ drift af sekretariater, dels en 
ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,6 mio. kr. som forventes udmøntet i 2017/2018. 
Der er ikke budgetteret indtægter på sekretariatet. 
 

4.1.1 Periodiseret budget for CSD Sekretariat 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sekretariat 
Budget på Sekretariatet er i 12-dele, bortset fra en ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,7 mio. kr., 
som er lagt i januar, da det ikke vides, hvornår den udmøntes. 
 

Dagtilbud fælles 
Budget til dagtilbud fælles, som omfatter kompetenceudviklingsmidler er periodiseret i 12-dele, da ak-
tiviteter indenfor dette område ikke er planlagt på nuværende tidspunkt. Budgettet skal i forbindelse 
med 3. budgetkorrektion flyttes til Dagtilbud Sekretariat og ledere. 

 
  

Sekretariat 0 0 0 0 0

Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat 0 0 0 0 0

Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sekretariat -2.019.388 -2.046.348 -2.076.059 -2.076.058 -2.076.058

Dagtilbud fælles 315.604 1.162.329 522.338 522.338 522.338

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariatet

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Skoler – Sekretariat og ledere 
 

1. Skoler – Sekretariat og lederes primære aktiviteter 
Skoler – Sekretariat og ledere varetager rådgivning og vejledning af skoler, SFO og Ung Egedal gennem 
administrative og pædagogiske konsulenter, aflønner distriktsskoleledere, organiserer fælles tiltag på 
skoleområdet i form af uddannelser og projektinitiering, varetager overordnet planlægning af skoleåret, 
samt opkræver forældrebetaling for SFO. 

 

2. Resultatmål 
At de overordnede rammer for skolernes arbejde er klare og tydelige. 
At skolerne arbejder aktivt med at understøtte strategien: Trivsel, læring og dannelse. 
At der opkræves korrekt forældrebetaling for SFO. 
At levere data til andre afdelinger/centre i det omfang, der er brug for det. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 805.000 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Mål er angivet under bilaget ”Skoler”.  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Skoler – Sekretariat og lederes bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Skoler – Sekretariat og lederes driftsbud-
get fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære 
aktiviteter.  

 

 
 
Budgettet for Skoler – Sekretariat og ledere er for lønbudgettets vedkommende uændret, bortset fra 
pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018. 
 
Budgettet til øvrige udgifter er ligeledes fremskrevet med forventet pris- og lønudvikling fra 2017 til 

2018, men er derudover reduceret med 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,6 mio. kr. fra 2019 og frem. Reduktion 
er vedtaget i forbindelse med budget 2017, og skal udmøntes på skoleområdet i forbindelse med ”fortsat 
implementering af skolestruktur” (via det strategiske mål trivsel, læring og dannelse). Der gennemføres 

ultimo 2017 en proces, som inddrager relevante aktører, som skal pege på, hvordan udmøntningen kan 
finde sted. 
 
Indtægtsbudgettet består alt overvejende af indtægter fra forældrebetaling for SFO. Og da der forventes 

det sammen antal børn i SFO de kommende år, er budgettet uændret. 
 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 9.213 10.718 9.531 9.531 9.531

Øvrige udgifter 79.584 72.357 65.110 65.154 65.139

Udgifter totalt 88.797 83.075 74.641 74.684 74.670

Indtægter totalt -55.363 -56.904 -56.111 -56.111 -56.111

Nettobevilling i alt 33.434 26.171 18.530 18.573 18.559

Tabel 1 Driftsbudget for Skoler-sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se tekst under tabel 1. 
  
Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der eringen prioriteringsforslag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal medarbejdere 
i afdelingen, samt 

antal distriktsskole-
ledere. 

Løn til administrative medarbejdere, konsulenter og distriktsskoleledere er 
en væsentlig del af lønudgiften. 

2. Antal elever der 
afregnes for til og 
fra andre kommu-
ner. 

Der afregnes mellem kommuner for brug af pladser i andre kommuner. Der 
er budgetlagt med en udgift på ca. 9,25 mio. kr. til betaling og 8,8, mio. 
som indtægt fra andre kommuner. Budgettet er et skøn på baggrund af 
regnskabsresultat for 2016. I 2017 vil der blive udarbejdet en budgetmodel 

for dette. 

3. Antal elever i stats-
lige og private sko-
ler. 

Der er budgetteret med en udgift på ca. 24,8 mio. kr. til dette formål. 
For hver elev, der flyttes fra kommunal til privat skole har Egedal Kommune 
en udgift på 33.600 kr. pr. år. Der er budgetlagt med ca. 740 elever. 

4. Befordring af ele-
ver. 

Der er budgetlagt med ca. 6 mio. kr. til dette formål. Budgettet er et skøn 
på baggrund af regnskabsresultat for 2016. I forbindelse med at der er ind-
gået en ny kørselsaftale med Movia, vil der i forbindelse med 1. budgetop-
følgning 2017 blive foretaget en fornyet beregning af dette. 

5. Indtægter fra for-

ældrebetaling for 

SFO 

Der er budgetlagt med ca. 45 mio. kr. i indtægter. Det svarer til 19.970 kr. 

pr. barn pr. år. Der er budgetlagt med ca. 2.250 elever. 

6. Betaling til efter-
skoler og ungdoms-
kostskoler 

Der er budgetlagt med ca. 8,8 mio. kr. til dette formål. 
Budgettet er et skøn på baggrund af regnskabsresultat for 2016. I 2017 vil 
der blive udarbejdet en budgetmodel for dette. 

7. Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning 

Der er budgetlagt med ca. 3,9 mio. kr. til dette formål. Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning varetages af et § 60 selskab, som er oprettet sammen 
med Frederikssund kommune. 
Der er budgetlagt med 7010 elever og en enhedspris på 557 kr. pr. år. 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sekretariat 4.861 94 94 94 94

Skoler fælles 27.901 25.396 17.755 17.798 17.784

Administration og Ledelse 672 681 681 681 681

Nettobevilling i alt 33.434 26.171 18.530 18.573 18.559

Tabel 2 Driftsbudget for Skoler - Sekreteriat og ledere fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret i 12-dele, da det er en fast medarbejderstab, der aflønnes, og der ikke er 
planlagt ændring af dette. 
 
Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret for 2016, som vurderes at være realistisk for 
2018. Det store forbrug i august skyldes, at der afregnes til staten for elever i private skoler. 

 
Indtægter: 
Indtægter forventes at fordele sig jævnt hen over året, bortset fra august, hvor der foretages mellem-
kommunal afregning, som giver nogle indtægter til Egedal Kommune for børn fra andre kommuner, 
som benytter et skoletilbud i Egedal. 

 

3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Antal elever i 
privatskole. 

Da forældrene har frit skole-
valg, er det altid forbundet 
med en vis usikkerhed, hvor 
mange forældre, er vælger 
privatskole til deres barn. 

Udgiften til 
privatskole er 
ca. 33.600 kr. 
pr. år pr. elev. 

At gøre egne 
skoler så at-
traktive, at 
forældrene 
vælger disse. 

CSD-Centeret 
og skolerne. 
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4. Driftsbudget for Skoler – Sekretariat og ledere 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
Budgettet for Skoler – Sekretariat og ledere er for lønbudgettets vedkommende uændret, bortset fra 
pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018. 
 

Budgettet til øvrige udgifter er ligeledes fremskrevet med forventet pris- og lønudvikling fra 2017 til 
2018, men er derudover reduceret med 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,6 mio. kr. fra 2019 og frem. Reduktion 
er vedtaget i forbindelse med budget 2017, og skal udmøntes på skoleområdet i forbindelse med ”fortsat 
implementering af skolestruktur (via det strategiske mål trivsel, læring og dannelse). Der gennemføres 
ultimo 2017 en proces, som inddrager relevante aktører, som skal pege på, hvordan udmøntningen kan 
finde sted. 
 

Indtægtsbudgettet består alt overvejende af indtægter fra forældrebetaling for SFO. Og da der forventes 

det sammen antal børn i SFO de kommende år, er budgettet uændret. 
 
4.1.1 Periodiseret budget for Skoler – Sekretariat og ledere 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sekretariat 
Periodisering af udgifter til sekretariat er i 12-dele, da skønnes at være dækkende for denne aktivitet. 
 
Skoler fælles 

Periodiseringen bygger på forbrugsmønsteret fra 2016 og en vurdering fra Centeret og afspejler, at 
udgifterne forventes fordelt jævnt hen over året, bortset fra marts, hvor planlægning af nyt skoleår kan 
medføre budgetomplacering fra skoler fælles til skolerne og august, hvor der afregnes til staten for 

Sekretariat 0 0 0 0 0

Skoler fælles 0 0 0 0 0

Ung Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat 0 0 0 0 0

Skoler fælles 0 0 0 0 0

Ung Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sekretariat 4.860.541 94.127 94.136 94.137 94.135

Skoler fælles 27.901.183 25.395.762 17.754.611 17.798.145 17.784.014

Ung Egedal 672.365 681.173 681.178 681.179 681.179

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Skoler - Sekretariat og ledere

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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privatskoleelever. 

 
Administration og ledelse 
Periodisering af udgifter til sekretariat er i 12-dele, da skønnes at være dækkende for denne aktivitet. 

 
Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Skoler fælles 

Indtægter fra forældrebetaling for SFO fordeler sig jævnt hen over året, og i august sker der mellem-
kommunal afregning fra andre kommuner, som har børn, der anvender skoletilbud i Egedal Kommune. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Distriktsskole Ølstykke 
 

1. Distriktsskole Ølstykkes primære aktiviteter 
Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolens afde-
linger.  
 
Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det 
imødekommer disse særlige behov under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at 
være i skole. 

 
Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske 
mål: Trivsel, læring og dannelse. 

 

2. Resultatmål 
Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode skal antallet af 

usikre/svage, dårlige læsere reduceres. 
 
Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal forøges. 
I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever reduceres. 
 
Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet 
og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  

Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. 
 
Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klas-
se og på skolen, så alle trives og undgår mobning. 
 
Elever skal inkluderes i almenundervisningen, når de har udbytte af det. 
 

Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rum-
melighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. 
Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 2,65 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Distrikts Ølstykkes bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Distrikt Ølstykkes driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 77.710 75.227 75.227 75.227 75.227

Øvrige udgifter 10.165 11.640 11.640 11.640 11.640

Udgifter totalt 87.875 86.866 86.866 86.866 86.866

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 87.875 86.866 86.866 86.866 86.866

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet for Distriktsskole Ølstykke er reduceret fra 2017 til 2018 og overslagsårene.  

Årsagen er dels færre elever og klasser, dels at de budgetreduktioner vedr. tolærerordning, ledelses-
struktur og SFO-personalenormering, som blev besluttet i forbindelse med 2017 får fuldt gennemslag fra 
2018 og frem. Desuden er der indarbejdet administrative effektiviseringer på grund  af centralisering af 
HR- og kommunikationsopgaver. 
 
I 2018 og overlagsårene er der budgetteret med samme elev- og klassetal, da der i forbindelse med ved-

tagelse af budget 2017 blev besluttet en rammebesparelse på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 
2019 og frem, som skal udmøntes ved gennemførelse af projekt ”Fortsat udvikling af implementeringen 
af skolestrukturen (via det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse)”, på det samlede skoleområ-
de. 
 

 
 
Se tekst under tabel 1. 
 

Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforlag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Ny budgetmodel Der arbejdes med at udvikle en ny budgetmodel for skolen, som forventes at 
have virkning fra skoleåret 2018/2019. 
Modellen kan få væsentlig betydning for skolens budget. 

2. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af 

klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal 
årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 46,4.  

 
Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 22,2. 
 
Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressour-
cer til specialundervisning, holdtimer, inklusion og vikarer. 

 
Distriktsskole Ølstykke er for 2018 budgetlagt med 56 normalklasser 0-9 kl. 
og 5 10. kl. 

3. Antal elever Der er budgetlagt med 1.246 elever i 0. til 9. klasse, samt 120 elever i 10. 
kl. 

 
Budget til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 
 
Der budgetlægges med 1.830 kr. til undervisningsmidler pr. år pr. elev i 0-6. 
klasse og 2.739 kr. pr. år til elever i 7-10. klasse. Til elever i specialklasse 
budgetteres der med 5.478 kr. pr. år. 
 

Der budgetlægges med 214 kr. pr. elev pr. år til IT. 

4. Antal elever visite-
ret til inklusion 
 

Der er visiteret 35 elever til inklusion. Hver elev udløser +9 timer pr uge, 
svarende til 360 timer pr. år. Det svarer, inklusive lærerenes tid til forbere-
delse og anden mødevirksomhed, til en timepris på 636 kr. I forbindelse 
med at der dannes en ny budgetmodel for skoler vil dette fra skoleåret 

2018/2019 og frem indgå i skolens samlede rassource til styrkelse af arbej-
det med at inkludere elever med særlige behov. 

5. Antal elever med 
dansk som andet-
sprog 

Der budgetteres med 51 elever, som har dansk som andetsprog. 
Budgettet til en elev med dansk som andetsprog er, ud over den almindelige 
elevtildeling, 26.600 kr. pr. år. 

6. Antal børn i SFO Der er budgetlagt med 467 SFO-pladser og 26 mini-SFO-pladser. (Årsgen-
nemsnit). 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Distriktsskole Ølstykke 87.875 86.866 86.866 86.866 86.866

Nettobevilling i alt 87.875 86.866 86.866 86.866 86.866

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurde-
ringer. Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre ud-
sving over resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barsels-
pulje, som udmøntes løbende over året, og derfor giver  et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måne-
der, hvor der udmøntes refusion. 
 

Øvrige udgifter: 
Budget til øvrige udgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med sko-
lens egen vurdering, og følger skoleårets rytme. 
 
Indtægter: 
Der budgetteres ikke med indtægter på skolen. 

 
3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Inklusion af 
elever med 
særlige be-
hov 

Budget fra det specialiserede 
område er flyttet til almen-
området. 
Hvis inklusionen ikke lykkes, 

skal der flyttes ressourcer 
tilbage til det specialiserede 
område.  

 Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 
elever med 

særlige behov. 

Skolen 

2. Eksklusion af 
elever med 
ekstraordi-

nært særlige 
behov 

Hvis skolen er nødt til at 
ekskludere en elev reduce-
res skolens budget. 

Skolens bud-
get reduceres 
med 100.000 

kr. pr. år pr. 
segregeret 
elev. I forbin-
delse med 
udarbejdelse 

af ny budget-

model for 
skoleområdet 
fra skoleåret 
2018/2019 
skal denne 
afregning 
revurderes. 

Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 

elever med 
særlige behov. 

Skolen 
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4. Driftsbudget for Distriktsskole Ølstykke 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Distriktsskole Ølstykke 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Distriktsskole Ølstykke 
Budgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurderinger. 

Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre udsving over 
resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barselspulje, som 
udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, hvor der 
udmøntes refusioner. Øvrige udgifter følger skoleårets rytme. 

 

 

Distriktsskole Ølstykke 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Distriktsskole Ølstykke 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Distriktsskole Ølstykke 87.874.652 86.866.419 86.866.417 86.866.412 86.866.413

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 2017

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Distriktsskole Stenløse 
 

1. Distriktsskole Stenløses primære aktiviteter 
Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolens afde-
linger.  
Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det 
imødekommer disse særlige behov under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at 
være i skole. 
Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske 

mål: Trivsel, læring og dannelse. 

 
2. Resultatmål 
Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode skal antallet af 
usikre/svage, dårlige læsere reduceres. 
 

Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal forøges. 
I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever reduceres. 
 
Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet 
og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  
Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. 
 

Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klas-
se og på skolen, så alle trives og undgår mobning. 
 
Elever skal inkluderes i almenundervisningen, når de har udbytte af det. 
 
Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rum-
melighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. 

Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 3,7 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Distrikts Stenløses bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Distrikt Stenløses driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 
 

 
 
 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 110.412 107.718 107.718 107.718 107.718

Øvrige udgifter 12.645 12.413 12.413 12.413 12.413

Udgifter totalt 123.057 120.131 120.131 120.131 120.131

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 123.057 120.131 120.131 120.131 120.131

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet for Distriktsskole Stenløse er reduceret fra 2017 til 2018 og overslagsårene.  

 
Årsagen er dels færre elever og klasser, dels at de budgetreduktioner vedr. tolærerordning, ledelses-
struktur og SFO-personalenormering, som blev besluttet i forbindelse med 2017, får fuldt gennemslag fra 
2018 og frem. Desuden er der indarbejdet administrative effektiviseringer på grund af centralisering af 
HR- og kommunikationsopgaver. 
 

I 2018 og overlagsårene er der budgetteret med samme elev- og klassetal, da der i forbindelse med ved-
tagelse af budget 2017 blev besluttet en rammebesparelse på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 
2019 og frem, som skal udmøntes ved gennemførelse af projekt ”Fortsat udvikling af implementeringen 
af skolestrukturen (via det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse)”, på det samlede skoleområ-
de. 
 

 
Se tekst under tabel 1. 
 

Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforlag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Ny budgetmodel Der arbejdes med at udvikle en ny budgetmodel for skolen, som forventes at 
have virkning fra skoleåret 2018/2019. 
Modellen kan få væsentlig betydning for skolens budget. 

2. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af 

klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal 
årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 46,4.  

 
Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 24,1. 
 
Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressour-
cer til specialundervisning, holdtimer, inklusion og vikarer. 

 
Distriktsskole Stenløse er for 2018 budgetlagt med 81 normalklasser 0-9 kl.  

3. Antal elever Der er budgetlagt med 1.929 elever i 0. til 9. klasse og 1 specialklasse. 
Budget til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 
 

Der budgetlægges med 1.830 kr. til undervisningsmidler pr. år pr. elev i 0-6. 
klasse og 2.739 kr. pr. år til elever i 7-10. klasse. Til elever i specialklasse 
budgetteres der med 5.478 kr. pr. år. 
 
Der budgetlægges med 214 kr. pr. elev pr. år til IT. 

4. Antal elever visite-

ret til inklusion 

 

Der er visiteret 42 elever til inklusion. Hver elev udløser +9 timer pr uge, 

svarende til 360 timer pr. år. Det svarer, inklusive lærerenes forberedelses-

tid og anden mødevirksomhed, til en timepris på 636 timer. 

5. Antal elever med 
dansk som andet-
sprog 

Der budgetteres med 63 elever, som har dansk som andetsprog.. 
Budgettet til en elev med dansk som andetsprog er, ud over den almindelige 
elevtildeling, 26.600 kr. pr. år. 

6. Antal børn i SFO Der er budgetlagt med 686 SFO-pladser og 42 mini-SFO-pladser. (Årsgen-
nemsnit) 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Distriktsskole Stenløse 123.057 120.131 120.131 120.131 120.131

Nettobevilling i alt 123.057 120.131 120.131 120.131 120.131

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurde-
ringer. Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre ud-
sving over resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barsels-
pulje, som udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, 
hvor der udmøntes refusion. 
 

Øvrige udgifter: 
Budget til øvrige udgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med sko-
lens egen vurdering, og følger skoleårets rytme. 
 
Indtægter: 
Der budgetteres ikke med indtægter på skolen. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Inklusion af 
elever med 
særlige be-
hov 

Budget fra det specialiserede 
område er flyttet til almen-
området. 
Hvis inklusionen ikke lykkes, 

skal der flyttes ressourcer 
tilbage til det specialiserede 
område. Der er i tildelingen 
til skolerne afsat 360 timer 
pr elev, svarende til 229.000 
kr. årligt. 

 Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 
elever med 

særlige behov. 

Skolen 

2. Eksklusion af 
elever med 
ekstraordi-
nært særlige 

behov 

Hvis skolen er nødt til at 
ekskludere en elev reduce-
res skolens budget. 

Skolens bud-
get reduceres 
med 100.000 
kr. pr. år pr. 

segregeret 
elev. I forbin-
delse med 

udarbejdelse 
af ny budget-
model for 
skoleområdet 
fra skoleåret 
2018/2019 

skal denne 
afregning 
revurderes. 

Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 
elever med 

særlige behov. 

Skolen 
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4. Driftsbudget for Distriktsskole Stenløse 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Distriktsskole Stenløse 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Distriktsskole Stenløse 
Budgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurderinger. 

Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre udsving over 
resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barselspulje, som 
udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, hvor der 
udmøntes refusioner. Øvrige udgifter følger skoleårets rytme. 

 

 

Distriktsskole Stenløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Distriktsskole Stenløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Distriktsskole Stenløse 123.056.768 120.130.880 120.130.877 120.130.876 120.130.876

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 2017

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Distriktsskole Ganløse 
 

1. Distriktsskole Ganløses primære aktiviteter 
Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolens afde-
linger.  
Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det 
imødekommer disse særlige behov under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at 
være i skole. 
Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske 

mål: Trivsel, læring og dannelse. 

 
2. Resultatmål 
Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode skal antallet af 
usikre/svage, dårlige læsere reduceres. 
 

Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal forøges. 
I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever reduceres. 
 
Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet 
og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  
Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. 
 

Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klas-
se og på skolen, så alle trives og undgår mobning. 
 
Elever skal inkluderes i almenundervisningen, når de har udbytte af det. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 3 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der arbejdes på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. 
I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet 
reduceret. 

 

Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag forøges. 
Antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. 

 

Elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, 
at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor 
rammerne af skolens virksomhed 

 

Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for 
det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives 
og får udbytte af undervisningen. 

 

Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i øn-
sket om inklusion og størst mulig rummelighed. Det tilstræbes at 

flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. 
Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service 
og institutionsområdet 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Distrikt Ganløses bevilling fordelt på 

løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Distrikt Ganløses driftsbudget fordelt på de styrings-
relevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

235



 
 
Budgettet for Distriktsskole Ganløse er steget fra 2017 til 2018 og overslagsårene. Årsagen er flere ele-
ver og klasser.  Samtidig har de budgetreduktioner vedr. tolærerordning, ledelsesstruktur og SFO-
personalenormering, som blev besluttet i forbindelse med 2017, fået fuldt gennemslag fra 2018 og frem. 
I 2018 og overlagsårene er der budgetteret med samme elev- og klassetal, da der i forbindelse med ved-
tagelse af budget 2017 blev besluttet en rammebesparelse på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 
2019 og frem, som skal udmøntes ved gennemførelse af projekt ”Fortsat udvikling af implementeringen 

af skolestrukturen via det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse”, på det samlede skoleområde. 
Desuden er der indarbejdet administrative effektiviseringer på grund af centralisering af HR- og kommu-
nikationsopgaver. 
 

 
Se tekst under tabel 1 
 
Tabel 3 og afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforlag på denne ramme. 
 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Ny budgetmodel Der arbejdes med at udvikle en ny budgetmodel for skolen, som forventes at 
have virkning fra skoleåret 2018/2019. 
Modellen kan få væsentlig betydning for skolens budget. 

2. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af 
klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal 
årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 46,4.  

Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 21,9. 
Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressour-
cer til specialundervisning, holdtimer, inklusion og vikarer. 
Distriktsskole Ganløse er for 2018 budgetlagt med 31 normalklasser 0-9 kl. 
og 1 specialklasse.  

3. Antal elever Der er budgetlagt med 693 elever i 0. til 9. klasse og 1 specialklasse. 

Budget til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 
Der budgetlægges med 1.830 kr. til undervisningsmidler pr. år pr. elev i 0-6. 

klasse og 2.739 kr. pr. år til elever i 7-10. klasse. Til elever i specialklasse 
budgetteres der med 5.478 kr. pr. år. 
Der budgetlægges med 214 kr. pr. elev pr. år til IT. 

4. Antal elever visite-
ret til inklusion 

Der er visiteret 6 elever til inklusion. Hver elev udløser +9 timer pr uge, 
svarende til 360 timer pr. år. 

5. Antal elever med 
dansk som andet-
sprog 

Der budgetteres med 14 elever, som har dansk som andetsprog.. 

6. Antal børn i SFO Der er budgetlagt med 239 SFO-pladser og 16 mini-SFO-pladser. (Årsgen-
nemsnit). Der er desuden, som en særlig foranstaltning i Slagslunde budget-
lagt med 60 SFO II-pladser. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 43.593 45.333 45.333 45.333 45.333

Øvrige udgifter 5.606 5.583 5.583 5.583 5.583

Udgifter totalt 49.198 50.915 50.915 50.915 50.915

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 49.198 50.915 50.915 50.915 50.915

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Distriktskole Ganløse 49.198 50.915 50.915 50.915 50.915

Nettobevilling i alt 49.198 50.915 50.915 50.915 50.915

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurde-
ringer. Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre ud-
sving over resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barsels-
pulje, som udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, 
hvor der udmøntes refusion. 
 

Øvrige udgifter: 
Budget til øvrige udgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med sko-
lens egen vurdering, og følger skoleårets rytme. 
 
Indtægter: 
Der budgetteres ikke med indtægter på skolen. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Inklusion af 
elever med 
særlige be-
hov 

Budget fra det specialiserede 
område er flyttet til almen-
området. 
Hvis inklusionen ikke lykkes, 

skal der flyttes ressourcer 
fra det specialiserede områ-
de. 

 Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 
elever med 

særlige behov. 

Skolen 

2. Eksklusion af 
elever med 
ekstraordi-

nært særlige 
behov 

Hvis skolen er nødt til at 
ekskludere en elev reduce-
res skolens budget. 

Skolens bud-
get reduceres 
med 100.000 

kr pr år pr 
segregeret 
elev. I forbin-
delse med 

udarbejdelse 
af ny budget-
model for 

skoleområdet 
fra skoleåret 
2018/2019 
skel denne 
afregning 
revurderes. 

Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 

elever med 
særlige behov. 

Skolen 
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4. Driftsbudget for Distriktsskole Ganløse 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 

Budgettet for Distriktsskole Ganløse er steget fra 2017 til 2018 og overslagsårene. Årsagen er flere ele-
ver og klasser.  Samtidig har de budgetreduktioner vedr. tolærerordning, ledelsesstruktur og SFO-

personalenormering, som blev besluttet i forbindelse med 2017, fået fuldt gennemslag fra 2018 og frem. 
I 2018 og overlagsårene er der budgetteret med samme elev- og klassetal, da der i forbindelse med ved-
tagelse af budget 2017 blev besluttet en rammebesparelse på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 
2019 og frem, som skal udmøntes ved gennemførelse af projekt ”Fortsat udvikling af implementeringen 
af skolestrukturen (via det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse”,  på det samlede skoleområde. 
 
4.1.1 Periodiseret budget for Distriktsskole Ganløse 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Distriktsskole Ganløse 
Budgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurderinger. 

Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre udsving over 
resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barselspulje, som 
udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, hvor der 
udmøntes refusioner. Øvrige udgifter følger skoleårets rytme. 

 

Distriktskole Ganløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Distriktskole Ganløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Distriktskole Ganløse 49.198.341 50.915.480 50.915.472 50.915.473 50.915.472

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 2017

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Distriktsskole Smørum 
 

1. Distriktsskole Smørums primære aktiviteter 
Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolens afde-
linger.  
 
Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det 
imødekommer disse særlige behov under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at 
være i skole. 

 
Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske 
mål: Trivsel, læring og dannelse. 

 

2. Resultatmål 
Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode skal antallet af 

usikre/svage, dårlige læsere reduceres. 
 
Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag skal forøges. 
I samme periode skal antallet af fagligt usikre/svage elever reduceres. 
 
Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet 
og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed.  

Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. 
 
Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klas-
se og på skolen, så alle trives og undgår mobning. 
 
Elever skal inkluderes i almenundervisningen, når de har udbytte af det. 
 

Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rum-
melighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet. 
Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 3,6 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Distrikt Smørums bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Distrikt Smørums driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 107.903 107.877 107.877 107.877 107.877

Øvrige udgifter 12.331 12.148 12.124 12.124 12.124

Udgifter totalt 120.234 120.025 120.001 120.001 120.001

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 120.234 120.025 120.001 120.001 120.001

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Budgettet for Distriktsskole Smørum er stort set uændret fra 2017 til 2018 og overslagsårene.  

Årsagen er lidt færre elever og klasser, som modsvares af pris- og lønfremskrivning.  Samtidig har de 
budgetreduktioner vedr. tolærerordning, ledelsesstruktur og SFO-personalenormering, som blev besluttet 
i forbindelse med 2017, fået fuldt gennemslag fra 2018 og frem. 
Desuden er der indarbejdet administrative effektiviseringer på grund af centralisering af HR- og kommu-
nikationsopgaver. 
 

I 2018 og overlagsårene er der budgetteret med samme elev- og klassetal, da der i forbindelse med ved-
tagelse af budget 2017 blev besluttet en rammebesparelse på -5,1 mio. kr. i 2018 og -12,3 mio. kr. fra 
2019 og frem, som skal udmøntes ved gennemførelse af projekt ”Fortsat udvikling af implementeringen 
af skolestrukturen (via det strategiske mål om trivsel, læring og dannelse)”, på det samlede skoleområ-
de. 
 

 
 
Se tekst under tabel 1 

 
Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforlag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Ny budgetmodel Der arbejdes med at udvikle en ny budgetmodel for skolen, som forventes at 
have virkning fra skoleåret 2018/2019. 
Modellen kan få væsentlig betydning for skolens budget. 

2. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af 
klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal 

årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 46,4.  
 
Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 23,9. 
 
Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressour-

cer til specialundervisning, holdtimer, inklusion og vikarer. 
 
Distriktsskole Smørum er for 2018 budgetlagt med 68 normalklasser 0-9 kl. 
og 1 specialklasse.  

3. Antal elever Der er budgetlagt med 1634 elever i 0. til 9. klasse og et specialafsnit med 

54 elever. 
 
Budget til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 
 
Der budgetlægges med 1.830 kr. til undervisningsmidler pr. år pr. elev i 0-6. 
klasse og 2.739 kr. pr. år til elever i 7-10. klasse. Til elever i specialklasse 
budgetteres der med 5.478 kr. pr. år. 

 
Der budgetlægges med 214 kr. pr. elev pr. år til IT. 

4. Antal elever visite-
ret til inklusion 

Der er visiteret 37 elever til inklusion. Hver elev udløser +9 timer pr uge, 
svarende til 360 timer pr. Det svarer inklusive lærerenes forberedelsestid og 
anden mødevirksomhed til en timepris på 636 kr. 

5. Antal elever med 
dansk som andet-
sprog 

Der budgetteres med 65 elever, som har dansk som andetsprog.  
Budgettet til en elev med dansk som andetsprog er, ud over den almindelig 
elevtildeling, 26.600 kr. pr. år. 

6. Antal børn i SFO Der er budgetlagt med 577 SFO-pladser og 38 mini-SFO-pladser. (Årsgen-
nemsnit). 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Distriktsskole Smørum 120.234 120.025 120.001 120.001 120.001

Nettobevilling i alt 120.234 120.025 120.001 120.001 120.001

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurde-

ringer. Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre ud-
sving over resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barsels-
pulje, som udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, 
hvor der udmøntes refusion. 
 
Øvrige udgifter: 

Budget til øvrige udgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med sko-
lens egen vurdering, og følger skoleårets rytme. 
 
Indtægter: 
Der budgetteres ikke med indtægter på skolen. 

 

3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Inklusion af 
elever med 
særlige be-
hov 

Budget fra det specialiserede 
område er flyttet til almen-
området. 
Hvis inklusionen ikke lykkes, 
skal der flyttes ressourcer 

tilbage til det specialiserede 
område. Der er i tildelingen 
til skolerne afsat 360 timer 
pr elev, svarende til 229.000 
kr. årligt. 

 Optimering af 
indsatsen med 
at inkludere 
elever med 
særlige behov. 

Skolen 

2. Eksklusion af 

elever med 
ekstraordi-
nært særlige 
behov 

Hvis skolen er nødt til at 

ekskludere en elev reduce-
res skolens budget. 

Skolens bud-

get reduceres 
med 100.000 
kr. pr. år pr. 
segregeret 

elev. 
I forbindelse 
med udarbej-

delse af ny 
budgetmodel 
for skoleom-
rådet fra sko-
leåret 
2018/2019 

skal denne 
afregning 
revurderes. 

Optimering af 

indsatsen med 
at inkludere 
elever med 
særlige behov. 

Skolen 
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4. Driftsbudget for Distriktsskole Smørum 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Distriktsskole Smørum 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Distriktsskole Smørum 
Budgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016 sammenholdt med skolens egne vurderinger. 

Det særligt høje forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og de mindre udsving over 
resten af året skyldes bl.a. at tildeling af diverse refusioner, herunder refusioner fra barselspulje, som 
udmøntes løbende over året, og derfor giver et lidt lavere nettoforbrug på løn i de måneder, hvor der 
udmøntes refusioner. Øvrige udgifter følger skoleårets rytme. 

 

 

Distriktsskole Smørum 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Distriktsskole Smørum 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Distriktsskole Smørum 120.234.170 120.024.633 120.001.186 120.001.188 120.001.185

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 2017

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
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Center for Skole og dagtilbud 
Dagtilbud – Sekretariat og ledere 
 

1. Dagtilbud – Sekretariat og ledere primære aktiviteter 
Dagtilbud – Sekretariat og ledere varetager rådgivning og vejledning af daginstitutioner og klubber gen-
nem pædagogiske konsulenter, aflønner områdeledere for daginstitutioner, klub og dagplejen, organise-
rer fælles tiltag på institutionsområdet i form af uddannelse og projektinitiering, koordinerer opgaver i 
forbindelse med frokostordning i daginstitutioner samt opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af 
fripladstilskud og søskenderabat for dagpleje, daginstitutioner og klubber. 

 
2. Resultatmål 
At dagpleje, institutions- og klubområdet lever op til gældende lovgivning. 
At dagpleje, institutions- og klubområdet arbejder aktivt med at understøtte kommunens strategiske og 
operationelle mål på området, herunder trivsel, læring og dannelse. 
At der opkræves korrekt forældrebetaling for institutionsbrug, og at visitationssystemet styres og holdes 
opdateret. 

At levere data til andre afdelinger/centre i kommunen i det omfang, der er brug for det. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Dagtilbud - Sekretariat og lederes bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Dagtilbud – Sekretariat og lederes 
driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktivite-
ter/primære aktiviteter.  

 

 
 
Budget for Dagtilbud – Sekretariat og ledere er prisfremskrevet fra 2017 til 2018 og desuden er der ind-
regnet udvikling i børnetal i daginstitutioner, hvor indtægten fra forældrebetaling stiger på grund af flere 
børn samt at der er besluttet en normeringsforbedring i daginstitutionerne fra 2018, som har indvirkning 
på forældrebetalingen og dermed indtægterne. 

 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 6.069 7.884 7.884 7.884 7.884

Øvrige udgifter 14.871 15.813 16.333 16.875 17.280

Udgifter totalt 20.940 23.697 24.216 24.758 25.164

Indtægter totalt -71.454 -72.931 -75.997 -79.056 -81.343

Nettobevilling i alt -50.513 -49.235 -51.780 -54.298 -56.180

Tabel 1 Driftsbudget for Dagtilbud-sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sekretariat 70 71 71 71 71

Dagpleje 326 0 0 0 0

Dagtilbud fælles -50.909 -49.306 -51.851 -54.369 -56.251

Daginstitutionsområde Ganløse 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt -50.513 -49.235 -51.780 -54.298 -56.180

Tabel 2 Driftsbudget for Dagtilbud - Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se tekst under tabel 1. 
Budget til dagpleje under Dagtilbud - sekretariat og ledere er fra 2018 flyttet til daginstitutionsområder-
ne, da dagplejen er udlagt til disse. 
 
3.2 Prioriteringsforslag 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Antal børn i dagple-
je, daginstitution og 
klub 

At dagpleje, institutions- og klubområdet lever op til gældende lovgivning. 
At dagpleje, institutions- og klubområdet arbejder aktivt med at understøtte 
kommunens strategiske og operationelle mål på området, herunder trivsel, 

læring og dannelse. 
At der opkræves korrekt forældrebetaling for institutionsbrug, og at visitati-

onssystemet styres og holdes opdateret. 
At levere data til andre afdelinger/centre i kommunen i det omfang, der er 
brug for det. 

 

  

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Indtægt forældrebetaling -1.545 -2.060 -2.060 -2.060

CSD18-02 D Flere 

ressourcepædagoger i 

daginstitutioner

Indtægt forældrebetaling -125 -250 -250 -250

Prioriteringsforslags nr. og 

navn 

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse -1.670 -2.310 -2.310 -2.310

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  Dagtilbud sekr. og ledere i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016, hvilket skønnes at være realistisk i 2018, 
da der ikke er planlagt ændringer i personaleforbruget. 
 
Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er ligeledes periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016, og da der ikke forventes akti-
vitetsændringer i 2018, skønnes det at være realistisk. 

 
Indtægter: 
Indtægter er budgetteret ud fra at der er et fald i indtægter pr april, når en hel årgang børn overflyttes 
til SFO, og indtægter fra forældrebetalingen derfor falder, for derefter at stige de kommende måneder i 
takt med, at der indskrives nye børn. 
I september og december forventes der indtægter fra mellemkommunal afregning for børn fra andre 
kommuner. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. At udgiften til 
økonomiske 
fripladser og 

søskendera-
bat stiger 

Udgiften til søskenderabat 
og økonomiske fripladser 
beregnes som en procentdel 

af de samlede indtægter fra 
forældrebetaling, svarende 
til sidste års (2015) pro-
centdel. 
Hvis forældrenes indtægt er 
lavere end forudsat i denne 
beregning, betyder det stør-

re udgifter end forudsat, og 
det samme gælder, hvis 
andelen af børn med ret til 
søskenderabat bliver større 

end forudsat. 
Forholdet er påvirkeligt dels 

af konjunkturer, dels af be-
folkningsudviklingen. 

Der kan ikke 
angives et 
beløb for det-

te. 

Da både ind-
tægtsgrænser 
for økonomisk 

friplads og reg-
ler for søsken-
derabat er fast-
sat ved lov, kan 
der ikke iværk-
sættes fore-
byggende for-

anstaltninger 
for at undgå en 
eventuel stig-
ning i udgifter-

ne. 
Derfor følges 

der op på dette 
i forbindelse 
med de kvar-
talsvise bud-
getopfølgnin-
ger. 

CSD-Centeret 
og CAS-
økonomi. 
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4. Driftsbudget for Dagtilbud – Sekretariat og ledere 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Budget for Dagtilbud – Sekretariat og ledere er prisfremskrevet fra 2017 til 2018 og desuden er der ind-
regnet udvikling i børnetal i daginstitutioner, hvor indtægten fra forældrebetaling stiger på grund af flere 
børn. 

 
4.1.1 Periodiseret budget for Dagtilbud – Sekretariat og ledere 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sekretariat 
Budget for sekretariat er midler til kompetenceudvikling, som anvendes fælles for hele institutionsom-
rådet, og hvor aktiviteterne på nuværende ikke er tidsfastsat, derfor er budgettet periodiseret i 12-
dele. 
 

Dagpleje 
Fra 2018 er der ikke budgetlagt med udgifter til dagpleje under Dagtilbud – Sekretariat og ledere, da 

dagplejen er flyttet ud i institutionsområderne. 
 
Dagtilbud fælles 
Udgifter under dagtilbud fælles er dels lønninger, dels udgifter til fripladser og mellemkommunal afreg-
ning for børn i andre kommuner. Løn fordeler sig jævnt over året, hvorimod udgifter til fripladser og 
mellemkommunal afregning påvirker periodiseringen, som det fremgår af grafen. 

 
Daginstitutionsområde Ganløse 
Har tidligere været budget som selvstændig post, men er nu en del af Dagtilbud fælles, i lighed med 
lederne for de andre tre institutionsområder. 

Sekretariat 0 0 0 0 0

Dagpleje 0 0 0 0 0

Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat 0 0 0 0 0

Dagpleje 0 0 0 0 0

Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sekretariat 70.271 71.177 71.180 71.180 71.180

Dagpleje 325.866 0 0 0 0

Dagtilbud fælles -50.909.495 -49.305.808 -51.851.454 -54.368.729 -56.250.791

Tabel 4: Aktivitetsbudget Dagtilbud Sekretariat og ledere

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Dagtilbud fælles 

Indtægter er budgetteret ud fra at der er et fald i indtægter pr april, når en hel årgang børn overflyttes 
til SFO, og indtægter fra forældrebetalingen derfor falder, for derefter at stige de kommende måneder i 
takt med, at der indskrives nye børn. 
I september og december forventes der indtægter fra mellemkommunal afregning for børn fra andre 
kommuner. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Institutionsområde Stenløse/Veksø 
 

1. Institutionsområde Stenløse/Veksøs primære aktiviteter 
At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vej-
ledning og inspiration fra kompetente medarbejdere.  
 
At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen ud-
vikling. 
 

At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen.  
Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strate-
giske mål: Trivsel, læring og dannelse. 
 
Området omfatter daginstitutionspladser for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 
10 mdr. 

 

Området omfatter også en specialgruppe, Hyldeblomsten, som er fordelt på to institutioner. 

 
2. Resultatmål 
Som en væsentlig del af arbejdet med det strategiske mål trivsel, læring og dannelse skal institutionerne 
have særlig fokus på, at børnene udvikler gode personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand 
til at indgå i udbytterige, forpligtende fællesskaber i institutionen, skolen og andre formelle og uformelle 

organisationer. 
 
Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. 
Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig mål-
rettet pædagogisk indsats. 
 
Der skal arbejdes med særlig sproglig opmærksomhed. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 2,2 mio. 

kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Institutionsområde Stenløse/Veksøs 

bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Institutionsområde Stenlø-
se/Veksøs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske 
aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Årsagen til reduktionen fra 2017 til 2018 er begrundet i at de ri 2017 er tilført ekstra midler på grund af 
flere pladser samt til ressourcepædagoger.  I 2018 er dette tilpasset til det forventede børnetal. Budget-

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 67.385 66.479 68.331 70.881 72.205

Øvrige udgifter 7.235 7.231 7.273 7.482 7.592

Udgifter totalt 74.620 73.710 75.604 78.362 79.797

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 74.620 73.710 75.604 78.362 79.797

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for  Daginstitutioner område Stenøse/Veksø fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter
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tet er øget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 med henblik på at forbedre personalenormerin-

gen. 
Stigningen fa 2018 til 2021 er begrundet i stigende behov for institutionspladser i området. 
 

 
 
Se tekst under tabel 1. 
 
3.2 Prioriteringsforslag 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i 
området. I 2018 er der budgetlagt med 267 børn 0-2 år og 10 mdr. og 418 
børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. Der er desuden budgetlagt med 34 dag-
plejepladser. 

 
Budgettet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske mate-
rialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske 
materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalsvis i over-
ensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. 
 
Lønbudget pr. barn 0 til 2 år 10 mdr. er 116.102 kr. pr. år og for 2 år 11 

mdr. til skolestart 58.051 kr. pr. år. Budget til pædagogiske materialer og 
aktiviteter er 2.346 kr. pr. år. 
 
Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsæt-

ning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. 
plads. 

2. Ejendomsdrift Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring bud-
getteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. 

3. Antal børn omfattet 
af frokostordning 

Frokostordning er en, for kommunen udgiftsneutral ordning, som forældrene 
kan tilmelde sig. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Der er 
budgetlagt med 636 børn i frokostordningen. Forældrene betaler 565 kr. pr. 

måned for ordningen. 

 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Daginstitutionsområde Stenløse 74.620 73.710 75.604 78.362 79.797

Nettobevilling i alt 74.620 73.710 75.604 78.362 79.797

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Stenløse/Veksø fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Område Stenløse 2.532 3.379 3.379 3.379

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Prioriteringsforslags nr. og navn Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 2.532 3.379 3.379 3.379

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  område Stenløse i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse

250



3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Periodisering af lønbudget er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 
 
Øvrige udgifter: 
Periodisering af øvrige udgifter er sket på baggrund af forbrugsmønsteret i 2016 og vurdering fra om-
rådet. Det forventes at blive tilsvarende i 2018, da forbruget følger sæson og årsrytme for arbejdet i 
daginstitutioner. 
 

Indtægter: 

Der budgetlægges ikke med indtægter på institutionerne, da indtægter fra forældrebetaling budget-
lægges centralt under institutionsafdelingen i centeret. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for rammen Institutionsområde Stenløse/Veksøs 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 4.1.1 Periodiseret budget for 
rammen Institutionsområde Stenløs/Veksø 

Daginstitutionsområde Stenløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Daginstitutionsområde Stenløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Daginstitutionsområde Stenløse 74.620.289 73.709.655 75.603.781 78.362.303 79.797.079

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutionsområde Stenløse

Udviklingen i mængden 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Institutionsområde Stenløse/Veksø 

Periodisering af budgettet er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 
komme på tale. 

 
Dagplejen 
Dagplejen er budgetlagt med lige stort forbrug hver måned, hvilket, ud fra de givne forudsætninger, 
hvor det er første år dagplejen ligger ude i områderne, skønnes, at være det mest realistiske. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Institutionsområde Ølstykke 
 

1. Institutionsområde Ølstykkes primære aktiviteter 
At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vej-
ledning og inspiration fra kompetente medarbejdere.  
 
At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen ud-
vikling. 
 

At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen.  
Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strate-
giske mål: Trivsel, læring og dannelse. 
 
Området omfatter daginstitutionspladser for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 
10 mdr. 

 
2. Resultatmål 
Som en væsentlig del af arbejdet med det strategiske mål trivsel, læring og dannelse skal institutionerne 
have særlig fokus på, at børnene udvikler gode personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand 
til at indgå i udbytterige, forpligtende fællesskaber i institutionen, skolen og andre formelle og uformelle 
organisationer. 
 

Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. 
Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig mål-
rettet pædagogisk indsats. 
 
Der skal arbejdes med særlig sproglig opmærksomhed. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 1,3 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Institutionsområde Ølstykkes bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Institutionsområde Ølstykkes driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-

viteter.  
 

 
 
Stigningen fra budget 2017 til 2018 er dels begrundet i forskellige prisniveauer, dels i at der i forbindelse 
med budgetvedtagelsen er tilført området øget økonomi til forbedring af personalenormeringen. 
Årsagen til budgetstigningen fra 2018 til 2019, 2020 og 2021 er, at der i området er et stigende behov 
for institutionspladser med ca. 3 mio. kr. 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 39.183 40.140 43.402 45.881 48.918

Øvrige udgifter 4.337 4.507 4.733 4.872 5.103

Udgifter totalt 43.520 44.647 48.135 50.753 54.021

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 43.520 44.647 48.135 50.753 54.021

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitution område Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se tekst under tabel 1. 

 
3.2 Prioriteringsforslag 

 
 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i 

området. I 2018 er der budgetlagt med 139 børn 0-2 år og 10 mdr. og 296 
børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. Der er desuden budgetlagt med 37 dag-
plejepladser. 
 
Budgettet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske mate-
rialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske 

materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalsvis i over-
ensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. 
 
Lønbudget pr. barn 0 til 2 år 10 mdr. er 116.102 kr. pr. år og for 2 år 11 
mdr. til skolestart 58.051 kr. pr. år. Budget til pædagogiske materialer og 
aktiviteter er 2.346 kr. pr. år. 
 

Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsæt-
ning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. 
plads. 

2. Ejendomsdrift Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring bud-
getteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. 

3. Antal børn omfattet 
af frokostordning 

Frokostordning er en, for kommunen udgiftsneutral ordning, som forældrene 
kan tilmelde sig. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Der er 
budgetlagt med 323 børn i frokostordningen. Forældrene betaler 565 kr. pr 
måned til ordningen. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Daginstitutionsområde Ølstykke 43.520 44.647 48.135 50.753 54.021

Nettobevilling i alt 43.520 44.647 48.135 50.753 54.021

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Ølstykke  fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Område Ølstykke 1.525 2.035 2.035 2.035

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Prioriteringsforslags nr. og navn Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 1.525 2.035 2.035 2.035

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  område Ølstykke i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Periodisering af lønbudget er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 
 
Øvrige udgifter: 
Periodisering af øvrige udgifter er sket på baggrund af forbrugsmønsteret i 2016 og vurdering fra om-
rådet. Det forventes at blive tilsvarende i 2018, da forbruget følger sæson og årsrytme for arbejdet i 
daginstitutioner. 
 

Indtægter: 

Der budgetlægges ikke med indtægter på institutionerne, da indtægter fra forældrebetaling budget-
lægges centralt under institutionsafdelingen i centeret. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for rammen Institutionsområde Ølstykkes 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

Daginstitutionsområde Ølstykke 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Daginstitutionsområde Ølstykke 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Daginstitutionsområde Ølstykke 43.519.893 44.646.675 48.135.353 50.753.217 54.020.898

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutionsområde Ølstykke

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Institutionsområde Ølstykke 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Institutionsområde Ølstykke 
Periodisering af budgettet er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale 
 
Dagplejen 
Dagplejen er budgetlagt med lige stort forbrug hver måned, hvilket, ud fra de givne forudsætninger, 
hvor det er første år dagplejen ligger ude i områderne, skønnes, at være det mest realistiske. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Institutionsområde Ganløse/Slagslunde 
 

1. Institutionsområde Ganløse/Slagslundes primære aktiviteter 
At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vej-
ledning og inspiration fra kompetente medarbejdere.  
 
At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen ud-
vikling. 
 

At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen.  
Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strate-
giske mål: Trivsel, læring og dannelse. 
 
Området omfatter daginstitutionspladser for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 
10 mdr. 

 
2. Resultatmål 
Som en væsentlig del af arbejdet med det strategiske mål trivsel, læring og dannelse skal institutionerne 
have særlig fokus på, at børnene udvikler gode personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand 
til at indgå i udbytterige, forpligtende fællesskaber i institutionen, skolen og andre formelle og uformelle 
organisationer. 
 

Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. 
Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig mål-
rettet pædagogisk indsats. 
 
Der skal arbejdes med særlig sproglig opmærksomhed. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 0,64 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Institutionsområde Ganløse/Slagslundes 
bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Institutionsområde Ganlø-
se/Slagslundes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatori-

ske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Stigningen fra budget 2017 til 2018 er dels begrundet i forskellige prisniveauer, dels at der i forbindelse 
med budgetvedtagelsen er tilført området øget økonomi til forbedring af personalenormeringen.. 
 
Budgettet fra 2018 til 2021 er stort set uændret, da behovet for institutionspladser i området er uændret, 

dog med en lille stigning fra 2019 til 2020 på grund af lidt flere budgetlagte pladser..  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 17.845 19.655 19.893 20.415 20.641

Øvrige udgifter 1.878 2.016 2.016 2.069 2.086

Udgifter totalt 19.723 21.671 21.909 22.485 22.728

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 19.723 21.671 21.909 22.485 22.728

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitution område Ganløse/Slagslunde  fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter
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Se tekst under tabel 1. 

 
3.2 Prioriteringsforslag 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i 

området.  
 
I 2018 er der budgetlagt med 77 børn 0-2 år og 10 mdr. og 126 børn fra 2 
år 11 mdr. til skolestart. Der er desuden budgetlagt med 17 dagplejeplad-
ser. 
 
Budgettet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske mate-

rialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske 
materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalsvis i over-
ensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. 
 
Lønbudget pr. barn 0 til 2 år 10 mdr. er 116.102 kr. pr. år og for 2 år 11 
mdr. til skolestart 58.051 kr. pr. år. Budget til pædagogiske materialer og 

aktiviteter er 2.346 kr. pr. år. 
 
Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsæt-

ning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. 
plads. 

2. Ejendomsdrift Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring bud-

getteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. 

3. Antal børn omfattet 
af frokostordning 

Frokostordning er en, for kommunen udgiftsneutral ordning, som forældrene 
kan tilmelde sig. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Der er 
budgetlagt med 166 børn i frokostordningen. Den månedlige forældrebeta-
ling udgør 565 kr. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Daginstitutionsområde Ganløse 19.723 21.671 21.909 22.485 22.728

Nettobevilling i alt 19.723 21.671 21.909 22.485 22.728

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde fordelt på 

aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Område Ganløse 748 997 997 997

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Prioriteringsforslags nr. og navn Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 748 997 997 997

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  område Ganløse i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Periodisering af lønbudget er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 
 
Øvrige udgifter: 
Periodisering af øvrige udgifter er sket på baggrund af forbrugsmønsteret i 2016 og vurdering fra om-
rådet. Det forventes at blive tilsvarende i 2018, da forbruget følger sæson og årsrytme for arbejdet i 
daginstitutioner. 
 

Indtægter: 

Der budgetlægges ikke med indtægter på institutionerne, da indtægter fra forældrebetaling budget-
lægges centralt under institutionsafdelingen i centeret. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1 Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for rammen Institutionsområde Ganløse/Salgslunde 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  
 
  

Daginstitutionsområde Ganløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Daginstitutionsområde Ganløse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Daginstitutionsområde Ganløse 19.722.788 21.670.633 21.909.176 22.484.556 22.727.746

Budget 

2020

Budget 

2021

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutionsområde Ganløse

Udviklingen i mængden 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Institutionsområde Ganløse/Slagslunde 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Institutionsområde Ganløse 
Periodisering af budgettet er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 
 
Dagplejen 
Dagplejen er budgetlagt med lige stort forbrug hver måned, hvilket, ud fra de givne forudsætninger, 
hvor det er første år dagplejen ligger ude i områderne, skønnes, at være det mest realistiske. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Institutionsområde Smørum 
 

1. Institutionsområde Smørum’s primære aktiviteter 
At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vej-
ledning og inspiration fra kompetente medarbejdere.  
 
At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen ud-
vikling. 
 

At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen.  
Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strate-
giske mål: Trivsel, læring og dannelse. 
 
Området omfatter daginstitutionspladser for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 
10 mdr. 

 
2. Resultatmål 
Som en væsentlig del af arbejdet med det strategiske mål trivsel, læring og dannelse skal institutionerne 
have særlig fokus på, at børnene udvikler gode personlige og sociale kompetencer, som gør dem i stand 
til at indgå i udbytterige, forpligtende fællesskaber i institutionen, skolen og andre formelle og uformelle 
organisationer. 
 

Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov. 
Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig mål-
rettet pædagogisk indsats. 
 
Der skal arbejdes med særlig sproglig opmærksomhed. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 1,85 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Institutionsområde Smørums bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Institutionsområde Smørums driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-

viteter.  
 

 
 
Stigningen fra budget 2017 til 2018 er dels begrundet i forskellige prisniveauer, dels at dagplejen er ud-
lagt til institutionsområderne med 5,1 mio. kr. og at der er en lille  stigning i  behovet  for institutions-
pladser og endelig  er der tilført området ca. 2,2 mio. kr. til forbedring af personalenormeringerne i for-
bindelse med budgetvedtagelsen. 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 53.484 56.711 60.815 64.311 66.404

Øvrige udgifter 5.343 5.617 5.806 6.091 6.265

Udgifter totalt 58.827 62.329 66.621 70.402 72.669

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 58.827 62.329 66.621 70.402 72.669

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitution område Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter

261



Stigningen fra 2018 til 2021 er begrundet i stigende behov for institutionspladser i området. 

 

 
 
Se tekst under tabel 1. 
 
3.2 Prioriteringsforslag 
 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger 

1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i 
området. I 2018 er der budgetlagt med 236 børn 0-2 år og 10 mdr. og 374 
børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. Der er desuden budgetlagt med 32 dag-
plejepladser. 

 
Budgettet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske mate-
rialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske 
materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalsvis i over-
ensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. 
 
Lønbudget pr. barn 0 til 2 år 10 mdr. er 116.102 kr. pr. år og for 2 år 11 

mdr. til skolestart 58.051 kr. pr. år. Budget til pædagogiske materialer og 
aktiviteter er 2.346 kr. pr. år. 
 
Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsæt-
ning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. 

plads. 

2. Ejendomsdrift Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring bud-
getteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. 

3. Antal børn omfattet 
af frokostordning 

Frokostordning er en, for kommunen udgiftsneutral ordning, som forældrene 
kan tilmelde sig. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Der er 
budgetlagt med 352 børn i frokostordningen. Forældrene betaler 565 kr. pr. 

måned. 

 
 
 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Daginstitutionsområde Smørum 58.827 62.329 66.621 70.402 72.669

Nettobevilling i alt 58.827 62.329 66.621 70.402 72.669

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Smørum fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Område Smørum 2.249 3.000 3.000 3.000

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Prioriteringsforslags nr. og navn Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 2.249 3.000 3.000 3.000

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  område Smørum i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Periodisering af lønbudget er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  

I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 

Øvrige udgifter: 
Periodisering af øvrige udgifter er sket på baggrund af forbrugsmønsteret i 2016 og vurdering fra om-
rådet. Det forventes at blive tilsvarende i 2018, da forbruget følger sæson og årsrytme for arbejdet i 
daginstitutioner. 

Indtægter: 

Der budgetlægges ikke med indtægter på institutionerne, da indtægter fra forældrebetaling budget-
lægges centralt under institutionsafdelingen i centeret. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Der er ingen kendte risici 

4. Driftsbudget for rammen Institutionsområde Smørum
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 

Daginstitutionsområde Smørum 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Daginstitutionsområde Smørum 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Daginstitutionsområde Smørum 58.826.990 62.328.657 66.621.386 70.401.656 72.669.267

Budget 

2020

Budget 

2021
Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutionsområde Smørum
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Institutionsområde Smørum 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Institutionsområde Smørum 
Periodisering af budgettet er sket på baggrund af områdets forbrugsmønster i 2016 og efter områdets 
vurdering. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse.  
 
I august 2016 blev der på grund af ændret organisering af frokostordning fra at være centralt budget-
lagt til decentral budgettering, udbetalt løn med tilbagevirkende kraft til køkkenmedarbejdere. Det for-
ventes ikke at gøre sig tilsvarende gældende i 2018, så en eventuel ændret periodisering kan senere 

komme på tale. 
 
Dagplejen 
Dagplejen er budgetlagt med lige stort forbrug hver måned, hvilket, ud fra de givne forudsætninger, 
hvor det er første år dagplejen ligger ude i områderne, skønnes, at være det mest realistiske. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Selvejende institutioner 
 

1. Selvejende institutioners primære aktiviteter 
Selvejende institutioner, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med varetager drift af institutio-
nen indenfor rammerne af den gældende driftsoverenskomst, og med det budget, som driftsoverens-
komsten, Egedal Kommunes budget og Lov om Dagtilbud fastsætter rammerne for. 

 

2. Resultatmål 
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst skal varetage pasning og udvikling af børn fra 2 år 11 

mdr. til skolestart i overensstemmelse med de samme retningslinjer, som er gældende for tilsvarende 
kommunale institutioner. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse i forhold til det periodiserede budget på max +/- 5 

% 

140.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Selvejende institutioners bevilling for-
delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Selvejende institutioners driftsbudget fordelt 
på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Budgettet til selvejende institutioner, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med, er pris- og 

lønfremskrevet fra 2017 til 2018, og der er tilført øget økonomi i forbindelse med budgetvedtagelsen, til 
forbedring af personalenormeringen. 
  

 
 
Se tekst under tabel 1.  
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 2.394 2.481 2.514 2.514 2.514

Øvrige udgifter 394 403 403 403 403

Udgifter totalt 2.788 2.884 2.917 2.917 2.917

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 2.788 2.884 2.917 2.917 2.917

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Selvejende institutioner fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Selvejende institutioner 2.788 2.884 2.917 2.917 2.917

Nettobevilling i alt 2.788 2.884 2.917 2.917 2.917

Tabel 2 Driftsbudget for Selvejende institutioner fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Prioriteringsforslag 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn Budgettet pr. barn til selvejende institutioner svarer til det, som kommu-
nale institutioner får. Da pengene følger barnet, vil det endelige korrige-

rede budget altid svare til det faktiske antal indskrevne børn.  
 
Der er budgetteret med et årsgennemsnit på 40 børn. Hvert barn budget-
lægges med 56.926 kr. pr. år til løn og 2.316 kr. pr. år til pædagogiske 
materialer og aktiviteter. 

2. Administrationsudgifter 

og ejendomsudgifter 

Da institutionen selv varetager administrationen, modtager den årligt et 

administrationsbidrag på 2,1 % af driftsudgifterne, hvilket er i overens-
stemmelse med gældende lovgivning og driftsoverenskomsten. Desuden 
modtager institutionen et bygningstilskud svarende til de faktiske ejen-
domsudgifter til afdrag og renter på godkendte lån. 

 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 

Lønbudgettet er periodiseret ud fra den forudsætning, at driftstilskud, herunder løn, udbetales aconto 
til den selvejende institution i 10 lige store rater, hvorefter der ved årsafslutningen afregnes i forhold til 
det faktiske antal passede børn. 
 
Øvrige udgifter: 
Budgettet er periodiseret ud fra den forudsætning, at driftstilskud, herunder øvrig drift, udbetales acon-

to til den selvejende institution i 10 lige store rater, hvorefter der ved årsafslutningen afregnes i forhold 
til det faktiske antal passede børn. 
 
Indtægter: 
Der budgetteres ikke med indtægter på selvejende institutioner, idet forældrebetalingen budgetlægges 
på institutionsafdelingen under CSD-centeret. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-01 D Normering i 

dainstitutioner

Selvejende institutioner 116 149 149 149

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 116 149 149 149

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  Selvejende instiitutioner i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1 Selvejende 
institutioner 

Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for Selvejende institutioner 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  
 
4.1.1 Periodiseret budget for Selvejende institutioner 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Selvejende institutioner 

Budgettet til selvejende institutioner udbetales med 10 ens aconto driftstilskud fra januar til oktober, 
og reguleres i forbindelse med årsafslutningen i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne 
børn. 

 

 
 

 
  

Selvejende institutioner 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Selvejende institutioner 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Selvejende institutioner 2.788.129 2.883.892 2.916.924 2.916.924 2.916.924

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Selvejende institutioner

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center Skole og Dagtilbud 
Dagplejen 
 

1. Ramme Dagplejens primære aktiviteter 
Dagplejen er fra 2017 udlagt til institutionsområderne med undtagelse af nogle administrative funktio-
ner, som skal flyttes til områderne ultimo 2017.  

 

2. Resultatmål 
Resultatmål for dagplejen indgår i institutionsområdernes resultatmål. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Dagplejens bevilling fordelt på løn, øvri-
ge udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Dagplejens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante bud-
getniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 

I 2017 er dagplejen udlagt til institutionsområderne med undtagelse af nogle administrative funktioner. 
Årsagen til, at budgettet i ovenstående tabel står på dagplejen i 2017 er, at den praktiske udlægning 
først er sket i forbindelse med 1. politiske budgetopfølgning i 2017. 
 
Ultimo 2017 vil de resterende administrative opgaver blive lagt ud til institutionsområderne, så dagplejen 
som selvstændig økonomisk enhed nedlægges. 
 

Det samlede budget til drift af dagpleje er ikke ændret fra 2017 til 2018, bortset fra pris- og lønfrem-
skrivning, men blot placeret under institutionsområderne. 
I forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2018 skal der tages stilling til, om den resterende del af dagple-
jens budget skal fordeles på institutionsområderne. 
 

 
 
Se tekst under tabel 1. 
 

Tabel 3 og afsnit 3.2  vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 
 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 300 412 412 412 412

Øvrige udgifter 207 209 209 209 209

Udgifter totalt 507 620 620 620 620

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 507 620 620 620 620

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Dagplejen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Dagpleje 507 620 620 620 620

Nettobevilling i alt 507 620 620 620 620

Tabel 2 Driftsbudget for Dagplejen fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

  

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 

Der er budgetteret løn til ca. 2 administrative medarbejdere, som er ligeligt fordelt over året. Budget 
og medarbejdere skal i løbet af 2017 fordeles ud på de fire institutionsområder. 
 
Øvrige udgifter: 
Budget til øvrige udgifter er fordelt ligeligt over årets måneder, og skal i løbet af 2017 fordeles ud på 
de fire institutionsområder. 
 

Indtægter: 

Der budgetteres ikke med indtægter på dagplejen, da forældrebetaling er budgetlagt under instituti-
onsafdelingen i CSD-centeret. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for Dagplejen 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
 
 

Dagpleje 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Dagpleje 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Dagpleje 507.189 620.338 620.336 620.336 620.334

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Dagplejen

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for Dagplejen 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Dagplejen 
Budgettet er periodiseret i 12-dele, og skal i løbet af 2017 fordeles til de fire institutionsområder. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Private daginstitutioner 
 

1. Private daginstitutioners primære aktiviteter 
 Private daginstitutioner modtager børn af forældre, som vælger dette pasningstilbud. 

 
2. Resultatmål 
Private daginstitutioner varetager udvikling og pasning af børn i fra 0 år til skolestart i overensstemmel-
se med Egedal Kommunes retningslinjer og godkendelseskriterier. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 3 % +/- 170.000 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Private daginstitutioners bevilling fordelt 
på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Private daginstitutioners driftsbudget fordelt på 

de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Budgettet til privatinstitutioner beregnes ud fra den nettodriftsudgift, som en plads i en kommunal insti-
tution koster, og der tillægges så et beløb til administration og bygningsdrift. Budgetstigningen fra 2017 
til 2018 skyldes forskellige prisniveauer. 
 

Retningslinjer for beregning af budgettet er indeholdt i Lov om dagpasning. 
 
Budgettet lægges ud fra det antal børn, som forventes at gå i privatinstitution og der afregnes månedsvis 
i forhold til det faktiske antal indskrevne børn fra Egedal Kommune. 
 

 
  
Se tekst under tabel 1. 
 

Tabel 3 og afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme 
 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Udgifter totalt 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Private institutioner fordelt på løn, øvrige udgifter & indtægter

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Private daginstitutioner 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Nettobevilling i alt 8.772 9.016 9.016 9.016 9.016

Tabel 2 Driftsbudget for Private institutioner fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn Budgettet lægges ud fra det forventede børnetal og reguleres efter princip-
pet, at pengene følger barnet. Der er budgetlagt med 30 vuggestuebørn og 
100 børnehavebørn. 
Private institutioner modtager et driftstilskud pr vuggestuebarn på 97.101 
kr. pr år, et administrationstilskud på 2.719 kr. pr. barn pr. år og et byg-
ningstilskud på 5.308 kr. pr. barn pr. år. 
For børnehavebørn er beløbene henholdsvis 53.363 kr., 1.494 kr. og 2.777 

kr. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Der budgetlægges ikke med løn på private daginstitutioner. 

 
Øvrige udgifter: 

Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2016. Der er taget højde for, at der i 
forbindelse med overgang til SFO ultimo marts, og for privatskoleelevers vedkommende august, for-
svinder en hel årgang fra de private institutioner, som så gradvis fyldes op i løbet af året. 
 
Indtægter: 
Der budgetlægges ikke med indtægter på private daginstitutioner. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Driftsophør Hvis en privat institution 
lukker, er Egedal Kommune 
forpligtet til at sikre plads til 
de børn fra Egedal Kommu-

ne, som mister deres institu-
tionsplads indenfor 3 mdr. 
 
Det vurderes at denne risiko 
er meget lille, da de private 
institutioner er velrenomme-
rede og meget søgte. 

 Tilsyn med de 
private dagin-
stitutioner. 

CSD Centeret. 
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4. Driftsbudget for Private daginstitutioner 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Private institutioner 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Private daginstitutioner 
Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2016. Der er taget højde for, at der i 
forbindelse med overgang til SFO ultimo marts, og for privatskoleelevers vedkommende august, for-
svinder en hel årgang fra de private institutioner, som så gradvis fyldes op i løbet af året. 

  

Private daginstitutioner 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Private daginstitutioner 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Private daginstitutioner 8.772.300 9.016.180 9.016.178 9.016.178 9.016.178

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Private institutioner

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Støttepædagogkorps 
 

1. Støttepædagogkorpsets primære aktiviteter 
Støttepædagogkorpset (ressourcepædagoger) var indtil 2017 en central funktion under CSD-centeret, 
som ydede råd, vejledning og supervision til daginstitutioner omkring børn med særlige behov. 
 
Fra 2018 udlægges ressourcepædagogbudgettet fuldt og helt til institutionsområderne, som så internt 
anvender den ekstra ressource ud fra aktuelle behov. 

 
2. Resultatmål 
Fra 2018 er budgettet til støttepædagoger (ressourcepædagoger) udlagt til institutionsområderne, så det 
indgår i områdernes resultatmål. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Støttepædagogkorpsets bevilling fordelt 

på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Støttepædagogkorpsets driftsbudget fordelt på 
de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Der er fra 2018 tilført støttepædagogkorpset (ressourcepædagoger) netto 0,375 mio. kr. (brutto 0,5 mio. 
kr.) som en del af budgetaftalen, og fra 2019 netto 0,75 mio. kr. (brutto( 1 mio. kr.) 
 

 
 
Se tekst under tabel 1. 
 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 523 513 1.026 1.026 1.026

Øvrige udgifter 201 0 0 0 0

Udgifter totalt 723 513 1.026 1.026 1.026

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 723 513 1.026 1.026 1.026

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Støttepædagog korps fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

PPR fælles 723 513 1.026 1.026 1.026

Nettobevilling i alt 723 513 1.026 1.026 1.026

Tabel 2 Driftsbudget for Støttepædagog korps fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Prioriteringsforslag 

 
 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

  

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Budgettet er fra 2018 udlagt til institutionsområderne. 
 

Øvrige udgifter: 
Budgettet er fra 2018 udlagt til institutionsområderne. 
 
Indtægter: 
Der er ingen budgetterede indtægter. 

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

     

 

  

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-02 D Flere 

ressourcepædagoger i 

daginstitutioner

Ressourcepædagoger i 

daginstitutioner

500 1.000 1.000 1.000

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 500 1.000 1.000 1.000

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  Støttepædagogkorpset i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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4 Driftsbudget for Støttepædagogkorps 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Fra 2018 er støttepædagogkorpset (ressourcepædagoger) fuldt og helt udlagt til institutionsområderne. 

4.1.1 Periodiseret budget for Støttepædagogkorps 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Støttepædagogkorps 
Budgettet er fra 2018 udlagt til institutionsområderne. 

PPR fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

PPR fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

PPR fælles 723.292 513.002 1.025.998 1.025.999 1.026.000

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Støttepædagogkorps

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Skole og Dagtilbud 
Ledelse Sundhed og Tandpleje 
 

1. Ledelse Sundhed og Tandplejes primære aktiviteter 
At lede Sundhedstjenesten og Tandplejen indenfor de af Byrådet udstukne rammer. 

 
2. Resultatmål 
At lede Sundhedstjeneste og Tandpleje med størst mulig effekt for borgerne, indenfor de af Byrådet 
udstukne rammer. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 5 % +/- 50.000 kr.  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Ledelse Sundhed og Tandplejes bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Ledelse Sundhed og Tandplejes driftsbud-
get fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære 
aktiviteter.  
 

 
 
Budgettet er prisfremskrevet fra 2017 til 2018 og overslagsårene, og er uændret fra 2018 til 2021, da 
der ikke påtænkes ændringer på aktiviteten. 
 

 
 
Se tekst under tabel 1 

 
Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

 
 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Øvrige udgifter 0 0 0 0 0

Udgifter totalt 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Ledelse, sundhed og pleje fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sekretariat 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Nettobevilling i alt 1.610 1.631 1.631 1.631 1.631

Tabel 2 Driftsbudget for Ledelse, sundhed og tandpleje fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal stillinger Der er ansat en leder for Sundhedstjenesten og en for Tandplejen. 

 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønnen er periodiseret i 12-dele, da der er tale om to ledere, som har fast månedsløn. 
 
Øvrige udgifter: 
Der budgetteres ikke med øvrige udgifter på aktiviteten. 
 
Indtægter: 

Der budgetteres ikke med indtægter på aktiviteten. 

 
3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

 Der er ingen kendte risici    

 

4. Driftsbudget for Ledelse Sundhed og Tandpleje 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  
  

Sekretariat 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sekretariat 1.609.969 1.631.085 1.631.083 1.631.085 1.631.084

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Centeret

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for Ledelse Sundhed og Tandpleje 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Ledelse Sundhed og Tandpleje 
Da der er tale om to ledere, som har fast månedsløn, er budgettet periodiseret i 12-dele. 
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Center Skole og Dagtilbud 
Tandplejen 

1. Tandplejens primære aktiviteter
Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgs- og specialtandpleje 
til ældre og handicappede. 

Tandreguleringen foregår i Center for Tandregulering (CFT), som er et selskab, der er ejet af Furesø, 
Ballerup og Egedal Kommuner. Centeret er beliggende i Ballerup. Omsorgstandplejen er udliciteret til 
et privat selskab Hjemmetandlægen I/S. Specialtandplejen foretages af Specialtandplejen i Frederiks-

sund, med hvem der er indgået aftale. 

2. Resultatmål
Forebyggende arbejde for kommunens børn og unge 0-17 år. 

Omsorgstandpleje, der varetages i samarbejde med ekstern leverandør, som der er indgået samarbejds-

aftale med. 

Specialtandpleje, som varetages af Specialtandplejen i Frederikssund. 

Tandregulering, som foretages af Center for Tandregulering i Ballerup, og er et samarbejde mellem Bal-
lerup, Furesø og Egedal Kommuner. 

Forebyggende indsats overfor 10-12 årige, ved mere forældreinvolvering og flere forebyggende besøg. 

Implementere NKR (nationale kliniske retningslinjer) og det risikobaserede tilsyn (Patientsikkerhedssty-
relsen). 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 531.000 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Tandreguleringsprocent Max 25% 

Flere cariesfri småbørn 0-6 år i permanente tænder 95 % 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Tandplejens bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Tandplejens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 

budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 9.088 8.657 8.360 8.360 8.360

Øvrige udgifter 9.246 8.761 8.761 8.761 8.761

Udgifter totalt 18.334 17.419 17.122 17.122 17.122

Indtægter totalt -71 -72 -72 -72 -72

Nettobevilling i alt 18.264 17.347 17.050 17.050 17.050

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Tandplejen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
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Tandplejens budget stiger fra 2017 til 2018 og overslagsårene med 1,3 mio. kr.  

 
Årsagen er, at der i forbindelse med en tidligere gennemført reduktion på samlet set - 2 mio. kr., som 
byggede dels på en regnskabsanalyse, der viste, at Tandplejen tidligere havde et årligt mindreforbrug på 
ca. 1. mio. kr. pr år, dels en reduktion på – 1 mio. kr. på grund af udmøntning af en generel effektivise-
ring. Desuden er der sket almindelig pris- og lønfremskrivning. 
 

For at leve op til lovgivningens krav til Tandplejen er det nødvendigt, at forøge budgettet med ca. 1,3 
mio. kr. 
 

 
Se tekst under tabel 1. 
 
Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme.. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn omfattet 

af forebyggende 
arbejde. 

Der er ca. 10.820 personer mellem 0 og 17 år, som er omfattet af Tandple-

jens forebyggende arbejde. 
 
Det svarer til 1.867 0 til 17 årige pr. fuldtids behandlende tandlæge. 

2. Antal patienter om-
fattet af omsorgs-
tandpleje 

Der er ca. 66 patienter omfattet af omsorgstandpleje. Antallet er lavere end 
man kan forvente af en kommune af Egedals størrelse. 
 

Omsorgstandplejen er udliciteret til et privat firma, som kommer hjem til 
borgerne og udfører undersøgelser og behandlinger der. 

3. Specialtandpleje Der er ca. 75 patienter omfattet af specialtandplejen. Dette tal ligger nogen-
lunde stabilt. Specialtandplejen udføres efter aftale af Specialtandplejen i 
Frederikssund. 
 

Der er en egenbetaling på højest 1.775 kr., afhængig af ydelsen. Beløbet 
reguleres hvert år i forhold til pristallet. 

4. Tandregulering Tandreguleringen foretages på Center for Tandregulering. Al tandregulering 
udføres i centeret, mens screeninger foretages af specialtandlægerne på de 
lokale klinikker. 

 
Tandlæger og tandplejere benytter specialtandlægerne som konsulenter i 
spørgsmål vedrørende patienternes tandstilling. 
 
I 2015 er reguleringsprocenten, det vil sige . andelen af børn, som får fore-
taget tandregulering i Egedal 27,4 %. I 2014 var reguleringsprocenten 24,9 
%. Sundhedsstyrelsens anbefaling er en tandreguleringsprocent på 25 %.  

 

Forudsætningerne for budgettet er, at reguleringsprocenten skal holdes un-
der de af Sundhedsstyrelsen anbefalede 25 %. 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Tandplejen 18.264 17.347 17.050 17.050 17.050

Nettobevilling i alt 18.264 17.347 17.050 17.050 17.050

Tabel 2 Driftsbudget for Tandplejen fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønforbruget i Tandplejen fordeler sig jævnt hen over året, hvorfor der er periodiseret i 12-dele. 
 
Øvrige udgifter: 
Budget til øvrige udgifter er periodiseret i overensstemmelse med forventninger til forbruget, som dels 
dækker udgifter til forbrugsmaterialer i Tandklinikkerne, dels betaling til Tandreguleringsklinik og Spe-
cialtandsleje. 

 
Indtægter: 
Indtægter, som repræsenterer en meget lille andel af Tandplejens budget forventes at fordele sig jævnt 
hen over året. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Børne-
tal/elever 

Da Tandplejen af strukturel-
le årsager har ”fast budget”, 
hvilket vil sige, at der ikke 
kan reguleres i medarbej-
derstaben lineært i forhold 
til eventuelt faldende børne-

tal, kræver det en længere 
planlægningshorisont, at 
foretage eventuelle persona-
letilpasninger. 

Der kan ikke 
angives et 
nøjagtigt be-
løb for hvad 
en person 
koster pr. år, 

og dermed 
hvad der kan 
reguleres for i 
tilfælde af 
ændret børne-
tal. 

Det er nødven-
digt, at der 
hyppigt følges 
op på antal 
børn/ elever og 
behovet for 

behandling, da 
børne-
/elevtallet ikke 
alene er ud-
slagsgivende 
for arbejds-
mængden i 

Tandplejen 

Tandplejen 

2. Flygtninge 
børn 

Der er i 2016 melding om 60 
nye flygtningebørn. Merpri-

sen på et flygtningebarn er 
på en faktor 4-6 

 Samme som 
ovenstående 

Tandplejen 
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4. Driftsbudget for rammen Tandplejen 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 4.1.1 Periodiseret 

budget for Tandplejen 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Tandplejen 

Tandplejens budget er periodiseret ud fra, at lønforbruget fordeler sig jævnt hen over året, og det 
samme gør sig gældende for forbrugsmaterialer i Tandklinikkerne.  
 
Udgifter til Tandreguleringsklinik og Specialtandspleje afregnes kvartalsvis.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tandplejen 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Tandplejen 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Tandplejen 18.263.559 17.346.663 17.049.855 17.049.858 17.049.860

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Tandplejen

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Tandplejen 
Tandplejens indtægter, som er egenbetaling for omsorgstandpleje, fordeler sig jævnt hen over året. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Sundhedstjenesten 
 

1. Sundhedstjenestens primære aktiviteter 
Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte 
forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedskonsu-
lentbesøg samt hygiejnetilsyn i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i 
inddragende netværksmøder i institutioner samt på skolerne. 
 
Derudover er der ansat en motorikkonsulent i sundhedstjenesten, som tilbyder alment sundhedsfrem-

mende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik og individuel konkret 
rådgivning vedrørende de 0-6 årige børn med lettere motoriske problemer/sanseintegrations-
vanskeligheder, som personalet og/ eller forældrene har bekymring omkring. 

 

2. Resultatmål 
Alle gravide kan rette henvendelse til sundhedsplejerskerne om et graviditetsbesøg og alle nybagte fa-

milier tilbydes et barselsbesøg og kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter 
fødslen. 
 
 
Der tilbydes gruppeforløb for nybagte mødre med efterfødselsreaktion i samarbejde med en familiekon-
sulent fra CSS. 
 

Der tilbydes PREP kurser for småbørnsfamilierne a 15 timers varighed. Konceptet handler om at skabe 
rammer for bedre parforhold og dermed bedre trivsel for alle i familien. 
 
Der tilbydes (jævnfør grundniveau i forebyggelsespakkerne) familier med barn på ca. 3,5 år et hjemme-
besøg. Besøget har fokus på kost, motion, søvn og opdragelse. Derudover vejes og måles barnet og der 
følges op, hvis der er behov. 
 

 
Der tilbydes individuelle samtaler til elever på følgende klassetrin: børnehaveklasse, 1. kl., 3. kl., 6. kl. 
og 9. kl. 

 
Der tilbydes sundhedspædagogisk undervisning på hvert andet klassetrin. 
 

Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Elever udvælges efter konkret vurde-
ring af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller lærere.  
 
Der tilbydes de overvægtige elever et forløb efter Holbæk-metoden af sundhedsplejersken. Holbæk-
metoden vurderer løbende, om den understøtter eleverne i at få en sundere livsstil og et lavere BMI. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 233.000 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Familier med børn fra 0-8 mdr. får tilbudt sundhedsplejens fem 
standardbesøg i hjemmet og derefter tilbydes behovsbesøg ud fra 
en faglig vurdering af sundhedsplejersken. 

Min. 5 besøg  

 Der er åbent hus for småbørnsfamilierne hver 14. dag seks steder i 
kommunen. Der forventes minimum seks deltagere ved hvert 
åbent hus. 

Åbent hus 
hver 14. dag 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sundhedstjenestens bevilling fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Sundhedstjenestens driftsbudget fordelt på de sty-

ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
 
Stigningen i budgettet for Sundhedstjenesten fra 2017 til 2018 og 2019 skyldes tilførsel af midler på 
grund af at de skal ydes en ekstra indsats for kronikere med lungelidelser, samt en regulering af lønnin-
ger på grund af overenskomstmæssige forhold, hvor der er aftalt en lønstigning til sundhedsplejersker.  
Faldet fra 2019 til 2020 og 2021 skyldes, at kroniker og lungesatsning er indsatser, der skal løbe i 2017, 

2018 og 2019.  
 

 
 
Se tekst under tabel 1. 

 
Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal nyfødte Sundhedsloven lægger op til, at der ydes en generel forebyggende og sund-
hedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod 

alle børn, dels en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særli-
ge behov. 
 
Der tilbydes som standard fem besøg samt barselsbesøg til alle nyfødte 
samt behovsbesøg efter en faglig vurdering. 
 

Der fødes ca. 425 børn om året i kommunen. 
 

Der tilbydes åbent hus spredt i kommunen, så der kan undervises i sund-
hedsfremmende og forebyggende emner. 
 
Derudover tilbydes gruppeforløb for borgere med særlige behov, f. eks. ef-
terfødselsgrupper, PREP kurser for forældre. 

 
Der er flere af disse tilbud, som ikke afhænger af antal borgere, men mere 
hæfter sig op på særlige behov samt ydelser, som sundhedsstyrelsen anbe-
faler kommunerne (forebyggelsespakkerne). 

2. Antal daginstitutio-

ner 

Sundhedslovens § 124: Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, 

daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje 
med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 7.078 7.141 6.945 6.727 6.727

Øvrige udgifter 675 683 683 683 683

Udgifter totalt 7.753 7.824 7.629 7.411 7.411

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 7.753 7.824 7.629 7.411 7.411

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Sundhedstjenesten fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Sundhedstjenesten 7.753 7.824 7.629 7.411 7.411

Nettobevilling i alt 7.753 7.824 7.629 7.411 7.411

Tabel 2 Driftsbudget for Sundhedstjenesten fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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foranstaltninger. 

 
Der tilbydes derfor i Egedal Kommune både et hygiejnetilsyn og alment kon-
sulentbesøg. 
 
Derefter tilbydes Dagtilbud oplæg til personalemøder samt forældremøder, 

hvilket afhænger af behovet ude i det enkelte lokalområde samt hvilke nye 
tiltag Sundhedsstyrelsen melder ud, som skal implementeres samt eventuel-
le events. 

3. Antal elever og 
klasser på skolerne 

samt børn med 
særlige behov 

Sundhedslovens § 121: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge 
vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en 

sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. 
 
§ 122: Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge 
med særlige behov en øget indsats indtil undervisningens ophør, herunder 
øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundheds-
plejersken eller lægen. Derfor tilbydes i Egedal Kommune både individuel og 
klasseundervisning. 

 
Tilbuddet afhænger bl.a. af hvilke sundhedspædagogiske events Sundheds-
styrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakkerne understøtter. Det 
gælder både på individplan, undervisningsniveau og gruppeforløb. Derud-
over tilrettelægges særlige tilbud til børn med særlige behov. 
 

Alle flygtningebørn vil blive tilset af sundhedsplejersken på skolen indenfor 3 
mdr. og derefter vurderet om barnet kan følge standardtilbuddet på skoler-
ne. 
 
Indsatsen i forhold til overvægtige børn skal fortsat have stor bevågenhed. 

4. Antal elever i Ung 

Egedal samt 10. 
klassecenter 

Sundhedslovens § 120: Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og 

unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentil-
værelse. 
 
Akt 2: Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel 
forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret ind-
sats, der retter sig mod alle børn, dels en særlig indsats, der specielt tager 

sigte på børn med særlige behov. 

 
Der tilbydes i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg og Center for 
Social Service forskellige pædagogiske tiltag/workshops for 10. klassecente-
ret; Ung Egedal og gymnasiet. 
 
Tilbuddet afhænger bl.a. af hvilke sundhedspædagogiske events Sundheds-

styrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakken understøtter, og det 
gælder både på undervisningsniveau og grupper 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Periodiseringen af lønbudgettet svarer til forbrugsmønstret i 2016, hvilket vurderes at blive tilsvarende 
i 2018. Det højere lønforbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse og det lavere forbrug i 
juni og november er begrundet i, at der indgår diverse lønrefusioner i disse måneder. 

Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er ligeledes periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016, hvilket skønnes at være reali-

stisk i 2018, da Sundhedstjenestens aktiviteter fordeler sig jævnt over året. 

Indtægter: 
Der budgetteres ikke indtægter på Sundhedstjenesten. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Eventuelt ny
lovgivning,
som på-
lægger
Sundhedstje-
nesten at ud-

føre nye op-
gaver.

Nationalt og kommunalt er 
der i disse år stærk fokus på 
sundhedsfremmende initiati-
ver, hvilket ofte medfører 
lovgivning eller kampagner, 
som involverer de kompe-

tencer og den type opgaver, 
som Sundhedstjenesten 
rummer. 
Ny, bindende lovgivning 
samt kampagner på området 
kan derfor betyde øget per-
sonaleforbrug med ekstra-

udgifter til følge. 

Der kan ikke 
angives et 
specifikt beløb 
for risikoens 
indvirkning på 
budget og 

forbrug. 

Løbende følge 
med i lovgiv-
ning og kom-
munale beslut-
ninger. 

Sundhedstjene-
sten 

2. Antal barsler i
kommunen

med deraf
følgende
besøg af

Sundhedstje-
nesten

Hvis antallet af barsler og 
deraf følgende besøg stiger 

mere end forventet, kan det 
betyde ændrede prioriterin-
ger eller øgede udgifter. 

Der kan ikke 
angives et 

specifikt beløb 
for risikoens 
indvirkning på 

budget og 
forbrug. 

Følge udviklin-
gen i antal 

barsler. 

Sundhedstjene-
sten 

294



4. Driftsbudget for Sundhedstjenesten 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Sundhedstjenesten 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sundhedstjenesten 
Budgettet er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016, hvilket skønnes at blive retvisende for 2018, 
da Sundhedstjenestens aktiviteter og dermed udgifter følger samme rytme fra år til år med mindre 
variationer affødt af eventuelle kampagner initieret fra Sundhedsstyrelsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sundhedstjenesten 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sundhedstjenesten 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Sundhedstjenesten 7.753.349 7.824.453 7.628.563 7.410.507 7.410.507

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sundhedstjenesten

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

295
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Center for Skole og Dagtilbud 
PPR 

1. PPRs primære aktiviteter
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde råd-
givning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til 
børn, som ikke udvikler sig optimalt.  

PPR har også en rådgivende funktion i forhold til forældre. 

Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alde-
ren 0 – 18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres 
højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbin-
delse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter.  

PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- 

dysfasi-sproggrupper for børn. 

2. Resultatmål
At sikre rådgivning og vejledning til institutioner og skoler, som gør dem i stand til at støtte børn med 
særlige behov i normalsystemet. 

At medvirke til at sikre, at børn, der ikke kan inkluderes i institutioner og skoler, får det bedste tilbud 

indenfor de eksisterende muligheder. 

At rådgive og vejlede institutioner og skoler om almenpædagogiske forhold, som kan have betydning for 
arbejdet med at inkludere børn i normalområdet til gavn for det enkelte barn og fællesskabet. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 5 % 2,95 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser PPRs bevilling fordelt på løn, øvrige 
udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser PPRs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetni-
veauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

PPRs budget er, bortset fra pris- og lønfremskrivning, uændret over årene. Faldet fra 2017 til 2018 skyl-
des at der i 2017 er omplaceret budget fra skolerne på grund af afregning for segregerede elever. 

Det er ikke forudsat, at PPRs aktiviteter skal ændres, men det kan dog forventes, at det forestående ar-
bejde med at udmønte rammebesparelse på 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,3 mio. kr. fra 2019 og frem vedrø-
rende fortsat implementering af skolestruktur, kan få indflydelse på PPR, særligt i forhold til inklusions-
opgaven. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 12.990 12.141 11.350 11.350 11.350

Øvrige udgifter 55.510 52.746 52.746 52.746 52.746

Udgifter totalt 68.500 64.887 64.096 64.096 64.096

Indtægter totalt -5.587 -5.663 -5.663 -5.663 -5.663

Nettobevilling i alt 62.913 59.225 58.433 58.433 58.433

Tabel 1 Driftsbudget for PPR fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se tekst under tabel 1. 

Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Rådgivning og vej-

ledning af instituti-
oner og skoler.

Medarbejderne i PPR rådgiver og vejleder institutioner og skoler om almen-

pædagogiske forhold af betydning for inklusionsindsatsen og særligt om 
konkrete børn/elever med særlige behov. 

I løbet af 2017 vil der blive foretaget en analyse af PPR’s tidsforbrug i for-
hold til skoler, institutioner, elever og børn med henblik på at skabe forud-
sætninger for en mere aktivitetsbaseret budgetlægning fremover. 

2. Anvendelse af spe-
cialtilbud i skoler og

institutioner uden
for kommunen.

Børn og elever med særlige behov, som ikke kan inkluderes i normalinstitu-
tioner og skoler, anbringes i kommunale eller regionale specialtilbud, som 

Egedal Kommune betaler for. 

Der er igangsat en nærmere analyse af antal, priser m.v. med henblik på at 
skabe forudsætninger for en mere aktivitetsbaseret budgetlægning frem-
over. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret i 12-dele, da der er tale om en fast medarbejderstab, som er lønnet hele 
året. 

Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele, men vil i forbindelse med 3. budgetkorrektion blive søgt peri-
odiseret mere præcist ud fra det forventede forbrug. 

Indtægter: 
Indtægter er periodiseret i 12-dele, men vil i forbindelse med 3. budgetkorrektion blive søgt periodise-
ret mere præcist ud fra det forventede forbrug. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

PPR fælles 62.913 59.225 58.433 58.433 58.433

Nettobevilling i alt 62.913 59.225 58.433 58.433 58.433

Tabel 2 Driftsbudget for PPR fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Antal
børn/elever,
som ikke kan
inkluderes i
normal-
systemet.

Da det er forbundet med 
betydelige udgifter, at an-
bringe et barn/en elev i spe-
cialtilbud udenfor kommu-
nen, har det stor betydning 
for udgifterne i PPR, at det i 

hvert enkelt tilfælde overve-
jes, og det valgte tilbud er 
det rigtige og til den rigtige 
pris. 

Der er igangsat en nærmere 

analyse af antal, priser m.v. 
med henblik på at skabe 

forudsætninger for en mere 
aktivitetsbaseret budget-
lægning fremover. 

At have fokus 
på, at visitation 
til pladser i 
specialtilbud 
udenfor kom-
munen sker ud 

fra en helheds-
betragtning, 
herunder at 
kvalitet og pris 
hænger sam-
men. 

PPR og CSD-
Centeret. 

4. Driftsbudget for PPR
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 
4.1.1 Periodiseret budget for PPR 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

PPR fælles 
Budgettet er periodiseret i 12-dele, men vil i forbindelse med 3. budgetkorrektion blive søgt periodise-
ret mere præcist ud fra det forventede forbrug. 

PPR fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

PPR fælles 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

PPR fælles 62.913.062 59.224.739 58.433.246 58.433.246 58.433.243

Tabel 4: Aktivitetsbudget for PPR

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

PPR fælles 

Budgettet er periodiseret i 12-dele, men vil i forbindelse med 3. budgetkorrektion blive søgt periodise-
ret mere præcist ud fra det forventede forbrug. 
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Center Skole og Dagtilbud 
Ung Egedal 

1. Ung Egedals primære aktiviteter
Ung Egedal består af tre afdelinger, som er beliggende i Smørum, Stenløse og Ølstykke og varetager 
ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub efter Lov om Ungdomsskoler.  

Desuden driver Ung Egedal aftenklub i samarbejde med Klub Egedal. 

Ung Egedal driver ligeledes en 10. klasse og en specialklasse for autismeelever. 

Ung Egedal medvirker til, at de unge får lyst til at blive en del af det sociale liv i Egedal Kommune, her-
under at give dem kendskab til kultur- og foreningslivets mange muligheder. 

2. Resultatmål
Ung Egedal skal: 

 Tilbyde relevant ungdomsskoleundervisning med udgangspunkt i de unges interesser
 Tilbyde ungdomsklubaktiviteter som et supplement til kommunens andre aktiviteter for alders-

gruppen og i samarbejde med andre aktører
 Understøtte kommunens strategiske mål ”Sund Egedal”
 Understøtte kommunens strategiske mål ”Ung Egedal”.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 3 % +/- 416.000 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Ung Egedals bevilling fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Ung Egedals driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Budgettet for ung Egedal er uændret over årene, når der ses bort fra pris- og lønfremskrivning og ud-

møntning af administrativ effektivisering fra 2017 til 2018.. Der er ikke planer om at ændre i de økono-
miske rammer for Ung Egedals aktiviteter. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 11.175 10.872 10.872 10.872 10.872

Øvrige udgifter 2.585 2.453 2.453 2.453 2.453

Udgifter totalt 13.760 13.325 13.325 13.325 13.325

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 13.760 13.325 13.325 13.325 13.325

Tabel 1 Driftsbudget for Ungdomsskolen/SSP fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se tekst under tabel 1. 

Afsnit 3.2 vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag for denne ramme.. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal elever og hold
til ungdomsskole-
undervisning

Ung Egedal opretter løbende hold til ungdomsskoleundervisning ud fra de 
behov de unge udtrykker, og indenfor den økonomiske ramme, som Ung 
Egedal får stillet til rådighed. 

Den væsentligste udgift i forbindelse med ungdomsskoleundervisning er 
lærerlønninger. 

2. En 10. klasse Ressourcer til drift af en 10. klasse beregnes på samme måde som på 10. 
klasse centeret. 

3. En specialklasse Ressourcer til en specialklasse beregnes særskilt og efter samme principper 
som specialklasser på kommunens øvrig skoler. 

4. Ungdomsklub på tre
matrikler

Ung Egedal driver ungdomsklub (aftenklub) på tre matrikler, herunder et 
fælles klubtilbud med Klub Egedal. 

5. Aktiviteter fælles
med andre kommu-
nale aktører samt
foreningslivet

En vigtig del af Ung Egedals virksomhed er at understøtte tidens positive 
strømninger blandt de unge i samarbejde med bl.a. Klub Egedal og det frivil-
lige foreningsliv. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 

Lønnen er periodiseret ud fra, ar der dels er nogle faste medarbejdere, dels medarbejdere som ansæt-
tes for en periode til særlige opgaver i forbindelse med undervisning eller særlige aktiviteter, som er 
sæson- og interesseafhængige. 

Øvrige udgifter: 
Periodisering af budget til øvrige udgifter afspejler, at Ung Egedals aktiviteter dels påvirkes og styres af 

skoleåret, dels af aktiviteter som opstår som resultat af de unges interesser og udefra kommende øn-
sker. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Ung Egedal 13.760 13.325 13.325 13.325 13.325

Nettobevilling i alt 13.760 13.325 13.325 13.325 13.325

Tabel 2 Driftsbudget for Ungdomsskolen/SSP fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Indtægter: 
Der budgetteres ikke indtægter på Ung Egedal. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Der er ingen
kendte risici.

4. Driftsbudget for Ung Egedal
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 

4.1.1 Periodiseret budget for Ung Egedal 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Ung Egedal 

Periodisering af budget til løn og øvrige udgifter afspejler, at Ung Egedals aktiviteter dels påvirkes og 
styres af skoleåret, dels af aktiviteter som opstår som resultat af de unges interesser og udefra kom-
mende ønsker. 

Ung Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ung Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Ung Egedal 13.760.448 13.325.221 13.325.223 13.325.226 13.325.225

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Ung Egedal

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center Skole og Dagtilbud 
Klub Egedal 

1. Klub Egedals primære aktiviteter
At gennem en høj faglighed være en stor faktor i børn og unges trivsel, læring og udvikling. 

At skabe rammer for at børn og unge, i deres fritid trives, lærer og udvikler sig ud fra egne forudsætnin-
ger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere. 

At børn og unge i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen 

udvikling. 

At via Klub Egedals tilstedeværelse i skolen, være en medvirkende faktor til at folkeskolereformen bliver 
implementeret med succes i Egedal Kommune.  

At medvirke til, at børnene får lyst til at blive en del af det sociale liv i Egedal Kommune, herunder at 

give dem kendskab til kultur- og foreningslivets mange muligheder. 

At skabe ungetilbud i vore kontingentfrie Ungdomsklubber, med en høj ungdomspædagogisk faglighed. 

2. Resultatmål
Klubberne skal tilbyde udviklende aktiviteter og socialt samvær for børn fra 4. til 7. klasse. 

Klubberne skal bidrage til at skolernes understøttende undervisning er inspirerende og udbytterig for 
eleverne. 

Klubberne skal have særlig opmærksomhed på børn med særlige behov. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Afvigelse i forhold til budget max +/- 3 % +/- 1.12 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Klub Egedals bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Klub Egedals driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Klub Egedals budget er stort set uændret fra 2017 til 2012, hvilket skyldes, at der forventes det samme 
medlemstal i de omfattede år, og at budgettet beregnes i forhold til medlemstal. Der er i forbindelse med 
vedtagelse af budget 2018 tilført klubben 0,5 mio. kr. som kompensation for manglende forældrebetaling 
i aftenklubben i forbindelse med, at den er gjort betalingsfri. Der er indarbejdet administrative besparel-
ser på grund af centralisering af HR- og kommunikationsopgaver. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 32.533 32.381 32.381 32.381 32.381

Øvrige udgifter 4.827 5.182 5.182 5.182 5.182

Udgifter totalt 37.360 37.563 37.563 37.563 37.563

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 37.360 37.563 37.563 37.563 37.563

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Område klub Egedal fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
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Se tekst under tabel 1. 

3.2 Priortieringsforslag 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal børn Klub Egedal budgetlægges ud fra et forventet behov for pladser i kommu-
nen. Behovet beregnes ud fra den vedtagne befolkningsprognose og de hi-
storisk dokumenterede belægningsgrader. I 2018 er der budgetlagt med 
1.904 pladser i Fritidsklub og 595 pladser i aftenklub. 

Det børnetalsbaserede budget består af lønbudget og budget til pædagogi-
ske materialer og aktiviteter. Lønbudgettet udgør 13.437 kr. pr. barn pr. år 

og budget til materialer er 1.263 kr. pr. barn pr. år. 

Klubberne budgetteres og reguleres ud fra princippet om at pengene følger 
barnet. 

Aftenklubberne har fast budget som består af 3.044 kr. pr. barn pr, år til løn 
og 938 kr. til pædagogiske materialer og aktiviteter. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Klub Egedal 37.360 37.563 37.563 37.563 37.563

Nettobevilling i alt 37.360 37.563 37.563 37.563 37.563

Tabel 2 Driftsbudget for Område Klub Egedal fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CSD18-07 D Kompensation til 

aftenklubber for manglende 

forældrebetaling

Klub Egedal 500 500 500 500

Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Prioriteringsforslags nr. og navn Aktivitet 0 0 0 0

Aktivitet 0 0 0 0

Total udvidelse 500 500 500 500

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på  område Klub Egedal i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Periodisering af lønbudgettet er sket ud fra forbrugsmønsteret i 2016, da det skønnes, at det vil være 
gældende også i 2018.  

Klubbens aktiviteter og dermed lønforbrug fordeler sig jævnt over året, med mindre afvigelser i april, 
hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse og i løbet af efteråret, hvor der ud fra en forsigtighedsbe-
tragtning er taget højde for en eventuel tilpasning af medarbejdere, hvis påbegyndelse af nyt skoleår 

betyder en mindre søgning til klubberne. 

Øvrige udgifter: 
Periodiseringen af øvrige udgifter bygger på forbrugsmønsteret i 2016, hvilket forventes at være aktu-
elt også i 2018. Forbruget er relateret til klubbens aktiviteter, som dels er sæsonbetonede, dels et ud-
tryk for, hvordan klubben imødekommer de ønsker og behov for aktiviteter, som medlemmerne har. 

Indtægter: 

Der budgetteres ikke med indtægter på klubberne, da forældrebetalingen er budgetlagt under det sam-
lede institutionsområde under centeret. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Børnetal Klubben er et fritidstilbud til 
børn fra 4. til 7. klasse, hvor 
de kommer på grund af de 
aktiviteter og det fælles-
skab, som klubben tilbyder. 
Medlemstallet er derfor me-
get påvirkeligt af, hvordan 

medlemmerne anvender 
disse tilbud. 
Hvis medlemmerne ikke 

finder tilbuddene tilstrække-
ligt spændende, melder de 
sig ud, med svigtende bud-
getgrundlag til følge, da 

budgettet reguleres ud fra 
antallet af indmeldte med-
lemmer. 
For hvert medlem antallet af 
faktisk indmeldte afviger fra 
det budgetterede, reguleres 

budgettet med 14.653 kr. 
pr. år. 

 14.653 kr. Det er nødven-
digt, at der 
hyppigt følges 
op på antal 
indskrevne og 
forventede 
medlemmer i 

klubben. 

Klubben og 
CSD-centeret. 
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4. Driftsbudget for rammen Klub Egedal
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Se beskrivelse af forudsætninger under afsnit 3.3. om primære drivere. 

4.1.1 Periodiseret budget for Klub Egedal 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Klub Egedal 
Klub Egedals budget er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2016, hvilket skønnes at være dækken-
de for det forventede forbrug i 2018, da det svarer til klubbens sæson- og interesserelaterede aktivite-
ter. 

Klub Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Klub Egedal 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Klub Egedal 37.360.016 37.562.618 37.562.628 37.562.630 37.562.627

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Klub Egedal

Udviklingen i mængden 

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

308



Center for Skole og Dagtilbud 
Legepladspulje daginstitutioner 

1. Anlægsprojekt Legepladspulje daginstitutioners primære aktiviteter
Legepladspuljen dækker udgifter til sikkerhedsmæssig vedligeholdelse af daginstitutionernes legeplad-
ser. 

2. Resultatmål
Formålet er, at daginstitutionernes legepladser til enhver tid overholder de sikkerhedsmæssige krav. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At puljen fuldt ud bruges hvert år. 407.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At alle daginstitutionernes legepladser lever op til de sikkerheds-

mæssige krav. 

100 % 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Legepladspulje 
daginstitutioners anlægsbudget fordelt på aktiviteter. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Legepladspulje
daginstitutioner

Sikkerhedsmæssig gennemgang af alle legepladser primo året og udbedring 
af fejl og mangler jfr. sikkerhedsrapporter medio året. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Legepladspulje 
daginstitutioner 

Der kan være tale om flere 
og større fejl og mangler, 
end det, som legepladspul-
jen kan dække. 

Der kan ikke 
angives et kon-
kret beløb. 

Løbende vedlige-
holdelse af lege-
pladserne. 

CSD og CEI 
og institu-
tionsområ-
derne. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Legepladspulje daginstitutioner 358 407 407 407 407

Nettobevilling i alt 358 407 407 407 407

Tabel 1 Anlægsbudget For legepladspulje daginstitutioner  fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Legepladspulje daginstitutioner: 

Udgifter til vedligeholdelse af legepladser forventes afholdt medio året, da den sikkerheds-

mæssige gennemgang, der ligger til grund for arbejdet med at sikre legepladserne, ligger i 

det tidlige forår, og arbejderne sættes i gang umiddelbart efter. 
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Center for Skole og Dagtilbud 
Ny institution i Smørum 

1. Anlægsprojekt Ny institution i Smørums primære aktiviteter
Anlægsprojektet omfatter projektering og opførelse af en ny daginstitution i Smørum, hvor halvdelen af 
anlægsbudgettet ligger i 2018 og den anden halvdel i 2019. 

2. Resultatmål
At der projekteres og opføres en ny daginstitution i Smørum. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse max +/- 10 % +/- 1,55 mio. 
kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt  Ny institution i 
Smørum anlægsbudget fordelt på aktiviteter. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Ny institution i
Smørum

At der projekteres og opføres en ny institution i Smørum, som lever op til 
nutidens krav om sundt miljø, energimæssig bæredygtighed og læringsmil-
jøer, som understøtter børnenes trivsel, læring og dannelse. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Ny institution i 
Smørum 

Der er meget stor sandsyn-
lighed for, at institutionen 
ikke kan opføres for det 
afsatte beløb, da priserne 
pr. m2 er steget betydeligt 

siden det første prisestimat 
blev udregnet. 

Der kan ikke 
angives et kon-
kret beløb. 

Center for Skole 
og dagtilbud og 
Center for Intern 
Service arbejder 
på at udarbejde 

nyt prisoverslag. 

CSD og CEI 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Ny institution i Smørum 0 2.500 23.559 21.059 0

Nettobevilling i alt 0 2.500 23.559 21.059 0

Tabel 1 Anlægsbudget For ny institution i Smørum  fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

311



3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Legepladspulje daginstitutioner: 

Budgettet til ny institution i Smørum er lagt i januar, da der på nuværende tidspunkt ikke 

foreligger en projektbeskrivelse og tidsplan for arbejdet. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 

- Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbej-
delse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af
kommunen

- Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med

borgere og erhvervsliv
- Servicering af kultur-og idrætsbrugerne bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

ramme
- Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgo-

dese den stigende og ændrede efterspørgsel

Primære opgaver: 
- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner

og kommuneplan for Egedal Kommune
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, herunder også sommerhussager, Byg-

geloven, Naturbeskyttelsesloven, Campingreglementet mv., hvor byggelovgivningen er den
mest ressourcekrævende

- Andre lovbestemte opgaver, som tilsyn med de almene boliger, opkrævning af ejendomsskat-

ter samt sagsbehandling af lån til betaling af ejendomsskatter
- Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af

kommunes opgaver i hele organisationen, og er en forudsætning for indberetning til statslige
registre på plan- og miljøområdet

- Drift og udvikling af Egedal musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer
- Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som også varetager den

lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere, vækstiværk-

sættere og vækstvirksomheder

Politiske udvalg: 
- Planudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi og resultatmål
Centerets strategi:  
Center for Plan, Kultur og Erhverv understøtter den strategiske udvikling af kommunen med planstra-
tegien og kommuneplanen, samt sætter rammer for den fysiske udvikling, med udgangspunkt i Egedal 
Kommunes vision. CPK understøtter kommunens kultur og fritidsliv, samt varetager en række udvik-
lings- og myndighedsopgaver med fokus på service og medinddragelse af foreninger, borgere og virk-

somheder. Vi vil gerne, gennem dialog, finde en løsning til gavn for den enkelte under hensyn til fæl-
lesskabet og loven.  

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Det helt overordnede finansielle mål for centeret er overholdelse af 
budgettet. Budgetafvigelse på max. 

2 pct. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Tilretning af kontoplanen, således den afspejler virkeligheden, og 

dermed medvirker til en forbedret periodisering af budget og for-
brug. Det er vanskeligt at periodisere centerets tilskudspuljer og 
indtægter på byggesager m.v.. 

Vurderes ved 

BK2: den 20. 
april. 

Musikskolen udvider sit samarbejde med folkeskolen, med 2 profil-
klasser på distriktsskolerne Ganløse og Ølstykke. Musikskolens 
fagkonsulent på området sikrer afsluttende evaluering. 

2 nye klas-
ser. 

Åben Hal arrangementer udvides med aktiviteter hver måned med 

bidrag af foreningslivet. Foreningslivet inviteres til at deltage aktivt 
i 2018 med særlige aktiviteter. Det skal sikre et betydeligt samar-
bejde. 

Mindst 1 

aktivitet 
hver måned. 

Synliggørelse af tilgængelighed for handicappede på alle Idræts-
centrene forsætter i 2018 med kortlægningsværktøj. Der startes 

Alle Idræts-
anlæg kort-
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med Ølstykke Svømmehal og øvrige idrætsanlæg arbejdes efter 

turnus. 

lægges i 

2018. 

Udvikling af tværgående læringsrum inden for ferieaktiviteter i 
kultur-, idræts- og musikområdet i samarbejde med Center for 

Skole og Dagtilbud. 

Aktiviteterne 
er i gang i 

påske- 
sommer- og 
efterårsferi-
en . 

I første halvdel af Byrådets periode skal der udarbejdes en plan-
strategi, der beskriver Byrådet vision for kommunens udvikling, og 

evt. revision af kommuneplanen. Opgaven igangsættes i 2018. 

Opgaven er 
igangsat 

Branding af kommunen med fortsat promovering af byudviklings-
områderne i Egedal, og med fokus på salg af erhvervsgrunde i Væ-
rebro, Kong Svends Park og Kildedal.  På boligområdet er det pri-
mært fortsat salg i Egedal by og i Smørum. 

Løbende 
fremdrift i 
salg af grun-
de 

De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, 
herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal 
ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og 

erhvervslivet så tidligt som muligt i processen. 

7-10 lokal-
planer.

Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelin-

gerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af 
administrationen. Trods et stigende antal sager er det målet, at 
opretholde sagsbehandlingstiden på de 700-750 byggesager, på de 
statslige normer. 

12 uger. 

Som et led i ejendomsstrategien arbejdes med en effektivisering af 
lokaleudnyttelsen gennem lokalebookingen og lokalisering af fri-

tidsaktiviteter sammen med f.eks. dagtilbud. 

Afvikling af 
hytten på 

Tørveslette-
vej. 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budget i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er regule-
ret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 til 
2018. 

Tabel 1 viser en lille stigning i det samlede budget, som skyldes, at ikke alle de besparelser, der blev 
foretaget i 2017 er gældende for overslagsårene. Det gælder f.eks. besparelse på Ølstykke Svømmehal til 

både løn og drift, samt 2 af de 4 stillinger der blev sparet i 2017. Grunddataprogrammet har fået revur-

deret sin tildeling af statslige DUT-midler og derfor har CPK fået reduceret besparelsen i 2018 i forhold til 
i 2017. De ”rolige” tal dækker også over en del korrektioner og heraf afledte flytninger mellem aktiviteter 
i centeret.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 37.521 39.023 39.120 37.932 37.932

Øvrige udgifter 19.849 21.308 21.301 21.301 21.301

Udgifter totalt 57.369 60.331 60.421 59.234 59.234

Indtægter totalt -5.294 -5.592 -5.592 -5.592 -5.592

Nettobevilling i alt 52.075 54.739 54.829 53.642 53.642

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Stigningen i på budgettet for PU skyldes dels, at der er besparelser for ca. 660.000 kr. fra løn, GIS og 

grunddata i 2017, der ikke gælder for 2018. På idrætsområdet er der øget udgifter til Ølstykke Svømme-
hal, men samtidig er der en besparelse på en stilling, der forrige år kun var delvis, men som i år og 
fremadrettet er en hel stilling. Der er derudover overført en hel stilling til Sekretariat og ledere, hvor der 
dog også samtidig er sparet den sidste del af en leder stilling så de i 2018 bliver det fulde beløb. 

Tabel 3 og 3b viser de prioriteringsforslag for henholdsvis drift og anlæg, som er vedtaget sammen med 
budgettet. 

3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

Aktivitet Væsentlighedskriterie 

alle Mindst 2 % dog minimum 150.000 kr. i afvigelse 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Ingen Hovedparten af udgifterne går til løn. Der vurderes ikke at være nævneværdi-
ge indtægts- og udgiftsdrivere på rammen. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Planudvalget 16.100 17.296 17.331 16.143 16.143

Planlægning og byggeri 16.100 17.296 17.331 16.143 16.143

Kultur og Erhvervsudvalget 35.975 37.443 37.498 37.498 37.498

CPK-Sekretariat og ledere 1.775 1.399 1.399 1.399 1.399

Kultur og Fritid 12.902 13.085 13.090 13.090 13.090

Erhverv 1.824 2.847 2.847 2.847 2.847

Idrætsanlæg 14.489 14.808 14.859 14.859 14.859

Musikskolen 4.986 5.304 5.304 5.304 5.304

Nettobevilling i alt 52.075 54.739 54.829 53.642 53.642

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Erhverv Løn 0 0 0 0

Øvrige 1.000 1.000 1.000 1.000

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

Udvidelse

CPK18-10D, Erhvervsservice - 

fremme

Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 1.000 2.000 3.000

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 0 1.000 2.000 3.000

Udvidelse

CPK18-03 A, Udskiftning af 

selve underlaget (ikke fyldet) 

på kunststofgræsbaner

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter i 1.000 kr. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn:  
I periodiseringen af løn er der taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april og eventuel 
udbetaling af 6. ferieuge i maj. 
 

Øvrige udgifter:  
Der er sket nogle tilpasninger af periodiseringen, blandt andet er der taget højde for puljeudbetalinger i 
Kultur og fritid i september. 

 
Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.  

 

 
 

Indtægter:  
Periodiseringen er tilrettet efter erfaringer fra 2016 og 2017. 

 
3.5 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

 Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici. 

  CPK 
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4. Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018. 
 

 
 
Budgettet til fredningserstatning i 2018 bliver fjernet ved næste tekniske korrektion, for fredningserstat-
ningerne bliver udbetalt i 2017.  

 
Projekternes forudsætninger og indhold beskrives nærmere i separate anlægsbilag for hvert projekt. 
 
4.4 Periodiseret anlægsbudget  
Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr. 

 

 
 

Alle anlægsprojekter 

Anlægsprojekterne vil frem mod årets begyndelse blive planlagt nærmere, så periodiseringen vil blive 
justeret ved første budgetopfølgning i 2018. For nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter 
henvises til bilag vedrørende hvert enkelt projekt. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvalget

Kunstpulje 296 500 0 0 0

Planudvalget

Fredningserstatninger i Værebro Ådal 330 108 0 0 0

Kultur og Erhvervsudvalget

LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum 0 850 0 0 0

Renovering af idrætsanlæg 102 0 0 0 0

Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner 0 0 1.000 2.000 3.000

Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus 0 700 0 0 0

Nyt køkken på Græstedgård 0 500 0 0 0

Strategi for byrummene 41 0 0 0 0

Events i Egedal By 40 0 0 0 0

Markedsføring 80 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 889 2.658 1.000 2.000 3.000

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Sekretariat og ledere 
 

1. Sekretariat og lederes primære aktiviteter 
Løn til ledere, hvis aktivitetsområder hører under KEU. 

 
2. Resultatmål 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på  2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Ikke relevant.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Sekretariat og lederes bevilling 

der kun omhandler løn, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budget-
niveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 
I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budgettet i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er 
reguleret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 
til 2018 og frem. 
 

 
Hele rammen omhandler løn til ledere. Reduktionen i budgettet skyldes at der er sparet en stilling fra 
aktiviteten Kultur og Fritid medio 2017, så dele af virkningen først slår igennem i 2018.   
 

 
Se forklaring til tabel 1. Da rammen CPK-Sekretariat kun består af en enkelt aktivitet, viser tabel 2 det 
samme som tabel 1. 
 

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Der er ikke udmøntet prioriteringsforslag på rammen Kultur og fritid. Derfor udgår tabel 3 med priorite-
ringsforslag.  
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 1.775 1.399 1.399 1.399 1.399

Øvrige udgifter 0 0 0 0 0

Udgifter totalt 1.775 1.399 1.399 1.399 1.399

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 1.775 1.399 1.399 1.399 1.399

Tabel 1 Driftsbudget for CPK-Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Kultur og Fritid 509 107 107 107 107

Idrætsanlæg 584 602 602 602 602

Musikskolen 681 690 690 690 690

Nettobevilling i alt 1.775 1.399 1.399 1.399 1.399

Tabel 2 Driftsbudget for CPK-Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

Der vurderes ikke at være nævneværdige udgiftsdrivere på rammen. 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 

Den månedlige løn til ledere er jævnt fordelt over året, på nær i april, hvor der udbetales feriegodtgø-
relse og maj, hvor der kan foretages udbetaling af 6. ferieuge.  

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

alle Der er ikke nævneværdige 

risici. Alle tre aktiviteter 

rummer alene løn til ledere. 

CPK 
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4. Driftsbudget for rammen Sekretariat og ledere 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktiviteter. Udviklingen i aktivitetsbudget-
terne er beskrevet under tabel 1 og tabel 2.  
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Sekretariat og le-
dere 

Kun løn 

 

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Sekretariat og ledere 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Er jævnt fordelt over året, dog med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj. 

 

 
  

Kultur og fritid 0 0 0 0 0

Idrætsanlæg 0 0 0 0 0

Musikskolen 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Kultur og fritid 0 0 0 0 0

Idrætsanlæg 0 0 0 0 0

Musikskolen 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Kultur og fritid 509.419 106.800 106.801 106.801 106.801

Idrætsanlæg 584.026 602.037 602.036 602.035 602.035

Musikskolen 681.072 690.001 690.001 690.001 690.001

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Planlægning og Byggeri 
 

1. Planlægning og Byggeris primære aktiviteter 
I planlægning og Byggeri arbejdes der med konkretisering af de overordnede visioner og strategier for 
kommunens udvikling, herunder udarbejdelse af plangrundlaget for at skabe de fysiske rammer for en 
bæredygtig udvikling af kommunen. Derudover varetages myndighedsbehandlingen på en hurtig og 
smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. 

 

2. Resultatmål 
Der stræbes efter en planlægningsproces, der inddrager borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv og 
kollegaer på tværs af organisationen, for at få en bred opbakning og et godt fundament for de politiske 
strategier og for kommunens fysiske udvikling, samt en smidig sagsbehandling, i dialog med borgere og 
erhvervsliv og i balance mellem hensynet til ansøger og hensynet til fællesskabet og lovgivningen. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på  2 % 

  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

I første halvdel af Byrådets periode skal der udarbejdes en plan-

strategi, der beskriver Byrådet vision for kommunens udvikling, og 
evt. revision af kommuneplanen. Opgaven igangsættes i 2018. 

Opgaven  

igangsættes i 
2018 

Branding af kommunen med fortsat promovering af byudviklings-
områderne i Egedal, og med fokus på salg af erhvervsgrunde i Væ-
rebro, Kong Svends Park og Kildedal.  På boligområdet er det pri-
mært fortsat salg i Egedal by og i Smørum. 

Udføres i 2018 

Opretholde den nuværende sagsbehandlingstid på byggesager Max 12 uger 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Planlægning og Byggeris bevil-
ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Planlægning og Byggeris 

driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved primære aktiviteter.  
 
I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budgettet i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er 
reguleret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 
til 2018 og frem. 
 

 
Stigningen på lønbudget skyldes, at aktiviteten i 2017-19 blev tilført to årsværk til byplanlægning og 

byggesagsbehandling som led i opprioritering af byudviklingen. Derudover er en besparelse på løn på 
320.000 kr. i 2017 ikke gældende for 2018 og årene frem.  
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 13.460 14.637 14.734 13.547 13.547

Øvrige udgifter 3.706 3.646 3.583 3.583 3.583

Udgifter totalt 17.167 18.283 18.317 17.130 17.130

Indtægter totalt -1.067 -986 -986 -986 -986

Nettobevilling i alt 16.100 17.296 17.331 16.143 16.143

Tabel 1 Driftsbudget for Planlægning og byggeri fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

323



 
 
På baggrund af et lovkrav er byggesagsbehandlernes lønbudget omplaceret fra aktiviteten Planlægning til 
aktiviteten Byggesager. På aktiviteten GIS var der besparelser i 2017 som ikke fortsætter i 2018 og der 
er omplaceret midler fra Ejendomme til GIS. I 2019 reduceres budgettet, da der trækkes en grunddata-

besparelse (en reducering i DUT midler) delvist fra aktiviteten GIS og delvist fra aktiviteten Ejendomme. 
 

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Der er ikke udmøntet prioriteringsforslag på Musikskolens ramme. Derfor udgår tabel 3 med prioriterings-
forslag.  
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1.  Der vurderes ikke at være nævneværdige udgiftsdrivere på rammen.  

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 

Er jævnt fordelt over året, dog med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj. 
 
Øvrige udgifter: 
De største udsving hænger sammen med faste udgifter til abonnementer og licenser i januar, samt 

betalinger til lån på den gamle ordning for almenboligområdet april, juni og december. 
 
Indtægter: 

Byggesagsgebyrerne er svære at periodisere, men erfaringsmæssigt fordeler byggesagerne sig jævnt 
over hele året. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1.  Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici. 

   

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Planlægning 9.834 10.889 10.889 10.296 10.296

Byggesager 3.400 3.519 3.616 3.022 3.022

GIS 763 871 857 857 857

Ejendomme 2.104 2.017 1.968 1.968 1.968

Nettobevilling i alt 16.100 17.296 17.331 16.143 16.143

Tabel 2 Driftsbudget for Planlægning og Byggeri fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4. Driftsbudget for rammen Planlægning og Byggeri 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet.  

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktiviteter. Udviklingen i aktivitetsbudget-
terne er beskrevet under tabel 1 og tabel 2.  
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Planlægning Budgettet til aktiviteten Planlægning består hovedsagligt af udgifter til løn, 
derudover er der sat lidt af til konsulentydelser, annoncer, møder, abonne-

menter og lignende. 

2. Ejendomme Budgettet til aktiviteten Ejendomme skal dække udgifter til afbetaling af lån 
på den gamle ordning for tilskud til almene boliger, tinglysning af lån til 
ejendomsskat og mindre udgifter til skimmelsvampsager. 

3. Byggesag Byggesag har udgifter til løn til byggesagsbehandlere, system- og datavedli-

geholdelse, samt indtægter fra byggesagsgebyrer. 

4. GIS Aktiviteten dækker ikke kun over GIS (Geografisk Informations Systemer) 
eller kommunens kortløsning, men også over grunddataprogrammet, som er 
en del af monopolbrudprojektet og statens vision om frie grunddata. Budget-
tet går til udviklingen af området, abonnementer og licenser. 

  

Planlægning 0 0 0 0 0

Byggesager 0 0 0 0 0

GIS 0 0 0 0 0

Ejendomme 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Planlægning 0 0 0 0 0

Byggesager 0 0 0 0 0

GIS 0 0 0 0 0

Ejendomme 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Planlægning 9.833.678 10.889.198 10.889.191 10.295.567 10.295.567

Byggesager 3.399.564 3.518.796 3.615.754 3.022.131 3.022.131

GIS 763.218 871.344 857.421 857.421 857.421

Ejendomme 2.103.575 2.016.948 1.968.314 1.968.313 1.968.312

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Planlægning og Byggeri

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Planlægning og Byggeri 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Planlægning 
Består mest af løn, der fordeler sig jævnt, dog med ekstraudgifter i april til feriegodtgørelse og i maj til 
udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der nogle forholdsvis lave udgifter til abonnementer og konsu-
lentydelser, der dog begge har faster udgifter i januar.  
 
Ejendomme 
Udsving på denne periodisering relaterer sig til afbetaling på forskellige lån, der hører under den gamle 

ordning for almene boliger. 
 
Byggesag 
Løn og indtægter fordeler sig jævnt over året. 
 
GIS 
GIS har en del faste udgifter til licenser i januar, men fordeler sig ellers over året. 

 

Alle aktiviteterne har et forholdsvis lille budget, hvis vi ser bort fra løndelen og indtægterne på bygge-
sag. De er alle svære at periodisere, da projektarbejde flyttes og omprioriteres i takt med muligheder 
og i en fleksibel planlægning, for at nå så meget som muligt. 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Byggesager 
Erfaringsmæssigt fordeler indtægterne fra byggesagsgebyrer sig jævnt over hele året. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Kultur og fritidsaktiviteter 
 

1. Kultur og fritids primære aktiviteter 
Kultur- og fritids primære opgave er at understøtte kommunens kultur og fritidsliv. Dette gøres med 
arrangementer, ferieaktiviteter mm, samt servicering af og samarbejde med frivillige og foreninger. 
Derudover drives de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver inden for rammen. Kultur- og 
fritid administrerer også flere forskellige tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. 

 

2. Resultatmål 
Kultur og Fritid vil i fællesskab med borgere og foreninger fastholde og udvikle muligheden for et rigt 
kultur- og fritidsliv i kommunen. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på  2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Udvikling af Stenløse Kulturhus, med forskellige aktiviteter og et 
alsidigt tilbud. Via brugere af huset igangsættes forskellige tilbud af 
kulturelle aktiviteter, hvor koordinatorerne er de primære katalysa-
torer. 

Brugerrådet 
fungerer til-
fredsstillende. 

Udvikling af tværgående læringsrum inden for ferieaktiviteter i 
kultur-, idræts- og musikområdet i samarbejde med Center for 
Skole og Dagtilbud. 

Aktiviteterne 
er i gang i 
påske- som-
mer- og efter-
årsferien. 

Fortsat understøttelse af maskotten Eges optræden ved arrange-

menter i kommunen, hvor børnene er målgruppen 

Mindst 2 gan-

ge  

 Fortsætte og udvikle aktiviteterne på Skenkelsø mølle og samar-
bejdet med skolerne 

Mindst samme 
niveau som i 
2017 

 Udvikle Historiens hus i Stenløse kulturhus til hele kommunens 

lokalhistoriske hus 

1 fælles akti-

vitet 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Kultur- og fritidsaktiviteters 
bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Kultur- og fritidsaktivite-
ters driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktivite-

ter/primære aktiviteter.  
 
I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budgettet i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er 
reguleret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 
til 2018 og frem. 
 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 5.091 4.879 4.878 4.878 4.878

Øvrige udgifter 8.011 8.409 8.413 8.413 8.413

Udgifter totalt 13.102 13.287 13.292 13.292 13.292

Indtægter totalt -200 -202 -202 -202 -202

Nettobevilling i alt 12.902 13.085 13.090 13.090 13.090

Tabel 1 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Det lille fald i lønbudgettet skyldes, at der omplaceres midler til rengøring fra løn til drift, da det fremover 

skal varetages i privat regi. 
 

 
Se forklaring til tabel 1. Da rammen Kultur og fritid kun består af en enkelt aktivitet, viser tabel 2 det 
samme som tabel 1. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Der er ikke udmøntet prioriteringsforslag på rammen Kultur og fritid. Derfor udgår tabel 3 med priorite-
ringsforslag.  
 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1.  Der vurderes ikke at være nævneværdige udgiftsdrivere på rammen, da 
ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter skal holdes indenfor puljen. 

 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønnen er fordelt jævnt over året, dog er der sat penge af til feriegodtgørelse i april og udbetaling af 6. 
ferieuge i maj. 
 
Øvrige udgifter: 
De store udsving skyldes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i februar og september, som-
merferie aktiviteter i juni samt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i april.  

 
Indtægter: 
Der er små indtægter primært henover sommeren på grund af ferieaktiviteter med deltagerbetaling. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Kultur og fritid 12.902 13.085 13.090 13.090 13.090

Nettobevilling i alt 12.902 13.085 13.090 13.090 13.090

Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og Fritid fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1.  Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici på 
rammen. 

  CPK 

 

4. Driftsbudget for rammen Kultur og Fritid 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktiviteter, men nedenfor beskrives bud-
gettets forudsætninger. 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Kultur og Fritid Budgettet for Kultur og Fritid går til drift af museer og kulturhuse, herunder 
udgifter til vedligeholdelse af inventar og udenomsarealer, samt renovation 

rengøring.  

 
Desuden er der tilskudspuljer, hvoraf det meste er lovbestemt, som for ek-
sempel tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaltilskud. En del 
penge går til løn til medarbejdere og derudover er der forskellige arrangemen-
ter, som sommerferieaktiviteterne, julefester, mv. der gennemføres hvert år.  
 
På nogle typer af arrangementer, som ferieaktiviteter er der også budgetteret 

med en indtægt. 

 
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Kultur og Fritid 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Kultur og fritid 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Kultur og fritid 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Kultur og fritid 12.902.251 13.084.962 13.089.538 13.089.538 13.089.540

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kultur og Fritid

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Kultur og Fritid 

De store udsving i udgifter skyldes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i februar og septem-
ber, sommerferie aktiviteter i juni samt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i april. Der-
udover er der test af arkivversioner i december. 
 

 
Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Kultur og Fritid 
Der er øget indtægter en del af året på grund af ferieaktiviteterne. Ellers er indtægterne skønsvist peri-
odiseret jævnt fordelt.  
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Idrætsanlæg 

1. Idrætsanlægs primære aktiviteter
Idrætsanlæg dækker ikke kun over selve anlæggene, men handler også om understøttelsen og driften 
af idrætsområdet, og den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter.  

2. Resultatmål
Kommunen er værter for både det organiserede idrætsliv og den enkelte bruger, og der arbejdes for at 
skabe de bedste betingelser for udøvelsen af idræt, både med hensyn til variation i udbud og tilgænge-

lighed. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Åben Hal arrangementer udvides med aktiviteter hver måned med 
bidrag af foreningslivet. Foreningslivet inviteres til at deltage aktivt 
i 2018 med særlige aktiviteter. Det skal sikre et betydeligt samar-
bejde. 

Mindst 1 akti-
vitet hver 
måned 

Synliggørelse af tilgængelighed for handicappede på alle Idræts-

centrene forsætter i 2018 med kortlægningsværktøj. Der startes 
med Ølstykke Svømmehal og øvrige idrætsanlæg arbejdes efter 
turnus. 

Alle idrætsan-

læg kortlæg-
ges i 2018 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Idrætsanlægs bevilling fordelt 
på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Idrætsanlægs driftsbudget fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budgettet i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er 

reguleret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 
til 2018 og frem. 

Der er i 2017 flyttet lønudgifter til en leder fra denne ramme til Sekretariat og ledere, da lederen frem-
over skal referere direkte til centerchefen for CPK. Der er derudover sparet en stilling væk på området. 
Samtidig er der en stigning på løn, da personalet til svømmehallen er tilbage på fuld bemanding i hele 
2018. Den indeholder dog også en reducering, da der overføres midler til rengøring fra løn til drift, da det 
overgår til et privat firma. På grund af, at svømmehallen kan holde åbent hele 2018, forventes der en 
stigning i indtægterne og de øvrige udgifter i forhold til 2017. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 9.129 9.675 9.675 9.675 9.675

Øvrige udgifter 6.225 6.325 6.376 6.376 6.376

Udgifter totalt 15.354 16.000 16.051 16.051 16.051

Indtægter totalt -866 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192

Nettobevilling i alt 14.489 14.808 14.859 14.859 14.859

Tabel 1 Driftsbudget for Idrætsanlæg fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se forklaring til tabel 1. Da rammen Idræt kun består af en enkelt aktivitet, viser tabel 2 det samme som 
tabel 1. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Tabel 3 nedenfor viser det prioriteringsforslag på rammen Idræt, som er vedtaget sammen med budget-
tet og den aktivitet, der bliver berørt af prioriteringsforslaget. 
 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1.  Der er ikke nævneværdige drivere på aktiviteten. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 
 

Løn: 
Løn er jævnt fordelt med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj. 
  
Øvrige udgifter: 

Udgifterne er nogenlunde jævnt fordelt over året, bortset fra den interne afregning vedr. vedligeholdel-
se af grønne udenomsarealer, hvor der i juni betales 3,5 mio. kr. til Materielgården for hele årets pleje. 
 
Indtægter: 
Forventes at fordele sig ret jævnt over året, men dog på et lavere niveau i sommerferieperioden, hvor 
der er færre som benytter svømmehallen.   

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Idrætsanlæg 14.489 14.808 14.859 14.859 14.859

Nettobevilling i alt 14.489 14.808 14.859 14.859 14.859

Tabel 2 Driftsbudget for Idrætsanlæg fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CPK18-03 A, Udskiftning af 

selve underlaget (ikke fyldet) 

på kunststofgræsbaner

Idræt 0 1.000 2.000 3.000

Total udvidelse 0 1.000 2.000 3.000

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekt i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici på 
rammen. 

  CPK 

 

4. Driftsbudget for rammen Idrætsanlæg 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktiviteter. Udviklingen i aktivitetsbudget-
terne er beskrevet under tabel 1.  
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Idræt Aktivitetens udgifter går til vedligehold af inventar, baner og udenomsarealer, 
herunder rengøring og renovation. Derudover er der afsat midler til personale, 
drift af maskiner og aktiviteter.  

 

Indtægterne stammer mest fra billetsalg og salg af kioskvarer i svømmehallen 
og dertil kommer indtægter ved udlejning af faciliteter.  

 
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Idrætsanlæg 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Idrætsanlæg  
Udgifterne er nogenlunde jævnt fordelt over året, bortset fra betaling til Materielgården, som varetager  
vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdet afregnes en gang årligt i juni.  

 

Idrætsanlæg 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Idrætsanlæg 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Idrætsanlæg 14.488.776 14.807.999 14.858.643 14.858.644 14.858.642

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Idrætsanlæg

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Idrætsanlæg  

Periodiseringen af indtægter er baseret på erfaringer fra tidligere års drift af svømmehallen, hvor der er 
færre brugere i juli og december end resten af året. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Musikskolen 
 

1. Musikskolens primære aktiviteter 
Drift af Musikskolen som omfatter undervisning af elever fra 0-25 år i hold og individuelt samt admini-
stration, herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af refusionstilskud fra staten. 
Musikskolen samarbejder bredt om aktiviteter med andre kommunale institutioner, borgere, erhvervs-
liv og frivillige. 

 

2. Resultatmål 
At udvide samarbejdet med bl.a. Ung Egedal og Bibliotekerne igennem fælles planlægning og tilrette-
læggelse af forløb for især de 13-25 årige i Stenløse Kulturhus og i Spil Dansk og teaterkoncert. En om-
bygning og lydisolering af Stenløse Kulturhus vil bl.a. give mulighed for at bruge huset mere dynamisk 
og mulighed for multimediestudie til f.eks. film, musik, radio m.m. 
 
At kompetenceudvikle personalet i retning af projektledelse, da en delvis decentral struktur kræver selv-

stændige medarbejdere, med en vis grad af selvledelse. Hvis musikskolen skal holde aktivitetsniveauet 
inden for budgettet kræver det, at medarbejderne er mere selvledende og at musikskoleledelsen har en 
primær facilliterende rolle i forhold til gennemførelse af aktiviteter. 
 
At arbejde med Egedal Musikskoles vision og Egedal Kommunes strategiske mål. 
 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

At få statsrefusion på mere end kr. 900.000 

At Musikskolens elevtal er uændret eller stigende, så der er efter-
spørgsel efter undervisningen og så vi kan fastholde de engagerede 
lærerkræfter svarende til et lønbudget til musikskolelærere på, kr. 

7.688.000 
 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kompetenceudvikle personalet i retning af folkeskolesamarbej-
der (klasserumsledelse) i forbindelse med partnerskabsaftaler med 

pt. fem folkeskoler 

Bevare og 
udvikle sam-

arbejdet med 
de 5 skoler 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Musikskolens bevilling fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter. Tabel 2 viser en eventuel opdeling af rammen i aktiviteter.   
 

 
 
Driftsbudgettet øges i 2018 til løn, fordi musikskolen i slutningen af 2017 har fået tilført en administrativ 

medarbejder ved omplacering indenfor centeret.  
 
Indtægtsniveauet  i 2018 forventes at ligge på ca. 3 mio. kr. Indtægterne består af elevbetaling og stats-
refusion. Statsrefusionen er faldet pga. flere projekter i folkeskolen, som ikke er refusionsberettigede, 
men som har sikret mange børn deltagelse i musikaktiviteter. Der deltog således 525 børn fra 0.-2. klas-
se i skoleåret  2016/2017. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 7.424 7.783 7.783 7.783 7.783

Øvrige udgifter 724 732 732 732 732

Udgifter totalt 8.148 8.515 8.515 8.515 8.515

Indtægter totalt -3.162 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211

Nettobevilling i alt 4.986 5.304 5.304 5.304 5.304

Tabel 1 Driftsbudget for Musikskolen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se forklaring til tabel 1. Da rammen Kultur og fritid kun består af en enkelt aktivitet, viser tabel 2 det 
samme som tabel 1. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Der er ikke udmøntet prioriteringsforslag på Musikskolens ramme. Derfor udgår tabel 3 med prioriterings-
forslag.  

 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Antal aktivitetsele-
ver i musikskole 

I sæson 2016/2017 er der ca. 620 (cpr-elever) og ca. 1.500 aktivitetselever. 
Aktivitetselever opgøres ud fra synspunktet om, at den enkelte elev kan gå 
til flere aktiviteter i Musikskolen, f.eks. eneundervisning, holdundervisning 
og sammenspil og at de er i kvalitative aktiviteter i folkeskolen såsom in-
strumentklasser, kompagnon eller musikprofilklasser. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 
Lønudgifterne til musikskolelærere er jævne over året, såfremt der er uændret efterspørgsel. Der er sat 
penge af til feriegodtgørelse i april. 
 
Øvrige udgifter: 

Typisk instrumenter, instrument vedligehold, klaverstemning, kulturelle instrumenter, forplejning 

 
Indtægter: 
Der kommer refusioner 4 gange årligt (4 rater).  Elevbetalingen kommer á tre rater (marts, oktober og 
december). 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Musikskolen 4.986 5.304 5.304 5.304 5.304

Nettobevilling i alt 4.986 5.304 5.304 5.304 5.304

Tabel 2 Driftsbudget for Musikskolen fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der er ikke væsentlige risici.    

 

4. Driftsbudget for ramme Musikskolen 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for Musikskolen. Forudsætningerne for driften er 
beskrevet ovenfor i afsnit 3.3 og 3.4.    

  

Musikskolen 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Musikskolen 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Musikskolen 4.986.209 5.304.113 5.304.108 5.304.108 5.304.109

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Musikskolen

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Erhverv 
 

1. Erhvervs primære aktiviteter 
Den primære aktivitet er erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, og her-
under Iværksætterhuset, der varetager den lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vej-
ledning til iværksættere.  

 

2. Resultatmål 
En forsat understøttelse af god service til erhvervslivet og dets udvikling i Egedal Kommune, herunder 

fastholdelse af én indgang til kommunen for erhvervslivet. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på  2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Forbedre virksomhedernes tilfredshed med kommunes service gen-
nem tværgående samarbejder og vejledning med brug af værktøjet 
”erhvervsrejser”.  

Gode resulta-
ter i bruger-
undersøgelser 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Erhvervs bevilling fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Erhvervs driftsbudget fordelt på de styringsrele-
vante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 
I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budgettet i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er 
reguleret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 
til 2018 og frem. 
 

 
 
I budget 2018-21 er aktiviteten blevet styrket med en ny pulje på 1 mio kr årligt til erhvervsservice-
fremme. Det øvrige budget fastholdes på samme niveau som i 2017, hvor de fleste udgifter er til Vækst-
hus Hovedstaden, Iværksætterhuset og løn til erhvervskoordinatoren. 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 642 650 650 650 650

Øvrige udgifter 1.182 2.197 2.197 2.197 2.197

Udgifter totalt 1.824 2.847 2.847 2.847 2.847

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 1.824 2.847 2.847 2.847 2.847

Tabel 1 Driftsbudget for Erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Se forklaring til tabel 1. Da rammen Erhverv kun består af en enkelt aktivitet, viser tabel 2 det samme 
som tabel 1. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Tabel 3 nedenfor viser det prioriteringsforslag på rammen Erhverv, som er vedtaget sammen med bud-
gettet og den aktivitet, der bliver berørt af prioriteringsforslaget. 
 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

 Der vurderes ikke at være nævneværdige udgiftsdrivere på rammen. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn: 

Er jævnt fordelt med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april. 

 
Øvrige udgifter: 
Den nye ramme til erhvervsfremme er foreløbig periodiseret jævnt over året. De hidtidige faste poster 
med betalinger til Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterhuset forfalder i januar, marts og juli.  
 
Indtægter: 
Der er ingen indtægter på aktiviteten 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Erhverv 1.824 2.847 2.847 2.847 2.847

Nettobevilling i alt 1.824 2.847 2.847 2.847 2.847

Tabel 2 Driftsbudget for Erhverv fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CPK18-10D, Erhvervsservice - 

fremme

Erhverv 1.000 1.000 1.000 1.000

Total udvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici på 
rammen. 

   

 

4. Driftsbudget for rammen Erhverv 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 
 

 
 
Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktiviteter, men budgettets forudsætnin-
ger beskrives nedenfor.  
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Erhverv Aktiviteten er fra og med budget 2018 opprioriteret med en pulje til erhvervs-
servicefremme. 

 

De øvrige store poster på budgettet går til samarbejdet med Væksthus Ho-
vedstadsregionen, ca. 1 mio. kr., og løn til kommunens erhvervskoordinator, 
der varetager opgaven med én indgang til kommunen. Det er lovbestemt, at 
kommunen skal tilbyde rådgivning til iværksættere, og det gør vi gennem 
nævnte samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der også har andre 
udviklingstilbud til de erhvervsdrivende.    

 
  

Erhverv 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Erhverv 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Erhverv 1.823.573 2.847.030 2.847.019 2.847.019 2.847.021

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Erhverv

Udviklingen i mængden 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Erhverv 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Erhverv 
Øvrige udgifter er periodiseret i forhold til de kendte faste udgifter til Væksthus Hovedstadsregionen og  
herunder til Iværksætterhuset. De betales i januar, marts og juli. Løn er jævnt fordelt med plads til 
udbetaling af feriegodtgørelse i april. i 
 
Der er ikke indtægter på aktiviteten. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Anlægsprojekt Kunstpulje  
 

1. Primære aktiviteter  
Kunstrådet, som er nedsat af Byrådet, fremsætter forslag til, hvordan Kunstpuljens midler skal dispo-
neres til kunst i det offentlige rum i Egedal Kommune i overensstemmelse med kunststrategien 
 

 

2. Resultatmål 
 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Etablering af kunst i det offentlige rum skal understøtte borgernes 

oplevelser og brug af byrummene.  

 

 
3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 
fordelt aktiviteter. 

 

 
 

Puljens størrelse afhænger af, hvor mange byggegrunde og ejendomme, der sælges og til hvil-

ken pris, da 2 % af nettosalgsprovenuet afsættes til kunstpuljen. Hvis der sælges ejendomme i 

budgetperiodens løb vil Kunstpuljen få tilført nye midler. 

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

 

1. Aktivitet Kunstrådet, fremsætter forslag til, hvordan Kunstpuljens midler skal dispone-
res til kunst i det offentlige rum i Egedal Kommune i overensstemmelse med 
kunststrategien 

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

Der er ikke væ-
sentlige risici 

    

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Kunstpulje 296 500 0 0 03

Nettobevilling i alt 296 500 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for kunstpulje

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 
 

Budgettet er foreløbig periodiseret i juni og december, men periodiseringen afklares nærme-

re, ved første budgetopfølgning i 2018.  
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Anlægsprojekt LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum 

1. Anlægsprojekt LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum primære
aktiviteter
Formålet med projektet er at få udskiftet og moderniseret lysanlæg på kunstgræsbanen på Idrætscen-
teret i Smørum.  

2. Resultatmål
Udskiftning af lysanlæg på kunststofgræsbane i Smørum. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Nyt LED-lysanlæg giver bedre baneanlæg og en driftsbesparelse, 
da LED-lys er billigere end de nuværende armaturer. Målet er at 
udskiftningen gennemføres inden den... 

31/12-2018 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt LED-lysanlæg til 

kunstgræsbane i Smørums anlægsbudget. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. LED-lysanlæg til
kunstgræsbane
i Smørum

Det nuværende lysanlæg er nedslidt og der er kun oplyst med 3 lux på midten 
af banen – svarende til næsten intet lys. Budgettet er baseret på prisoverslag 
fra potentiel leverandør. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Der vurderes ikke at væ-

re nævneværdige risici, 

men hvis lyset ikke skif-

tes er banen ikke god at 

spille kampe på. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum 0 850 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 850 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum

Budget- 

forslag 

2018

Budget- 

forslag 

2019

Budget- 

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 
 

LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum: 

Projektet er en engangsudgift, som foreløbig er periodiseret i oktober. Efter en nærmere planlægning af 
opgaven vil periodiseringen blive justeret.  
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Anlægsprojekt Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus  
 

1. Anlægsprojekt ”Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus” 
primære aktiviteter  
Delta Akustik A/S har i efteråret 2015 lavet målinger af lydniveauer i Stenløse Kulturhus. Målingerne 
viser hvor mange dB bygningens eksisterende konstruktion er i stand til at dæmpe. Der blev målt på 
samme musikstykke to gange, og der blev foretaget samtidige målinger i et nordvendt lokale, hvor der 

blev spillet musik, samt i skel mod nabobebyggelsen mod nord.  
 
Målingerne viste, at der om aftenen mellem kl. 18-22 er brug for dæmpning, der bringer lydniveauet i 
skel ned fra 60 dB til 45 dB. Altså en dæmpning på minimum 15 dB. I dagtimerne skal der dæmpes 
med minimum 10 dB og om natten minimum 20 dB. 
 

En sådan forbedring kan ikke ske ved en almindelig renovering af musikfaciliteterne, hvorfor det kræ-
ver et særskilt projekt, der tager sit udgangspunkt specifikt i de akustiske forhold. 

 

2. Resultatmål 
Lyddæmpning der opfylder de stillede krav til lydniveauerne. 

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på  2 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Acceptabelt lydniveau i skel i forhold til naboerne også om aften 40 dB 

Acceptabelt lydniveau i lokalerne både for lærere, elever og andre 

brugere i kulturhuset 

 

At projektet gennemføres inden udgangen af 2018 d. 31/12 

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 

fordelt aktiviteter. 

 
 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Lydisolering  Budgettet er baseret på rådgivers overslag. 

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

 Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici, men 
der kan komme klager fra 
naboerne, som vil begrænse 
brugen af lokalerne 

  CPK 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus 0 700 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 700 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 
 

Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus: 

Projektet er en engangsudgift og det er pt. ikke fastlagt, hvornår arbejdet udføres og afregnes. Forelø-
big er afregningen periodiseret i september, men periodiseringen vil blive justeret, når projektet er 
nærmere planlagt.  
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Anlægsprojekt  ”Nyt køkken på Græstedgård” 

1. Primære aktiviteter
Etablering af tidssvarende og hygiejniske køkkenforhold på Græstedgård. Græstedgård er en af de 
ældste gårde i Ølstykke. De nuværende bygninger er opført i 1860, og gården blev købt af kommunen 
i 1968. I 2011 gennemgik hovedhuset en total renovering og rummer nu 5 mødelokaler. 

Køkkenet på Græstedgård har i flere år trængt til udskiftning, og er i dag i meget ringe stand, ligesom 
rengøring er vanskelig. Det betyder, at anvendelsen af køkkenet er meget begrænset. Det vurderes, at 
der skal etableres ny fedtudskiller, kloakanlægget skal fores, der skal lægges nyt gulv i hele køkkenet 
samt udskiftning af elementer og hårde hvidevarer. 

2. Resultatmål

Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på 10 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At gøre lokalerne på Græstedgård mere attraktive, når der er køk-
kenfaciliteter tilstede. Målet er at udlånet af lokaler med køkken 
øges i 2019 i forhold til 2017 med 10% 

Projektet gennemføres inden udgangen af 2018 d. 31/12

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 
fordelt aktiviteter. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Aktivitet Budgettet er baseret på skøn med en samlet udgift på 0,5 mio. kr. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Der vurderes ikke at være 
nævneværdige risici 

CPK 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Nyt køkken på Græstedgård 0 500 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 500 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for nyt køkken på Græstedgård

Budget- 

forslag 

2018

Budget- 

forslag 

2019

Budget- 

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Aktivitet 1: 

Projektet er en engangsudgift. Periodiseringen vil blive justeret, når projektet primo året er nærmere 
planlagt. 
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Center for Teknik- og Miljø 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning, drift og anlæg på teknik- og miljø-
området.  

Primære opgaver: 

Centeret varetager en alsidig vifte af skattefinansierede opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, 
Smart Egedal, veje- og grønne områder. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver ved-
rørende skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering. 

Centeret består af 4 rammer: 
• Sekretariat og ledere

• Materielgården
• Natur, Miljø og Vej

• Affaldshåndtering.

Politisk udvalg: 
Teknik- og Miljøudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi og særlige fokusområder: 

 Implementere ”Strategi for Smart Egedal” og fortsætte samarbejder med kommuner, KL, Region

Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal Kommune

 Afslutte EU-projekt ”Lighting Metropolis” som løber i 2016-18. Målet er, at etablere tre demon-
strationsprojekter med innovativ belysning, som hæver kvaliteten af byens rum

 Samarbejde med NOVAFOS om omlægningen af Stenløse Å. Arbejdet skal detaliprojekteres og

sendes i udbud i 2018

 Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens

kommuner

 Udføre byggemodningsprojekter i Egedal by og øvrige byudviklingsområder koordineret med lo-

kalplan- og byggesagsbehandlingsopgaverne og de private investorer

 Afslutte ny emballageordning med sortering af glas, metal, plastik og glas

 Arbejde for et fortsat kommunalt samarbejde mellem de 8 kommuner i oplandet til Værebro Å

 Digitalisere CTMs planer og strategier.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse samlet for centerets serviceudgifter +/- 5% 

Mellemværendet på genbrugspladser nedbringes, så ordningens 
tilgodehavende i kommunekassen ultimo 2017 er 

Max. 9 mio. 
kr. 

At mellemværendet på rottebekæmpelsen jf. Acadre 15/20324 

reduceres med 

0,39 mio. kr. 

At udnytte af den eksisterende bilpark optimalt samt minimere 
brugen af medarbejdernes egne biler og udskifte og lease biler, på 
de økonomisk mest optimale tidspunkter. Målet er at effektivisere 
driften af kommunens bilpark med årligt. 

500.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Udarbejdelse af trafiksikkerheds- og mobilitetsplan, med særlig 
fokus på skoler og stationer. 

Inden ud-
gangen af 
2018 

Etablere Supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge. Gennemført i 
2018 

Smart Egedal ”living lab” i eksisterende bydel oprettes. Inden ud-
gangen af 
2018 

Vedtagelse af ny affaldsplan i 2018. December 
2018 
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Privat/offentligt samarbejde på Materielgården: Nedbryde de geo-

grafiske grænser mellem kommunen og private leverandører med 
arbejde i hinandens områder for at effektivisere samarbejdet. 

100 timer 

Maksimal sygefraværsprocent for ansatte i CTM. 

Til sammenligning var sygefraværet på 2,9 % i januar 2017. 

2,8 % ved 

udgangen af 
2018 

3. Driftsbudget
Driftsbudgettet for Center for Teknik og Miljø er opdelt i primært skattefinansierede serviceudgifter og 
brugerfinansieret affaldshåndtering.  

De brugerfinansierede aktiviteter er omfattet af det kommunalretslige hvile-i-sig-selv-princip, så udgif-
terne skal økonomisk balancere med opkrævede gebyrindtægter over en årrække. For at synliggøre den 
flerårige udvikling er disse aktiviteter opstillet i separate tabeller i dette afsnit. 

3.1 Driftsbudget 
I tabel 1A og 1B ses fordelingen løn, øvrig drift og indtægter på henholdsvis skattefinansierede og bru-

gerfinansierede aktiviteter. I tabel 1A med skattefinansierede aktiviteter indgår også de gebyrfinansiere-
de aktiviteter med skadedyrsbekæmpelse (primært rottebekæmpelse), som indgår i serviceudgifterne. 
Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er, som de brugerfinansierede aktiviteter, ligeledes omfattet af hvi-
le-i-sig-selv-princippet og skal balancere over en årrække. 

Som det ses af tabel 1A bliver nettobudgettet reduceret med 3,5 mio. kr. fra 2017 til 2020. 

Reduktionen i lønmidler er begrundet i afslutning af projektansættelser samt bortfald af en opgave med 
overdragelse af vejbelysning på private fællesveje.  

Reduktionen på øvrig drift skyldes primært, at rammen Natur, miljø og veje mindskes i løbende priser 
med 3,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet skyldes hovedsageligt, at den flerårige ekstrabevilling til slidlag 
på 3,4 mio. kr. i 2017 bortfalder i 2018. Desuden mindskes budgettet til renovering af broer med 0,7 
mio. kr., i overensstemmelse med den plan, der er fastlagt for arbejdet.   

Udgifterne til vejafvandingsbidrag svinger over årene og er blevet reduceret i 2017-19. Vejafvandingsbi-
draget afregnes årligt bagud til Forsyningen for det vejvand, som er afledt til kloak. I 2017 har forbruget 

været 0,35 mio. kr. mindre end normalt som følge af mindre nedbør. I 2018-19 er der budgetteret sva-
rende til gennemsnitlig niveau for de seneste 4 år. Og fra og med 2020 er budgettet på 2016-niveau, 
fordi afregningsmåden bliver ændret. 

Centerets indtægter kommer primært fra Materielgårdens grønne pleje, som udføres for kommunens 
andre centre. Den grønne pleje forventes at udgøre 10,5 mio. kr. /år i hele perioden.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 30.156 29.105 28.935 28.935 28.935

Øvrige udgifter 64.830 61.073 61.458 62.375 62.335

Udgifter totalt 94.987 90.178 90.393 91.309 91.269

Indtægter totalt -12.524 -12.693 -12.693 -12.289 -12.289

Nettobevilling i alt 82.463 77.485 77.700 79.020 78.980

Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter - skattefinansieret

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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I budgettet i tabel 1B, som vedrører Affaldshåndtering budgetteres der med, at gebyrindtægten holdes 
lavere end udgifterne frem til og med 2018. Derved reduceres mellemværendet mellem kommunen og 
borgerne/virksomhederne. Det forventes, at mellemværendet er i balance primo 2019. Se mere herom 
under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. 

 

 
 
I tabel 2A viser den første kolonne med 2017-budget i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er regule-
ret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 til 

2018 og frem.  
 
Reduktionen af lønbudget skyldes reduktioner i budget 2017-20 og kendte udløb af tidsbegrænsede pro-
jektansættelser. I 2018 ophører DUT midlerne for udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttel-

se, og budgettet falder derfor med 168.000 kr.  Der er taget højde for denne nedgang i de eksisterende 
ansættelser. 
 
Faldet i budget på Natur, Miljø og Vej fra 2017 til 2018 skyldes hovedsageligt, at en ekstrabevilling til 
slidlag på 3,4 mio. kr. i 2017 bortfalder i 2018, at udgifterne til Movia falder med 1,7 mio. kr. på grund af 
ændringer i driften og på grund af ekstraordinære udgifter til et forlig i 2017 til Movia samt et fald i udgif-

terne til renovering af broer med 1,5 mio. kr., hvilket følger den plan, der er fastlagt for arbejdet.  Her-
udover er bjørneklobekæmpelsen reduceret med 0,55 mio. kr. fra 2017 til 2018 og fremefter, som et led 
i reduktionen af budgettet i budgetaftalen 2017 - 2020.  
 
 

 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 2.000 2.026 2.026 2.026 2.026

Øvrige udgifter 41.766 42.422 42.420 42.419 42.419

Udgifter totalt 43.766 44.448 44.447 44.445 44.445

Indtægter totalt -39.411 -39.935 -39.927 -39.918 -39.918

Nettobevilling i alt 4.355 4.513 4.520 4.527 4.527

Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter - Brugerfinansieret

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Teknik og Miljøudvalget

CTM - Sekretariat og ledere 12.871 11.947 11.777 11.777 11.777

Materielgården 26.875 26.330 26.663 27.287 27.247

Natur, Miljø og Vej 42.717 39.208 39.260 39.957 39.957

Nettobevilling i alt 82.463 77.485 77.700 79.020 78.980

Tabel 2A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på udvalg og rammer - 

skattefinansieret

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Teknik og Miljøudvalget

Affaldshåndtering 4.355 4.513 4.520 4.527 4.527

Nettobevilling i alt 4.355 4.513 4.520 4.527 4.527

Budget 

2021

Tabel 2B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på udvalg og rammer - 

Brugerfinansieret

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020
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Som det ses af tabel 2B, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen i 2017-19. 

Det skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud navnlig på genbrugspladserne, 
og at området økonomisk skal hvile i sig selv.  
 
Primo 2017 har borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgodehavende på 21,7 mio. kr. i kommu-
nekassen på de seks affaldsordninger samlet. Derfor er gebyrindtægterne, det vil sige de vedtagne tak-
ster, fastsat lavere end det forventede udgiftsbudget i 2017 og dette ventes også i 2018.  

 
Tabel 3 og 3b på de næste sider viser de prioriteringsforslag for henholdsvis drift og anlæg, som er ved-
taget sammen med budgettet.  
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Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Natur. Miljø og Vej Løn 0 0 0 0

Øvrige -100 -100 -100 -100

Indtægter 0 0 0 0

Total reduktion -100 -100 -100 -100

Materielgården Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 120 520 480

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 14 14

Øvrige 0 0 103 103

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 33 33 33

Øvrige 0 114 114 114

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 25 25

Øvrige 0 0 82 82

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 66 66 66

Indtægter 0 0 0 0

Natur. Miljø og Vej Løn 0 0 0 0

Øvrige 40 40 40 40

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 60 60 60 60

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 150 150 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 500 500 500 500

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 110 60 60 60

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 860 1.143 1.617 1.577

Natur, Miljø og Vej Løn 0 0 0 0

Øvrige -300 -300 -300 -300

Indtægter 0 0 0 0

Total effektivisering -300 -300 -300 -300

CTM18-07 D, Leje af areal til 

badebro i Buresø

CTM18-01 A (afledt drift), 

Etablering af stier i forbindelse 

med fredningen af Værebro 

Ådal

Udvidelse

CTM18-01 D, Vedligehold af 

brønde og regnvandsledninger

CTM18-03 D, Naturpark 

Mølleåen - driftsmidler 

CTM18-04 D, Pulje til 

understøttelse af at frivillige 

kan drive naturpleje

CTM18-05 D, Trafiksikkerheds- 

og mobilitetsplan, herunder en 

gentænkning af S-

togsstationerne og de 

tilknyttede trafikfaciliteter.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

CTM18-101 D, Cykelprojekt 

reduktion af budget til 

forbedring af cykelfaciliteter

Reduktion 

CTM18-02 A (Afledt drift), 

Egedal By - færdiggørelse af 

byggemodningens 1. etape 

Parcel A6 - A10

CTM18-06 A (Afledt drift), 

Byggemodning Værebro 

Erhvervsområde

Effektivisering

CTM18-09 A (Afledt drift), 

Kong Svends Park etape 2 - 

byggemodning

CTM18-102 D, Vejbelysning - 

reduktion af budget til 

skadesudbedringer 

CTM18-06 D, Flextur - 

fortsættelse 
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Til tabel 3b bemærkes særligt, at det i forbindelse med budgetaftalen er besluttet at spare det beløb  på 
350.000 kr., som i forvejen var afsat på investeringsoversigten til en badebro i Buresø. Derfor er der i 

tabel 3b lagt en negativ bevilling ind på projektet. I projekt Byggemodning af Dyvelåsen er det besluttet 
at skubbe en bevilling på 7 mio. kr. fra 2019 til 2020. 
    

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Løn 0 0 0 0

Øvrige 350 370 380 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 6.000 13.000 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 2.000 8.000 6.000 8.000

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 6.000 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 500 0 9.500

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 2.000 13.000 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 150 150 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 830 1.000 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 0 5.000 5.000

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige -350 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 0 -7.000 7.000 0

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 10.980 22.020 31.380 22.500

CTM18-16 A, Cykelstier og 

trafiksikkerhed

CTM18-06 A, Byggemodning 

Værebro Erhvervsområde

CTM18-08 A, Kirkevangen 

Nord - byggemodning

CTM18-09 A, Kong Svends 

Park etape 2 - byggemodning

CTM18-12 A, Smart Egedal" 

Living Lab" i eksisterende 

byområde

CTM18-15 A, Cykelstier - 

prioriteringsplan

Udvidelse

CTM18-01 A, Etablering af 

stier i forbindelse med 

fredningen af Værebro Ådal

CTM18-02 A, Egedal By - 

færdiggørelse af 

byggemodningens 1. etape 

Parcel A6 - A10

CTM18-03 A, Egedal By - 

byggemodning 2. etape Parcel 

A11 -A20

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter i 1.000 kr. 

Investeringsov. 02204, Ny 

badebro ved Buresø

Investeringsov. 002044, 

Byggemodning Dyvelåsen
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3.2 Væsentlighedskriterier for afvigelsesforklaring 

Område Væsentlighedskriterie 

CTM - generelt 3 % afvigelse - dog mindst 150.000 kr. 

Aktivitet: dagrenova-

tion 

3 % afvigelse – dog mindst 500.000 kr. 

Aktivitet: genbrugs-
stationer 

3 % afvigelse – dog mindst 500.000 kr. 

Ovenstående væsentlighedskriterier benyttes ved budgetopfølgning igennem året. På dagrenovation og 

genbrugsstationer er væsentlighedskriteriet større end for centeret i øvrigt. Det skyldes, at omsætningen 
er større på disse aktiviteter og udsvingene fra måned til måned er tilsvarende større. Grænsen på 0,5 
mio. kr. svarer til ca. 3 % af de årlige udgifter på aktiviteterne.  

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Vintertjeneste Udgiften hertil er afhængig af vinterens hårdhed. Se nærmere omtale i bilag 
for budget under Materielgården. 

2. Movia Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af svin-
gende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal busruter. 

3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er bestemt af forsyningens anlægsinvesteringer og den årlige ned-
børsmængde, og kan derfor variere fra år til år. 

4. Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsæt-
ningerne for affaldstaksterne. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1A – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. - skattefinansieret 

Løn:  

Lønudgiften hen over året er jævn med små udsving i april og maj, hvor der udbetales særlig feriegodt-
gørelse og eventuelt ikke afholdt 6. ferieuge. Den mindre stigning i november og december er forven-
tede udgifter til overarbejde og rådighedstillæg til vintertjenesten. 

Øvrige udgifter: 
For de øvrige udgifter har CTM to store udgiftsklumper i henholdsvis juni og oktober. I disse måneder 
forfalder udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer, brorenoveringer og asfaltbelægninger ty-

pisk. 
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Figur 2A – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. - skattefinansieret  

 
 

Indtægter:  
Indtægten i februar er den årligt opkrævning vedr. skadedyrsbekæmpelse.  

 
Udsvinget i juni-juli skyldes at fakturering af Materielgårdens plejeaftaler i 2017 blev skubbet til juli. 
Normalt og også i budgetårene forventes fakturering af plejeaftalerne at ske i juni måned. I april, okto-
ber og december afregnes ad hoc tilkøb til de faste plejeaftaler.  

 
Figur 1B – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. - brugerfinansieret 

 
 

Løn:  
Lønudgiften hen over året er jævn.  

 
Øvrige udgifter:  
Udgifterne til administration af affaldshåndteringen og indsamling af dagrenovation fordeler sig jævnt 
over hele året.   
 
Toppene i marts, juni, september og december skyldes afregning af kvartalsvise A-gebyr  til Vestfor-

brænding, og afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i december. 
 
Genbrugsstationernes drift afregnes kvartalsvist med Vestforbrænding (vedr. behandling af affald) og 
lønudgifterne til mandskabet afregnes  halvårligt. Driften af genbrugsstationerne medfører således ud-
sving i forbruget januar, april, juli og oktober.  
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Figur 2B – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. - brugerfinansieret  

 
 

Indtægter:  
Overførslen af indtægt for affaldsgebyrer er af tekniske grunde rykket fra januar i 2017 til februar i 
2018. 
 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

Vejafvandingsbi-
drag 

Bidraget er afhængigt af 
forsyningens anlægsom-
kostninger og den aktuelle 
nedbørsmængde, og kan 

derfor variere over årene. 

+/- 1 mio. kr. Budgettet læg-
ges midt i det 
forventede 
spænd for at-

minimere de årli-
ge udsving 

CTM 

Movia Movias regnskab foregår to 
år forskudt. Afhængig af 
brændselspriser, antal pas-

sagerer, udbud mv. kan der 
blive tale om både en tilba-
gebetaling og en restbeta-
ling. 

Movias regnskab 
foregår to år 
forskudt. Af-

hængig af 
brændselspriser, 
antal passagerer, 
udbud mv. kan 
der blive tale om 
både en tilbage-
betaling og en 

restbetaling. 

Budgettet lægges 
efter Movias ud-
meldte budget. 

Movia udgiver 2 
estimerede bud-
getter og et bud-
get vedtaget af 
bestyrelsen i 
september året 
inden budgetåret. 

CTM 

Vinterberedska-
bet 

 

Der er budgetteret, efter 
gennemsnitlig forholdsmæs-
sig mild vinter. Vinteren kan 
blive hårdere eller blidere 

end der er budgetteret med. 

Der er erfaring 
for, at omkost-
ningerne kan 
stige med op til 

50 % svarende 
til 2 mio. kr., i en 

hård vinter 

Ikke mulig. Op-
gaven med glat-
førebekæmpelse 
er lovbestemt 

CTM 
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4. Anlægsbudget
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018-2021. 

For Egedal by gælder, at basisbyggemodningen er startet i 2017 og færdigøres i 2018. Projekternes for-
udsætninger og risici beskrives nærmere i separate anlægsbilag for hvert projekt. Projekt Kystbeskyttelse 
i Tangbjerg fik sideløbende med budgetprocessen en tillægsbevilling på 798.000 kr så kommunen dækker 
50% af projektets udgifter. Beløbet lægges af tekniske grunde først ind primo 2018… 

I figur 3 ses den foreløbige periodisering af projekterne i løbet af 2018. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 4.922 15.000 8.000 7.000 0

Kirkevangen Nord - byggemodning 0 0 500 0 9.500

Kong Svends Park etape 2 - byggemodning 0 2.000 13.000 0 0

Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende 

byområde
0 150 150 0 0

Byggemodning Værebro Erhvervsområde 0 6.000 0 0 0

Ny badebro ved Buresø 0 0 0 0 0

Etablering af stier i forbindelse med fredningen 

af Værebro Ådal
0 350 370 380 0

Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 702 0 0 0

Oprensning af olieforurening 3.500 0 0 0 0

Oprensning af olieforurening, Valmuevej 557 0 0 0 0

Støtte til øget bredbåndshastighed 500 0 0 0 0

Signalanlæg i Smørum 1.887 0 0 0 0

Renovering af nedløbsbrønde 0 330 0 0 0

Regnvandsafledning på Krogholmvej 0 495 0 0 0

Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej 0 280 0 0 0

Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde 653 0 0 0 0

Prioriterede cykelstier 6.875 0 0 0 0

Cykelsupersti 230 0 0 0 0

Supercykelsti Stenløse - Jyllinge 0 6.578 0 0 0

Cykelstier og trafiksikkerhed 0 830 1.000 0 0

Cykelstier - prioriteringsplan 0 0 0 5.000 5.000

Byggemodning 10.455 2.000 0 0 0

Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning 0 0 6.000 13.000 0

Egedal By – Parcel A11- A20, byggemodning. 0 2.000 8.000 6.000 8.000

Stenløse Syd - Afsluttes pr. 31/12-15 1.208 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 30.787 36.715 37.020 31.380 22.500

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Økonomiudvalget - ØU 1.208 0 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget - TMU 29.579 36.715 37.020 31.380 22.500

Nettobevilling i alt 30.787 36.715 37.020 31.380 22.500

Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.2 Periodiseret anlægsbudget  

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr. 

 
For nærmere beskrivelse og periodisering af de enkelte anlægsprojekter henvises til bilag vedr. hvert 

enkelt projekt.  
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Center for Teknik- og Miljø 
Sekretariat og ledere 
 

1. Ramme Sekretariat og lederes primære aktiviteter 
 
De primære aktiviteter er: 
•Ledelse og drift af centerets sekretariat på rådhuset 
•Sekretariatets medarbejdere varetager myndigheds- og planlægningsopgaver vedr. natur, miljø og 
vejområdet 
•DUT-opgaver og andre tidsbegrænsede og eksternt finansierede projekter. 

 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Ved budgetopfølgning gives afvigelsesforklaring for budgetafvigel-
ser, som i forhold til det periodiserede budget overstiger 

3% samt 
150.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Maksimal sygefraværsprocent for ansatte i CTM.  3 % 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Sekretariat og lederes budget 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser om rammen Sekretariat og lederes drifts-
budget er opdelt i aktiviteter.  
 

 
Reduktionen af lønbudget skyldes reduktioner i budget 2017-19 og kendte udløb af tidsbegrænsede pro-
jektansættelser. I 2018 ophører DUT midlerne for udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttel-
se, og budgettet falder derfor med 168.000 kr.  Der er taget højde for denne nedgang i de eksisterende 
ansættelser. 
 

 
 

Da der kun er en aktivitet på rammen Sekretariat og ledere, så viser tabel 2 det samme som tabel 1. Der 
henvises til tabel 1 for forklaring af udviklingen i budget- og overslagsårene.  
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 12.539 11.611 11.441 11.441 11.441

Øvrige udgifter 332 336 336 336 336

Udgifter totalt 12.871 11.947 11.777 11.777 11.777

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 12.871 11.947 11.777 11.777 11.777

Tabel 1 Driftsbudget for CTM sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Sekretariat 12.871 11.947 11.777 11.777 11.777

Nettobevilling i alt 12.871 11.947 11.777 11.777 11.777

Tabel 2 Driftsbudget for CTM - Sekretariat og ledere

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Der er ikke vedtaget prioriteringsforslag på rammen Sekretariat og ledere.  
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. DUT-midler på vand- 
og naturområdet 

Stort set hele budgettet for ramme Sekretariat og ledelse er løn.  
 
Der er usikkerhed om omfanget af DUT–midler på vand- og naturplansom-
rådet fra 2018 og frem og på opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner på 

grundvand for 2018 og frem.  Det forudsættes, at DUT-midlerne i gennem-
snit finansierer to stillinger svarende til det hidtidige niveau.  
 

1. 2. Andre eksternt 
finansierede årsværk 

Sekretariatsbemanding vedr. Naturpark Mølleåen finansieres delvist af Fure-
sø Kommune med ca. 70.000 kr. årligt 2017 -2021. 

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

Løn: 
I 2018 forventes lønforbruget at være jævnt over året. 
 
Øvrige udgifter: 
De øvrige udgifter er beløb til kompetenceudvikling, annoncer, abonnementer og medlemsskaber m.v. 

Der regnes med en overvejende jævn fordeling af udgifterne over året. 
 
Indtægter: 
Der er indtægter fra Furesø Kommune i forbindelse med naturvejlederstillingen for Naturpark Mølleåen. 
Furesø Kommune andel af udgifterne udgør ca. 70.000 kr./år, som afregnes månedligt. 

 

3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. DUT-

finansieret 
løn 

Der er pt. usikkerhed om 

omfanget af DUT–midler på 
vand- og naturplansområdet 
fra 2018 og frem og på op-
gaven med udarbejdelse af 
indsatsplaner på grundvand 

for 2019 og frem.  

1 mio. kr.  Aktivitetsniveau 

og antal ansat-
te tilpasses 
lønsummen. 

CTM 
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4. Driftsbudget for rammen Sekretariat og ledere 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Sekretariat Der omtales ikke nærmere forudsætninger, for stort set hele budgettet for 
rammen er løn og kontorhold. 

 
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Sekretariat og ledelse 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 
 

Sekretariat og ledelse 
Udover løn og personaleomkostninger afholder sekretariatets ramme også omkostninger til kontorhold, 
abonnementer mv. Der forventes et jævnt forbrug i løbet af året som det fremgår af figur2.  
 

 
  

Sekretariat

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Sekretariat

Udviklingen i kr.

Sekretariat 12.870.673 11.947.425 11.776.704 11.776.704 11.776.705

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledere

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Teknik og Miljø 
Natur, Miljø og Vej 

1. Ramme Natur, Miljø og Vejs primære aktiviteter
•Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø.
•Sekretariat for Naturpark Mølleåen.
•Miljøbeskyttelse: Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og batterier.
•Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af bjørne-
klo, Gate 21, vandhandleplan, varme/energiplan, Energi og Smart Egedal.
•Skadedyrsbekæmpelse: primært rottebekæmpelse.

•Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering, vejafvanding og myndighedsbehandling.
•Belægninger: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag.
•Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering.
•Busdrift: Kollektiv trafik ved Movia.

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Afvigelsesforklaring gives for budgetafvigelser, som i forhold til det 
periodiserede budget overstiger 

3% samt 
150.000 kr 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Anlægsarbejdet med kystsikring ved Tangbjerg igangsættes forud-
sat medhold i Natur- og Miljøklagenævnet i 2017. 

Inden udgan-
gen af 2018 

Omlægning af Stenløse å.  NOVAFOS færdiggør forundersøgelserne 

2017 og udbudsmateriale udsendes og behandles i 2018. Kommu-
nen færdiggør myndighedsbehandlingen. 

Inden udgan-

gen af 2018 

Smart Egedal ”Living Lab” i eksisterende bydel oprettes Inden udgan-
gen af 2018 

Udarbejdelse af trafiksikkerheds- og mobilitetsplan, med særlig 
fokus på skoler og stationer 

Inden udgan-
gen af 2018 

Afslutning af projekt Lighting Metropolis. September 
2018 

Overholdelse af sagsbehandlingstider på godkendelser af virksom-

heder 

Bilag 1-

virksomheder 
max. 200 
dage og bilag 
2-
virksomheder 
max. 130 
dage 

Afslutning og evaluering af ny metode til grødeskæring i Værebro Å Inden udgan-
gen af 2018 

Udarbejdelse af et digitalt vinterregulativ og tilhørende kort Inden oktober 
2018 

Plejeplan for Værebro Å fredningen er udarbejdet Inden udgan-
gen af 2018 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Natur, Miljø og Vejs budget for-
delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Natur, Miljø og Vejs driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-
viteter.  
 

 
 
I tabel 1 og tabel 2 viser første kolonne 2017-budget  i 2017-priser, mens budget 2018 og frem er regu-
leret til 2018-priser. Som følge af almindelig prisudvikling er der en stigning i budgettallene fra 2017 til 
2018 og frem.  
 

 
 
Rammens budget mindskes i løbende priser med 3,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet skyldes hovedsa-

geligt, at den flerårige ekstrabevilling til slidlag på 3,4 mio. kr. i 2017 bortfalder i 2018. Desuden mind-
skes budgettet til renovering af broer med 0,7 mio. kr., i overensstemmelse med den plan, der er fastlagt 
for arbejdet.   
 
Udgifterne til vejafvandingsbidrag svinger over årene og er blevet reduceret i 2017-19. Vejafvandingsbi-
draget afregnes årligt bagud til Forsyningen for det vejvand, som er afledt til kloak. I 2017 har forbruget 

været 0,35 mio. kr. mindre end normalt som følge af mindre nedbør. I 2018-19 er der budgetteret sva-

rende til gennemsnitlig niveau for de seneste 4 år. Og fra og med 2020 er budgettet på 2016-niveau, 
fordi afregningsmåden bliver ændret. 
 
På planlægning og tilsyn er bjørneklobekæmpelsen reduceret med 0,55 mio. kr. fra 2017 til 2018 og 
fremefter som et led i reduktionen af budgettet i budgetaftalen 2017 - 2020. Der er også som et led af 
budgetaftalen reduceret med 0,3 mio. kr. i rådgiverydelser under aktiviteten planlægning og tilsyn. 

 
Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bila-
get. 
 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 1.145 843 843 843 843

Øvrige udgifter 43.749 40.572 40.624 40.917 40.917

Udgifter totalt 44.894 41.414 41.467 41.759 41.759

Indtægter totalt -2.177 -2.206 -2.206 -1.803 -1.803

Nettobevilling i alt 42.717 39.208 39.260 39.957 39.957

Tabel 1 Driftsbudget for Natur, miljø og Vej fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Skov og vandløb 2.821 2.995 2.945 2.945 2.945

Miljøbeskyttelse 722 985 985 985 985

Planlægning og tilsyn 2.393 1.647 1.647 1.647 1.647

Skadedyrsbekæmpelse -392 -398 -398 6 6

Vejbelysning 6.154 6.410 6.410 6.410 6.410

Trafiksikkerhed 812 823 823 823 823

Vejafvandingsbidrag 1.301 1.684 1.684 2.229 2.229

Belægninger 7.310 3.943 3.943 3.943 3.943

Brorenoveringer 2.365 1.617 1.719 1.617 1.617

Busdrift 19.232 19.501 19.501 19.351 19.351

Nettobevilling i alt 42.717 39.208 39.260 39.957 39.957

Tabel 2 Driftsbudget for Natur, miljø og vej fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Busdrift Kommunen køber årligt tjenesteydelser med busdrift hos Movia. I 2018 og 
overslagsårene er budgettet 19 mio. kr. 
  
Prisen svinger med op til 2 mio. kr. fra år til år afhængig af Movias faktiske 
driftsomkostninger, som afhænger af udbud, brændstofpriser, passagertal, 
busselskabets ventetider og til dels også afhængig af nabokommunernes 
busbestilling.  

2. Belægninger Kommunen reparerer i 2018 asfaltbelægninger for ca. 4 mio. kr./år. Skader 
opstår typisk som følge af revner, vandindtrængning og frostskader.  

3. Vejafvandingsbidrag Kommunen betaler årligt 1,4 - 2,3 mio. kr. for rensning af vejvand, som 
afledes til kloaksystemet. Spildevandsselskabet opkræver betaling på bag-
grund af deres driftsomkostninger og andelen af spildevand fra vejene, dvs. 

kloakeret vejareal og årets nedbør.  

 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 
 

Løn: 
Lønudgifterne i Natur, miljø og vej omfatter alene å-mændene, svarende til et beløb på 0,8 mio. kr. i 
alt for hele året. Udgiften fordeler sig jævnt over året. 
 
Øvrige udgifter: 
Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af aktiviteterne med belægning og broreno-

vering, hvor forbruget typisk ligger omkring juni og oktober. I marts betales normalt  vejafvandingsbi-
drag samlet for hele året.  
 
Indtægter: 
Indtægterne består alene af gebyr vedr. rottebekæmpelse, og hele beløbet opkræves i forbindelse med 
ejendomsskatten og forventes bogført i februar måned. 
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Vejafvan-
dingsbidrag 

Bidraget er afhængigt af 
forsyningens anlægsom-
kostninger og den aktuelle 
nedbørsmængde, og kan 
derfor variere over årene. 

+/- 1 mio. kr. Budgettet læg-
ges midt i det 
forventede 
spænd for at-
minimere de 

årlige udsving 

CTM 

2. Movia Movias regnskab foregår to 
år forskudt. Afhængig af 
brændselspriser, antal pas-
sagerer, udbud mv. kan der 

blive tale om både en tilba-
gebetaling og en restbeta-
ling.  

+/- 1 mio. kr. Budgettet læg-
ges efter Movi-
as udmeldte 
budget. Movia 

udgiver 2 esti-
merede budget-
ter og et bud-

get vedtaget af 
bestyrelsen i 
september året 
inden budget-

året. 

CTM 

3. Brorenove-
ring 

Budgettet sikrer, at vedlige-
holdelsesplanen for kommu-
nens broer kan overholdes. 
Nye og akutte skader sidst 

på året vil kunne medføre 
budgetoverskridelse.  

+/- ½ mio. 
kr. 

At renoverings-
plan for broer-
ne overholdes. 

CTM 

 
 

4. Driftsbudget for rammen Natur, Miljø og Vej 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet. Der er ikke udarbejdet budget med priser og mængder for hele aktivite-
ter. Udviklingen i aktivitetsbudgetterne er beskrevet under tabel 1 og tabel 2. 
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Nedenfor beskrives forudsætninger for aktivitetsbudgetterne med fokus på mængder og priser, hvor det 
er muligt. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

Skov og vandløb Aktiviteten omfatter betaling af et fast beløb til Vestskoven, vedligehold af 

Buresøområdet, løn til Åmændende og en række vandløbsprojekter. 

Miljøbeskyttelse Udgifter til miljøbeskyttelse varierer fra år til år afhængig af indkomne sager 
om jordforurening  o.lign. 

Planlægning og tilsyn Aktiviteten omfatter opgaver på naturområdet og bekæmpelse af bjørneklo. 

Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse er i praksis rottebekæmpelse. Forbruget er ret jævnt 
over året, fordi betaling til rottebekæmpelsesfirmaet  sker til fast månedspris 
ligesom løn til administration. 

Vejbelysning Udgifterne til vejbelysning består af to dele nemlig el-udgift, som afregnes 
månedsvist og er påvirket af daglængden (mindre i de lyse måneder) samt 
udgifter til nødvendig udskiftning af armatur, master og til etablering af lovbe-

Skov og vandløb 0 0 0 0 0

Miljøbeskyttelse 0 0 0 0 0

Planlægning og tilsyn 0 0 0 0 0

Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0

Vejbelysning 0 0 0 0 0

Trafiksikkerhed 0 0 0 0 0

Vejafvandingsbidrag 0 0 0 0 0

Belægninger 0 0 0 0 0

Brorenoveringer 0 0 0 0 0

Busdrift 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Skov og vandløb 0 0 0 0 0

Miljøbeskyttelse 0 0 0 0 0

Planlægning og tilsyn 0 0 0 0 0

Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0

Vejbelysning 0 0 0 0 0

Trafiksikkerhed 0 0 0 0 0

Vejafvandingsbidrag 0 0 0 0 0

Belægninger 0 0 0 0 0

Brorenoveringer 0 0 0 0 0

Busdrift 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Skov og vandløb 2.820.907 2.994.673 2.944.684 2.944.684 2.944.684

Miljøbeskyttelse 721.655 985.229 985.237 985.236 985.237

Planlægning og tilsyn 2.393.296 1.646.879 1.646.873 1.646.873 1.646.872

Skadedyrsbekæmpelse 1.734.372 1.757.038 1.757.035 1.757.035 1.757.034

Vejbelysning 6.153.651 6.409.977 6.409.979 6.409.979 6.409.979

Trafiksikkerhed 811.652 823.189 823.191 823.191 823.191

Vejafvandingsbidrag 1.300.625 1.684.152 1.684.151 2.229.023 2.229.024

Belægninger 7.310.117 3.943.339 3.943.336 3.943.336 3.943.335

Brorenoveringer 2.365.174 1.616.800 1.719.171 1.616.801 1.616.802

Busdrift 19.231.889 19.501.449 19.501.454 19.351.454 19.351.454

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Natur, Miljø og Vej

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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stemte målerskabe i henhold til en investerings- og renoveringsplan for 2016 

– 2020.

Trafiksikkerhed Udgifterne til trafiksikkerhed knytter sig til opgaver af projektkarakter, som 

udføres i sommerhalvåret. 

Vejafvandingsbidrag Kommunen betaler for rensning af vejvand, som afledes til kloaksystemet. 
Spildevandsselskabet opkræver betaling på baggrund af deres driftsomkost-
ninger og andelen af spildevand fra vejene, dvs. kloakeret vejareal og årets 
nedbør. 

Belægninger Herunder udføres vedligeholdelsesprojekter, hvor kommunen reparerer asfalt-
belægninger. Belægningerne bliver typisk beskadiget som følge af revner, 
vandindtrængning og frostskader. 

Brorenoveringer Budgettet sikrer, at vedligeholdelsesplanen for kommunens broer overholdes. 

Busdrift Movia udfører busdriften og afregner sine ydelser månedsvist aconto med 

kommunen. Når Movias regnskab er afsluttet slutafregnes driften med kom-
munen i januar for to år før, dvs. i januar 2018 slutafregnes for 2016. 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Natur, Miljø og Vej 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Skov og Vandløb 
Der betales et fast beløb til Vestskoven, vedligehold af Buresøområdet, løn til kommunens åmænd og 
en række vandløbsprojekter. Da hovedparten af opgaverne udføres i foråret og sommeren betales fak-
turaerne i efteråret særlig i august måned. Vandløbsprojekterne afsluttes normalt sidst på  efteråret og 

afregnes i november/december, hvor der ses en stigning i periodiseret budget.  

Miljøbeskyttelse 
Udgifter til miljøbeskyttelse varierer fra år til år afhængig af indkomne sager om jordforurening o.lign. 
Forbruget er skønsvist periodiseret kvartalsvist.  

Planlægning og tilsyn 

Bekæmpelse af bjørneklo udføres fra vækstsæsonens start og frem til blomstring, hvor blomsterstande 
skæres af og indsamles for at undgå frøspredning. 

 Skadedyrsbekæmpelse 
Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse ventes at fordele sig ret jævnt over året. Løn til medarbejder og 
aftalen med rottebekæmper afregnes månedligt. I  januar afregnes desuden faste abonnementer og i 

december slutafregnes tilkøbsydelser hos rottebekæmperen.  

Vejafvandingsbidrag 
Vejafvandingsbidraget betales årligt i februar/marts måned for det foregående kalenderår og udgør 
normalt 1,4 – 2,3 mio. kr. afhængig af nedbørsmængden året før og Spildevandsselskabets enhedsom-
kostning. 

Trafiksikkerhed 
Udgifterne til trafiksikkerhed knytter sig til opgaver af projektkarakter, som udføres i sommerhalvåret 
og afregnes fortrinsvis i efteråret. 

Vejbelysning 
Udgifterne til vejbelysning består af to dele nemlig el-udgift, som afregnes månedsvist og er påvirket af 

daglængden (mindre i de lyse måneder) samt udgifter til nødvendig udskiftning af armatur, master og 

til etablering af lovbestemte målerskabe i henhold til en investerings- og renoveringsplan for 2016 – 
2020. Udgifterne til vejbelysning er periodiseret til at være lavere i sommermånederne end resten af 
året. 

Belægninger 
Arbejdet med asfaltbelægning planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forven-

tet betaling måneden efter igangsætning, så udgifterne falder typisk i juni og oktober. 

Brorenoveringer 
Arbejdet med brorenoveringer planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forven-
tet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. 
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Busdrift 
Busdriften betales ensartede rater hver måned.  Kommunen modtager i januar/februar måned en slut-
opgørelse for Movia’s drift 2 år bagud. Afhængig af driftsresultatet i forhold til Movias løbende opkræv-
ninger kan der enten komme en udbetales eller blive opkrævet et restbeløb, så der budgetteres med et 
nul. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Skadedyrsbekæmpelse 
Indsatsen finansieres ved et gebyr, der indbetales i forbindelse med ejendomsskatten og bogføres i 
januar eller februar. 

Miljøbeskyttelse 
Gebyrindtægterne fra virksomheders betaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse opkræves i november 
måned.  

Der budgetteres ikke med indtægter på områderne: Skov og vandløb, Planlægning og tilsyn, Vejbelys-
ning, Trafiksikkerhed, Vejafvandingsbidrag, Belægninger, Brorenoveringer og Busdrift. 
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Center for Teknik- og Miljø 
Materielgården 

1. Materielgårdens primære aktiviteter

 Drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder.

 Drift og vedligeholdelse i henhold til plejeaftaler med andre af kommunens centre vedr.
idrætsanlæg, legepladser samt udearealer på skoler og institutioner.

 Drift og vedligeholdelse af gade- og parkinventar.

 Drift og vedligeholdelse af asfaltbelægninger på veje og stier og fejning af veje.

 Drift, vedligeholdelse og renovering af fortove.
 Bygningsvagt i samarbejde med CEI.
 Vintertjeneste med beredskab og snerydning og glatførebekæmpelse efter behov.

2. Resultatmål

Materielgården skal inden for den aftalte økonomi i plejeaftalerne sikre, at opgaverne med drift og vedli-
geholdelse udføres til aftalt tid og kvalitet samt energi- og miljømæssig bæredygtigt. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Afvigelsesforklaring gives for budgetafvigelser, som i forhold til det 
periodiserede budget overstiger 

3% samt 
150.000 kr. 

Effektivisere kommunens bilpark. Dette skal ske, ved at udnytte 
brugen af den eksisterende bilpark optimalt. Minimere brugen af 

medarbejdernes egne biler. Udskifte og lease biler, på de økono-
misk mest optimale tidspunkter. 

-500.000 kr.

De planlagte forbedringsprojekter i Ølstykke Bypark gennemføres 
indenfor en ramme af 

170.000 kr. 
og 736 timer 

At plejeaftalernes økonomi samlet balancerer 0 kr. 

Faglige mål: 
Beskrivelse af mål Måltal 

Privat/offentligt samarbejde: Nedbryde de geografiske grænser 
mellem kommunen og private leverandører med arbejde i hinan-

dens områder for at effektivisere samarbejdet. 

100 timer 

Fortsætte tilstandsregistreringen af nedløbsbrønde. 100.000 kr. 

Undersøge mulighederne for at digitalisere indsamlingen af affald 

fra veje og stier yderligere inden udgangen af 

2018 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Materielgårdens bevilling for-
delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Materielgårdens driftsbudget fordelt på akti-
viteter. I tabel 1 og tabel 2 er første kolonne med korrigeret budget 2017 i 2017-priser, mens budget 

2018 og frem er i 2018-priser. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 16.473 16.651 16.651 16.651 16.651

Øvrige udgifter 20.749 20.165 20.498 21.122 21.082

Udgifter totalt 37.222 36.816 37.149 37.773 37.733

Indtægter totalt -10.347 -10.487 -10.487 -10.487 -10.487

Nettobevilling i alt 26.875 26.330 26.663 27.287 27.247

Tabel 1 Driftsbudget for Materielgården fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Tabel 1 viser en stigning i lønudgift fra 2017 til 2018, men stigningen skyldes alene den generelle lønud-
vikling. Tilsvarende er indtægtsstigningen et resultat af generel prisudvikling. Materielgårdens øvrige 
udgifter blev i budget 2017-20 reduceret med 1.025 t.kr. Som følge af prisudviklingen ses i tabel 1 kun 
et fald i øvrige udgifter på 452 t.kr.   

Tabel 2 viser udvikling i aktiviteterne som følge af prisudviklingen for 2017 til 2018 og de vedtagne prio-
riteringsforslag for 2018-21. Udgifterne til plejeaftaler (incl. drift af parker og legepladser) øges fra 2018-
21 med 450.000 kr., som følge af nye opgaver (afledt drift) med pasning af nye byudviklingsområder, 
udvidelse af Værebro erhvervsområde og nye stier mv. i det fredede område Værebro Ådal. Aktiviteten 
”Vedligeholdelse i øvrigt” viser en stigning, fordi det med budgettet vedtaget at opprioritere vedligehol-
delse af brønde og regnvandsledninger for 1,1 mio. kr. i årene 2019-21.   

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Tabel 3 nedenfor viser hvilke prioriteringsforslag på Materielgårdens ramme, som er vedtaget sammen 
med budgettet og hvilke aktiviteter, der bliver berørt af prioriteringsforslagene. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Personaleomkostninger 17.831 18.027 18.027 18.027 18.027

Maskindrift 5.014 4.805 4.805 4.805 4.805

Plejeaftaler, udlæg 1.307 1.373 1.586 1.810 1.810

Ny drift - Smukkere Egedal 3.719 3.808 3.808 3.808 3.808

Indtægter -10.347 -10.487 -10.487 -10.487 -10.487

Asfaltbelægning 1.044 1.069 1.069 1.069 1.069

Øvrige belægninger og bygværker 1.173 1.200 1.200 1.200 1.200

Vedligeholdelse i øvrigt 1.728 1.427 1.547 1.947 1.907

Materielgården ejendomsdrift 727 818 818 818 818

Vintertjeneste 4.679 4.290 4.290 4.290 4.290

Nettobevilling i alt 26.875 26.330 26.663 27.287 27.247

Tabel 2 Driftsbudget for Materielgården fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CTM18-01 D, Vedligehold af 

brønde og regnvandsledninger

Vedligeholdelse i øvrigt
0 120 520 480

CTM18-01 A (afledt drift), 

Etablering af stier i forbindelse 

med fredningen af Værebro Ådal

Plejeaftaler 0 66 66 66

Personaleomkostninger 0 0 14 14

Plejeaftaler 0 0 103 103

Personaleomkostninger 0 33 33 33

Plejeaftaler 0 114 114 114

Personaleomkostninger 0 0 25 25

Plejeaftaler 0 0 82 82

Total udvidelse 0 333 957 917

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 

Udvidelse

CTM18-02 A (Afledt drift), Egedal 

By - færdiggørelse af 

byggemodningens 1. etape Parcel 

A6 - A10

CTM18-06 A (Afledt drift), 

Byggemodning Værebro 

Erhvervsområde

CTM18-09 A (Afledt drift), Kong 

Svends Park etape 2 - 

byggemodning
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Vinterberedskab:
antal skift mellem
tø og frost, antal
gange med risiko
for isslag, antal
gange med snefald.

Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,2 mio. kr. baseret på de 
gennemsnitlige omkostninger i 2007-12. Udgifterne afhænger i høj grad af 
vintervejret, herunder antallet af svingninger mellem frost og tø, som kræ-
ver saltning, og navnlig omfanget af snevejr. 

2. Lapning af slaghul-
ler.

Slaghuller opstår som følge af vejret, primært i vinterhalvåret. Der er bud-
getteret efter en gennemsnitsvinter. I vintre med mange frostskader kan 
omkostningerne stige med op til 300.000 kr. 

3. Indtægter:
Ændringer i plejeaf-
taler – herunder til-

købsydelser.

Ændringer i opgavemængde aftales løbende med de enkelte centre, af-
hængig af centrenes aktiviteter. 

Ændringerne påvirker både indtægterne og forbruget på løn, maskiner, ud-
læg samt køb af entreprenørydelser. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Materielgårdens lønudgifter er ret jævnt fordelt over året. 

Øvrige udgifter: 
Drift og vedligehold vedr. plejeaftaler medfører udgifter til køb af varer og tjenesteydelser som falder i 
april til november med en nedgang i juli som følge af sommerferie. 

Udgifterne til vinterberedskabet falder ujævnt afhængig af vejrliget i vinterperioden (nov-marts). Bud-
gettet er derfor periodiseret fladt i perioden. I august-september er der desuden et forbrug, fordi 
kommunens egne maskiner og redskaber klargøres i denne periode forud for den kommende vintersæ-
son.   

Indtægter: 

Materielgårdens indtægter kommer primært fra plejeaftaler med kommunens centre, som samlet beta-
ler ca. 10 mio. kr. årligt for at Materielgården varetager udvendig vedligeholdelse af grønne områder. 
Fakturering af plejeaftalerne sker primært årligt i juni, så ca. 70 % af  indtægten modtages i juni. De 
øvrige indtægter på ca. 3 mio. kr. er afhængige af, om og hvornår opgaverne bestilles, men de er 
skønsvist periodiseret i april, oktober og december.  
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Vinterbe-
redskabet

Der er budgetteret, efter 
gennemsnitlig forholdsmæs-
sig mild vinter. Vinteren kan 
blive hårdere eller blidere 
end der er budgetteret med. 
Der er erfaring for at om-

kostningerne kan stige med 
op til 

50 % svaren-
de til 2 mio. 
kr. 

Ikke mulig. 
Opgaven med 
glatførebe-
kæmpelse er 
lovbestemt. 

CTM 

2. Lapning af
slaghuller

Slaghuller opstår som følge 
af vejret, primært i vinter- 
halvåret. Der er budgetteret 

efter en gennemsnitsvinter, 
så omkostningerne kan stige 
med op til 

35 %, sva-
rende 
300.000 kr. 

Investering i 
forbedring af 
kommunens 

vejkapital vil 
reducere antal-
let af slaghul-

ler. 

CTM 
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4. Driftsbudget for rammen Materielgården
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Personaleomkostninger 0 0 0 0 0

Maskindrift 0 0 0 0 0

Plejeaftaler, udlæg 0 0 0 0 0

Ny drift - Smukkere Egedal 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Asfaltbelægning 0 0 0 0 0

Øvrige belægninger og bygværker 0 0 0 0 0

Vedligeholdelse i øvrigt 0 0 0 0 0

Materielgården ejendomsdrift 0 0 0 0 0

Vintertjeneste 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Personaleomkostninger 0 0 0 0 0

Maskindrift 0 0 0 0 0

Plejeaftaler, udlæg 0 0 0 0 0

Ny drift - Smukkere Egedal 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Asfaltbelægning 0 0 0 0 0

Øvrige belægninger og bygværker 0 0 0 0 0

Vedligeholdelse i øvrigt 0 0 0 0 0

Materielgården ejendomsdrift 0 0 0 0 0

Vintertjeneste 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Personaleomkostninger 17.830.501 18.026.581 18.026.577 18.026.577 18.026.577

Maskindrift 5.013.718 4.805.451 4.805.445 4.805.444 4.805.444

Plejeaftaler, udlæg 1.307.051 1.373.445 1.586.447 1.810.446 1.810.448

Ny drift - Smukkere Egedal 3.719.433 3.807.582 3.807.582 3.807.583 3.807.583

Indtægter -10.346.973 -10.486.795 -10.486.795 -10.486.795 -10.486.795

Asfaltbelægning 1.043.889 1.068.630 1.068.629 1.068.629 1.068.628

Øvrige belægninger og bygværker 1.172.734 1.199.632 1.199.631 1.199.631 1.199.631

Vedligeholdelse i øvrigt 1.728.158 1.426.752 1.546.751 1.946.750 1.906.751

Materielgården ejendomsdrift 727.476 817.893 817.892 817.892 817.892

Vintertjeneste 4.678.755 4.290.419 4.290.420 4.290.421 4.290.420

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Materielgården

Udviklingen i enheder 
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Nedenfor beskrives forudsætningerne for de enkelte aktiviteter nærmere. Dele af aktiviteterne er søgt 

beskrevet med priser og mængder.  

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Vintertjeneste Efter lov om Vintervedligeholdelse samt kommunens vinterregulativ har 
kommunen pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse på kom-
munale veje, cykelstier, fortove, færdselsarealer, trapper og foran kom-
munens bygninger. 

Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,2 mio. kr. baseret på 
de gennemsnitlige omkostninger i 2007-12. Udgifterne afhænger i høj 
grad af vintervejret herunder antallet af svingninger mellem frost og tø, 
som kræver saltning, og navnlig omfanget af snevejr. 

Desuden er der en fast basispris, som skal betales for at have vinterbe-
redskabet klar. 

2. Indtægter Materielgården har aftaler med kommunens andre centre om udførelse af 
plejeopgaver for ca. 10 mio. kr. årligt, hvoraf 70 % er faste aftaler og 
resten er ad hoc tilkøb. Aftalerne balancerer økonomisk. Ændringer i op-
gavemængde aftales løbende med de enkelte centre, afhængig af centre-
nes aktiviteter. 

Ændringerne påvirker både indtægterne og forbruget på løn, maskiner, 
udlæg samt køb af entreprenørydelser. 

3. Ændringer i plejeaf-
taler

Aktiviteten omfatter Materielgårdens udlæg til køb af varer håndværkerbi-
stand til udførelse af plejeaftalerne. Forbruget har et basisniveau som er 
ret konstant, men der kan også være tilkøbsydelser fx med etablering 
legepladser. 

4. Plejeaftaler, udlæg Aktiviteten omfatter køb af entreprenørydelser vedr. udførelse af dele af 
de opgaver der udføres i plejeaftalerne. Forbruget afhænger af hvilke pri-
ser materielgården kan opnå ved løbende udbud af opgaverne. 

5. Ny drift - Smukkere

Egedal

Materielgården har lønomkostninger for 16,4 mio. kr. Medarbejderne ud-

fører – afhængig af vejret og en løbende prioritering af opgaverne – et 
variabelt mix af Materielgårdens faste opgaver med vintertjeneste, og 

løbende vedligeholdelse og pleje af grønne områder, veje, stier mv. Dertil 
kommer opgaver af mere fast omfang med plejeaftaler, men her kan der 
aftales justeringer og tilkøb som medfører ændringer i opgavemængde. 

6. Maskindrift Aktiviteten omfatter køb, salg og vedligeholdelse af kommunens bilpark, 

samt Materielgårdens maskiner og redskaber. Der bliver i 2017 udarbejdet 
en udskiftningsplan for samtlige biler. 

7. Vedligeholdelse i
øvrigt

Aktiviteten omfatter fornyelse af vejskilte efter behov, slåning af vejrabat-
ter en gang årligt, fejning af kommunens veje og vedligeholdelse af vej-
brønde. De to sidstnævnte opgaver er mest variable i omfang og forud-

sætningerne omtales derfor nedenfor: 
Vejene bliver fejet 3 gange årligt (april, august og oktober). Udgifterne 
fordeler sig på opfejning og bortskaffelse. Udgiften til opfejning er fast 
350.000 kr. Affaldsmængde er normalt på 5-600 tons. Bortskaffelse af 
affaldet forudsættes at koste 350 kr./ton på baggrund af udbud i 2016. 

Kommunens ca. 6.700 vejbrønde renses årligt og omkostningen hertil er 

ret konstant på 26 kr./stk. Behovet for akutrenovering af defekte brønde 
svinger fra år til år.  Baseret på de foregående år forventes der 10-15 

akutte brønd reparationer om året og en gennemsnitpris på 12.500 kr. 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Materielgården 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Personaleomkostninger 
Udgifterne til fastansat personale ligger nogenlunde jævnt over året. 

Maskindrift 
Udgifterne til maskindrift falder udenfor vintersæsonen og i gennemsnit over årene vil forbruget være 
på ensartet niveau fra marts-oktober på nær et dyk i sommerferieperioden pga. lavere aktivitet her. 
Køb og salg af maskiner vil i de enkelte år give udsving i periodiseringen. 

Plejeaftaler 
Udgifterne er knyttet til driftsopgaver med plejeaftaler, parker og legepladser, som udføres i marts-
oktober, så udgifterne falder ret i jævnt i dette tidsrum. 

Ny drift – Smukkere Egedal 

Opgaverne udføres hovedsagelig i februar til oktober og afregnes en måned forskudt. 

Asfaltbelægning 
Der budgetteres med et jævnt forbrug over året. 

Øvrige belægninger og bygværker 
Opgaverne med vedligeholdelse af fortove er sæsonbetonet, så arbejdet primært udføres i april til sep-

tember og i mindre omfang i de kolde måneder. Afrensning af graffiti foretages efter behov hele året. 

Vedligeholdelse i øvrigt 
Vejfejning udføres tre gange årligt i april, august og oktober, men afregnes normalt en måned forskudt. 
Det er indregnet i periodiseringen. Rensning og renovering af vejbrønde planlægges udført jævnt for-
delt udenfor vinterperioden.   

Materielgårdens ejendomsdrift 
Udgifterne til løbende vedligeholdelse forventes at falde jævnt over året. 

Vintertjeneste 
Udgifterne til vintertjenesten ligger i vinterperioden: november til april. Men i august/september falder 
en udgift til klargøring/vedligehold af maskinel og redskaber til vintervedligeholdelsen. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Indtægter 

Materielgården har aftaler med kommunens andre centre om udførelse af plejeopgaver for ca. 10 mio. 
kr. årligt, hvoraf 70 % er faste aftaler og resten er ad hoc tilkøb. De faste aftaler afregnes en gang 
årligt i juni måned. Øvrige opgaver og tilkøb afregnes når arbejdet er udført - men typisk i april, okto-
ber og december. 
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Center for Teknik- og Miljø 
Affaldshåndtering 

1. Affaldshåndterings primære aktiviteter
De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter seks ordninger, som hver især økonomisk skal 
hvile i sig selv i henhold til affaldsbekendtgørelsen: 

1. Administration af affaldsordningerne for private og erhverv
2. Dagrenovationsordningen
3. Genbrugspladser

4. Emballageaffaldsindsamling af glas, papir, plastik og metal fra husstande
5. Ordningen for indsamling af glas, papir og pap fra fælles opsamlingssteder
6. Storskrald- og haveaffaldsordningen
7. Ordningen for farligt affald for private og erhverv.

I den efterfølgende omtale er ordning nr. 4, 5, 6 og 7, dvs. ordningerne for glas, papir og pap samt 

storskrald- og haveaffaldsordningen samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet 

under Genbrugspladser, da affaldsmængderne principielt hører til genbrugsstationerne. 

2. Resultatmål
De væsentligste strategiske mål for affaldshåndteringen omfatter: 

 Det skal undersøges, om Smart City løsninger kan indarbejdes på affaldsområdet

 Indsamlingen af emballageaffald fra boligforeninger med fælles opsamling skal sættes i værk
Muligheder for indsamling af emballageaffald fra skoler og daginstitutioner skal undersøges

 Tilsyn med virksomheders erhvervsaffald skal sættes i værk
 Området skal undersøges for effektiviseringspotentialer i 2018.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Ved budgetopfølgning gives afvigelsesforklaring for budgetafvigel-
ser, som  i forhold til det periodiserede budget overstiger 

3% samt 
500.000 kr. 

Mellemværendet på genbrugspladser nedbringes, så ordningens 
tilgodehavende i kommunekassen ultimo 2017 er maksimalt 

9 mio. kr. 

Summen af mellemværender på de øvrige fem affaldsordninger 
(excl. Genbrugspladser) er maksimalt 

+/- 1 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Ved indførelse af emballageordning forventes, at mængden af rest-

affald nedsættes med 2 % i forhold til 2017 niveau eller ca. 126 
tons. 

- 2 % eller ca.

126 tons

Vedtagelse af ny affaldsplan i 2018. december 
2018 
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3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Affaldshåndterings bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Affaldshåndterings driftsbudget 

fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-
viteter.  

Kommunen har overdraget driften af sine tre genbrugspladser til Vestforbrænding. Lønmidlerne er derfor 
kun knyttet til administrative medarbejdere, og således udgør lønmidlerne kun en lille del af budgettet.  
Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen i 2017-19. Det 
skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud navnlig på genbrugspladserne, og at 

området økonomisk skal hvile i sig selv. Mellemværendet på affaldsordningerne budgetteres at være ud-
lignet med udgangen af 2019. 

Primo 2017 har borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgodehavende på 21,7 mio. kr. i kommu-
nekassen på affaldsordningerne samlet. Derfor er gebyrindtægterne, det vil sige de vedtagne takster, 
fastsat lavere end det forventede udgiftsbudget i 2017-19.  

Mellemværendet fordeler sig på seks forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genere-
ret et overskud og andre et underskud. Tabel 2 ovenfor viser det budgetterede nettoresultat for aktivite-
terne. På genbrugsstationerne er der således budgetteret med en nettodriftsudgift på 5,1 mio. kr. i 2017 
og 5,2 mio. kr. i 2018. Omvendt budgetteres med en nettoindtægt på dagrenovationen, da Egedal Kom-
mune her lagt penge ud for tidligere års drift.  

Budgettet medfører, at der i primo 2020 er balance i mellemværendet på genbrugsstationerne og at de 
øvrige fem ordninger har små mellemværender, som svinger omkring nul og dermed hviler i sig selv.  

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Der er ikke vedtaget prioriteringsforslag på affaldsområdet. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 2.000 2.026 2.026 2.026 2.026

Øvrige udgifter 41.766 42.422 42.420 42.419 42.419

Udgifter totalt 43.766 44.448 44.447 44.445 44.445

Indtægter totalt -39.411 -39.935 -39.927 -39.918 -39.918

Nettobevilling i alt 4.355 4.513 4.520 4.527 4.527

Tabel 1 Driftsbudget for Affaldshåndtering fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Adm. af affaldshåndtering 132 132 132 132 132

Dagrenovation -877 -798 -800 -801 -801

Genbrugsstationer 5.100 5.179 5.187 5.196 5.196

Nettobevilling i alt 4.355 4.513 4.520 4.527 4.527

Tabel 2 Driftsbudget for Affaldshåndtering fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Vestforbrændings
takster og tilbagebeta-
ling

Vestforbrændings takster bliver besluttet på generalforsamlingen i Vestfor-
brænding én gang om året gældende for det efterfølgende år. De vigtigste 
takster er, for 

- behandling af rest- og bioaffald på Vestforbrændingsanlæg (takst pr.
ton behandlet affald)

- behandling af al affaldet på Genbrugsstationerne (takst pr. type hus-
stand i kommunen)

- deltagelse i Vestforbrændings fællesordninger (A-gebyret. Takst på
indbygger)

Kommunen udregner sine takster for affaldshåndteringen for det efterføl-
gende år, før Vestforbrænding beslutter deres takster for det samme år. 
Dette kan give nogle uhensigtsmæssige forskelle, mellem de gebyrtakster 
som kommunen opkræver, og dem kommunen skal betale til Vestforbræn-

ding. 

Vestforbrænding opkræver deres takster aconto i indeværende år. Det efter-
følgende år, sker der en regulering, efter Vestforbrænding har aflagt deres 
årsregnskab. Dette giver traditionelt set nogle forholdsvist store tilbagebeta-
linger til kommunerne for for-meget opkrævet aconto. 

2. Salg af genanvende-
ligt materiale

Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal 
mv.) udgør ca. 10 % af de samlede udgifter til genbrugspladserne. 

Salgsindtægterne varierer i takt med de generelle salgs- og købspriser af 
jern og metal, glas, papir mv. Disse følger markedspriserne og kommunen 

har ikke indflydelse på dette forhold. 

3. Behandling af affald
fra genbrugsstationerne
og storskraldsordnin-
gen.

Udgifterne til behandling af affald fra genbrugsstationerne udgør ca. 30 % af 
det samlede budget for affaldsområdet. Udgifterne til behandlingen af affal-
det opkræves aconto gennem en takst pr. husstand. Taksten er udregnet på 
baggrund af de samlede udgifter til behandling af affaldet fra alle genbrugs-

stationerne i Vestforbrændings opland. Derefter fordeles udgifterne til kom-

munerne på baggrund antallet af forskellige typer husstande (parcel- og 
rækkehuse, sommerhuse, etageboliger mv.) 

De væsentligste variable poster er udgifter til transportudgifter, affalds-
mængder og behandlingspriser. 

4. Antal af afhentning
af rest- og bioaffald fra
husstande

Udgifterne til afhentning udgør knap 22 % af det samlede budget for af-
faldsområdet. 

Udgifterne er forholdsvis faste, da afhentningsprisen pr. enhed er fastsat i 
en kontrakt for afhentningen. Den samlede udgift afhænger af antallet af 
husstande og dieselpriser. 

5. Mængder til behand-
ling af rest- og bioaf-
fald.

Udgifterne til behandling af rest- og bioaffald udgør ca. 7 % af det samlede 
budget for affaldsområdet. Rest- og bioaffald fra husstandsindsamlingen 
bliver behandlet af Vestforbrænding. Udgiften afhænger af antallet af hus-
stande og sorteringsgraden. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Lønnen er jævn over året. Der forventes hverken tilgang eller afgang af personale. 

Øvrige udgifter: 
Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ujævnt med toppe januar,  marts, juni, 

september som skyldes afregning af kvartalsvise A-gebyr  til Vestforbrænding. Desuden er der en top i 
december pga. den årlige afregning af administrationsudgifter til kommunen. 

Udgifterne til dagrenovation er generelt periodiseret  jævnt, men der afregnes månedsvis bagud og 
derfor er der ingen betaling i januar og i stedet to måneders i afregning i december .  

Genbrugsstationer 
Udgiften til betaling til Vestforbrænding foretages kvartalsvis (behandling af affald) og udgiften til drif-
ten (lønudgifter til Vestforbrændings mandskab) foretages halvårlig, hvorfor der er store udsving i ja-
nuar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke 

entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af 
glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 
1/12-dele. I december afregnes administrationsbidrag til kommunen. 

Indtægter: 
Taksterne for affaldshåndtering opkræves sammen med ejendomsskattebilletten i to rater (januar og 
juli), men hele beløbet bliver indtægtsført i februar og fordelt på de seks affaldsordninger.  

Indtægter fra salg af genanvendelige materialer afregnes i to rater i april og december, men indtæg-
terne er svære at erkende på figur1, fordi beløbene trods alt er små sammenlignet med gebyrindtæg-

terne . 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Markedspris på 

genanvendelige 

materialer 

Salg af glas, metal, plast og 

papir. 

+/- 1 mio. 

kr./år 

Disse afvigelser 

udgør ikke en 

risiko for en 
væsentlig over-
skridelse af 
budgettet. 

Vestforbrænding 

386



4. Driftsbudget for rammen Affaldshåndtering
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudget i bruttoudgifter. Der er ikke udarbejdet budget baseret priser og antal en-
heder for hele aktiviteter, så derfor fremgår kun samlet nettobeløb i tabel 4.  

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Dagrenovation Restaffald 
Mængden af restaffald er ret konstant på gennemsnitligt 6.325 tons årligt. 
Ved indførelse af emballageaffaldsordningen i 2018 forventes mængden af 
restaffald reduceret med 2 % svarende til 126 tons, så mængden af restaffald 
i 2018 og frem forventes at være 6.199 tons. 

Behandlingsprisen pr. ton restaffald fastsættes årligt af Vestforbrænding og er 
for 2018 på 350 kr./ton. Der budgetteres således med en behandlingsudgift 
på 2,17 mio. kr. 

Bioaffald 
Mængden af bioaffald er ret konstant på gennemsnitligt 3.405 tons årligt. 

Behandlingsprisen pr. ton bioaffald fastsættes årligt af Vestforbrænding og er 
for 2018 på 650 kr./ton. Der budgetteres således med en behandlingsudgift 
på 2,21 mio. kr. 

Affaldsafhentning 

Antallet af ejendomme er ret konstant. 

Udover de ovennævnte behandlingsomkostninger er der omkostninger til af-
hentning af affaldet, men priserne varierer afhængig af affaldsbeholderens 
størrelse og placering på ejendommene i henhold til kommunens takstblad. 

Adm. af affaldshåndtering 0 0 0 0 0

Dagrenovation 0 0 0 0 0

Genbrugsstationer 0 0 0 0 0

Udvikling i enhedspris i kr.

Adm. af affaldshåndtering 0 0 0 0 0

Dagrenovation 0 0 0 0 0

Genbrugsstationer 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Adm. af affaldshåndtering 4.404.977 4.573.486 4.573.690 4.573.886 4.573.885

Dagrenovation 14.629.169 15.265.555 15.264.150 15.262.743 15.262.746

Genbrugsstationer 24.709.608 25.653.787 25.662.092 25.670.413 25.670.415

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Affaldshåndtering

Udvikling i enheder
Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Affaldshåndtering 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Administration af affaldshåndtering 
Udgifterne til administration af affaldshåndteringen omfatter hovedsageligt løn, som er periodiseret i 
1/12-dele. Toppene i marts, juni, september og december skyldes afregning af kvartalsvise A-gebyr til 

Vestforbrænding, og afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i december. 

Dagrenovation 
Udgifterne til dagrenovation er generelt periodiseret i 1/12-dele, men der afregnes normalt månedsvis 
bagud, så der er ingen afregning i januar måned og i stedet to måneders betaling i december.  

Genbrugsstationer 

Udgiften til betaling til Vestforbrænding foretages kvartalsvis og udgiften til driften foretages halvårlig, 
hvorfor der er store udsving i januar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på 
visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste måneder. Under genbrugsstationerne 
hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter 
er ligeledes periodiseret i 1/12-dele. I december afregnes administrationsbidrag til kommunen. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Administration af affaldshåndteringen og dagrenovation 
Affaldsgebyrerne for alle seks affaldsordninger opkræves sammen med ejendomsskattebilletten i to 
rater (januar og juli), men hele beløbet bliver indtægtsført i januar-februar og fordelt på affaldsordnin-
gerne.  
Genbrugsstationer  
Salg af genanvendelige materialer afregnes med Vestforbrænding i april og december og ses som små 
bevægelser. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt 888880-10:  Egedal By – Parcel A11- A20, byggemod-
ning  

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Projektet omfatter byggemodning af Parcel A11 - A20 i Stationsområdet. Projektering af byggemodnin-
gen udføres i 2018 og anlægges efterfølgende i flere faser.  Den grove del af byggemodningen plan-
lægges udført i 2019, hvor forsyningsledningerne (fjernvarme, kloak, drikkevand, el mv.) bliver lagt i 

jorden, og der bliver lagt et groft asfaltlag henover som arbejdsveje.  

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kvaliteten af færdiggørelsen af byggemodningen lever op til de 

krav der stilles i projekteringen og byrumskataloget for Egedal By. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Projektering

2. Udbud og indgåelse

af kontrakter

Udbuddet af entrepriser vil blive påbegyndt i 2018 

3. Tilsyn med udførel-
sen af byggemod-

ningen i 2018.

Tilsynet forløber sideløbende med færdiggørelsen af byggemodningen i 
2018. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Detailprojekte-
ring og afsætning 

Der kan ske såvel udskydel-
se eller opstå behov for tid-
ligere færdiggørelse af-
hængig af salgstakt. 

Kan ikke estime-
res, men det vil 
være forskydnin-
ger mellem årene 

Detailprojekte-
ringen justeres 
hvis afsætnings-
forholdene æn-
dres væsentligt 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Egedal By – Parcel A11- A20, byggemodning. 0 2.000 8.000 6.000 8.000

Nettobevilling i alt 0 2.000 8.000 6.000 8.000

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Egedal By – Parcel A11- A20, byggemodning

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Projektets budget vil blive periodiseret nærmere ved den indledende arbejdsplanlæg-
ning, som indarbejdes i den første budgetopfølgning i 2018  
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Egedal By – Parcel A11- A20, byggemodning. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt 888880-03: Egedal Bydel - Byggemodning

1. Anlægsprojektets primære aktiviteter
I 2017 er byggemodningen af første etape af Egedal Bydel igangsat (parcellerne A6-A10). Denne byg-
gemodning er kun en grov byggemodning, hvor forsyningsledningerne (fjernvarme, kloak, drikkevand, 
el mv.) bliver lagt i jorden, og der bliver lagt et groft asfaltlag henover som arbejdsveje.  

Budgettet for 2018 på 2 mio. kr. er planlagt til at dække en lille del af udgifterne til at færdiggøre byg-
gemodningen på parcellerne A6-A10. Færdiggørelsen af byggemodningen omfatter den afsluttende 

belægning på vejene og fliser på fortov, pladser mv.  

Opgaverne med  færdiggørelse af byggemodning på parcellerne A6-A10 indgår i et separat anlægspro-
jekt, som er på investeringsoversigten i 2019-20. 

2. Resultatmål

Byggemodningens første etape afsluttes i 2018. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kvaliteten af færdiggørelsen af byggemodningen lever op til de 
krav der stilles i projekteringen og byrumskataloget for Egedal By. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets budget fordelt 
aktiviteter. 

Midlerne til byggemodningen i 2017 forventes brugt i 2017, men der er endnu ikke afholdt entreprenør-

udbud.  

Byggemodningen i 2018 vil først blive sendt i udbud i starten af 2018. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Færdigprojektering af
byggemodningen

Projekteringen bliver færdiggjort i august 2017 og danner grundlaget 
for færdiggørelsen af byggemodningen i 2018. 

2. Udbud og indgåelse af
kontrakter

Udbuddet af færdiggørelsen af byggemodningen vil først blive afholdt i 
starten af 2018. 

3. Tilsyn med udførelsen
af byggemodningen i
2018.

Tilsynet forløber sideløbende med færdiggørelsen af byggemodningen i 
2018. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Egedal Bydel 11.186 2.000 0 0 0

Nettobevilling i alt 11.186 2.000 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Egedal Bydel

Budget- 

forslag 

2018

Budget- 

forslag 

2019

Budget- 

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Opførelsen af 
bygningerne på 
parcel A6-A10 
bliver forsinket. 

Ved en forsinkelse af bygge-
processen kan det være, at 
midlerne til færdiggørelsen 
af byggemodningen ikke kan 
afholdes. 

Kan ikke estime-
res. 

Presser på for at 
tidsplanen over-
holdes. 

CTM 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Aktivitet 1: 
Udbuddet for færdiggørelsen af byggemodningen forventes afholdes i starten af 2018 og afregning er 
periodiseret i april.  
Udgifterne til byggemodningen forventes først at falde i september-oktober måned, da opførelsen af 
bygningerne på parcel A6-A10 skal have nået et vist stadie, førend byggemodningen kan færdiggøres. 

Aktivitet 2+3: 
Den tidsbegrænsede stilling som byggemodner er tilknyttet anlægsprojekt Egedal By i 2018 og løn til 
medarbejderen indgår som et fast beløb jævnt over året.  
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt 002044: Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Projektet omfatter byggemodning af de enkelte byggegrunde på Dyvelåsen 

Projektering af byggemodningen er udført i 2017 og første del af entreprenørarbejdet udføres i 2018. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kvaliteten af færdiggørelsen af byggemodningen lever op til de 
krav der stilles i projekteringen og byrumskataloget for Dyvelåsen. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Projektering

2. Udbud og indgåelse

af kontrakter

Udbuddet af entrepriser vil blive påbegyndt i 2018 

3. Tilsyn med udførel-
sen af byggemod-
ningen i 2018-20.

Tilsynet forløber sideløbende med byggemodningen i 2018-20. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Detailprojekte-
ring og afsætning 

Der kan ske såvel udskydel-
se eller opstå behov for tid-
ligere færdiggørelse af-
hængig af salgstakt. 

Kan ikke estime-
res, men det vil 
være forskydnin-
ger mellem årene 

Detailprojekte-
ringen justeres 
hvis afsætnings-
forholdene æn-
dres væsentligt 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 4.922 15.000 8.000 7.000 0

Nettobevilling i alt 4.922 15.000 8.000 7.000 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Projektets budget er periodiseret udfra en forventning om at entreprenørarbejdet udf-

føres jævnt fordelt over året, pånær afbrydelser som følge af vejrlig, som er skønsvist er lagt ind i 
marts og december.  
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt 002056: Byggemodning Kong Svends Park, etape 2 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Byggemodning af Kong Svends Park er 2. etape fra Kongeskrænten til Kildedal Station og Kongebak-
ken.  

Området er for størstedelen kommunalt ejet. Forundersøgelser og projektering gennemføres i 2018. 
Afledt drift knytter sig alene til Kongebakkens forlængelse til Kongeåsen med stikvej. 

I Kommuneplan 2017 er området  planlagt med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kvaliteten af færdiggørelsen af byggemodningen lever op til de 
krav der stilles i projekteringen. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Projektering

2. Udbud og indgåelse
af kontrakter

Udbuddet af entrepriser vil blive påbegyndt i 2018 

3. Tilsyn med udførel-

sen af byggemod-

ningen i 2018

Tilsynet forløber sideløbende med byggemodningen i 2018. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Detailprojekte-

ring 

Indhentning af tilladelser 

kan medføre forsinkelser 

Afklaring påbe-

gyndes i god tid 

Udbud af entre-
prenørarbejde 

Budgettet er 
skønnet 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Kong Svends Park etape 2 - byggemodning 0 2.000 13.000 0 0

Nettobevilling i alt 0 2.000 13.000 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Kong Svends Park etape 2, byggemodning

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Projektets budget vil blive periodiseret nærmere frem mod første budgetopfølgning i 

2018.   
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt 0003043: Byggemodning Værebro Erhvervsområde 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Byggemodning af udvidelsen af Værebro Erhvervsområde. 

Det forventes ikke muligt at sælge grundene i området før byggemodningen er planlagt. Den afledte 
drift er knyttet til Svalehøjsvejs forlængelse. Grønne anlæg driftes af grundejerforening. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At kvaliteten af færdiggørelsen af byggemodningen lever op til de 
krav der stilles i projekteringen. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Projektering

2. Udbud og indgåelse
af kontrakter

Udbuddet af entrepriser vil blive påbegyndt i 2018 

3. Tilsyn med udførel-
sen af byggemod-
ningen i 2018

Tilsynet forløber sideløbende med byggemodningen i 2018. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Der er ikke væ-
sentlige risici i 
projektet. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Byggemodning Værebro Erhvervsområde 0 6.000 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 6.000 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Byggemodning Værebro Erhvervsområde

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Projektets budget er periodiseret udfra en forventning om at entreprenørarbejdet udf-
føres jævnt fordelt i perioden april-september og afregnes månedsvist bagud.   
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt: Cykelstier - prioriteringsplan 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Cykelstier og trafiksikkerhed 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Overholdelse af budgettet +/- 10 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Etablering af trafiksikre løsninger 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. aktivitet Teknik- og Miljøudvalgt skal i 2018 prioritere midlerne til udvalgte løsnnger. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Detailprojekte-
ring 

Indhentning af tilladelser 
kan medføre forsinkelser 

Afklaring påbe-
gyndes i god tid 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Cykelstier og trafiksikkerhed 0 830 1.000 0 0

Nettobevilling i alt 0 830 1.000 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Cykelstier - prioriteringsplan

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Anlægsarbejdet skal projekteres nærmere inden der ved første budgetopfølgning kan 

opstilles en nærmere periodisering af forbruget.  
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt: Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Væ-
rebro Ådal 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Fredningen af Værebro Ådal er afgjort af Fredningsnævnet i december 2016 og af klagenævnet i de-
cember 2017. Fredningen omhandler 615 ha i Egedal kommune. Kommunen er forpligtiget til at etab-
lere stier indenfor 5 år dvs. senest december 2022. Stiernes forløb er specificeret i fredningskendelsen. 

Der skal udover stier også anlægges to gangbroer over våde områder. Det foreslås en fordeling af ud-
gifterne over tre år 2018 – 2020. Entreprenørarbejdet har ikke været i udbud, og udgiften kan derfor 
variere. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

+/- 3 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

59 % flere 

Nedsættelsen af rejsetiden på cykel fra Jyllinge til Stenløse St. 10 % kortere 

Forbedret sikkerhed: reduktion af uheld fra 4 til 3 over en periode 

på 5 år. 

25 % færre 

uheld 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

I hovedtræk er der fire aktiviteter for etableringen af cykelstien. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Detailprojektering

og udbud

Detailprojektering 

Når detailprojekteringen er på plads, skal der afholdes udbud for årets etape. 

Tilsyn med entrepre-
nørarbejde 

Tilsynsaktiviteten forløber samtidig med udførelsen af opgaverne. Afleverin-
gen ligger efter udførelsen og afslutter hvert års projektetape. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Etablering af stier i forbindelse med fredningen 

af Værebro Ådal
0 350 370 380 0

Nettobevilling i alt 0 350 370 380 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Etablering af stier i forbindelse med fredningen af 

Værebro Ådal

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Udbud Entreprenørarbejdet har ikke 
været i udbud, og udgiften 
kan derfor variere. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Anlægsarbejdet planlægges udført i sensommeren, når arealernes er mest muligt tørre 
og jordbundens bæreevne er bedst. Afregning sker bagud og er periodiseret i oktober.  
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt Færdiggørelse af regnvandsledning på Krogholmvej 

1. Anlægsprojektets primære aktiviteter
Regnvandsledningen fra Krogholmvej på strækningen mellem rundkørslen ved Agertoftegårdsvej og 
Krogholmvej 38 er ikke færdiggjort med regnvandsriste og kantsten. Den nuværende løsning kan ikke 
aflede regnvand hurtigt nok ved kraftige regnskyl. Der etableres derfor kantsten og regnvandsledning 
med regnvandsriste. Den nye regnvandsledning, tilsluttes det eksisterende regnvandsanlæg. 

2. Resultatmål

At afvandingen ved Krogholmvej også fungerer ved kraftig regn. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Etablering af kantsten og regnvandsriste holdes indenfor budgettet. 495.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At arbejdet afsluttes inden 1. oktober
2018

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 
fordelt aktiviteter. 

Selve anlægsarbejdet udføres i en enkelt etape. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Færdiggørelse af
regnvandsafledning på

Krogholmvej

Projektet skal igennem følgende etaper: Opgavebeskrivelse, udbud og an-
lægsarbejde. 

Budgettet til opgavebeskrivelse og udbud er 49.500 kr. og budget til anlægs-
arbejdet er 445.500 kr. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Regnvandsafledning på Krogholmvej 0 495 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 495 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Færdiggørelse af regnvandsafledning på Krogholmvej

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Anlægsarbejde Der kan i under anlægsar-
bejdet opstå uforudsete 
problemer. Det kan f.eks. 
være at de eksisterende 
regnvandsledninger ikke er i 
den forventede stand. 

Ukendt Tv inspektion af 
eksisterende 
anlæg. Tv in-
spektion betyder 
dog udgifter, som 
kan vise sig at 

være unødvendi-
ge. 

CTM 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Færdiggørelse af regnvandsafledning på Krogholmvej: 
Udbud afsluttes i marts: 49.500 kr. og anlæg afsluttes i september: 445.500 kr. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt Kystbeskyttelse – Jyllinge Nordmark og Tangbjerg 

1. Anlægsprojektets primære aktiviteter
Som konsekvens af stormfloden ”Bodil”, der forårsagede store ødelæggelser i december 2015 iværk-
satte Roskilde Kommune et kystbeskyttelsesprojekt for kystområderne ved Roskilde og Jyllinge Nord-
mark. Egedal Kommunes andel i kystbeskyttelsesprojekt gælder Tangbjerg, som også led skade af 
”Bodil”. Kystbeskyttelsesprojektet drives af Roskilde Kommune, og bakkes op af Egedal Kommune. 

Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg omfatter et dige mod Fjorden, et fløjdige 

på tværs af Værebro åens udløb som kan lukkes, og et østdige langs Værebro å’s sydlige bred nord for 
Jyllinge Nordmark på modsatte side af Tangbjerg. 

Omkostningerne til det samlede anlæg er som udgangspunkt estimeret til ca. 23 mio. som jf. Kystbe-
skyttelsesloven skal finansieres efter nytteprincip. Det forventes dog at det endelige projekt bliver be-
tydlig dyrere. Roskilde Kommunes bidrag er politisk besluttet til 50 % af deres borgeres bidrag, og 

Egedal Kommune har afsat et bidrag i budgettet svarende forholdsmæssigt til Roskilde Kommunes 

bidrag.  

2. Resultatmål
Kystbeskyttelsen skal beskytte Tangbjerg mod oversvømmelser forårsaget af stormflod fra Roskilde 
Fjord. Projektet vil ikke sikre Tangbjerg mod oversvømmelser fra Værebro Å, som følge af kraftig nedbør 
opstrøms i åen.    

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At der tages politisk stilling til om kommunens andel af omkostnin-
gerne skal fastholdes eller evt. forøges ved et endeligt budget ba-
seret på detailprojektering. 

Maj 2018 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At projektet gennemføres i 2018, og borgerne i Tangbjerg beskyt-
tes mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord. 

Maj 2018 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser anlægsprojektet ”Kystbeskyttelse ved Tangbjerg”. 

Byrådet har i september 2017 givet en tillægsbevilling på 798.000 kr til projektet i 2019. Beløbet er pt. 
ikke indarbejdet i tabel 1, men det vil ske primo 2018.  Budgettet dækker Egedal Kommunes politisk 

besluttede bidragsandel efter en 50/50-model , hvor kommunen betaler 50% af udgifterne og grundejer-
ne i området betaler 50% af udgifterne  til kystbeskyttelsen af Tangbjerg.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 702 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 702 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Kystbeskyttelse Tangbjerg

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Kystbeskyttelse ved
Tangbjerg

Myndighedstilladelser: 
Kystdirektoratet har godkendt projektet, men afgørelsen er påklaget, og 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har maj 2017 stadfæstet kystbeskyttel-
sesprojektet, men hjemvist bidragsfordelingen til fornyet behandling. 
Roskilde og Egedal Kommune skal på ny behandle bidragsfordelingen 
efter reglerne i Kystbeskyttelsesloven. 

Foruden bidragsfordelingen er der uafklarede forhold vedr. lokalplanen, 
som efter påklage er hjemvist til fornyet behandling i Roskilde Kommu-
ne, og VVM afgørelsen er påklaget, men der er ikke truffet afgørelse i 
Klagenævnet. 

Natur- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Kystdirektoratet kan 
træffe afgørelse i sagen f.eks. godkende en ny bidragsfordeling, selv om 

plangrundlaget ikke er endeligt vedtaget. Dog skal den fysiske realise-
ring af anlægget afvente plangrundlagets endelige vedtagelse. 

Kystbeskyttelsesprojektets videre planmæssige forløb er politisk behand-
ling af forslag til tids- og handleplan for arbejdet med fornyet bidragsfor-
deling i juni 2017, en politisk behandling af forslag til ny bidragsfordeling 

i september 2017,og en endelig politisk afgørelse om bidragsfordeling i 
december 2017. En proces som Roskilde Kommune forsøger at gennem-
føre parallelt med behandlingen af den hjemviste lokalplan. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Myndighedstilla-
delser 

Kystdirektoratets godken-
delse af bidragsfordeling 

primo 2018. 

Miljø- og Fødevareklage-
nævnets afgørelse vedr. 
VVM. 

Påklage af lokalplan og ny 
bidragsfordeling i 2018. 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Kystbeskyttelse ved Tangbjerg: 
Kommunens bidrag til anlægsudgift er skønsvist periodiseret i maj. 

Bidragspligt kan tidligst komme på tale forår 2018. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt: Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej 

1. Anlægsprojektets primære aktiviteter
Kapaciteten af den nuværende vejvandsafledning er ikke tilstrækkelig. Beboerne for enden af Lundevej 
oplever derfor jævnligt, at få oversvømmet deres have pga. indstrømmende regnvand fra Lundevej.  

For at undgå fremtidige oversvømmelser anlægges flere regnvandsbrønde, og et overløb fra eksiste-
rende anlæg via en pumpebrønd. 

Det drejer sig om en husstand, som får vand i haven, og hvor vandet står omkring huset så det øde-
lægger soklen. 

2. Resultatmål

Forhindre at vand fra vejen oversvømmer haverne, og beskadiger husenes fundamenter. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Anlægsarbejdet holdes indenfor en max ramme. 280.000 kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At vejvandet afledes til kloak, i stedet for til privat grund. Inden 1. okto-

ber 2018 

At arbejdet afsluttes inden fastsat dato. Inden 1. okto-
ber 2018 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 
fordelt aktiviteter. 

Projektet gennemføres i en enkelt etape i 2018. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Løsning af regn-

vandsproblemer på

Lundevej

Projektfaserne er: Udbud og udførelse. 

Udbud er budgetlagt med 28.000 kr. og udførelse med 252.000 kr. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej 0 280 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 280 0 0 0

Tabel 1 Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Forundersøgelse Der er opstået uklarhed om, 
hvorvidt vejen er offentlig 
eller privat. Hvis vejen viser 
sig at være privat, skal pro-
jektet ikke gennemføres. Pt. 

tyder alt på at vejen er of-
fentlig. 

280.000 Undersøgelser af 
ejerforhold 

CTM 

Udførelse Der kan under anlægsarbej-
det opstå uforudsete hæn-
delser. Det kan f.eks. være, 

at de eksisterende regn-
vandsledninger ikke er i den 
forventede stand. 

Ukendt Der kan udføres 
TV inspektion af 
eksisterende 

anlæg. Udgifter-
ne for TV inspek-
tion kan dog vise 

sig at være 
unødvendige, og 
udføres derfor 
ikke. 

CTM 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej: 
Udbud afsluttes i marts: 28.000 kr. Anlæg afsluttes i august og forventes afregnet i september med 

252.000 kr. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt Renovering af nedløbsbrønde 

1. Anlægsprojektets primære aktiviteter

2. Resultatmål

At afvandingen ved Krogholmvej også fungerer ved kraftig regn. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At budgettet holdes +/- 10% 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At arbejdet afsluttes inden 1. november
2018

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets anlægsbudget 
fordelt aktiviteter. 

Selve anlægsarbejdet udføres i en enkelt etape. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

Projektering, udbud og 
anlægsarbejde. 

Budgettet til opgavebeskrivelse og udbud er 30.000 kr. og budget til anlægs-
arbejdet er 300.000 kr. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Renovering af nedløbsbrønde 0 330 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 330 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Renovering af nedløbsbrønde

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Anlægsarbejde Der kan i under anlægsar-
bejdet opstå uforudsete 
problemer. Det kan f.eks. 
være at de eksisterende 
regnvandsledninger ikke er i 
den forventede stand. 

Ukendt Tv inspektion af 
eksisterende 
anlæg. Tv in-
spektion betyder 
dog udgifter, som 
kan vise sig at 

være unødvendi-
ge. 

CTM 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Renovering af nedløbsbrønde: 

Udbud afsluttes i maj: 30.000 kr. og anlæg afsluttes i september og afregnes i oktober: 300.000 kr. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt: Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Projektet skal forberede Smart Egedal løsninger til Egedal By og resten af kommunen og afprøve for-
skellige teknologier med sensorer og dataopsamling. Administrationen arbejder på et Lliving Lab pro-
jekt, der omfatter et område i Stenløse omkring Egedal centret, kulturhuset, Lærkeskolen, Damgårds-
parken og de omkringliggende boligområder.  

I 2018 vil der blive gennemført workshop med borgere, institutioner og virksomheder. Herefter vil der i 

2018/2019 blive opsat sensorer til indsamling af data som borgere, virksomheder og kommune finder 
brugbare.  

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet overholdes +/- 10 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende 

byområde
0 150 150 0 0

Nettobevilling i alt 0 150 150 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Anlægsarbejdet planlægges med start primo 2018, hvor de omkostningskrævende 

aktiviteter kommer senere på året. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlægsprojekt: Supercykelsti Stenløse-Jyllinge 

1. Anlægsprojekts primære aktiviteter
Byrådet har i budget 2016-19 afsat 6,6 mio. kr. i 2018 til etablering af en supercykelsti mellem Stenlø-
se og Jyllinge - kaldet Jyllingeruten. 

Jyllingeruten forbinder Jyllinge med Stenløse og er en forgrening på den eksisterende supercykelsti, 
Frederikssundsruten. Jyllingeruten starter ved Frederikssundruten lige nord for Stenløse station og 
forløber via Værebro Erhvervsområde og Tangbjerg til Jyllinge. 

2. Resultatmål

Supercykelstien skal være etableret inden udgangen af 2018. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet skal overholdes. +/- 3 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Flere cyklister på ruten i 2019 end i 2015, hvor der var 75 cykel-
pendlere dagligt. 

59 % flere 

Nedsættelsen af rejsetiden på cykel fra Jyllinge til Stenløse St. 10 % kortere 

Forbedret sikkerhed: reduktion af uheld fra 4 til 3 over en periode 
på 5 år. 

25 % færre 
uheld 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er i tabel 1 er anlægsprojektets budget præsenteret. 

I hovedtræk er der fire delaktiviteter for etableringen af cykelstien. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Supercykelsti Stenløse - Jyllinge 0 6.578 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 6.578 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Supercykelsti Stenløse -Jyllinge

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Anlægsudgift Super-
cykelsti Stenløse - Jyl-
linge og Tilskud til su-
percykelsti Stenløse –
Jyllinge.

Detailprojektering og kvalitetssikring: 
Denne aktivitet indeholder en detailprojektering og kvalitetssikring af rutens 
forløb. Derudover skal der indhentes de nødvendige tilladelser herunder afta-
ler med lodsejere ifm. jordkøb. 

Udbud: 
Når detailprojekteringen er på plads, skal der afholdes et entreprenørudbud 

som et samlet arbejde. 

Udførelse: 
Dette er udførelsen af selve stianlægget, som skal afsluttes i løbet af 2018. 

Tilsyn og aflevering: 
Tilsynsaktiviteten forløber samtidig med udførelsen af stien. Afleveringen lig-

ger efter udførelsen og afslutter projektet. Dette skal afsluttes inden udgan-
gen af 2018. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Detailprojekte-

ring 

Indhentning af tilladelser 

kan medføre forsinkelser 

Afklaring påbe-

gyndes i god tid 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Anlægsudgift: Anlægsarbejdet planlægges udbudt med aconto afregning månedsvis og et større beløb 
i oktober, når arbejdet er afsluttet.  

Tilskud: 
Cykelpuljen under Supercykelstier bidrager med et tilskud på 40 % af projektets oprindelige budget i 

2015 dog max. 4,312 mio. kr. Når anlægsarbejdet er afsluttet og afregnet kan projektets udgifter op-

gøres til brug for anmodning om tilskuddet. Tilskuddet forventes modtaget i december.   
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Center for Ejendomme og Intern Service 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 

 Formålet med centeret er, at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske

rammer, herunder bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil centeret ha-
ve stor fokus på at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, en række kommunale byg-
ninger kendetegnes ved

 Centeret har også fokus på at sikre, at borgerne anvender kommunens bygninger og anlæg ved

at tilpasse og optimere bygningernes anvendelsesmuligheder

 Derudover har centeret fokus på at optimere energiforbruget på de kommunale bygninger

 Endelig bestræber centeret sig på at skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring

rengøring, sikkerhed, intern rådhusservice, udlejning, samt køb og salg af ejendomme og grunde.

Primære opgaver er: 

 At vurdere vedligeholdelsesbehovet og prioritere projekter vedr. kommunale bygninger og anlæg

 At rådgive, projektere og gennemføre større anlægsarbejder og renoveringsprojekter

 At optimere og styre energiforbruget i kommunale bygninger

 Køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning, forsikring og risikostyring

 At drifte kommunale bygninger, herunder rengøring.

Politiske udvalg: 
Planudvalget og Økonomiudvalget. 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi: 

 Centeret vil drifte bygningsmassen professionelt og effektivt, så brugerne kan fokusere på deres
kerneopgaver i gode fysiske rammer.

 Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at drifte, vedligeholde og administrere kom-
munens ejendomme.

 Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende byg-

ningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugerven-
lighed samt energi- og miljømæssig bæredygtighed.

 Centeret skal indenfor de økonomiske rammer sikre velfungerende bygninger og lokaler, der er

anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes ar-
bejdsglæde og effektivitet.

 Centeret skal med udgangspunkt i brugernes behov sikre, at bygningerne anvendes og fordeles
ud fra en helhedsorienteret betragtning. Desuden skal centeret fremme, at lokaler deles og an-

vendes af flere forskellige brugergrupper.

 Centeret skal via øget implementering af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) under-
støtte centerets hovedmål

 Som særligt fokusområde gælder at optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshie-
rarkiet. Ved første og anden budgetopfølgning opereres der med et 
væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på 5 % set i forhold til 
den månedsvise periodisering. 

Afvigelse mellem årsbudget og årsregnskab på maksimalt 5 %. 

5 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Understøtte kommunens primære aktiviteter og kerneopgaver ved 
at sikre gode fysiske rammer i de kommunale bygninger. 

Drive udviklingen mod mere en energivenlig bygningsmasse. 

Koordinere, at kommunens bygninger og anlæg anvendes med 
udgangspunkt i brugernes behov og samtidig ud fra en helhedsori-

enteret betragtning. 

Optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
 

 
 
Der er i budgettet indregnet de forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kom-

munes ejendomme, hvilket reducerer energiudgifterne og dermed budgettet.  

Som følge af at Byrådet ved vedtagelsen af buget 2018 udskød dele af projektet om energioptimering er 
besparelsen på energi øget med 0,2 mio. kr. i 2018, reduceret med 0,812 mio. kr. i 2019, reduceret med 
2,905 mio. kr. i 2020 og reduceret med 2,305 mio. kr. i 2021.   
Modsat trækker at der i 2020 og 2021 er indlagt 1,451 mio. kr. til energi vedrørende nyt parkeringshus.  
 
Det samlede energibudget falder som følge af de forventede energibesparelser ved energioptimering af 
kommunens ejendomme. Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 1,539 mio. kr. og yder-

ligere fra 2020 til 2021 med 0,6 mio. kr.  
 
Budgettet til vedligeholdelse falder fra 2017 til 2018 på grund af de reduktioner på driften som Byrådet 
vedtog i forbindelse med budget 2018. Til gengæld vedtog byrådet at øge anlægsbudgettet med henblik 
på at reducere efterslæbet på bygningsvedligeholdelse.  
 
De lavere indtægter i 2018 sammenholdt med overslagsårene skyldes, at der i 2018 mangler at blive 

budgetindberettet huslejeindtægter for 0,956 mio. kr. vedrørende boliger til midlertidig boligplacering af 
flygtninge. Dette korrigeres ved 1. budgetopfølgning i 2018.  

Fra 2018 er indtægterne for ældreboliger flyttet til CEI fra CSO.  
 

 
 
Redningsberedskab og Risikostyring: Der er i 2017 og 2018 indregnet ekstra budgetmidler til etablering 

af lovpligtige automatiske brandalarmeringsanlæg på skolerne. Disse midler indgår ikke i 2020 og 2021. 
 
Intern Service: Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 1,539 mio. kr. og yderligere fra 
2020 til 2021 med 0,6 mio. kr., Det samlede energibudget falder primært som følge af de forventede 
energibesparelser ved energioptimering af kommunens ejendomme. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 20.784 21.516 21.516 21.516 21.516

Øvrige udgifter 89.172 89.264 85.667 87.133 86.533

Udgifter totalt 109.955 110.780 107.183 108.649 108.049

Indtægter totalt -6.757 -11.137 -12.093 -12.093 -12.093

Nettobevilling i alt 103.199 99.643 95.090 96.557 95.957

Tabel 1 Driftsbudget for Center for ejendomme og intern service fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Økonomiudvalget 29.764 28.402 26.244 26.244 26.244

CEI fælles administration 9.962 10.115 10.014 10.014 10.014

CEI - fælles administration - Ejendomme 0 0 0 0 0

Intern service 0 0 0 0 0

Redningsberedskab og Risikostyring 19.803 18.287 16.229 16.229 16.229

Planudvalget 73.435 71.241 68.847 70.313 69.713

CEI fælles administration 0 0 0 0 0

CEI - fælles administration - Ejendomme 13.631 14.551 14.551 14.551 14.551

Intern service 60.019 56.690 54.296 55.762 55.162

Redningsberedskab og Risikostyring -216 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 103.199 99.643 95.090 96.557 95.957

Tabel 2 Driftsbudget for Center for ejendomme og intern service fordelt på udvalg og 

rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

 
Område 

 
Kriterium 

Centeret samlet Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved 

første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium 
på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den månedsvise periodisering. 

 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m2 og 25.091 
m2 kælderarealer, der skal driftes. Omfanget af driftsareal er udgifts-
drivende (antal m2). 

2. Vedligeholdelsesefterslæb 
og en ældre bygnings-
masse. 

Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drifte, idet 
bygningerne er ældre og der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, 
der stadig øges. 

Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, og skaderne vil væ-
re mere omkostningsfulde. Desuden kan der opstå følgeskader, hvilket 
også er omkostningsdrivende. 

3. Energi De primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, 
antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 

 
3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

 

 

 
 

Løn:  
Fordelingen af løn i 2018 forventes samlet set at være jævn henover året, på nær udsving i april må-
ned, når der udbetales særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 
 

Øvrige udgifter: 
Øvrig drift er periodiseret ud fra forventningerne til, hvornår regningerne forfalder.  
 
Nogle udgiftsposter er periodiseret med 1/12 dele – det er typisk løn, mens andre udgiftsposter er peri-
odiseret ud fra de historiske data fra 2016 og 2017 – det gælder fx de meget store poster på omkring 

30 mio. kr. til energiområdet.  
 

Endeligt er andre udgifter periodiseret ud fra konkret kendskab til, hvornår udgifterne forfalder – det 
drejer sig om vedligehold og forsikringer samt redningsberedskabet, hvor sidstnævnte falder i 4 hoved-
klumper i januar, april, juli og oktober.  
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.  

 

 

 
 
Indtægter 
Periodisering for 2018 skal tilrettes da indtægter ved ældreboliger er periodiseret forkert.  

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Vedligehol-
delsesefter-
slæb og en 
ældre byg-

ningsmasse 

Bygningsmassen er ældre, 
hvilket indebærer, at byg-
ningerne er dyrere at vedli-
geholde og, at de akutte 

skader bliver flere og dyrere. 
 
Der vil oftere forekomme 

akutte opståede skader, der 
er mere omkostningsfulde 
set i forhold til at kunne 

foretage forebyggende ved-
ligehold. Desuden vil der 
være øget risiko for følge-
skader. 
 
På baggrund af en overord-
net gennemgang af det 

samlede vedligeholdelses-
mæssige efterslæb på Ege-
dal Kommunes ejendoms-
portefølje, fremkommer et 
efterslæb over en 11 årig 
periode på ca. 385 mio. kr. 

Efterslæbet 
udgør 385 
mio. kr. frem 
mod 2027.  

 
Med Budget-
aftalen for 

2018 er der 
afsat samlet 
60,9 mio. kr. i 

perioden 
2018-2021 til 
at reducere 
efterslæbet på 
de kommuna-
le bygninger. 

Afsættelsen af 
midler til at 
reducere det 
vedligeholdel-

sesmæssige 
efterslæb på 
kommunale 

bygninger er et 
vigtigt skridt på 
vejen til at 

fremtidssikre 
bygningerne og 
forebygge akut-
te skader.  
 
I perioden 
2018-2020 

udgør efterslæ-
bet 305 mio. 
kr. Om end de 
afsatte midler i 
Budgetaftalen 
for 2018 redu-
cerer efterslæ-

bet, er der fort-
sat brug for at 
prioritere mid-
ler til området 
for at forebygge 
akutte skader 

mm. 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 
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4. Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018. 
 

 
 
Økonomiudvalget 
Projekt 650113 Salg af annekset ved Stenløse kulturhus 

Byrådet godkendte d. 29. marts 2017, at sælge annekset ved Stenløse kulturhus.  
Byrådet besluttede d. 11. oktober, at flytte indtægten til 2019.  
I investeringsoversigten er der budgetlagt med indtægt på 14,020 mio. kr. i 2019.  
 
Projekt 07 Sag af storparcel A6 
Byrådet rykkede d. 11. oktober salget af storparcel A6 fra 2017 til 2018.  
 

Projekt 11 Jordkøb 1. del af Landskabsbyen Egedal by 

For at færdiggøre den nordligste del af Stationsområdet, samt anlægge forlængelsen af Dam Holme til 
Ring Nord, skal matriklerne 9am og 1b, Ølstykke By, Ølstykke erhverves helt eller delvis. Der har tidlige-
re været drøftet køb med ejer, men enighed om pris kunne ikke opnås. Ny forhandlingsrunde er igangsat, 
så Stationsområdet kan færdiggøres, Dam Holme kan videreføres til den grønne fletning.  
 De 2 mio. kr. i 2020 dækker alene 1. etape.  
 

Planudvalget 
Projekt 301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 
Der er konstateret et efterslæb på de kommunale ejendomme på godt 385 mio. kr. For at sikre, at efter-
slæbet reduceres, er der behov for, at afsætte 45 mio. kr. årligt i perioden 2018-21, jf. notat "Efterslæb 
på vedligholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune".  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvlget
Salg af Nybølle 14/8109 181 0 0 0 0

Udbud af Ryttergården 121 0 0 0 0

Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 187 0 0 0 0

Udbud af Kongeskrænten 1 -30.256 0 0 0 0

Udbud af Kratkær/Brændekær 42 0 0 0 0

Annekset ved Stenløse Kulturhus 267 0 -14.020 0 0

Søsum Bygade 31A -5 0 0 0 0

Salg af Sandbjerg Skole -5.300 0 0 0 0

Køb af vejareal i Ganløse -12 0 0 0 0

Færdiggørelse af rådhus 6.000 0 0 0 0

Salg af storparcel A6 0 -16.700 0 0 0

Jordkøb 1. del Landsskabsbyen Egedal by 0 0 0 2.000 0

Planudvalget

Parkeringshus ved rådhuset 0 4.000 15.100 0 0

Ejendomsrenovering - Skoler 4.458 0 0 0 0

Nedbringelse af efterslæb på kommunale 

bygninger
0 10.000 14.817 14.817 21.342

Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 4.398 0 0 0 0

Kvalitetsfondsprojekter 6.728 6.278 6.728 6.728 6.728

Ejendomsrenovering 9.573 6.930 6.930 6.930 6.930

Energistyring 2017-20 5.915 6.525 6.525 6.525 0

Parat til fremtiden - Energioptimering 18 0 0 0 0

Energioptimering 2 - Parat til fremtiden 14.000 34.500 0 15.500 20.000

Analyse af potentiale for multifunktionelle M2 0 500 0 0 0

Social- og sundhedsudvalget

Færdiggørelse af sundhedscenter 2.300 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 18.615 52.032 36.079 52.499 55.000

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 er der, frem til 2020 afsat 20,2 mio. kr. til blandt 

andet at rette op på kommunens nedslidte bygninger. Fra 2021 og frem er der afsat 13,7 mio. kr. Der er 
således behov for at afsætte yderligere 24,8 mio. kr. i perioden 2018 til 2020 og 31,3 mio. kr. i 2021 for 
at reducere efterslæbet. 
 
Byrådet besluttede til vedtagelse af budget 2018, at afsætte 10 mio. kr. i 2018, 14,817 mio. kr. i 2019 
og 2020 samt 21,342 mio. kr. i 2021.  

 
Projekt 650206 Analyse af potentiale for multifunktionelle kvadrat-meter 
I forbindelse med ejendomsstrategien for Egedal Kommune skal der arbejdes med at optimere arealerne i 
kommunens bygninger herunder at skabe multifunktionelle kvadratmetre, der kan anvendes til flere for-
mål. Dette kan for eksempel kræve en sammentænkning af skoler, dagtilbud og kultur- og fritidstilbud i 
et område, samt lokaler til foreninger. Et fokus på multifunktionelle kvadratmetre er især nødvendigt, 

fordi kommunens befolkning er under vækst, hvorfor der er behov for at kigge anderledes på de ny kva-
dratmetre der skal etableres til byens voksende børne- og ældrebefolkning. Der er derfor afsat 0,5 mio. 
kr. i 2018 til at gennemføre analyser, som kan medføre konkrete forslag til bedre brug af byens bygnin-
ger, herunder ombygning og udvidelse af eksisterende bygninger, nybyg samt frasalg til næste års bud-
getforhandlinger. 

 
Projekt 650036 Energioptimering 2 

Formålet med projektet er at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes større ejen-
domme. Disse anlæg er for de fleste vedkommende fra bygningernes opførsel, hvilket vil sige 30-50 år 
gamle. Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af 
enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev 
opført. Desuden er der problemer med indeklimaet på grund af, at anlæggene ikke er tidssvarende. Ved 
at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres akut vedligehold og reducere energiudgifter, 
samtidig med at indeklimaet forbedres.  

 
Byrådet besluttede til vedtagelsen af budget 2018 at udskyde dele af projektet for at reducere kommu-
nens bruttoanlægsudgifter og lette presset på anlægsrammen.  
Der er således i budgetperioden 2017-21 afsat 84 mio. kr.  
Det samlede budget for projektet er på 144 mio. kr. De resterende 60 mio. kr. skal derfor lægges ind i 
budgettet ved de tekniske korrektioner af budgettet de følgende år.  

 
Projekt 205012 Parkeringshus ved Rådhuset  
Opførelse af et parkeringshus.  

I forbindelse med rådhus- og sundhedscenterbyggeriet, samt plejecenter Egeparken blev der indbetalt et 
beløb til senere etablering af varige p-pladser. Antallet af varige p-pladser var et krav i forbindelse med 
byggetilladelserne. 
Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. i 2019. Der er forventede indtægter for 1,9 mio. kr. i 2019. 

Der blev ved vedtagelsen af budget 2017 skudt 4 mio. kr. fra 2018 til 2019. 
 
Projekt 650031 Ejendomsrenovering 
I investeringsoversigten er der til brug for generel ejendomsrenovering afsat 6,930 mio. kr. i alle år fra 
2017 til 2021. I 2017 er i alt afsat 9,573 mio. kr. da der ved anlægsrevisionen i foråret 2016 blev over-
ført 2,6 mio. kr. i prisniveau 2016 til 2017.  
Anlægsprojektet fortsætter i årene efter 2021. 

 
Projekt 532023 Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere  
Beløbet vil blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, 
institutioner og ældre. Projektet fortsætter også efter 2021 med tilsvarende midler som for 2021 hvert 
år. 
Der er ved en fejl ved 2. runde korrektioner til budgetforslag 2018 lagt 0,450 mio. kr. for lidt ind i projek-

tet i 2018. Dette skal korrigeres ved budgetopfølgningen i 2018.  
Der er ikke frigivet anlægsbevilling til projektet.  
 
Projekt 650034 Energistyring 2017-20 
Projektet 650034 er en fortsættelse af Energistyring/besparelses-projektet 650032. 
Det handler om fortsættelse af projektet om energiledelse i Egedal Kommune, der blev startet i 2008. 
Der blev i 2008 under projektet ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibe-

sparelser og energistyring. Udgiften til løn til energikoordinator indgår i rådighedsbeløbene i de enkelte 
budgetår.  
Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende 
foranstaltninger. 
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Der er afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i årene 2018, 2019 og 2020. Projektet fortsætter til og med 

2020 og ophører derefter.   
Der er ikke frigivet anlægsbevilling til projektet. 
 
Øvrige projekter 
Centeret administrerer 2 projekter om ejendomsrenovering af henholdsvis skoler og dagtilbud. Projekter-
ne udløber i budget 2017, men omtales, da der kan skulle ske overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 

2018.  
 
På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev der i forbin-
delse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedligeholdelse på samlet 
3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og 2017. De afsatte beløb er fordelt mellem ejendomsrenove-
ring – skoler og ejendomsrenovering – dagtilbudsområdet, således at der på ejendomsrenovering – sko-

ler er afsat rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i årene 2016 og 2017. Budgettet for 2016 på 2,2 mio. kr. blev 
ved anlægsrevisionen i foråret 2016 udskudt til 2017.  
 
Jf. projektet ovenfor er der på dagtilbudsområdet afsat 2,1 mio. kr. i årene 2016 og 2017. 
 

Budgettet for 2016 på 2,1 mio. kr. blev ved anlægsrevisionen i foråret 2016 udskudt til 2017. 
 

4.2 Forudsætninger for anlægsprojekter 

 
Anlægsprojekt 
 

 
Forudsætninger 

1.   

2.   

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Parkerings-
hus ved råd-
huset 

Etablering af varige parke-
ringspladser i forbindelse 
med Rådhuset, Sundheds-
centret og Plejecenter Ege-

parken. 

4 mio. kr.  Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling). 

CEI 

2. Kvalitets-
fondsprojek-
ter 

Beløbet vil blive fordelt ud 
fra en prioriteret rækkefølge 
på kvalitetsfondsområder 
indenfor skoler, idræt, insti-
tutioner og ældre. 

6,728 mio. kr.  Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til de 
mest kritiske 
anlægsopgaver 

på området. 

CEI 

3. Ejendomsre-
novering 

Beløbet vil blive fordelt ud 
fra en prioriteret rækkefølge 
på kvalitetsfondsområder 
indenfor skoler, idræt, insti-

tutioner og ældre. 

6,930 mio. kr.  Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til de 
mest kritiske 

anlægsopgaver 
på området. 

CEI 
 

4. Energistyring 
2017-20 

Egedal Kommune er en kli-
makommune. Heraf følger 
målet om, at reducere ener-
giforbruget og CO2 udslippet 

i egne bygninger på 20–25 

% i perioden 2007–20. 
 
Anlægsprojektets gennemfø-
relse i perioden 2017-20 er 
en forudsætning for opfyl-
delse af dette mål. 

6,525 mio. kr. Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til at 
opfylde kommu-

nens mål om at 

leve op til krave-
ne om reduktion i 
energiforbruget 
som følge af, at 
Egedal er en kli-
makommune. 

CEI 

5. Energiopti-
mering - Pa-
rat til fremti-
den 2 

Udskifte og modernisere 
tekniske anlæg på større 
kommunale ejendomme. 

34,500 mio. kr. Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til at 
gennemføre ud-
skiftning og mo-

CEI 
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dernisering af 

tekniske anlæg 
der bl.a. skal 
reducere kom-
munens energi-
udgifter.  

 
4.4 Periodiseret anlægsbudget  
Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr. 

 

 

 
 

Anlægsbudgettet er periodiseret i forhold til de forventede betalingstidspunkter set i forhold til forvent-
ningen om, hvornår anlægsprojekterne gennemføres. Fx forventes hovedparten på skoleområdet afvik-
let i og efter elevernes sommerferie.  
 

Grafen viser et hovedvægten af anlægsaktiviteterne ligger sidst på året. Grafen viser dette fordi de helt 
store anlægsprojekter vedrørende energioptimering på budgetlægningstidspunktet er forudsat at ligge i 
årets sidste halvdel. 
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Intern Service 
 

1. Primære aktiviteter for Intern Service 
Primære aktiviteter: 
Hovedformålet er at sikre gode fysiske rammer for kommunens kerneydelser. 
 
De primære aktiviteter er at varetage driften af kommunens bygninger og ejendomme effektivt og 
holde bygningerne i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det 
daglige energiforbrug samt kommunens rengøringsfunktion. Intern Service varetager rådgivning, pro-

jektering og gennemførsel af større renoveringsarbejder og ved nybyggeri. 

 
2.Resultatmål 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

 Reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygnin-

ger på 20–25 % i perioden 2017–20. 

Reduktion på 

20 % af ener-
giforbruget og 
CO2 udslippet 
i perioden 
2017-20. 
Overholdelse 
af budget. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Hovedmålet er at sikre gode fysiske rammer for kommunens ker-
neaktiviteter, velfungerende lokaler og bedst muligt fysisk ar-
bejdsmiljø indenfor de givne økonomiske rammer. 

 Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtig-
hed. 

 Med udgangspunkt i brugernes behov skal centeret sikre, at 

bygningerne deles (flere brugere om samme lokaler) og der-

ved nedbringe antallet af m2, der skal driftes.  

 Fastholde kommunens realkapital. 

 Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og 
fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 – 3,5.  

 Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og 

fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 – 3,5.  

 
Reduktion på 
20 % af ener-

giforbruget og 
CO2 udslippet 
i perioden 
2017-20. 

 

3.Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen til Intern Service fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante bud-
getniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. 
 

 
Faldet i indtægter mellem 2017 og 2018 skyldes, at der i 2018 mangler at blive budgetindberettet husle-
jeindtægter for 0,956 mio. kr. vedrørende boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Dette skal 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 66.502 67.609 66.170 67.636 67.036

Udgifter totalt 66.502 67.609 66.170 67.636 67.036

Indtægter totalt -6.483 -10.918 -11.874 -11.874 -11.874

Nettobevilling i alt 60.019 56.690 54.296 55.762 55.162

Tabel 1 Driftsbudget for intern service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

425



korrigeres ved budgetopfølgningen i 2018. Væksten i indtægter fra 2017 til 2018 skyldes, at huslejeind-

tægterne ved ældreboligerne er flyttet til CEI fra CSO.  
 

 
 

Aktiviteten Ejendomsdrift indeholder bla. indtægter ved forpagtning og drift af flygtningeboliger.  
Indtægterne er lavere i budget 2018 end i overslagsårene, da der i 2018 mangler at blive budgetindbe-

rettet huslejeindtægter for 0,956 mio. kr. vedrørende boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 
Dette skal korrigeres ved budgetopfølgningen i 2018. Fra 2018 er indtægterne for ældreboliger flyttet til 
CEI fra CSO.  
 
Det samlede energibudget falder primært som følge af de forventede energibesparelser ved energiopti-

mering af kommunens ejendomme. Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 1,539 mio. 
kr. og yderligere fra 2020 til 2021 med 0,6 mio. kr. 
 
Som følge af at Byrådet ved vedtagelsen af buget 2018 udskød projektet ”Energioptimering 2” er bespa-
relsen på energi øget med 0,2 mio. kr. i 2018, reduceret med 0,812 mio. kr. i 2019, reduceret med 2,905 
mio. kr. i 2020 og reduceret med 2,305 mio. kr. i 2021.   

Modsat trækker at der i 2020 og 2021 er indlagt 1,451 mio. kr. til energi vedrørende nyt parkeringshus.  
 
Budgettet til vedligeholdelse falder fra 2017 til 2018 på grund af de reduktioner på driften som Byrådet 
vedtog i forbindelse med budget 2018.  
 
Det forventes, at der i forbruget vil være udsving i fordelingen mellem områderne, da en stor del af op-
gaverne vedrører udbedring af de akut opståede skader som det er vanskeligt forudsige, hvor vil falde. 

Der opereres med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den måneds-
vise periodisering. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
 

 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Ejendomsadministration -298 -3.630 -4.586 -4.586 -4.586

Energi 26.957 29.839 28.300 29.766 29.166

Teknisk service 2.309 2.337 2.337 2.337 2.337

Bygningsvedligeholdelse 31.051 28.144 28.244 28.244 28.244

Nettobevilling i alt 60.019 56.690 54.296 55.762 55.162

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Intern service fordelt på områder

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

Afledt drift af udskudt 

energioptimering

Energi 
-200 812 2.905 2.305

Total reduktion -200 812 2.905 2.305

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m2 samt 
25.091 m2 kælderareal, der skal varetages drift af. Jo større areal, der 
skal driftes, desto mere omkostningsfuldt. 

2. Udvidelse af driftsareal 
og ændret anvendelse af 

eksisterende bygninger 

Nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver er ud-
giftsdrivende.  

Hvis der fjernes et driftsbudget ved fraflytning af lokaler, så skal mid-
lerne tilføres igen, hvis nye aktiviteter i gangsættes i lokalerne. Desu-
den er tomgangsudgifter udgiftsdrivende, hvis driftsbudgettet bliver 
fjernet ved fraflytning uden at der reserveres midler til tomgangsudgif-
ter. 

3. Vedligeholdelsesefterslæb 

og en generelt ældre 
bygningsmasse. 

Der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og da ejendomsporteføl-

jen i Egedal Kommune generelt er ældre, er den omkostningsfuld at 
drifte. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der er mere 
omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende ved-

ligehold. Desuden vil der være øget risiko for følgeskader. 

4. Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, grad-

dage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energini-
veau. 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 

Løn: 
Udgifter til personale er periodiseret i 1/12 dele. 
 

Øvrige udgifter: 
Øvrige udgifter er periodiseret i forhold til forventet forbrugstidspunkt. Der er i årets første tre måneder 
et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af bud-
gettet forbruges i de resterende 9 måneder. 
 
Indtægter: 
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3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Vedligehol-
delsesefter-
slæb og en 
ældre byg-
ningsmasse 

Bygningsmassen er ældre, 
hvilket indebærer, at byg-
ningerne er dyrere at vedli-
geholde og, at de akutte 
skader bliver flere og dyrere. 
 

Der vil oftere forekomme 
akutte skader, der er mere 
omkostningsfulde set i for-
hold til at kunne foretage 
forebyggende vedligehold. 
Desuden vil der være øget 

risiko for følgeskader. 
På baggrund af en overord-

net gennemgang af det 
samlede vedligeholdelses-
mæssige efterslæb på Ege-
dal Kommunes ejendoms-
portefølje, fremkommer et 

efterslæb over en 11 årig 
periode på ca. 385 mio. kr. 

Efterslæbet 
udgør 385 
mio. kr. 
frem mod 
2027.  
 

Med Bud-
getaftalen 
for 2018 er 
der afsat 
samlet 
60,9 mio. 

kr. i perio-
den 2018-

2021 til at 
reducere 
efterslæbet 
på de 
kommuna-

le bygnin-
ger. 

Afsættelsen af mid-
ler til at reducere 
det vedligeholdel-
sesmæssige efter-
slæb på kommunale 
bygninger er et vig-

tigt skridt på vejen 
til at fremtidssikre 
bygningerne og fo-
rebygge akutte ska-
der.  
 

I perioden 2018-
2020 udgør efter-

slæbet 305 mio. kr. 
Om end de afsatte 
midler i Budgetafta-
len for 2018 reduce-
rer efterslæbet, er 

der fortsat brug for 
at prioritere midler 
til området for at 
forebygge akutte 
skader mm. 

Center for 
Ejendomme 
og Intern Ser-
vice 

2. Udvidelse af 

driftsareal 
og ændret 
anvendelse 
af eksiste-
rende byg-
ninger 

Nye opgaver, nye tiltag eller 

udvidelse af eksisterende 
opgaver er udgiftsdrivende. 
Hvis et driftsbudget fjernes 
ved fraflytning af lokaler, så 
skal midlerne tilføres i gen, 
hvis nye aktiviteter i gang-

sættes i lokalerne. Desuden 
er tomgangsudgifter ud-
giftsdrivende, hvis hele 
driftsbudgettet bliver fjernet 
ved fraflytning. 

Afhænger 

af den 
konkrete 
driftsudvi-
delse. 

Særligt fokus på 

afledte driftsøkono-
miske konsekvenser 
af nye tiltag. 
 
Samarbejde om 
udvidelsesforslag. 

Egedal Kom-

munes fag-
centre 

 

4.Driftsbudget for Intern Service 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 

Ejendomsdrift 0 0 0 0 0

Energi 0 0 0 0 0

Vedligeholdelse 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Ejendomsdrift 0 0 0 0 0

Energi 0 0 0 0 0

Vedligeholdelse 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Ejendomsdrift 2.574.054 -1.052.756 -2.008.576 -542.691 -542.689

Energi 27.142.673 30.291.040 28.752.273 28.752.616 28.152.622

Vedligeholdelse 30.302.694 27.379.226 27.479.166 27.479.170 27.479.170

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Intern Service

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Ejendomsdrift  

2. Energi  

3. Vedligehold  

 
4.1.1 Periodiseret budget for Intern Service 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Fælles administration 
Hovedparten af udgifterne er løn. Periodiseringen er tilpasset feriepenge og 6. ferieuge.  
Øvrige udgifter såsom kontorartikler mv. er periodiseret i 1/12 dele. 
 

Fælles administration - ejendom 
Hovedparten af udgifterne er løn. Periodiseringen er tilpasset feriepenge og 6. ferieuge.  
Øvrige udgifter periodiseret i 1/12 dele eller lagt ind i de forventede spidsbelastningsperioder.  
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Beredskab, Risikostyring og Forsikring 
 

1. Primære aktiviteter i Beredskab og Risikostyring 
Primære aktiviteter: 
Forsikringsområdets primære aktiviteter omfatter forsikring af kommunens værdier, herunder tegning 
af ansvar-, auto-, bygnings- og entrepriseforsikringer. Området omfatter sagsbehandling af alle forsik-
ringsmæssige opgaver. Risikostyring omfatter forebyggende tiltag til sikring af de kommunale bygnin-
ger gennem adgangskontrol, tyverisikring, overvågning, vagtordning m.v. Desuden indgår betaling til 
det fælleskommunale selskab Frederiksborg Brand og Redning under dette område. 

 
2. Resultatmål 

 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er, at nedbringe an-
tallet af forsikringsskader gennem udmøntning af kommunens nye 
forsikrings- og risikostyringspolitik. 

Antallet af 
skader redu-
ceres med 5 
%. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Forebygge uhensigtsmæssig adfærd gennem udmøntning af den 
nye forsikrings- og risikostyringspolitik, der udløser en selvrisiko 
for opståede skader. 

 

Understøtte en hensigtsmæssig forebyggende adfærd på institutio-
ner i forhold til indbrud. 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen til Beredskab, Risikostyring 
og forsikring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. 
 

 
Der er i 2017 og 2018 indregnet ekstra budgetmidler til etablering af lovpligtige automatiske brandalar-

meringsanlæg på skolerne. Disse midler indgår ikke 2019, 2020 og 2021. 
  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 460 466 466 466 466

Øvrige udgifter 19.401 18.041 15.982 15.982 15.982

Udgifter totalt 19.860 18.506 16.448 16.448 16.448

Indtægter totalt -274 -219 -219 -219 -219

Nettobevilling i alt 19.587 18.287 16.229 16.229 16.229

Tabel 1 Driftsbudget for Beredskab og Risikostyring fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2021

Budget 

2020
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Der er under forsikringer i 2017 og 2018 indregnet ekstra budgetmidler til etablering af lovpligtige auto-
matiske brandalarmeringsanlæg på skolerne. Disse midler indgår ikke i 2019, 2020 og 2021. 
 
Der opereres med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den måneds-
vise periodisering. 

 
3.2 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Personaleomkostningerne er periodiseret forkert – dette korrigeres ved 1. budgetopfølgning i forhold til 
forventet udbetalingstidspunkt for løn, feriepenge og 6. ferieuge. 
 
Øvrige udgifter: 
Udgifter ud over løn er periodiseret i forhold til forventet forbrugstidspunkt. Der vil være en større akti-

vitet i starten af året, i det forsikringspræmien betales for kommunens samlede bygningsmasse. Præ-
mien justeres årligt for til- og afgang af forsikrede bygninger (køb og salg). Betalinger til Beredskabet 
er periodiseret ud fra det forventede kvartalsvise betalingstidspunk januar, april, juli og oktober. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Beredskab 7.647 7.528 7.528 7.528 7.528

Forsikringer 11.940 10.760 8.701 8.701 8.701

Nettobevilling i alt 19.587 18.287 16.229 16.229 16.229

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Beredskab, Risiko og Forsikringer fordelt på aktiviteter
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Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Skadesudvik-
ling – glas, 
auto- og 
bygnings- og 
løsøreskader.  

Udbetaling af forsikringsska-
der for glas-, auto- og byg-
nings- og løsøreskader ud-
gør en betydelig skadesom-
kostning i kommunen, og et 
øget antal skader vil øge 

skadesomkostningerne. 

 Fortsat fokus 
på forebyggen-
de vedligehold, 
så det vedlige-
holdsmæssige 
efterslæb redu-

ceres. 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

2. De selv-
forsikrede 
områder og 
områder med 

høj selvrisiko 

Der er en selvrisiko på byg-
ningsskader på 100.000 kr., 
og nogle få store skader vil 
udgøre en væsentlig øget 

omkostning for kommunen. 
Selvrisiko for autoskader er 
10.000 kr., mens kommu-

nen er selvforsikret for glas-
skader. 

100.000 kr. 
pr. skade - 
bygn.- og 
løsøre. 

 
10.000 kr. pr. 
autoskade. 

 
 

Fortsat fokus 
på forebyggen-
de vedligehold, 
så det vedlige-

holdsmæssige 
efterslæb redu-
ceres. 

 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

3. Ny lovgivning 

ift. sikker-
hedsforan-
staltninger 
for bygninger 

På området for risikostyring 

vil ændringer i lovgivning, 
der regulerer i hvilket om-
fang, der eksempelvis skal 
opsættes ABA (automatiske 
brandalarmeringsanlæg) og 
lignende tekniske anlæg, 

påvirke udgiftsniveauet på 
området for risikostyring. 

 Opdaterede 

bygningsoplys-
ninger, så 
grundviden om 
sikkerheds-
teknisk stan-
dard på byg-

ningerne fore-
findes. 

Center for Ejen-

domme og In-
tern Service 

 

4.Driftsbudget for Beredskab og Risikostyring 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Beredskab  Aktivitetens budget vedrører primært abonnementsbetalingen til det fælles-
kommunale interessentskab Frederiksborg Brand & Redning. 

2. Forsikringer og 
Risikostyring 

Aktivitetens budget vedrører forsikringer for kommunens bygninger samt 
budget til skadesafhjælpning.  

  

Beredskab 0 0 0 0 0

Forsikringer og Risikostyring 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Beredskab 0 0 0 0 0

Forsikringer og Risikostyring 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Beredskab 7.646.723 7.527.822 7.527.827 7.527.829 7.527.827

Forsikringer og Risikostyring 11.939.961 10.832.553 8.774.359 8.774.359 8.774.359

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Beredskab, Risiko og Forsikringer

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Beredskab, Risikostyring og Forsikring 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Beredskab 
Der er budgetlagt med kvartalsvise betalinger til Fredensborg Brand & Redning.  
 
Risikostyring og Forsikringer 
En stor del af forsikringsudgiften er budgetteret i første kvartal. Det resterende budget er periodiseret i 
1/12 dele, da der er tale om udgifter til opretning efter tidsmæssigt uforudsigelige skader.   
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Center for Ejendomme om Intern Service 
Fælles administration 
 

1. Fælles administrations primære aktiviteter 
Primære aktiviteter: 
Medarbejderne i centeret er opdelt i tre afdelinger:  

 I afdeling ”Ejendomsjura og forsikring” er de primære aktiviteter køb og salg af fast ejendom, 
forpagtning, udlejning samt centerets administrative opgaver. 

 I afdelingen ”Byg, teknik og energi” er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og ud-
førsel af større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energiop-

timering og energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret. Derudover er der også 
fokus på at optimere udnyttelsen af kommunale bygninger og sikre optimal kapacitet i forhold 
til udførelsen af de kommunale kerneopgaver. 

 I afdelingen ”Drift og Service” er de primære aktiviteter at udføre løbende og akut vedligehold 
af kommunens bygninger. Derudover varetager afdelingen også betjentfunktionen på Rådhu-
set. 

 
2.Resultatmål 

 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der er maksimalt en budgetoverskridelse på 5 % i forhold til den 

månedlige periodisering af omkostningsbudgettet. 

+/- 5 % 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der arbejdes med at kortlægge og kvalitetssikre periodiseringen af 
indtægtsbudgettet. 

+/- 5 % 

 

3.Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fællesadministrationens bevilling fordelt 

på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fællesadministrationens driftsbudget fordelt på 
de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  
 

 
Tallene for 2017 er opgjort i 2017-priser.  
Budgettet til bygningsvedligehold falder fra 2018 til overslagsårene med 0,1 mio. kr.  

Der er indarbejdet reduktioner i 2018 og overslagsårene for 1,8 mio. kr., afsnit 3.2. 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget

2017

Løn 20.324 21.051 21.051 21.051 21.051

Øvrige udgifter 3.269 3.615 3.515 3.515 3.515

Udgifter totalt 23.593 24.665 24.565 24.565 24.565

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 23.593 24.665 24.565 24.565 24.565

Tabel 1 Driftsbudget for CEI - fælles administration - fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Der opereres med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på 5 % set i forhold til den månedsvise 
periodisering. 
 
3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
 

 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

 

1. Omkostninger til 
løn og fælles ad-
ministrative un-
derstøttende 
funktioner på de 

øvrige fagområder 

Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejen-
domme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse 
af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver vil 
være udgiftsdrivende.  
 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Korrigeret

Budget

2017

Fælles administration 9.962 10.115 10.014 10.014 10.014

Fælles administration - ejendom 13.631 14.551 14.551 14.551 14.551

Nettobevilling i alt 23.593 24.665 24.565 24.565 24.565

Tabel 2 Driftsbudget for CEI - fælles administration - fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CEI18-101 D Optimering af 

betjentfunktionen på Egedal 

Rådhus

Fælles administration

-310 -310 -310 -310

CEI18-102 D Reduktion af 

udgifter til håndværkerydelser

Vedligeholdelse

-400 -500 -500 -500

CEI18-103 D Reduktion af 

budgettet til 

bygningsvedligehold

Vedligeholdelse

-1.090 -990 -990 -990

Total reduktion -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

Udvidelse

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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Løn: 

Langt hovedparten af aktivitetens udgifter vedrører løn. 
Lønudgifterne er periodiseret i 1/12-dele. 
 
Øvrige udgifter: 
Udgifter ud over løn er periodiseret i forhold til forventet forbrug. 

 
3.5 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Lønbudget Udvidelse i stedet for reduk-
tion af driftsarealer vil være 
udgiftsdrivende.  

 Stram styring 
og tæt opfølg-
ning, så det 

bliver muligt at 
reagere i tide 
når konkrete 
udfordringer 

opstår. 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

 

4.Driftsbudget for fællesadministrationen 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Fælles administra-
tion 

Aktiviteten dækker løn til personale på det administrative område, samt bud-
get til kompetenceudvikling, kontorartikler og tjenestevogne.  

2. Fælles administra-

tion - ejendomme 

Aktiviteten dækker løn til personale på det faglige område på tværs af de 

forskellige hovedkonti.  

  

Fælles administration 0 0 0 0 0

Fælles administration - ejendom 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Fælles administration 0 0 0 0 0

Fælles administration - ejendom 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Fælles administration 9.961.766 10.114.508 10.014.500 10.014.498 10.014.496

Fælles administration - ejendom 13.630.971 14.550.779 14.550.774 14.550.773 14.550.771

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fælles Administration

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for Fælles Administration 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Fælles administration 
Hovedparten af udgifterne består af løn. Periodiseringen er tilpasset feriepenge og 6. ferieuge.  
Øvrige udgifter såsom kontorartikler er både periodiseret i 1/12 dele og lagt ind med de forventede 
spidsbelastningsperioder. 

 
Fælles administration - ejendom 
Hovedparten af udgifterne består af løn. Periodiseringen er lagt i 1/12 dele. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
e

c

Fælles administration

Fælles administration -
ejendom

438



Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Salg af annekset ved Stenløse kulturhus 
Indtægtsbudget ved salg af annekset ved Stenløse kulturhus (tidligere Stenløse Rådhus). 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Indtægten skal indgå i 2019.  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojektet fordelt på aktiviteter.  
 

 
 

Projekt 650113 Salg af annekset ved Stenløse kulturhus 
Byrådet godkendte d. 29. marts 2017, at sælge annekset ved Stenløse kulturhus.  

Byrådet besluttede d. 11. oktober, at flytte indtægten til 2019.  
I investeringsoversigten er der budgetlagt med indtægt på 14,020 mio. kr. i 2019.  
 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Salg af annek-
set  

Ejendommen har været genudbudt ultimo 2016, hvor den blev solgt til DAB 
under forudsætning af, at Skema B godkendes. Skema B forventes godkendt 

primo 2019. 

 
3.3 Risici 

 

Aktivitet 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Salg af an-
nekset  

Såfremt Skema B ikke god-
kendes, vil handlen blive 

annulleret, og grunden vil 
skulle genudbydes. Dette vil 
udskyde realiseringen af 
indtægten på ubestemt tid. 

indtægtsbevilling 
er givet på 

14,020 mio. kr.   

- CEI 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Annekset ved Stenløse Kulturhus 267 0 -14.020 0 0

Nettobevilling i alt 267 0 -14.020 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for salg af annekset ved Stenløse kulturhus

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
1. Ejendomsrenovering 
Budget til generel ejendomsrenovering. 

 

2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet til ejendomsrenovering overskrides i forhold til periodise-
ringen med maksimalt 12 %. Samlet set overholdes totalbudgettet 

for ejendomsrenovering. 

Maksimalt 12 
% i periodevis 

overskridelse. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Målet er at udvælge de mest kritiske projekter ud fra en vurdering 
af risiko for sikkerhed, sundhed, myndighedskrav og risiko for store 

følgeskader. På grund af det store vedligeholdelsesmæssige efter-
slæb, kan der opstå akutte skader også på anlægsprojekter, der er 
vurderet til at kunne udskydes i en kortere periode på grund af 
begrænsninger i den økonomiske ramme. 

 

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojekt Ejendomsrenovering fordelt på aktiviteter.  
 

 
 
Projekt 650031 Ejendomsrenovering 

I investeringsoversigten er der til brug for generel ejendomsrenovering afsat 6,930 mio. kr. i alle år fra 
2017 til 2021. I 2017 er i alt afsat 9,573 mio. kr. da der ved anlægsrevisionen i foråret 2016 blev over-
ført 2,6 mio. kr. i prisniveau 2016 til 2017.  
 
Anlægsprojektet fortsætter i årene efter 2021. 

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Ejedomsrenovering  

 

3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Ejendomsre-
novering  

I lyset af vedligeholdelsesef-
terslæbet på kommunens 
bygninger, er der risiko for, 
at der opstår akutte og ufor-
udsete skader på bygninger-
ne. 

Projektbudget i 
2018 på 6,930 
mio. kr.  

Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til de 
mest kritiske 
anlægsopgaver 
på området. 

CEI 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Ejendomsrenovering 9.573 6.930 6.930 6.930 6.930

Nettobevilling i alt 9.573 6.930 6.930 6.930 6.930

Tabel 1 Anlægsbudget for Ejendomsrenovering

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelevant aktivitet 

 

 
 

Ejendomsrenovering forløber primær over sommerhalvåret.  
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Energistyring 2017-20 
Energistyring i Egedal Kommune frem til 2020 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet til energistyring overskrides i forhold til periodiseringen 
med maksimalt 12 %. Samlet set overholdes totalbudgettet for 
energistyring. 

Maksimalt 12 
% i periodevis 
overskridelse. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Målet er at udvælge de mest kritiske projekter ud fra en vurdering 
af: 

 Risiko for sikkerhed, sundhed, myndighedskrav og risiko 
for store følgeskader.  

 Reduktion af energiforbrug  

 
På grund af det store vedligeholdelsesmæssige efterslæb, kan der 
opstå akutte skader også på anlægsprojekter, der er vurderet til at 
kunne udskydes i en kortere periode på grund af begrænsninger i 
den økonomiske ramme. 

 

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojekt Energistyring 2017-20.  

 

 
 
Planudvalget 
Projekt 650034 Energistyring/besparelse 2017-20 
Projektet 650034 er en fortsættelse af Energistyring/besparelses-projektet 650032. 
Det handler om fortsættelse af projektet om energiledelse i Egedal Kommune, der blev startet i 2008. 
Der blev i 2008 under projektet ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibe-
sparelser og energistyring. Udgiften til løn til energikoordinator indgår i rådighedsbeløbene i de enkelte 

budgetår.  
Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende 

foranstaltninger. 
Der er afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i årene 2018, 2019 og 2020. Projektet fortsætter til og med 
2020 og ophører derefter.   
Der er ikke frigivet anlægsbevilling til projektet. 
 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Energistyring 
2017-20 

 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Energistyring 2017-20 5.915 6.525 6.525 6.525 0

Nettobevilling i alt 5.915 6.525 6.525 6.525 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Energistyring 2017-20

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Energistyring 
2017-20 

Egedal Kommune er en kli-
makommune. Heraf følger 
målet om, at reducere ener-
giforbruget og CO2 udslippet 
i egne bygninger på 20–25 
% i perioden 2007–20. 

 
Anlægsprojektets gennemfø-
relse i perioden 2017-20 er 
en forudsætning for opfyl-
delse af dette mål. 

Projektbudget på 
6,525 mio. kr.  

Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til at 
opfylde kommu-
nens mål om at 
leve op til krave-

ne om reduktion i 
energiforbruget 
som følge af, at 
Egedal er en kli-
makommune. 

CEI 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelvant aktivitet 

 

 
 

 
Anlægsprojektet er forudsat afviklet i årets sidste måneder.  Reperiodiseres ved første budgetopfølg-
ning. 
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Kvalitetsfondsprojekter  
Budget til kvalitetsfondsprojekter ved skoler, idræt, institutioner og ældre. 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet til kvalitetsfondsprojekter overskrides i forhold til perio-
dise-ringen med maksimalt 12 %. Samlet set overholdes totalbud-
gettet for kvalitetsfondsprojekterne. 

Maksimalt 12 
% i periodevis 
overskridelse. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Målet er at udvælge de mest kritiske projekter ud fra en vurdering 
af risiko for sikkerhed, sundhed, myndighedskrav og risiko for store 
følgeskader. På grund af det store vedligeholdelsesmæssige efter-
slæb, kan der opstå akutte skader også på anlægsprojekter, der er 
vurderet til at kunne udskydes i en kortere periode på grund af 

begrænsninger i den økonomiske ramme. 

 

 
3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojekt kvalitetsfondsprojekter fordelt på aktiviteter.  

 

 
 
Planudvalget 
Projekt 532023 Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere  

Beløbet vil blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, 
institutioner og ældre. Projektet fortsætter også efter 2021 med tilsvarende midler som for 2021 hvert 
år. 
Der er ved en fejl ved 2. runde korrektioner til budgetforslag 2018 lagt 0,450 mio. kr. for lidt ind i projek-
tet i 2018. Dette skal korrigeres ved budgetopfølgningen i 2018.   
 
Der er ikke frigivet anlægsbevilling til projektet.  

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Kvalitetsfondsprojekter  

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Kvalitetsfondsprojekter 6.728 6.278 6.728 6.728 6.728

Nettobevilling i alt 6.728 6.278 6.728 6.728 6.728

Budget- 

forslag 

2018

Budget- 

forslag 

2019

Budget- 

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021

Tabel 1 Anlægsbudget for kvalitetsfondsprojekter
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3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Kvalitets-
fondsprojek-
ter 

Beløbet vil blive fordelt ud 
fra en prioriteret rækkefølge 
på kvalitetsfondsområder 
indenfor skoler, idræt, insti-
tutioner og ældre. 

Projektbudget i 
2017 på 6,782 
mio. kr. 

Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til de 
mest kritiske 
anlægsopgaver 
på området. 

 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelevant aktivitet 

 

 
 

 
Anlægsprojektet er periodiseret med hovedvægten i sommerperioden.   
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Salg af storparcel A6  
Budget til afsat til indtægten ved salget af jorden på storparcel A6 ved Egedal By  

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojektet fordelt på aktiviteter.  
 

 
 

Projekt 07 Sag af storparcel A6 
Byrådet rykkede d. 11. oktober salget af storparcel A6 fra 2017 til 2018.  

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Salg af storpar-
cel A6 

Ejendommen er solgt til Egedal Boligselskab under forudsætning af godken-
delse af Skema B. Skema B forventes godkendt primo 2018  

 

3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Salg af stor-
parce A6  

Såfremt Skema B ikke god-
kendes, vil handlen blive 
annulleret, og grunden vil 
skulle genudbydes. Dette vil 
udskyde realiseringen af 

indtægten på ubestemt tid. 

Projektbudget i 
2018 på 16,7 
mio. kr.  

- CEI 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

 af storparcel A6 0 -16.700 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 -16.700 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for salg af storparcel A6

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelevant aktivitet 

 

 
 

Forventet pengemodtagelse i juli. 
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Primære aktiviteter ved anlægsprojektet Parkeringshus ved rådhu-
set  
Opførelse af et parkeringshus i forbindelse med rådhus- og sundhedscenterbyggeriet samt plejecenter 
Egeparken. 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Byggeriet holdes inden for budgettet. 19,1 mio. kr.  

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt  (Parkeringshus 

ved rådhuset) anlægsbudget fordelt aktiviteter. 

 

 
 
Planudvalget 
Projekt 205012 Parkeringshus ved Rådhuset  
Opførelse af et parkeringshus.  
I forbindelse med rådhus- og sundhedscenterbyggeriet, samt plejecenter Egeparken blev der indbetalt et 
beløb til senere etablering af varige p-pladser. Antallet af varige p-pladser var et krav i forbindelse med 
byggetilladelserne. 
Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. i 2019. Der er forventede indtægter for 1,9 mio. kr. i 2019. 

Der blev ved vedtagelsen af budget 2017 skudt 4 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

 

1. Parkeringshus  

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Parkeringsløs-
ning 

    

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Parkeringshus ved rådhuset 0 4.000 15.100 0 0

Nettobevilling i alt 0 4.000 15.100 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Parkeringshus ved rådhuset

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelvant aktivitet 

 

 
 

Anlægsprojektet er forudsat igangsat således, at de første regninger forfalder efter sommeren 2018.  
Periodiseringen skal revurderes ved årets første budgetopfølgning. 
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 
Budget til generel nedbringelse af efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger. 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet til ejendomsrenovering og vedligeholdelse overskrides i 
forhold til periodise-ringen med maksimalt 12 %. Samlet set over-
holdes totalbudgettet for ejendomsrenovering. 

Maksimalt 12 
% i periodevis 
overskridelse. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Målet er at udvælge de mest kritiske projekter ud fra en vurdering 
af risiko for sikkerhed, sundhed, myndighedskrav og risiko for store 
følgeskader. På grund af det store vedligeholdelsesmæssige efter-
slæb, kan der opstå akutte skader også på anlægsprojekter, der er 
vurderet til at kunne udskydes i en kortere periode på grund af 

begrænsninger i den økonomiske ramme. 

 

 
3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojektet fordelt på aktiviteter.  
 

 
 
Projekt 301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger 
Der er konstateret et efterslæb på de kommunale ejendomme på godt 385 mio. kr. For at sikre, at efter-

slæbet reduceres, er der behov for, at afsætte 45 mio. kr. årligt i perioden 2018-21, jf. notat "Efterslæb 
på vedligholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune".  
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 er der, frem til 2020 afsat 20,2 mio. kr. til blandt 
andet at rette op på kommunens nedslidte bygninger. Fra 2021 og frem er der afsat 13,7 mio. kr. Der er 
således behov for at afsætte yderligere 24,8 mio. kr. i perioden 2018 til 2020 og 31,3 mio. kr. i 2021 for 
at reducere efterslæbet. 
 

Byrådet besluttede til vedtagelse af budget 2018, at afsætte 10 mio. kr. i 2018, 14,817 mio. kr. i 2019 
og 2020 samt 21,342 mio. kr. i 2021.  

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Nedbringelse af 
efterslæb 

 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Nedbringelse af efterslæb på kommunale 

bygninger
0 10.000 14.817 14.817 21.342

Nettobevilling i alt 0 10.000 14.817 14.817 21.342

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Anlægsbudget for nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger
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3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Nedbringelse 
af efterslæb  

I lyset af vedligeholdelsesef-
terslæbet på kommunens 
bygninger, er der risiko for, 
at der opstår akutte og ufor-
udsete skader på bygninger-

ne. 

Projektbudget i 
2018 på 10 mio. 
kr.  

Midlerne bør fri-
gives (=anlægs-
bevilling) til de 
mest kritiske 
anlægsopgaver 

på området. 

CEI 

 
3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelevant aktivitet 

 

 
 

Opgaverne under efterslæbet i form af bl.a. ejendomsrenovering forløber primær over og efter som-
merhalvåret.  
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Analyse af potentiale for multifunktionelle m2 
Budget til en analyse af potentialet i multifunktionelle kvadratmeter.  

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgettet til analyser af potentiale for multifunktionelle kvadratme-
ter overholde. 

0,5 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At gennemføre analyser, som kan medføre konkrete forslag til bed-

re brug af byens bygninger, herunder ombygning og udvidelse af 
eksisterende bygninger, nybyg samt frasalg til næste års budget-
forhandlinger. 

 

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojektet fordelt på aktiviteter.  
 

 
 

Projekt 650206 Analyse af potentiale for multifunktionelle kvadratmeter 
I forbindelse med ejendomsstrategien for Egedal Kommune skal der arbejdes med at optimere arealerne i 
kommunens bygninger herunder at skabe multifunktionelle kvadratmetre, der kan anvendes til flere for-
mål. Dette kan for eksempel kræve en sammentænkning af skoler, dagtilbud og kultur- og fritidstilbud i 
et område, samt lokaler til foreninger. Et fokus på multifunktionelle kvadratmetre er især nødvendigt, 
fordi kommunens befolkning er under vækst, hvorfor der er behov for at kigge anderledes på de ny kva-
dratmetre der skal etableres til byens voksende børne- og ældrebefolkning. Der er derfor afsat 0,5 mio. 

kr. i 2018 til at gennemføre analyser, som kan medføre konkrete forslag til bedre brug af byens bygnin-
ger, herunder ombygning og udvidelse af eksisterende bygninger, nybyg samt frasalg til næste års bud-
getforhandlinger. 
 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. Multifunktionelle 
kvadratmeter 

 

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Multifunktio-
nelle kva-
dratmeter  

Ingen risici. Projektbudget i 
2018 på 0,5 mio. 
kr.  

 CEI 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Analyse af potentiale for multifunktionelle M2 0 500 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 500 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for analyse af potentiale for multifunktionelle m2

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelevant aktivitet 

 

 
 

Projektet er sat til at starte med de første omkostninger omkring april 
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Center for Ejendomme og Intern Service   
Anlægsprojekt   
 

1. Jordkøb 1. del af Landskabsbyen Egedal by 
Budget til afsat til jordkøb ved Egedal by til Landsskabsbyen 

 
2. Resultatmål 
 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At budgettet overholdes. 2 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

At der indgås en aftale med ejer af jorden.  

 

3. Anlægsbudget 
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret.  
Tabel 1 viser anlægsprojektet fordelt på aktiviteter.  
 

 
 

Projekt 11 Jordkøb 1. del af Landskabsbyen Egedal by 
For at færdiggøre den nordligste del af Stationsområdet, samt anlægge forlængelsen af Dam Holme til 

Ring Nord, skal matriklerne 9am og 1b, Ølstykke By, Ølstykke erhverves helt eller delvis. Der har tidlige-
re været drøftet køb med ejer, men enighed om pris kunne ikke opnås. Ny forhandlingsrunde er igangsat, 
så Stationsområdet kan færdiggøres, Dam Holme kan videreføres til den grønne fletning.  
De 2 mio. kr. i 2020 dækker alene 1. etape.  

 
3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 
 

1. 1. del af Land-
skabsbyen 

 

 
3.3 Risici 

 
Aktivitet 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. 1. del af 

Landskabs-
byen 

At der ikke kan indgås en 

aftale med ejer. 

Projektbudget i 

2020 på 2 mio. 
kr.  

 CEI 

  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

køb 1. del Landsskabsbyen Egedal by 0 0 0 2.000 0

Nettobevilling i alt 0 0 0 2.000 0

Tabel 1 Anlægsbudget for jordkøb 1. del Landskabsbyen Egedal by

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Anlægsprojekt

1. Energioptimering 2
Formålet med projektet er at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes større 
ejendomme. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Anlægsbudgettet overholdes. 144 mio. kr. 

Der opnås en samlet besparelse i 2023. 4,9 mio. kr. 
pr. år 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Markant forbedring af indeklima 

Reducering af efterslæb 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 

Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojektets an-

lægsbudget på aktiviteter. 

Planudvalget 
Projekt 650036 Energioptimering 2 
Formålet med projektet er at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes større ejen-

domme. Disse anlæg er for de fleste vedkommende fra bygningernes opførsel, hvilket vil sige 30-50 år 
gamle. Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af 
enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev 
opført. Desuden er der problemer med indeklimaet på grund af, at anlæggene ikke er tidssvarende. Ved 
at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres akut vedligehold og reducere energiudgifter, 
samtidig med at indeklimaet forbedres.  

Byrådet besluttede til vedtagelsen af budget 2018 at udskyde dele af projektet for at reducere kommu-
nens bruttoanlægsudgifter og lette presset på anlægsrammen. 
Der er således i budgetperioden 2017-21 afsat 84 mio. kr. 
Det samlede budget for projektet er på 144 mio. kr. De resterende 60 mio. kr. skal derfor lægges ind i 
budgettet ved de tekniske korrektioner af budgettet de følgende år.  

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Energioptimering Kloge m2 får fastlagt prioriteringer således at tidsplanen for energiopti-
meringen overholdes. 

Realisering af årlig energibesparelse: At investeringstakten holdes på det 
i bevillingerne aftalte. En forskydelse af anlægsinvesteringer vil skabe en 
forsinkelse i forhold til realisering af energibesparelser. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Energioptimering 2 - Parat til fremtiden 14.000 34.500 0 15.500 20.000

Nettobevilling i alt 14.000 34.500 0 15.500 20.000

Tabel 1 Anlægsbudget for energioptimering 2 - parat til fremtiden

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Energistyring
2017-20

Egedal Kommune er en kli-
makommune. Heraf følger 
målet om, at reducere ener-
giforbruget og CO2 udslippet 
i egne bygninger på 20–25 

% i perioden 2007–20. 
Projektet er en del af de 
politiske prioriteringer til 
budget 2017. Projektet har 
en forholdsvis lang tilbage-
betalingstid på ca. 20 år. 

Planlægning ift 
kloge m2 
(/arealoptimering
) giver mindre 
risiko for at eks 

ejendomme ned-
lægges inden den 
lange TBT er 
realiseret. Byrå-
det samt Styre-
gruppen for Parat 

Til Fremtiden er 
blevet gjort op-

mærksomme på 
forholdet  under 
bevillingsansøg-
ningen 

CEI 

Forankring af 
tiltag i drifts-
organisation 

Hvis ikke forankring af drif-
ten sker i tilstrækkelig grad, 
vil besparelserne risikere at 
forsvinde igen. 

Projektorganisa-
tionen, rådgiver 
mfl. har stort 
fokus på opkvali-
ficering og ind-
dragelse af 
driftsorganisatio-

nen 

CEI 

Pres på an-
lægsramme 

Hvis der er andre projekter 
der prioriteres ift. anlægs-
rammen kan der opstå pro-
blemer med at realisere 

investeringerne. 

Administrationen 
skal planlægge 
Energioptime-
ringsprojektet i 

fokus således at 

der ikke lægges 
begrænsninger 
udover bevillin-
gens størrelse. 
Dernæst er reali-
seringsperioden 

udvidet fra 2 til 4 
år. 

Administra-
tion 

458



3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventede nettoudgifter  pr. styringsrelvant aktivitet 

Anlægsprojektet forventes efter projektering reelt at gå i gang sidst på året. 
Periodisering tilpasses ved årets første budgetopfølgning. 
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Center for Administrativ Service 
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Center for Administrativ Service (CAS) har det formål at skabe sammenhængende administrative ser-
viceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. 

Primære opgaver: 
CAS varetager opgaver indenfor følgende hovedområder; Økonomi, HR, Kommunikation, Løn, Digitali-
sering & Effektivisering samt Sekretariat.  

Politisk udvalg: 
Økonomiudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi: 

CAS’ vision er beskrevet således: 
”Center for Administrativ Service er den proaktive og udviklingsorienterede samarbejdspartner, der 
skaber forudsætninger for, at hele organisationen yder god service til borgere og virksomheder. 

I dialog og tværfagligt samarbejde leverer vi ydelser, der skaber værdi, indsigt og handlemuligheder. 

Vores kerneopgave er at skabe ”mod til råderum”. Det gør vi i mange dimensioner gennem inspiration 
og løsningsorienteret anvendelse af vores faglighed og i samarbejde med centrene”.  

CAS har siden 2014 arbejdet efter at opfylde ovenstående vision. Strategien herfor er, at vi har fokus 
på at levere sikker drift samtidig med, at vi udvikler og optimerer de administrative arbejdsgange og 
procedurer, således at resten af organisationen kan anvende mest mulig tid på deres kerneopgave.  

I 2017 vil der udover sikker drift være fokus på fortsat implementering og konsolidering af de projek-
ter, der er igangsat under Administrative Effektiviseringer, og som er forankret i CAS. Det drejer sig 
om 1) ”Prioritering og råderum”, hvor fokus fortsat i 2018 er på systemanvendelse og dataunderstøt-
telse af kommunens samlede økonomistyring. 2) ”Administrative effektiviseringer” hvor fokus er på 
implementering og forankring af standardiserede ydelser.  

Som følge af ovenstående indsatser er CAS ansvarlig for, at kommunens samlet set overholder nogle 
meget ambitiøse effektiviseringsmål, som skal nås i løbet af 2018.  

Til at understøtte organisationens muligheder for styring og prioritering af indsatser er der i 2016 ud-
viklet koncepter til at understøtte it-investeringer og generel porteføljestyring af organisationens stør-
re, tværgående udviklingsindsatser. Disse indsatser skal videreudvikles i 2018. En række af projekter-

ne i KOMBIT’s Monopolbrudsprogram går for alvor ind i implementeringsfasen i budgetperiodens over-
slagsår og CAS får en afgørende rolle i at sikre fremdrift samt følge op på effekter og gevinster.  

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Øvrige udgifter, netto. (eksl. SOLT) 

3,6 mio. kr. 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Løn, netto. 

3,8 mio. kr. 

Realisering af budgetterede gevinster ifm. projektet ”Administrative 
effektiviseringer” -7,4 mio. kr. fra 2019 (samlet for hele organisati-

onen). 

7,4 mio. kr. 

SOLT: Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt bud-
get og endeligt årsresultat. 

0,3 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

CAS understøtter kommunens samlede sygefraværs- og stressind-
sats "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel".  Indsatsen starte-
de efter beslutning i H-MED og direktionen i 2016, fortsætter i 
2017 og 2018, og skal reducere kommens samlede sygefravær til 
4,5 % i 2018. Der arbejdes med nedbringelsen af sygefraværet i 
alle enheder og centre, samt med nogle overordnede målrettede 

4,5 % 
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indsatser, som understøttes af CAS. 

Administrative effektiviseringer: Implementering af ny organisering 
og standardiserede arbejdsgange indenfor HR, Kommunikation og 
Personale. 

Overgang til 
drift af ny 
model 1. 

januar 2018 

Ekstern revision: Ingen bemærkninger vedr. finansiel kontrol eller 
IT-kontroller i 2018. 

Ingen revisi-
onsbemærk-
ninger. 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Den samlede nettobevilling udgør 132,1 mio. kr. i 2018 og falder i overslagsårene. De største fald er på 
lønbudgettet, og det skyldes hovedsagligt, at der budgetlagt med store administrative effektiviseringer.  
Forskellen i udgifterne fra 2017 til 2018 vedrører mange bevægelser, og de væsentligste er beskrevet 
under tabel 2.  

Forskellen i indtægterne fra 2017 til 2018 skyldes, dels at der i 2017 er en merindtægt på 1,8 mio. kr. fra 
endelig restafregning vedr. regnskab 2016, og dels at der i 2018 er lagt en aktivitetsstigning ind på se-
niorjob. 

Center for administrativ service 
Der er en stor stigning fra 2017 til 2018, 

 stigningen fra 2017 til 2018 skyldes, at lønbudget i 2017 i oprindeligt budget var 1,8 mio. kr. hø-
jere end i 2018 og frem på grund af bl.a. manglende tilpasninger.

 derudover er aktiviteten reduceret med netto -1,0 mio. kr., fra 2018. Der er to forklaringer til

denne bevægelse. For det første er budgettet reduceret med -1,5 mio. kr. i forbindelse med 2.
del af centraliseringen af regnskabsfunktionen. For det andet er aktiviteten opjusteret med ca.
0,5 mio. kr. fra 1. fase af centraliseringen af regnskabsfunktionen.

 Lønbudgettet er i 2018 og 2019 blevet forhøjet med henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til 2
projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring.

 I forbindelse med ny organisering  indenfor HR, Kommunikation og Løn at rammen Personale og
Forhandling er nedlagt og budgettet på 8,6 mio. kr. er sammenlagt med Centerets ramme, der-

udover er der overført årsværk fra andre centre for 5,9 mio. kr. og der er reduceret med CAS’s
andel af gevinstrealiseringen på -0,2 mio. kr.

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 73.431 76.661 73.901 71.546 71.952

Øvrige udgifter 83.297 79.099 78.447 78.620 80.752

Udgifter totalt 156.729 155.760 152.348 150.166 152.704

Indtægter totalt -24.663 -23.620 -23.620 -23.620 -23.620

Nettobevilling i alt 132.066 132.140 128.728 126.547 129.084

Tabel 1 Driftsbudget for Center for administrativ service fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvalget

Center for administrativ service 74.236 85.527 76.252 74.926 74.624

Personale og forhandling 9.163 0 0 0 0

Solt, ADM bidrag mv 8.884 4.853 3.263 3.263 3.263

Den centrale refusionsordning -18.175 -16.605 -16.605 -16.605 -16.605

Fælles for alle - lønpuljer m.v. 46.163 48.259 53.136 55.057 56.971

Byrådet 11.795 10.106 12.682 9.906 10.831

Nettobevilling i alt 132.066 132.140 128.728 126.547 129.084

Tabel 2 Driftsbudget for Center for administrativ service fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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De store fald i budgetterede udgifter fra 2018 skyldes, at der centralt på denne ramme er placeret store 

effektiviseringspuljer, som skal udmøntes i løbet af årene. Effektiviseringspuljerne holdes samlet for at 
bevare et samlet overblik og sikre, at planlagte effektiviseringer udmøntes på de rammer og aktiviteter, 
hvor den reelle effektivisering planlægges at skulle have effekt. Først når de igangsatte projekter har 
tilvejebragt en gennemarbejdet implementerings- og gevinstrealiseringsplan, kan de konkrete budgetre-
duktioner gennemføres. Dette gælder kun for store, tværgående projekter.  

I praksis betyder det, at denne ramme, har store negative budgetpuljer liggende, som i løbet af året re-
duceres ved, at der omplaceres lønmidler fra de øvrige centres rammer. Således vil denne rammes bud-
get stige i løbet af budgetåret. Fra 2019 er der på denne ramme placeret effektiviseringspuljer for -7,4 
mio. kr. vedr. projekt Administrative effektiviseringer fase 3 og -2,4 mio. kr. vedr. Monopolbrudsprog-
rammet. 

Personale og forhandling 
Som følge af en organisationsændring er rammen Personale og Forhandling nedlagt pr. 01.01.2018, og 
budgettet på 8,6 mio. kr. er sammenlagt med Centerets ramme. Faldet i forhold til budget 2017, skyldes 
at stresscoachstillingen er nedlagt ved udgangen af 2017. 

SOLT, ADM bidrag mv 
Faldet på SOLT skyldes, at medio 2018 vil Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne 

blive tilbagekøbt, hvilket bevirker at leasingafgifterne (huslejen) falder i 2018 og yderligere i 2019 og 
frem. 
Indtægterne fra administrationsbidrag er afsat uændret i forhold til budget 2017. 

Den centrale refusionsordning 
Forskellen mellem 2017 til 2018, skyldes hovedsagligt at der i 2017 er en merindtægt på 1,8 mio. kr. fra 
endelig restafregning vedr. regnskab 2016, da der er hjemtaget for lidt refusion i 2016.  

Fælles for alle – lønpuljer m.v. 
Stigningen i fælles lønpuljer mellem budget 2017 og budget 2018 skyldes, at der i 2018 er indarbejdet 
aktivitetsstigninger på aktiviteterne Seniorjob, Tjenestemandspension og Interne forsikringspuljer (selv-
forsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring). Derudover skyldes udsvinget, dels at der i 2017 lø-
bende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder, og at tre-partsmidlerne i 

2018 er blevet udmøntet til respektive centre.  
På tjenestemandpensionister og Interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskade og – ulykker forventes yder-
ligere aktivitetsstigninger i overslagsårene. 

Byrådet 
Faldet mellem 2017 og 2018 på Byrådets ramme skyldes hovedsagligt det lovpligtige eftervederlag til 
den afgående borgmester pr. 31.01.2017 samt merudgifter forbundet med viceborgmesterens langtids-

sygemelding i 2017. Samtidig er Byrådets kompetencemidler øget i 2018 og frem. 
Derudover skyldes udsvingene, at der er budgetteret med valgafholdelse i de år, hvor valgene med sik-
kerhed skal afholdes (Kommunal- og Europaparlamentsvalg) og der, hvor Folketingsvalget forventes af-
holdt i den pågældende budgetperiode samt udmøntning af åremålsløn i 2019. 

Tabel 3 og 3b viser de prioriteringsforslag for henholdsvis drift og anlæg, som er vedtaget sammen med 
budgettet. 
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3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

Område Kriterium 

Centeret samlet Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som 

udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 5 % ift. 
budgettet dog minimum 0,3 mio. kr. 

Ovenstående kriterier for afvigelsesforklaringer benyttes ved budgetopfølgning igennem året. 

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Centerets ramme Løn 0 0 0 0

Øvrige -128 -128 -128 -128

Indtægter 0 0 0 0

Centerets ramme Løn 0 0 0 0

Øvrige -150 -150 -150 -150

Indtægter 0 0 0 0

Total reduktion -278 -278 -278 -278

Centerets ramme Løn 0 0 0 0

Øvrige 100 100 100 100

Indtægter 0 0 0 0

Løn 0 0 0 0

Øvrige 110 105 105 105

Indtægter 0 0 0 0

Byrådet Løn 0 0 0 0

Øvrige 500 300 300 300

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 710 505 505 505

Reduktion 

Udvidelse

CAS18-107 D: Tværgående 

uddannelsespulje reduceres 

med 12 %

CAS18-101 D: Bedre styring 

og prioritering - projekter og 

programmer

CAS18-103 D: Digitalt 

regnskab 2017-2020

CAS18-10: D Byrådet, 

kompetenceudvikling og 

abonnementer

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

CAS18-103 D: Porteføljepulje - 

ingen tilkøb af digital 

understøttelse af 

projektstyring kun 

basissystem

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Løn 0 0 0 0

Øvrige 100 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Total udvidelse 100 0 0 0

CAS18-01 A: Øgede 

kompetencer og viden om 

informationssikkerhed 

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter 1.000 kr. 

Udvidelse
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Løn En stor del af centrets samlede budget anvendes til aflønning til centrets 
faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også elever, seniorjobbe-
re og politikere fra centres ramme. I forhold til de fastansatte medarbej-
dere skal der indenfor rammen sikres lokal løndannelse, hvilket betyder, 
at der skal sikres lønstigninger indenfor det fastlagte lønbudget. Der er i 
alt budgetteret med ca. 65 mio. kr. i løn. Dette er fastlagt ud fra den nu-
værende normering, kendte effektiviseringskrav og omplaceringer af per-

sonale fra øvrige centre til CAS i forbindelse med omlægning af arbejds-
gange og ny organisering af HR, Løn samt Kommunikation. 

2. IT kontrakter Udover løn er det største udgiftsområde på centrets samlede ramme IT. 
IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse 
af KMD-systemer og afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen 
af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 35,7 

mio. kr. i 2018. De fleste IT-kontrakter er fastprisaftaler, men særligt 

abonnement og kontrakt til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da 
der er tale om forbrugsafregning. 

3. Antal personomfattet
af Den centrale refusi-

onsordning

Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restaf-
regning vedr. regnskab 2016. Forudsætningen for at hjemtage refusion 

er, at udgiften er større end beløbsgrænser, som udmeldes af ministeriet 
til kommunerne. 
I 2015 udgjorde refusionen 113 personer, mens der i 2016 blev udbetalt 
refusion til 120 personer. 

4. Administrative effekti-
viseringer og Mono-

polbrud

Der er indlagt betydelige effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om 
reduktioner i budgettet. Effektiviseringerne vedrører ”Administrative ef-

fektiviseringer kontraktstyring for -0,6 mio. kr. fra 2018 og Monopolbrud 
for -0,1 mio. kr. i 2018 og fra -2,4 mio. kr. fra 2019 Såfremt disse effek-
tiviseringer ikke realiseres, vil det betyde en manglende reduktion, og 
dermed have samme effekt som en udgiftsstigning. 
Fra 2019 er budgetlagt med en reduktion på -7,4 mio. kr. vedr. næste 
fase af administrative effektiviseringer. 

5. Centrale løn- og kom-

petencepuljer

De centrale puljer er dels beregnet på baggrund af regnskabsresultat 

2016 og dels ift. det fastlagte niveau fra budget 2017-2020. I alt er der 
budgetteret med udgifter for centrale løn- og kompetencepuljer for 14,4 
mio. kr. i 2018. 

6. Antal tjenestemands-

pensionister

Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd 

primo 2017, samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Løn  
Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. Ift. løn til fastansatte, er der i april taget højde for sær-
lig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af sjette ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der 
taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2018. 
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Lønpuljerne er periodiseret med at barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 10 gange om 

året. Der er periodiseret med 17 % i februar og august, ingen i januar samt august og 8 % i resten af 
månederne. Resten af lønpuljerne udmøntes til øvrige centre ultimo året. 

Kurven for 2018 ligger generelt højere end 2017 i det første halve år, det skyldes hovedsagligt at bar-
selspuljen er blevet udmøntet til øvrige centre. Det store udsving i august, hvor 2018 er lavere end 

2017, skyldes at trepartsmidlerne for 2018 er blevet udmøntet til respektive centre, og midlerne for 
2017 først bliver udmøntet ved den 3. politiske budgetopfølgning i 2017. 

Øvrige udgifter:  
Centerets bevilling indeholder fem rammer med underliggende aktiviteter, de store udsving vedrører 

især IT-området. Her er blandt andet en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen periodiseret i januar 
samt kontrakt og tilkøb i juni. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele, de stør-
ste udsving vedrører betaling af leasingafgiften på SOLT projekterne. 

De væsentligste forskelle mellem periodiseringen for 2017 og 2018 er i, juni, oktober og december. 
Udsvinget i juni skyldes bl.a. ny afregningsmodel fra IT-Forsyningen hvor en større andel af betalingen 

skal betales i juni, og en tilretning af periodiseringen på SOLT i 2018. I oktober og december vedr. ud-

svingene SOLT, da Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne vil blive tilbagekøbt me-
dio 2018, hvilket bevirker at leasingafgifterne (huslejen) falder i 2018.  
Derudover er periodiseringen i 2018 er blevet kvalificeret på flere af aktiviteterne. 

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. 

Indtægter:  
Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedrørende aktiviteterne Den centrale refusionsord-
ning og seniorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. 
Herudover er der indtægter vedrørende administrationsbidrag m.m. der hovedsagligt kommer ind sidst 
på året. 

Forskellen mellem 2017 og 2018 skyldes hovedsagligt at der i 2017 er en merindtægt på 1,8 mio. kr. 

fra endelig restafregning vedr. regnskab 2016. Denne indtægt giver udsvinget i marts og de øvrige 
udsving skyldes forskydninger i bogføringen i 2017. I 2018 er der lagt en aktivitetsstigning ind på se-
niorjob. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Løn Forventninger om betydelige 
administrative effektiviserin-
ger i de kommende år har 
stor indflydelse på CAS’ løn-
budget. Dels skal der sikres 
realisering af egne effektivi-

For kommunen 
samlet set skal 
der realiseres 
effektiviseringer 
på det admini-
strative område 

Der skal udarbej-
des en projekt-
plan for gevinst-
realiseringen. 

Centerchef 
og ansvar-
lige perso-
naleledere 
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seringskrav og dels skal CAS 

sikre en korrekt udmøntning 
af effektiviseringer på kom-
munens samlede rammer. 

for 7,4 mio. kr. 

fra 2019. 

2. IT Særligt afregning til IT-
forsyningen er forbundet 
med risici. Dels er afregnin-
gen forbrugsbestemt, dvs. 
afhængig af de opgaver, 
som kommunen bestiller hos 
IT-forsyningen og dels op-

står der løbende nye krav og 
forventninger til de opgaver 
som IT skal kunne løse, 
særligt ift. sikkerhed og 
integration mellem syste-
mer. 

1,5-2,0 mio. kr. CAS har ultimo 
2016 centralise-
ret bestillingen af 
Pc’er samtidig 
med, at der er 
indført principper 
for PC-

udskiftning. End-
videre har Egedal 
Kommune sam-
men med de to 
øvrige ejekom-
muner og IT-
Forsyningen be-

sluttet, at Pc’er 
fremover ikke 
skal udskiftes 
efter en fast fre-
kvens, men i 
stedet udskiftes, 

når de ikke læn-
gere er anvende-
lige. 

Digitalise-
ring og 
Effektivise-
ring 

3. Selvforsik-
ring/arbejds- 
skader

Risiko i forhold til dyrere 
arbejdsskader/-ulykker end 
skønnet blandt andet ud fra 

aktuarberegning. Den særli-
ge risiko ved skader på flere 
personer samtidigt med 
erstatningssum på over 2,5 
mio. kr., er der tegnet sær-
lig forsikring på, dog med en 

selvrisiko. 

Fra -0,5 til 2,0 
mio. kr. 

Daglig arbejds-
miljøleder der 
skal sikre opprio-

riteret og fore-
byggende indsats 
i forhold til ar-
bejdsmiljøområ-
det. 

Personale 
og For-
handling 

4. Refusion Der er risiko for at hjemtage 
for meget refusion, som 
synliggøres ved den endelige 
restafregning i næste bud-
getår. Konkret betyder det, 

at der skal tilbagebetales til 
refusionsordningen. Dette 
kan ligeledes være gælden-
de ift., at der kan blive 
hjemtaget for lidt refusion. 

I 2017 betød en 
for lidt hjemta-
gen af refusion i 
2016, at kom-
munen skulle 

have 1,8 mio.kr. 
tilbage. 

Tæt samarbejde 
med de respekti-
ve centre, så den 
rigtige refusion 
hentes hjem, 

samt fokus på at 
justere refusio-
nen så den er så 
retvisende som 
muligt i refusi-
onsåret. Dette 
kræver konkret, 

at fagcentre kon-
taktes ifb. med 
den foreløbige 
refusion med det 

formål, at de 
kvalificerer kr.-
beløbet på den 

hjemtagne refu-
sion. 

Økonomi-
styring og 
Finans 
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4. Anlægsbudget
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018-2021. 

Anlægsbudget er på i alt 1,2 mio. kr. i 2018, og der er to anlægsprojekter. I 2019 og 2020 er afsat bud-

get til udbud af Økonomisystem. 

Monopolbrudsprogram 
Monopolsbrudprogrammet er et obligatorisk IT- investeringsprogram som alle kommuner er forpligtet til 
at deltage i. KOMBIT er ansvarlig for udbud og kontrakts indgåelse af en række it-systemer, der erstatter 
nuværende kommunale forretningsunderstøttende it-systemer, som KMD tidligere havde monopol på at 
udbyde. Kommunerne er forpligtede til at aftage de nye it-systemer, når de foreligger og på den bag-
grund foretage en række investeringer i ny Infrastruktur og It-sikkerhed. 

Budget 2017 og 2018 er på ca. 1,2 mio. kr. om året, og i 2019 er afsat 0,1 mio. kr.  
Budgettets fordeling over budgetår afspejler de tidsplaner, der udmeldes løbende fra det overordnede 
Monopolbrudsprogram. Ultimo 2016 varslede KOMBIT betydelige forsinkelser som er blevet varslet større 
i 2. kvartal 2017. Investeringsprofilen i Egedal Kommune påvirkes som en konsekvens, men dog i mindre 
grad, da investeringerne primært knytter sig til forudsætningssystemer og generel infrastruktur. I mono-
polprogrammet i Egedal fortsætter de planlagte aktiviteter derfor såvel i 2017 som 2018, for at være 
klar, når systemerne meldes færdige. Budgettets størrelse forventes ikke at blive påvirket, og anlægsud-

gifterne finansieres fortsat af provenuet fra salget af KMD-ejendomme. 

Udbud af økonomisystem 
Der skal være et lovpligtigt udbud af det nuværende økonomisystem, da kontrakten udløber senest den 
31. december 2019. Der er i 2019 afsat 6 mio. kr. og i 2020 1 mio. kr. Budgettet skal dække indkøb og
implementering m.v.

Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed 
I 2018 indføres den nye Personadataforordning fra EU. Forordningen medfører øgede krav til myndighe-
ders håndering af data, herunder især personfølsom data. Forordningen stiller nye og store krav til med-
arbejdernes bevidsthed og viden om informationssikkerhedspolitikken og trusler så som phishings-mails 
mv. Budgettet vedrører investeringen i et ekstra modul til E-learning om Informationssikkerhed.

4.2 Forudsætninger for anlægsprojekter 

Anlægsprojekt Forudsætninger 

1. Monopolbrudspro-

gram

De nye forretningssystemer baserer sig på en ny it-arkitektur og Egedal 

Kommune er derfor nødt at foretage en række investeringer for at kunne 

modtage og anvende de nye KOMBIT systemer.  Der er tale om bl.a. systemer 
til bruger- og adgangsstyring m.m. 
Der er gennem salg af KMD-ejendomme genereret et provenu, som Byrådet 
har besluttet skal anvendes til at finansiere implementeringsaktiviteterne i 
forbindelse med Monopolbruddet. Budgettet er på den baggrund afsat i forhold 

til provenuet fra salget. 

2. Udbud af økonomi-
system

Prisen er et overslag ud fra regnskabet for implementering af Fujitsus økono-
misystem Prisme og Silkeborg Datas lønsystem i 2011-2013. 
De økonomiske konsekvenser skal kvalificeres yderligere, når indkøbsproces-
sen er besluttet. 

2. Øgede kompeten- Omkostningerne på 0,1 mio. kr. dækker alene udviklingen og implementerin-

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvalget

Monopolbrudsprogram 1.169 1.205 121 0 0

Udbud af Økonomisystem 0 0 6.000 1.000 0

Øgede kompetencer og viden om 

informationssikkerhed
0 100 0 0 0

Nettobevilling i alt 1.169 1.305 6.121 1.000 0

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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cer og viden om in-

formationssikkerhed 

gen af løsningen. De løbende driftsomkostninger kan afholdes indenfor Aktivi-

teten IT-Øvrige. 

4.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Monopol-
brudspro-
gram

Betydelige forsinkelser i 
systemleverancerne kan 
påvirke anlægsbudgettet. 

Manglende leverancer af 
fælleskommunale kompo-
nenter kan betyde et øget 

lokalt investeringsbehov. 

Egedal kommune 
kan ikke selv på-
virke tidsplan 
eller systemud-
vikling. Kan dog 
evt. selv anskaffe 
delkomponenter 

om nødvendigt. 

Digitalise-
ring og 
effektivise-
ring 

2. Udbud af
økonomisy-
stem

Idet der var stor konkurren-
ce på markedet sidste gang 
der var udbud af økonomi-

systemet, kan implemente-
ringen denne gang blive 

dyrere end forventet. 

Derudover kan der fore-
komme afledte merudgifter 
på driften 2020 som følge af 
udbuddet. Dette kvalificeres 

til budget 2020. 

1,0 mio. kr. Økonomi-
styring og 
Finans 

3. Øgede kom-
petencer og
viden om in-
formations-
sikkerhed

Anlægsrammen for aktivite-
ten kan ikke holdes. 

25-50.000 1. Genanvendelse
af eksisterende
platform.
2. Etablering af
samarbejde på

tværs af kommu-
nen (CSS og
CSO) for sikring

af bedst mulig
pris.

Digitalise-
ring og 
effektivise-
ring 

4.4 Periodiseret anlægsbudget  
Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr. 

Monopolbrudsprogram 
Udgifterne i 2018 forventes at falde i februar i forbindelse med restfinansiering af en IDM løsning (Iden-
tity Management), der påbegyndes i 2017, i juni i forbindelse med en MO løsning (medarbejdere og 
organisationsdatabase) det resterende beløb i oktober i forbindelse med konsulent og kompetenceud-
viklingsaktiviteter. 

Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed 

Udgifterne forventes at falde i april i forbindelse med udviklingen og implementeringen af løsningen. 
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Center for Administrativ Service 
Centerets ramme 

1. Centerets rammes primære aktiviteter
De primære aktiviteter i Center for Administrativ Service afholdes indenfor denne ramme. 

Det drejer sig om centrets samlede lønbudget, udgifter til IT, som er fælleskommunale samt udgifter 
og effektiviseringer der er forbundet med store tværorganisatoriske indsatser, eksempelvis Administra-
tive effektiviseringer og Monopolbrud. 

2. Resultatmål
Økonomistyring: Øget fokus på understøttelse af den decentrale økonomistyring. 

It- og porteføljestyring: Videreudvikling og implementering af styringssetup for it- og projektinvesterin-
ger.   

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Øvrige udgifter. 

2,1 mio. kr. 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Løn 

2,2 mio. kr. 

Det igangværende projekt om kontraktstyring, skal realisere -0,6 
mio. kr. samlet for hele organisationen. Beløbet placeres budget-
teknisk under ”Administrative effektiviseringer” 

0,6 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Administrative effektiviseringer: Implementering af ny organisering 
og indenfor HR, Kommunikation og Løn. 

Overgang til 
drift af ny 
model 1. ja-
nuar 2018. 

Administrative effektiviseringer: Udvikling af koncept for kontrakt- 
og leverandørstyring. 

Kontraktover-
blik etableret 

senest 1. maj 
2018. 

Ekstern revision: Ingen bemærkninger vedr. finansiel kontrol eller 
IT-kontroller i 2018. 

Ingen be-
mærkninger. 

CAS’ gennemsnitlige sygefravær skal holdes på/under det beslutte-
de sygefraværsmål for CAS i 2018. 

2,8 % 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Centerets ramme fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Centerets rammes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Budgettet stiger fra 2017 til 2018, og derefter falder det. De største ændringer er på løn. 
Løn viser én stor stigning fra 2017 til 2018, den største ændring er konsekvenserne af ny organisering og 
standardiserede arbejdsgange indenfor HR, Kommunikation og Løn. Rammen ”Personale og Forhandling” 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 31.850 44.367 36.798 35.795 35.795

Øvrige udgifter 42.386 41.160 39.454 39.131 38.829

Udgifter totalt 74.236 85.527 76.252 74.926 74.624

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 74.236 85.527 76.252 74.926 74.624

Tabel 1 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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er nedlagt og lønbudgettet på 8,5 mio. kr. er sammenlagt med Centerets ramme, derudover er der over-

ført årsværk fra andre centre for 5,9 mio. kr., og der er reduceret med CAS’s andel af gevinstrealiserin-
gen på -0,2 mio. kr.  
Øvrige lønreguleringer er beskrevet nedenfor under tabel 2.i aktiviteten ”Øvrig administration (cen.ram.)” 

De store fald i budgetterede lønudgifter fra 2018 skyldes, at der centralt på denne ramme er placeret 
store effektiviseringspuljer, som skal udmøntes i løbet af årene. Effektiviseringspuljerne holdes samlet for 

at bevare et samlet overblik og sikre, at planlagte effektiviseringer udmøntes på de rammer og aktivite-
ter, hvor den reelle effektivisering planlægges at skulle have effekt. Først når de igangsatte projekter har 
tilvejebragt en gennemarbejdet implementerings- og gevinstrealiseringsplan, kan de konkrete budgetre-
duktioner gennemføres. Dette gælder kun for store, tværgående projekter.  

I praksis betyder det, at denne ramme, har store negative budgetpuljer liggende, som i løbet af året re-

duceres ved, at der omplaceres lønmidler fra de øvrige centres rammer. Således vil denne rammes løn-
budget stige i løbet af budgetåret. Fra 2019 er der på denne ramme placeret effektiviseringspuljer på løn 
for i alt godt -7,4 mio. kr. vedr. projekt Administrative effektiviseringer fase 3. 

Øvrige udgifter viser nogle mindre udsving, som fra 2017 til 2018 hovedsagligt skyldes, at der er et lille 

fald lille i de samlede IT udgifter jf. nedenfor i tabel 2. Fra 2018 er der indbudgetteret forventede effekti-
viseringer på Monopolbrud, og derudover er der i 2019 afsat 0,4 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner. 

Budgettet viser en stigning fra 2017 til 2018, som udover, at 2017 er i 17’-priser og 2018 og frem er i 
18’-priser, hovedsagligt skyldes:  

Øvrig administration (cen.ram.): 
 stigningen fra 2017 til 2018 skyldes, at lønbudget i 2017 i oprindeligt budget var 1,8 mio. kr. hø-

jere end i 2018 og frem på grund af bl.a. manglende tilpasninger.
 derudover er aktiviteten reduceret med netto -1,0 mio. kr., fra 2018. Der er to forklaringer til

denne bevægelse. For det første er budgettet reduceret med -1,5 mio. kr. i forbindelse med 2.
del af centraliseringen af regnskabsfunktionen. For det andet er aktiviteten opjusteret med ca.
0,5 mio. kr. fra 1. fase af centraliseringen af regnskabsfunktionen.

 Lønbudgettet er i 2018 og 2019 blevet forhøjet med henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til 2
projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring.

 I forbindelse med ny organisering indenfor HR, Kommunikation og Løn at rammen Personale og
Forhandling er nedlagt og budgettet på 8,6 mio. kr. er sammenlagt med Centerets ramme, der-
udover er der overført årsværk fra andre centre for 5,9 mio. kr. og der er reduceret med CAS’s
andel af gevinstrealiseringen på -0,2 mio. kr.

På IT, KMD er budgettet tilpasset en forventning om, at ATP overtager den ene af hovedaftalerne fra og 
med 2018. (KOMBIT og ATP forhandler pt.). 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Øvrig administration (cen.ram) 33.453 46.273 46.128 45.124 45.124

HR og Kommunikation 220 223 223 223 223

Telefoni og kopi 825 836 1.241 836 836

IT, KMD 14.678 10.232 10.232 10.232 10.232

IT, Øvrige 2.084 3.324 3.329 3.329 3.329

Øvrig administration (sekretariat) 1.957 2.085 2.085 2.085 2.085

Administrative effektiviseringer -100 -599 -8.029 -8.029 -8.029

Prisme/SD 3.306 3.548 3.548 3.548 3.548

Ledelsesinformation 1.110 1.124 1.124 1.124 1.124

Monopolbrud 0 -105 -2.435 -2.435 -2.435

IT-forsyningen 15.248 17.012 17.232 17.315 17.012

IT, Tværgående 500 508 508 508 508

Øvrig administration (digitalisering) 36 136 136 136 136

Økonomistyring og finans 918 930 930 930 930

Nettobevilling i alt 74.236 85.527 76.252 74.926 74.624

Tabel 2  Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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IT-Øvrige er pga. konstaterede udgiftsstigninger blevet opjusteret, så det svarer til de forventede udgif-
ter i 2018 og frem.  

Øgede udgifter til IT-forsyningen fra 2018 som følge af ny teknologisk strategi og investeringsplan samt 
serviceaftale ITF føderationsløsningen. 

Fra 2018 falder budgettet henover årene, og de væsentligste bevægelser er: 

Der er på Telefoni og Kopi i 2019 afsat 0,4 mio. kr. til 13 nye/udskiftning af kopimaskiner på Rådhus og i 
Sundhedscenteret. 

På Administrative effektiviseringer skyldes afvigelserne, at der er indlagt betydelige effektiviseringspuljer, 

dvs. forventninger om reduktioner i budgettet. Fra 2019 er indregnet en reduktion på -7,4 mio. kr. vedr. 
fase 3. 

På Monopolbrud er der indlagt effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om reduktioner i budgettet. Dette 
projekt er blevet forsinket 1 år, og gevinstrealiseringen er foreløbig udskud til 2018 -0,1 mio. kr. og fra 

2019 -2,4 mio. kr.  

3.2 Prioriteringsforslagets konsekvenser for aktiviteter 

Portefølgepulje - ingen tilkøb af digital understøttelse af projektstyring kun basis-system: Forslaget ved-
rører digital understøttelse af arbejdet med kommunens projektportefølje, hvor der etableres et overblik 
over kommunens projekter og deres fremdrift. I stedet for et dedikeret system, varetages opgaven af 
basis-systempakken og mere håndholdte processer til samling af ledelsesinformation. 

Bedre styring og prioritering - projekter og programmer: Budgettet skal anvendes på løbende kompeten-
ceudvikling i program-/projektstyring, så implementeringen og udviklingen af porteføljeledelse sikres og 
understøttes. Forslaget er således en investering i, at organisationen bliver bedre til styre og gennemføre 
projekterne samtidig med, at det er de rigtige projekter, der igangsættes. 

Digitalt regnskab 2017-2020:Budgettet er afsat til at Egedal Kommune kan forsætte med at publicerin-
gen af digitalt regnskabet på kommunens hjemmeside. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CAS18-103 D: Porteføljepulje - 

ingen tilkøb af digital 

understøttelse af 

projektstyring kun 

basissystem

IT-Tværgående -128 -128 -128 -128

Total reduktion -128 -128 -128 -128

CAS18-101 D: Bedre styring 

og prioritering - projekter og 

programmer

Øvrig administration 

(digitalisering)

100 100 100 100

CAS18-103 D: Digitalt 

regnskab 2017-2020

Øvrig administration 

(cen.ram)

110 105 105 105

Total udvidelse 210 205 205 205

Reduktion 

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Løn En stor del af rammens budget anvendes til aflønning af medarbejdere. 
Rammen skal sikre lokal løndannelse, hvilket betyder, at der skal sikres løn-
stigninger indenfor det fastlagte lønbudget. 

Budgettet er på baggrund af budget 2017-2020 justeret med centraliserin-
gen af regnskabsfunktionen del 2. og konsekvenser af ny organisering og 
standardiserede arbejdsgange indenfor HR, Kommunikation og Løn. 

Derudover er der i 2018 og 2019 er indarbejdet løn til en projektleder til 
udbud af økonomisystem og likviditetsmedarbejder. 

2. IT kontrakter Det absolut største udgiftsområde på rammen er IT. 

IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af 

KMD-systemer samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af 

disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 35,7 mio. kr. 
De fleste IT-kontrakter er fastprisaftaler, men særligt abonnement og kon-
trakt til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da der er tale om for-
brugsafregning. 

3. Effektiviseringer Der er indlagt betydelige effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om reduk-
tioner i budgettet. Effektiviseringerne vedrører ”Administrative effektivise-
ringer” og Monopolbrud. 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 

Budgettet er fordelt i 1/12 dele med følgende undtagelser: Der er i april taget højde for særlig ferie-
godtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års 
erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2018. Lønrefusion er 
indregnet i juni og december. Årsagen til det væsentlige udsving i december er effektiviseringen på -
7,2 mio. kr. vedrørende projekt Administrative Effektiviseringer, der foreløbigt er periodiseret i decem-

ber.  

Øvrige udgifter: 
Rammen indeholder mange aktiviteter, udsvinget i januar skyldes, at 75 % af basisbidraget til IT-
Forsyningen betales i januar, udsvinget i juni skyldes betalingen af de restende 25 % af basisbidraget 
og betaling for kontakter til IT-Forsyningen. I august skyldes udsvinget effektiviseringspuljen vedrøren-
de Indkøb/IT. 
Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Dette er dels i forhold til faste beta-

lingsaftaler og dels fordi en del udgifter falder spredt over året. 

Indtægter: 
Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Løn Forventninger om betydelige 
administrative effektiviserin-
ger i de kommende år har 
stor indflydelse på CAS’ løn-
budget. Dels skal der sikres 
realisering af egne effektivi-

seringskrav og dels skal CAS 
sikre en korrekt udmøntning 
af effektiviseringer på kom-
munens samlede rammer. 

For kommu-
nen samlet 
set skal der 
realiseres 
effektiviserin-
ger på det 

administrative 
område for 
7,4 mio. kr. 
fra 2019. 

Der skal udar-
bejdes en pro-
jektplan for 
gevinstrealise-
ringen. 

Centerchef og 
ansvarlige per-
sonaleledere 

2. IT Særligt afregning til IT-

forsyningen er forbundet 
med risici. Dels er afregnin-
gen forbrugsbestemt, dvs. 

afhængig af de opgaver, 
som kommunens bestiller 
hos IT-forsyningen og dels 
opstår der løbende nye krav 

og forventninger til de opga-
ver som IT skal kunne løse, 
særligt ift. sikkerhed og 
integration mellem syste-
mer. 

1,5-2,0 mio. 

kr. 

CAS har ultimo 

2016 centrali-
seret bestillin-
gen af Pc’er 

samtidig med, 
at der er indført 
principper for 
PC-udskiftning. 

Endvidere har 
Egedal Kom-
mune sammen 
med de to øvri-
ge ejerkommu-
ner og IT-
Forsyningen 

besluttet, at 
Pc’er fremover 
ikke skal ud-
skiftes efter en 
fast frekvens, 
men i stedet 

udskiftes, når 
de ikke længere 
er anvendelige. 

Digitalisering og 

Effektivisering 

3. Monopol-
brud

Monopolbrudsprogrammet 
indeholder budgetlagte ef-
fektiviseringer på i alt ca. 

2,5 mio. kroner. Gevinstrea-
liseringen sikres via forbed-
rede processer og lavere 
licensomkostninger. 

Programstyregruppen har 

godkendt orientering om, at 
budgetlagte gevinstrealise-
ringer, som følge af reduce-
rede licensomkostninger 
sandsynligvis ikke er reali-
stiske, hvorfor budgetposten 

sandsynligvis skal nedskri-

ves med ca. 2,4 mio. kr. 

 2,4 mio. kr. Programstyre-
gruppen vil 
løbende følge 

op på gevinst-
realiseringspla-
nen for pro-
grammet. 

Digitalisering og 
Effektivisering 
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4. Driftsbudget for Centerets ramme
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for centeret. 

Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i teksten til tabel 2. 

Korrigeret

Budget 

2017

Øvrig administration (cen.ram) 0 0 0 0 0

HR og Kommunikation 0 0 0 0 0

Telefoni og kopi 0 0 0 0 0

IT, KMD 0 0 0 0 0

IT, Øvrige 0 0 0 0 0

Øvrig administration (sekretariat) 0 0 0 0 0

Administrative effektiveringer (tidligere parat til 

fremtiden)
0 0 0 0 0

Prisme/SD 0 0 0 0 0

Ledelsesinformation 0 0 0 0 0

Monopolbrud 0 0 0 0 0

IT-forsyningen 0 0 0 0 0

IT, Tværgående 0 0 0 0 0

Øvrig administration (digitalisering) 0 0 0 0 0

Økonomistyring og Finans 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Øvrig administration (cen.ram) 0 0 0 0 0

HR og Kommunikation 0 0 0 0 0

Telefoni og kopi 0 0 0 0 0

IT, KMD 0 0 0 0 0

IT, Øvrige 0 0 0 0 0

Øvrig administration (sekretariat) 0 0 0 0 0

Administrative effektiveringer (tidligere parat til 

fremtiden)
0 0 0 0 0

Prisme/SD 0 0 0 0 0

Ledelsesinformation 0 0 0 0 0

Monopolbrud 0 0 0 0 0

IT-forsyningen 0 0 0 0 0

IT, Tværgående 0 0 0 0 0

Øvrig administration (digitalisering) 0 0 0 0 0

Økonomistyring og Finans 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Øvrig administration (cen.ram) 33.453.425 46.272.679 46.127.704 45.124.081 45.124.077

HR og Kommunikation 220.254 223.116 223.116 223.116 223.116

Telefoni og kopi 825.422 836.206 1.241.347 836.209 836.208

IT, KMD 14.678.342 10.231.919 10.231.620 10.231.619 10.231.618

IT, Øvrige 2.083.504 3.324.019 3.328.747 3.328.746 3.328.744

Øvrig administration (sekretariat) 1.957.175 2.084.765 2.084.757 2.084.759 2.084.758

Administrative effektiveringer (tidligere parat til 

fremtiden)
-99.782 -599.360 -8.028.552 -8.028.551 -8.028.551

Prisme/SD 3.306.304 3.547.624 3.547.627 3.547.627 3.547.627

Ledelsesinformation 1.109.631 1.124.127 1.124.126 1.124.126 1.124.126

Monopolbrud 0 -104.676 -2.434.784 -2.434.784 -2.434.783

IT-forsyningen 15.248.232 17.012.409 17.231.769 17.314.534 17.012.411

IT, Tværgående 500.000 508.329 508.328 508.328 508.328

Øvrig administration (digitalisering) 35.957 136.416 136.421 136.421 136.421

Økonomistyring og Finans 917.736 929.730 929.727 929.728 929.727

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Centerets ramme

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Øvrig administra-

tion (cen.ram)

Centrets samlede lønudgifter. 

Herudover er der udgifter til annoncer, abonnementer, kompetenceudvikling 
mm. Udgifter til ekstern revision (hele kommunen) og udgifter til system-
bistand på kommunens centrale systemer.
Budgettet er afsat på baggrund af budget 2017, justeret med ændringer for
2018 og frem, bl.a. nedjusteringer af lønbudgettet på baggrund af effektivise-
ringer og omplaceringer af personale fra øvrige centre til CAS i forbindelse
med omlægning af arbejdsgange og ny organisering af HR, Løn samt Kommu-

nikation.

2. HR og Kommuni-
kation

Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen HR og Kommunikation. 
Kommunens samlede annonceudgifter. Dette budget bliver justeret primo 
2018 grundet ny organisering. 

3. Telefoni og kopi Kommunens samlede udgifter til telefonabonnementer og kopimaskiner. Bud-
gettet er tilpasset forventningerne til 2018. I 2019 er afsat 0,4 mio. kr. til 13 

nye/udskiftning af kopimaskiner Rådhus og Sundhedscenter. 

4. IT, KMD Kommunens samlede udgifter til KMD it-systemer er fordelt på 4 hovedaftaler. 
Budgettet er tilpasset en forventning om, at ATP overtager den ene af disse 

hovedaftaler fra og med 2018. (KOMBIT og ATP forhandler pt.) 

5. IT, Øvrig Budgettet er baseret på en del kontrakter. Der er typisk tale om mindre støt-
tesystemer, som anvendes af de øvrige centre. Pga. konstaterede udgiftsstig-
ninger er budgettet tilpasset, så det svarer til de forventede udgifter i 2018 
samt overslagsårene. 

6. Øvrig administra-
tion (sekretariat)

Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Sekretariat, samt kontin-
gent til KL og advokatbistand. Budgettet er afsat på baggrund af budget 2017. 

7. Administrative ef-
fektiviseringer

Samlede budgetlagte effektiviseringspotentialer, som CAS – på hele kommu-
nens vegne - er ansvarlig for realisere. 

8. Prisme/SD Udgifter til kommunes økonomisystem og lønsystem. Budgettet er tilpasset 
forventningerne til 2018. 

9. Ledelsesinforma-
tion

Udgifter til kommunens ledelsessystem. Budgettet er tilpasset forventningerne 
til 2018. 

10. Monopolbrud Forventede effektiviseringer for kommunen samlet set, som følge af KOMBIT’s 

obligatoriske IT-projekt: Monopolbrud. I aktiviteten er på anlægskontoen 
budgetlagt med kendte investeringsbehov fx til nye, mindre it-løsninger, der 
er en forudsætning for implementering af Monopolbruddets nye systemer. 

Programstyregruppen har godkendt orientering om, at budgetlagte gevinst-
realiseringer, som følge af reducerede licensomkostninger sandsynligvis ikke 

er realistiske, hvorfor budgetposten bør nedskrives med ca. 2,4 mio. kroner. 

Programstyregruppen vil løbende følge op på gevinstrealiseringsplanen for 
programmet. 

11. IT-forsyningen Kommunens samlede udgifter til IT-Forsyningen, dvs. den samlede drift af 
kommunens IT (infrastruktur, servere, sikkerhed mv.). Herunder også kom-

munens samlede udgifter til pc-abonnementer til administration og skoler. 

Budgettet er afsat på baggrund af IT-forsyningens budget for 2018 incl. tek-
nologisk strategi og investeringsplan samt serviceaftale ITF føderationsløsnin-
gen. Derudover er der i 2019 og 2020 afsat til licens 

12. IT-Tværgående Budgettet er til anskaffelser og udviklingsaktiviteter m.m. 

13. Øvrig admini-

stration (digitali-
sering)

Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Effektivisering og Digitali-

sering. Kompetencemidlerne er fra 2018 er øget med 0,1 mio. kr. til løbende 
kompetenceudvikling i program-/projektstyring. 

14. Økonomistyring
og Finans

Kompetenceudvikling og kontorhold for afdelingen Økonomistyring og Finans. 
Budgettet er afsat på baggrund af budget 2017. 
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4.1.1 Periodiseret budget for Centerets ramme 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. (1. del) 

Øvrig administration (cen.ram) 
Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele med følgende undtagelser: Der er i april taget højde for særlig fe-
riegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års 
erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2018. Lønrefusion er 

indregnet i juni og december. 

Konsulentbistand er periodiseret i forhold til forventede udgifter i marts, juni, september og december. 
Revision er periodiseret i marts, maj, juni, september, oktober og december. 

Resten er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året. 

HR og Kommunikation 
Der er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året. 

Telefoni og kopi 
Der er hovedsagligt periodiseret efter TDC’s faktureringsperioder. 

IT, KMD 
KMD – Faktureringsaftale betales hver måned og er periodiseret i 1/12 dele. KMD - TSA aftale (Egedal 
kommune) er periodiseret i 1/12 dele med 2/12 dele i januar og i 0 i december. 

IT, Øvrige 
Indeholder en del kontrakter med forskellige forfaldsdatoer, budgettet er derfor periodiseret med ca. 38 
% i januar, 22 % i februar og den resterende del er fordelt i månederne marts til december.  

Øvrig administration (sekretariat) 
Kontingent til KL er periodiseret og fordelt med 55 % i februar og 45 % september. Øvrige omkostnin-
ger er periodiseret i 1/12, dele, da udgifterne falder spredt henover året.  
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. (2. del) 

Administrative effektiviseringer 

Effektiviseringen på -0,6 mio. kr. vedrørende kontraktstyringsprojektet er foreløbigt periodiseret i okto-
ber. 

Ledelsesinformation 
Ledelsesinformation er periodiseret i forhold til betalingerne i januar, marts. april, juli, oktober og de-
cember. 

Prisme/SD 
Der er periodiseret i 1/12 dele, da der betales månedligt. 

Monopolbrud 
Effektiviseringen på -0,1 mio. kr. er periodiseret i december, da de først forventes at blive udmøntet 

sidst på året. 

IT-forsyningen 
Basisbidraget til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i juni. 
PC abonnementer til administration og skoler er periodiseret med 1/4 dele i januar, april, juli og okto-
ber. Ekstern liniedrift er periodiseret i 1/4 dele i januar, april, juli og oktober.  
Tilkøb og kontrakt er periodiseret i juni. 

IT-Tværgående  
Der er foreløbig periodiseret med 0,125 mio. kr. i januar, maj, september og 0,133 mio. kr. i decem-
ber, da udgifterne forventes at i disse måneder. 
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Øvrig administration (digitalisering) 

Der er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året. Kompetencemidler til løbende 
kompetenceudvikling i program-/projektstyring er periodiseret med 50 % i juni og december. 

Økonomistyring og Finans  
Der er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året. Undtagen konsulentbistand, 

som er periodiseret i januar og december.  
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Center for Administrativ Service 
SOLT, ADM bidrag m.v. 

1. SOLT, ADM bidrag m.v.’s primære aktiviteter
SOLT-projektet ”sælg og lej tilbage” stammer fra 2000 da Ølstykke - og Stenløse kommune indgik i hver 
deres SOLT-projekt.   

Denne ramme indeholder betalingen til leasingafgifterne (huslejen) og kapitalforvalterhonorar. 
Den samlede ramme for SOLT-depotet er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet. 

Administrationsbidraget m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsy-
ningsområdets andel af kommunernes almindelige administrationsudgifter. Derudover er der administra-
tionsbidrag vedr. skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Centeret.  

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Øvrige udgifter. 

0,3 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der er særligt fokus på, at konteringen af leasingafgifterne foreta-

ges i de perioder som de er budgetteret. Målet er, at der ikke fore-
tages periodeforskydninger pga. manglende kontering. 

0 kr. i perio-

deforskydnin-
ger. 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen SOLT, ADM bidrag m.v. fordelt 
på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen SOLT, ADM bidrag m.v.’s driftsbudget 

fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære akti-
viteter.  

Budgettet på Øvrige udgifter udgøres af leasingafgiften til SOLT, mens indtægter total udgøres af Admini-
strationsbidrag m.v.   

Til leasingafgiften (huslejen og kapitalforvalterhonorar) er i 2017 afsat 11,2 mio. kr. og i 2018 7,2 mio. 

kr. Afvigelsen skyldes, at medio 2018 vil Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne blive 
tilbagekøbt, hvilket bevirker at leasingafgifterne falder i 2018 og yderligere i 2019 og frem. 

Indtægterne fra administrationsbidrag på -2,4 mio. kr. er afsat uændret i forhold til budget 2017. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 11.213 7.213 5.623 5.623 5.623

Udgifter totalt 11.213 7.213 5.623 5.623 5.623

Indtægter totalt -2.329 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360

Nettobevilling i alt 8.884 4.853 3.263 3.263 3.263

Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

481



Der er to aktiviteter på rammen, SOLT indeholder kun øvrige udgifter og Administrationsbidrag m.v. in-
deholder kun indtægter, så derfor viser tabel 2 det samme som tabel 1. Der henvises til tabel 1 for for-
klaring af udviklingen i budget- og overslagsårene. 

Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal leasingkontrak-
ter og deres restgæld

Antal kapitalforvalte-
re

Leasingafgiften (huslejen) falder ved tilbagekøbet medio 2018 af Sand-
bjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne. 

Kapitalforvalterhonorar på 0,4 mio. kr. er fordelt på to kapitalforvaltere. 

2. Administrationsbidrag

– affaldshåndtering

98 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndteringen. 

Administrationsbidraget beregnes som 5 % af nettodriftsudgifterne på af-
faldsområdet. 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. 

Øvrige udgifter: 
Leasingafgiften (huslejen) betales jf. kontrakterne, fire gange om året i marts, juni, september og de-
cember.  

Medio 2018 vil Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne blive tilbagekøbt, hvilket 
bevirker at leasingafgiften falder de sidst 2 kvartaler. 
Kapitalforvalterhonoraret betales hvert kvartal, marts, juni, september og december. 

Indtægter: 
Administrationsbidraget vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center falder i marts/april. Admi-

nistrationsbidragene vedr. skadedyr og affaldshåndtering falder ultimo året i forbindelse med regn-
skabsafslutningen.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

SOLT 11.213 7.213 5.623 5.623 5.623

Administrationsbidrag m.v. -2.329 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360

Nettobevilling i alt 8.884 4.853 3.263 3.263 3.263

Tabel 2 Driftsbudget for center for SOLT, ADM bidrag m.v. fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. SOLT Størrelsen på kommunens 
leasingafgifter er betinget af 
udviklingen i renteniveaet. 

Nordania har varslet opju-
steringer på rentemargina-

len for Ølstykke-aftalerne i 
2018, da der har været ne-
gativ rente i 2017. 

I budgettet 
anvendes en 
rente på 1,65 
%. En rente-
stigning på 
1 %-point (fra 

1% til 2%) vil 
jf. prognose-
modellen be-
tyde en stig-
ning i leasing-
afgifterne 

På 8,8 mio. 
kr. Kommer 

der en rente-
stigning på 3 
%-point vil 
det betyde en 
stigning på 

13,2 mio. kr. 
(i leasingafgif-
ter. 

Kontrakterne 
åbner mulighed 
for, at der be-
nyttes forskelli-
ge typer af 
renter, fx CI-

BOR eller EU-
RIBOR. 

Nordania har 
oplyst, at ren-
teniveauet ikke 

umiddelbart er 
til forhandling. 

Økonomistyring 
og Finans 

4. Driftsbudget for rammen SOLT, ADM bidrag m.v.
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 1. 

Korrigeret

Budget 

2017

SOLT 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag m.v. 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

SOLT 0 0 0 0 0

Administrationsbidrag m.v. 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

SOLT 11.213.000 7.213.004 5.623.000 5.623.000 5.623.000

Administrationsbidrag m.v. -2.328.920 -2.360.391 -2.360.393 -2.360.393 -2.360.393

Tabel 4: Aktivitetsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v.

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen SOLT, ADM bidrag m.v. 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

SOLT 
Leasingydelsen betales jf. kontrakterne fire gange om året i marts, juni, september og december. 
Medio 2018 vil Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne blive tilbagekøbt, hvilket 
bevirker at leasingafgifterne falder de sidst 2 kvartaler. 

 Kapitalforvalterhonoraret betales ligeledes hvert kvartal. 

Administrationsbidrag 
Der er ikke budgetteret med udgifter på denne aktivitet. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

SOLT 
Der er ikke budgetteret med indtægter på denne aktivitet. 

Administrationsbidrag 
Administrationsbidraget vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center falder i marts/april. Admi-
nistrationsbidragene vedr. skadedyr og affaldshåndtering falder ultimo året i forbindelse med regn-
skabsafslutningen.  
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Center for Administrativ Service 
Fælles for alle – lønpuljer m.v. 

1. Fælles for alle – lønpuljer m.v.’s primære aktiviteter

 Seniorjob: Vedrører personer, der er berettigede til efterløn og opbruger deres dagpengeret
mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ordningen indebærer, at Egedal Kommune har pligt til, at
ansætte den pågældende borger i seniorjob.

 Elever: I Egedal Kommune ansættes hvert år fire HK-elever, i 2017 er kun ansat to elever.

 Uddannelsespuljer finansierer centralt fastsat kompetence- og organisationsudvikling.

 Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold,
mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til
psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Indenfor fastsatte rammer dækkes udgiften centralt.

 Øvrige: Omfatter centralt afholdte udgifter til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
(AFU), tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED og
arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøudvalg.

 Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter til løn, overenskomstbestemte midler m.v. som

fordeles til kommunens enheder i løbet af året. Herunder ligger også barselspuljen, som er den
største af de centrale lønpuljer.

 Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenestemandspensionister, børne-
pensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspensionister er
genforsikret, men der eksisterer også tjenestemandspensionister, som ikke er genforsikret,
herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere

skattemedarbejdere, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen.

 Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og –
ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i
forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringssel-

skab i forhold til administrationen af arbejdsskader og -ulykker og der er tegnet særskilt ar-
bejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidigt med en er-

statningssum på over 2,5 mio. kr. Derudover Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring
(AES).

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. Driftsbudgettet. 

1,4 mio. kr. 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 

endeligt årsresultat. Lønbudgettet. 

1,2 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Krisehjælpshenvisninger med henvisningsårsagen "Stress og Ud-
brændthed" skal reduceres med 25 % ift. 2016 tallet, ifølge Syge-

fraværs- og stressindsatsen for 2018. I 2016 blev der henvist 69. 

- 25 % ift.
2016 tallet
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3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles for alle – lønpuljer m.v.’s ramme 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Fælles for alle – lønpuljer m.v.’s drifts-

budget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktivite-
ter/primære aktiviteter.  

Der er en stigning på budgettet fra 2017 til 2018 og frem. De væsentligste bevægelser udover pris- og 
lønstigningen fra 2017 til 2018: 

Løn: Der er indarbejdet aktivitetsstigning fra 2017 til 2018 på løn til seniorjobber og der er ansat to færre 
elever i 2017 end i 2018. Derudover skyldes udsvinget, at der i 2017 løbende bliver udmøntet midler fra 
barselspuljen ud til de respektive enheder. 
Stigning fra 2018 til 2019 skyldes, at tre-partsmidlerne i 2018 er blevet udmøntet til respektive centre. 

Øvrige udgifter: Der er aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejds-

skade- og ulykkesforsikring fra 2017 til 2018, som også forventes at stige i overslagsårene.  

Indtægter: Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes, at der er indregnet aktivitetsstigning på seniorjobber og 
dermed øgede refusionsindtægter. I overslagsårene forventes et uændret niveau.  

I forhold til budget 2017 er der i 2018 indarbejdet aktivitetsstigninger på aktiviteterne Seniorjob, Tjene-

stemandspension og Interne forsikringspuljer (selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring). 
Derudover skyldes udsvinget, dels at der i 2017 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til 
de respektive enheder, og at tre-partsmidlerne i 2018 er blevet udmøntet til respektive centre.  

Der er i 2018 og frem fejlagtigt fratrukket -0,150 mio. kr. på aktivitet elever, som skulle have været fra-
trukket på aktiviteten uddannelsespuljer m.v.. Fejlen vil blive rettet ved 1. budgetopfølgning i 2018. 

Udsvinget på elever skyldes, at det er besluttet at ansætte to færre elever i 2017. 

Uddannelsespuljer er blevet reduceret i 2017 i forbindelse med reduktion af rådgivningsudgifter. I 2018 
og frem er puljen også blevet reduceret. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 22.679 24.059 27.196 27.517 27.517

Øvrige udgifter 27.643 28.855 30.595 32.194 34.109

Udgifter totalt 50.322 52.914 57.791 59.711 61.626

Indtægter totalt -4.159 -4.655 -4.655 -4.655 -4.655

Nettobevilling i alt 46.163 48.259 53.136 55.057 56.971

Tabel 1 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Seniorjob 6.019 6.360 6.360 6.360 6.360

Elever 1.891 1.401 1.361 1.682 1.682

Uddannelsespuljer m.v. 1.134 1.402 1.402 1.402 1.402

Krisehjælp 701 761 761 761 761

Øvrige 1.401 1.419 1.419 1.419 1.419

Lønpuljer 10.693 11.576 14.754 14.754 14.754

Tjenestemandspension 19.982 20.570 21.300 22.029 22.759

Interne forsikringspuljer 4.343 4.769 5.780 6.650 7.835

Nettobevilling i alt 46.163 48.259 53.136 55.057 56.971

Tabel 2 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Prioriteringsforslagets konsekvenser for aktiviteten 
Konsekvenserne ved reduktionen af uddannelsespuljen er at en stor del af midlerne er bundet i faste 
tilbagevendende udgifter, så det er begrænset mht. at kunne finansiere nye kompetenceudviklings tiltag 
for organisationen. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal personer i se-
niorjob

Puljen til seniorjob er fastsat efter det antal seniorjobbere, der pt. er an-
sat. Udgiften er afhængig af kommunens generelle beskæftigelsesgrad. 

I 2018 skønnes, at der vil være den samme tilgang af seniorjobbere som i 
2017 (8 personer fordelt ud over året), da der ikke har været væsentlige 
ændringer i reformerne på dagpengeområdet. 

2. Lønpuljer Barselspuljen er den største pulje. Den er beregnet på baggrund af regn-
skab 2016 og forventningerne til 2018. De øvrige puljer er afsat uændret i 
forhold til budget 2017-20. Tre-partsmidler 2018 er blevet udmøntet til 

respektive centre. 

3. Antal tjenestemands-
pensionister

Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd 
primo 2017 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem. 

4. Interne forsikringspul-

jer

Der bliver årligt udarbejdet en aktuarberegning/fremskrivning, hvis formål 

er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre 
det rette årlige henlæggelsesbeløb. Budgettet er afsat i forhold til aktuar-
beregningen fra 2017, minus 2 mio. kr. på baggrund af tidligere års regn-
skabsresultater. 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 

Lønudgifter til elever og seniorjobbere er budgetteret nogenlunde jævnt henover året. Udsvingene i 
grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen og øvrige lønpuljer der udmøn-
tes ultimo året til de respektive enheder. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CAS18-107 D: Tværgående 

uddannelsespulje reduceres 

med 12 %

Uddannelsespuljer m.v. -150 -150 -150 -150

Total reduktion -150 -150 -150 -150

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 

Reduktion
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Øvrige udgifter: 

Øvrige udgifter bliver periodiseret efter flere forskellige principper, en stor del er i 1/12 dele, da mange 
udgifter ligger spredt henover året. Udsvingene skyldes hovedsagligt: Krisehjælp - hvor størstedelen 
falder i januar, Interne forsikringspuljer - hvor forsikringspræmie og aktuarberegning falder i febru-
ar/marts, samt uddannelsespuljer der er periodiseret i maj og december. Derudover er bidraget til Ar-
bejdsmarkedets Fond for Udstationere (AFU) og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), 

periodiseret 4 gange årligt april, juni/juli, oktober og december. 

Indtægter: 
Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele, da staten udbetaler refusion 
månedligt. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Seniorjob Risikoen for, at vi modtager 
flere/færre end de anslåede 

seniorjobbere er til stede, da 
fremskrivningen er baseret 
på et skøn. 

Plus/minus 
0,4 mio. kr. 

Tæt budgetop-
følgning og 

opfølgning på 
aktiviteter. 

HR og Kommu-
nikation 

2. Barsel Risiko/usikkerhed for et 
større/færre antal medar-
bejdere på barsel med efter-
følgende barselsrefusion end 
vurderet og beregnet, da 

dette sker baseret på skøn. 
Ligeledes usikkerhed i be-
regningerne af puljestørrel-
sen i forhold til, hvordan 
mor/far vælger, at fordele 
barselsperioden imellem sig, 
med efterfølgende fordeling 

af refusionen. 

Plus/minus 
0,8 mio. kr. 

Tæt budgetop-
følgning og 
opfølgning på 
aktiviteter. 

Personale og 
Forhandling 

3. Tjeneste-

mandspen-
sioner

Risiko/usikkerhed i forhold 

til, hvornår tjenestemands-
ansatte medarbejdere væl-
ger at gå på pension og hvor 
længe pensionen skal udbe-

tales. 

Plus/minus 

0,5 mio. kr. 

Tæt budgetop-

følgning og 
opfølgning på 
aktiviteter. 

Personale og 

Forhandling 

4. Selvforsik-
ring på ar-
bejdsska-
der/-

ulykker

Risiko i forhold til dyrere 
arbejdsskader/-ulykker end 
skønnet blandt andet ud fra 
aktuarberegning. Den særli-

ge risiko ved skader på flere 
personer samtidigt med 
erstatningssum på over 2,5 
mio. kr., er der tegnet sær-
lig forsikring på, dog med en 
selvrisiko. 

Fra -0,5 til 2,0 
mio. kr. 

Daglig ar-
bejdsmiljøleder 
der skal sikre 
opprioriteret og 

forebyggende 
indsats i forhold 
til arbejdsmiljø-
området. 

Personale og 
Forhandling 
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4.Driftsbudget for rammen Fælles for alle – lønpuljer m.v.
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Seniorjob Budgettet til seniorjob er fastsat efter det antal seniorjobbere, der pt. 
er ansat og deres forventede afgang. Derudover skønnes i 2018, at 
der vil være den samme tilgang af seniorjobbere som i 2017 (8 perso-
ner fordelt ud over året), da der ikke har været væsentlige ændringer i 

reformerne på dagpengeområdet. 
Lønudgiften for en seniorjobber er i gennemsnit ca. 340.000 kr. De 
samlede forventede udgifter til seniorjobbere totalt set for samtlige 

seniorjobbere svarer til ca. 30 fuldtidsansatte i 2018. Refusionen udgør 
ca. 142.000 kr. pr. fuldtidsansat. 

2. Elever Der er beregnet på de elever, der er ansat inkl. kendte barsler. De nye 

elever i årene frem, er beregnet med to ansættelser i 2017 og fire 
ansættelser om året fra 2018 og frem. I 2017 er ansat en ungelev og 
en voksenelev og fremadrettet er budgetteret med to ungelever + to 
voksenelever. 
Øvrige omkostninger vedr. eleverne er sat til 0,084 mio. kr. om året. 

Der er fejlagtigt fratrukket -0,150 mio. kr. på denne aktivitet, som 
skulle have været fratrukket på aktiviteten uddannelsespuljer m.v. 
Fejlen vil blive rettet ved 1. budgetopfølgning i 2018. 

Korrigeret

Budget 

2017

Seniorjob 0 0 0 0 0

Elever 0 0 0 0 0

Uddannelsespuljer m.v. 0 0 0 0 0

Krisehjælp 0 0 0 0 0

Øvrige 0 0 0 0 0

Lønpuljer 0 0 0 0 0

Tjenestemandspension 0 0 0 0 0

Interne forsikringspuljer 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Seniorjob 0 0 0 0 0

Elever 0 0 0 0 0

Uddannelsespuljer m.v. 0 0 0 0 0

Krisehjælp 0 0 0 0 0

Øvrige 0 0 0 0 0

Lønpuljer 0 0 0 0 0

Tjenestemandspension 0 0 0 0 0

Interne forsikringspuljer 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Seniorjob 6.018.841 6.359.556 6.359.562 6.359.561 6.359.562

Elever 1.890.525 1.401.403 1.360.903 1.682.059 1.682.058

Uddannelsespuljer m.v. 1.134.283 1.402.374 1.402.374 1.402.375 1.402.376

Krisehjælp 700.930 760.740 760.739 760.739 760.739

Øvrige 1.400.963 1.419.254 1.419.259 1.419.258 1.419.259

Lønpuljer 10.692.752 11.576.025 14.753.714 14.753.713 14.753.715

Tjenestemandspension 19.981.728 20.570.257 21.299.690 22.029.132 22.758.573

Interne forsikringspuljer 4.343.015 4.769.383 5.780.082 6.649.810 7.834.675

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3. Uddannelsespuljer m.v. Budgettet dækker aktiviteter som centralt fastsatte kompetence- og 

organisationsudvikling samt årligt tilbagevendende større arrangemen-
ter f.eks. ledersamlinger og foredrag, chefgruppeseminar mv. Herud-
over dækkes den årlige udgift til rekrutteringssystem. 
Budgettet er blevet reduceret med -0,150 mio. kr. fra 2018 og frem. 
Det betyder, at der er begrænset midler til at finansiere nye kompe-

tenceudviklings tiltag for organisationen. 

De -0,150 mio. kr. er fejlagtigt fratrukket på aktiviteten elever. Dette 
vil blive rettet ved 1. budgetopfølgning i 2018. Budgettet vil herefter 
udgøre 1,1 mio. kr. til uddannelsespuljen. 

4. Krisehjælp Jf. kontakten med Falck Healthcare er aktiviteten er delt op i 105 sa-
ger og 21 ekstra sager. Prisen pr. sag er sat til 4.600 kr. Derudover er 
der afsat til 162 ekstra timer a 1.120 kr. pr. time. 

5. Øvrige Budgettet til Øvrige er stort set afsat uændret i forhold til budget 
2017. Budgettet til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring 
(AES) er flyttet til aktiviteten Interne forsikringer, og Sundhedsordning 

for alle medarbejdere er flyttet til Centerets ramme. 

6. Lønpuljer Barselpuljen er på baggrund af regnskab 2016 og forventningerne til 
2017 øget med 1,7 mio. og udgør 9,349 mio. kr. i budget 2018. Øvri-
ge lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget 2017-20. Seniorpuljer 
forventes, at udgøre 0,178 mio. kr.. TR/MED-kompensation er afsat til 

1,313 mio. kr. 
Resultatløn-puljen ledelsesniveau 1+2 er fastsat til 0,736 mio. kr. 
Tre-partsinitiativer - kompetence/andet er udmøntet til respektive 
centre for 2018 og fra 2019 er afsat 3,178 mio. kr. 

7. Tjenestemandspension Politikere: Syv pensioner. 

Administration – udbetalinger: Tjenestemænd hvor hovedparten er 
genforsikret i SAMPENSION: 272 egenpensioner og opsatte pensioner, 
forventning om en tilgang på 15 personer og afgang på fem personer 
om året svarende til en stigning på 1,8 mio. kr. om året i overslagså-
rene. 

Herudover er der 11 gl. skattefolk, to lærere i lukket gruppe u/63½ år 

og 17 lærere over trin 44 - indlagt en forventning om tilgang af 1 om 
året svarende til 120.000 årligt for alle tre grupper. 

Administration – udbetalinger: Indtægter fra SAMPENSION: 236 egen-
pensioner og opsatte pensioner, forventning om en tilgang på 15 per-
soner og en afgang på fem om året svarende til -1,2 mio. kr. om året i 

overslagsårene. 

8. Interne forsikringspuljer Aktuarberegning fra 2017 er fratrukket 2 mio. kr. årligt på baggrund af 
tidligere års regnskaber. Herudover er afsat budget til Arbejdsmarke-
dets Erhvervssygdomsforsikring (AES). 
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Fælles for alle – lønpuljer m.v. 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Seniorjob 
Lønudgiften er periodiseret konkret i forhold til de enkelte seniorjobberes løn og forløb. De nye er for-
delt henover året. 

Elever 
Lønudgiften er periodiseret konkret i forhold til antal elever i de enkelte måneder og øvrig drift er peri-
odiseret i 1/12 dele, da udgifter falder nogenlunde jævnt henover året. 

Udsvingene i maj og december skyldes, at der fejlagtigt på elever er fratrukket -0,150 mio. kr. fordelt 

på månederne maj og december. 

Uddannelsespuljer m.v. 
Uddannelsespuljerne er foreløbig periodiseret med 50 % i maj og december. 
Størstedelen af annoncer er periodiseret i februar og resten i august, da udgifterne falder i disse måne-
der.  

Krisehjælp 
Der er periodisereret med betaling for 105 sager i januar og 21 ekstra sager i december, mens ekstra-
timerne er i 1/4 dele (marts, juni, september og december). 

Øvrige 

Tjeneste kørsel for administrative personale udbetales månedlig, og er derfor periodiseret i 1/12 dele 
med lidt mere i januar og december. 
Udgifter til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er periodiseret 4 gange årligt april, juli, 
oktober og december. 
Arbejdsmiljøudvalg er periodiseret i juni og november, da aktiviteterne forventes i disse måneder, und-
tagen udgifter til SafetyNet, der er 1/12 dele, da der betales månedligt. 

MED/arbejdsmiljø er periodiseret i maj og november da aktiviteterne forventes i disse måneder. 

Lønpuljer 
Barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 10 gange om året. Der er periodiseret med 17 % i 
februar og august, ingen i januar samt august og 8 % i resten af månederne.  

Resultatlønspuljen ledelsesniveau 1 og 2 bliver udmøntet med ca. 67 % i november og 33 % i decem-
ber. Resten af lønpuljerne bliver udmøntet i november, hvilket også giver en væsentlig afvigelse. 

Tjenestemandspensioner 
Der er periodiseret i forhold til de forventede udbetalinger af pensioner og indbetalinger fra SAMPENSI-
ON. 
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Interne forsikringspuljer 

Der er periodiseret med, at forsikringspræmie og aktuarberegning falder i februar/marts, Arbejdsmar-
kedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), er periodiseret april, juni, oktober og december. Resten er 
fordelt i 1/12 dele. 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Seniorjob 

Indtægten er periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusion månedligt. 
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Center for Administrativ Service  
Den centrale refusionsordning 
 

1. Den centrale refusionsordnings primære aktiviteter 
Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. serviceloven til særlig støtte som 
f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og 
personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre mens 
statsrefusionsindtægten budgetteres i Center for Administrativ Service, da beregningen foretages i den 
centrale økonomifunktion.   

 
2. Resultatmål 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. 

0,8 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Til at understøtte det finansielle mål, skal der ske en gennemgang 
og kvalitetssikring af arbejdsgange, således at der ved den endeli-
ge restafregning kun er en difference på +/-0,8 mio. kr. ift. bud-
getteret. Dette sikres ved at kvalificere den foreløbige restafreg-
ning, således at refusionen holdes inden for det refusionsberettige-

de år. 

Den foreløbige 
restafregning 
foretages in-
denfor regn-
skabets sup-

plementsperi-
ode.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den centrale refusionsordnings ramme 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Den centrale refusionsordnings driftsbud-

get fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære 
aktiviteter.  
 

 
 
Forskellen mellem 2017 til 2018, skyldes hovedsagligt at der i 2017 er en merindtægt på 1,8 mio. kr. fra 
endelig restafregning vedr. regnskab 2016, da der er hjemtaget for lidt refusion i 2016.  

 

 
Da der kun er en aktivitet på rammen Den centrale refusionsordning, så viser tabel 2 det samme som 
tabel 1. Der henvises til tabel 1 for forklaring af udviklingen i budget- og overslagsårene. 
 
Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 0 0 0 0 0

Udgifter totalt 0 0 0 0 0

Indtægter totalt -18.175 -16.605 -16.605 -16.605 -16.605

Nettobevilling i alt -18.175 -16.605 -16.605 -16.605 -16.605

Tabel 1 Driftsbudget for Den centrale refusionsordning fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Den centrale refusionsordning -18.175 -16.605 -16.605 -16.605 -16.605

Nettobevilling i alt -18.175 -16.605 -16.605 -16.605 -16.605

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Den centrale refusionsordning fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020
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3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Antal personer om-
fattet af Den cen-
trale refusionsord-
ning

Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig restaf-
regning vedr. Regnskab 2016. Forudsætningen for at hjemtage refusion er, 
at udgiften er større end de beløbsgrænser, som udmeldes af ministeriet. 
I 2015 udgjorde refusionen 113 personer, mens der i 2016 blev udbetalt 
refusion til 120 personer. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Der er ikke budgetteret løn på denne ramme. 

Øvrige udgifter: 
Der er ikke budgetteret med øvrige udgifter på denne ramme. 

Indtægter: 

Det periodiserede budget er 1/12 dele – det er tilpasset ministeriets udbetaling af refusion. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Refusion Der er risiko for at hjemtage 
for meget refusion, som 
synliggøres ved den endelige 

restafregning i næste bud-
getår. Konkret betyder det, 
at der skal tilbagebetales til 
refusionsordningen. Dette 
kan ligeledes være gælden-
de ift., at der kan blive 

hjemtaget for lidt refusion. 

I 2017 betød 
en for lidt 
hjemtagen af 

refusion i 
2016, at 
kommunen 
skulle have 
1,8 mio.kr. 
tilbage. 

Tæt samarbej-
de med de re-
spektive centre, 

så den rigtige 
refusion hentes 
hjem, samt 
fokus på at 
justere refusio-
nen så den er 

så retvisende 
som muligt i 

refusionsåret. 
Dette kræver 
konkret, at 
fagcentre kon-
taktes ifb. med 

den foreløbige 
refusion med 
det formål, at 
de kvalificerer 
kr.-beløbet på 
den hjemtagne 
refusion. 

Økonomistyring 
og Finans 
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4. Driftsbudget for Den centrale refusionsordning
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Da der kun er en aktivitet på rammen Den centrale refusionsordning, så viser tabel 4 det samme som 

tabel 1. Der henvises til tabel 1 for forklaring af udviklingen i budget- og overslagsårene. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Den centrale refu-
sionsordning

Da rammen er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i 
ovenstående afsnit 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forud-
sætninger. 

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Den centrale refusionsordning 

Figur 2 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Den centrale refusionsordning 
Periodiseringen er beskrevet i Figur 1. 

Korrigeret

Budget 

2017

Den centrale refusionsordning 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Den centrale refusionsordning 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Den centrale refusionsordning -18.175.150 -16.604.736 -16.604.748 -16.604.751 -16.604.752

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Den centrale refusionsordning

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Center for Administrativ Service 
Byrådet 

1. Byrådets primære aktiviteter
Byrådet: Løn, diæter, repræsentation, mødeaktiviteter, kompetenceudvikling. 

Kommissioner, råd og nævn: Diæter, forplejning og kontingenter/abonnementer. 

Valg: Honorarer, forplejning, interne lønudgifter, information og materialer. 

2. Resultatmål

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og 
endeligt årsresultat. 

0,5 mio. kr. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Byrådets ramme fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Byrådets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetni-
veauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Afvigelsen mellem 2017 til 2018 på 1,7 mio. kr. i mindreudgifter skyldes hovedsagligt det lovpligtige ef-
tervederlag til den afgående borgmester samt merudgifter forbundet med viceborgmesterens langtidssy-
gemelding. 

I 2019 er der budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål, hvorfor udgifterne er højere i 
2019 end i de øvrige budgetår i perioden.  

Valg påvirker både løn og øvrige udgifter: I 2017 og 2021 er der afsat budget til afholdelse af Kommu-
nalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg. I 2019 er der afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og 

valg til Europaparlamentet.   

På øvrige udgifter er Byrådets kompetencemidler og abonnementer øget med i alt 0,5 mio. kr. i 2018 og 
0,3 mio. kr. fra 2019. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 9.933 8.235 9.907 8.235 8.640

Øvrige udgifter 1.862 1.871 2.775 1.672 2.191

Udgifter totalt 11.795 10.106 12.682 9.906 10.831

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 11.795 10.106 12.682 9.906 10.831

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 1 Driftsbudget for Byrådet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019
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Afvigelserne er beskrevet under tabel 1 ovenfor. Derudover indgår en udvidelse af Byrådets budget til 
abonnementer og kompetenceudvikling. 

I 2019 er der budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål, hvorfor udgifterne er højere i 
2019 end i de øvrige budgetår i perioden.  

I 2017 og 2021 er der afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg og i 

2019 er der afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Der er ikke bud-
getlagt med valg i 2018.   

3.2 Prioriteringsforslagets konsekvenser for aktiviteter 

Der er til byrådets medlemmer afsat 0,150 mio. kr. til abonnementer på Danske Kommuner og Frede-
riksborg Amts Avis inkl. Politiken. Budgettet for kompetenceudvikling er øget med 0,350 mio. kr. i 2018 
og 0,150 mio. kr. i efterfølgende år, de udgør herefter 0,553 mio. kr. i 2018 og 0,353 mio. kr. i fra 2019. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Løn til Byrådet Byrådet har besluttet, at den lovbestemte stigning i borgmesterens veder-
lag, der trådte i kraft 1. januar 2017, skal have fuld effekt på vederlæggel-
sen af udvalgsformænd og –næstformænd. Byrådet har samtidig besluttet, 

at vederlæggelsen af udvalgsformænd- og næstformænd skal revurderes 
inden udgangen af 2017 mhp. fastlæggelse af niveauet for 2018 samt 
overslagsårene. 

2. Kommunaldirektørens
åremål

I 2019 skal kommunaldirektørens åremål udbetales 0,9 mio. kr. 

3. Antal valg Der er afsat budget til Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg i 2019 
samt Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsvalg i 2021. Udgifterne til valg 
er anslået i forhold til de sidste afholdte valg. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Byrådet 10.486 9.719 10.380 9.519 9.519

Kommisioner, råd og nævn 382 387 387 387 387

Valg 928 0 1.915 0 925

Nettobevilling i alt 11.795 10.106 12.682 9.906 10.831

Tabel 2 Driftsbudget for Byrådet fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

CAS18-10: D Byrådet, 

kompetenceudvikling og 

abonnementer

Byrådet 500 300 300 300

Total udvidelse 500 300 300 300

Udvidelse

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Kommunalbestyrelsens løn og vederlag er periodiseret i 1/12 dele. 
Kommunaldirektørens løn fordelt i 1/12 dele, med følgende undtagelser: Der er i april taget højde for 
særlig ferie-godtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der taget højde for en løn-
stigning på 1 % pr. 1. oktober 2018.  

Øvrige udgifter: 

Størstedelen af øvrige udgifter, blandt andet mødeaktiviteter, repræsentation, kørsel og medlemskaber 
samt tilskud til politiske partier, er fordelt i 1/12 dele.  

Udsvingene dækker over, at udgiften til abonnementer ligger i januar, drift af Husleje-
nævn/Beboerklagenævne ligger i februar og udgifterne til Taxanævn i februar og august samt Byrådets 
kompetenceudvikling er fordelt i januar, april og oktober. 

Indtægter: 

Der er ikke budgetteret indtægter på denne ramme. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Valg Der kan blive udskrevet 

folketingsvalg i utide 

0,9 mio. kr. Ikke mulig 
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4. Driftsbudget for rammen Byrådet
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Byrådet De ved lov vedtagne vederlagsgrænser, herudover er der afsat budget til re-
præsentation, mødeaktiviteter. Kommunaldirektøren aflønnes også på denne 
aktivitet. 

Til kompetenceudvikling af nye byrådsmedlemmer er afsat 0,2 mio. kr. mere i 
1 år efter valget. 

2. Kommissioner,
råd og nævn

Mødeaktiviteter i de enkelte organer, budgettet er afsat uændret i forhold til 
budget 2017-20. 

3. Valg Antallet af tilforordnede, mængden af forplejning, brugen af materialer, om-
fanget af information. Budgettet er tilpasset i forhold til hvornår der 
skal/forventes afholdt valg. Udgifterne til valg er anslået i forhold til de sidste 
afholdte valg. 

Korrigeret

Budget 

2017

Byrådet 0 0 0 0 0

Kommissioner, råd og nævn 0 0 0 0 0

Valg 0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Byrådet 0 0 0 0 0

Kommissioner, råd og nævn 0 0 0 0 0

Valg 0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Byrådet 10.485.578 9.719.467 10.380.355 9.519.493 9.519.493

Kommissioner, råd og nævn 381.627 386.703 386.708 386.708 386.708

Valg 927.764 0 1.914.768 0 925.163

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Byrådet

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4.1.1 Periodiseret budget for rammen Byrådet 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Byrådet 
Der er hovedsagligt periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder jævnt henover året. Udsvingene dæk-
ker over, at Byrådets kompetencemidler oftest bruges på KL- arrangementer, der afholdes i starten af 
året. Derudover betales abonnementer i januar. I april er der også budgetlagt udbetaling af særlig fe-
riegodtgørelse.  

Kommissioner, råd og nævn 

Udsvingene dækker over, at udgiften til drift af Huslejenævn/Beboerklagenævne ligger i februar (beta-
les til Frederikssund Kommune) og at udgiften til Taxanævn betales i februar og august. 

Valg 
Der er ikke budgetteret med valg i 2018. 
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Center for Administrativ Service 
Anlægsprojekt Monopolbrudsprogram 

1. Anlægsprojekt Monopolbrudsprogram primære aktiviteter
Monopolsbrudprogrammet er et obligatorisk IT- investeringsprogram som alle kommuner er forpligtet til 
at deltage i. KOMBIT er ansvarlig for udbud og kontraktsindgåelse af en række it-systemer, der erstatter 
nuværende kommunale forretningsunderstøttende it-systemer, som KMD tidligere havde monopol på at 
udbyde. Kommunerne er forpligtede til at aftage de nye it-systemer, når de foreligger og på den bag-
grund foretage en række investeringer i ny Infrastruktur og It-sikkerhed.  

2. Resultatmål
De nye forretningssystemer sikrer en sammenhængende digital understøttelse af arbejdsgange og med-
virker til effektivisering af sagsbehandlingen på bl.a. sygedagpenge- og ydelsesområdet. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Overgangen til de nye KOMBIT systemer reducerer fremtidige om-
kostninger til udbud og vedligeholdelse af forretningskritiske it-
systemer 

Udover de gevinster et monopolbrud medfører i form af prisgen-
nemsigtighed og et konkurrencemarked, har der været forventet 
en besparelse på licenspriser fra tidspunktet for ibrugtagning af de 

nye systemer. Disse potentielle besparelser kan ikke kvantificeres 
på nuværende tidspunkt, da systemerne er forsinkede og gevin-
sterne først kan forventes at indtræde fra 2019. 

Faglige/kvalita-
tive mål: 

Beskrivelse af mål Måltal 

Modernisering af rammearkitektur og forudsætningssystemer be-
virker bl.a. øget sikkerhed i forbindelse med bruger- og adgangs-
styring og medvirker til opfyldelse af lovmæssige krav. Endvidere 
tilsikres imødegåelse af IT-revisionens anbefalinger på IT-
sikkerhedsområdet. 

100 % opfyl-
delse af lov-
mæssige krav 
og IT revisio-
nens anbefa-
linger. 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Monopolbrudspro-
grams anlægsbudget fordelt aktiviteter. 

Budgettets fordeling over budgetår afspejler de tidsplaner, der udmeldes løbende fra det overordnede 

Monopolbrudsprogram.  

Ultimo 2016 varslede KOMBIT betydelige forsinkelser som er blevet varslet større i 2. kvartal 2017. Inve-
steringsprofilen i Egedal Kommune påvirkes som en konsekvens, men dog i mindre grad, da investerin-
gerne primært knytter sig til forudsætningssystemer og generel infrastruktur. I monopolprogrammet i 
Egedal fortsætter de planlagte aktiviteter derfor såvel i 2017 som 2018, for at være klar, når forretnings-
systemerne meldes færdige. Budgettets størrelse forventes ikke påvirket, og anlægsudgifterne finansie-

res fortsat af provenuet fra salget af KMD-ejendomme. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Monopolbrudsprogram 1.169 1.205 121 0 0

Nettobevilling i alt 1.169 1.205 121 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Monopolbrudsprojekt fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Programmet er opdelt i følgende projekter/aktiviteter: 

 Støttesystemerne (STS)
 Kommunerens Ydelsessystem (KY)
 Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
 Sags- og partsoverblik (SAPA).
 Ydelsesrefusion (YR)

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Monopolbrudsprogram De nye forretningssystemer baserer sig på en ny it-arkitektur og 
Egedal Kommune er derfor nødt at foretage en række investeringer 
for at kunne modtage og anvende de nye KOMBIT systemer.  Der er 
tale om bl.a. systemer til bruger- og adgangsstyring m.m. 
Der er gennem salg af KMD-ejendomme genereret et provenu, som 
Byrådet har besluttet skal anvendes til at finansiere implemente-

ringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet. Budgettet er 
på den baggrund afsat i forhold til provenuet fra salget. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Monopolbruds-

program 

Betydelige forsinkelser i 

systemleverancerne kan 
påvirke anlægsbudgettet. 

Manglende leverancer af 
fælles kommunale kompo-
nenter kan betyde et øget 
lokalt investeringsbehov. 

Egedal kommune 

kan ikke selv på-
virke tidsplan 
eller systemud-
vikling. Kan dog 
evt. selv anskaffe 
delkomponenter 
om nødvendigt. 

Digitalise-

ring og 
effektivise-
ring 

3.4 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Monopolbrudsprogram 
Udgifterne i 2018 forventes at falde i februar i forbindelse med restfinansiering af en IDM løsning (Iden-
tity Management), der påbegyndes i 2017, i juni i forbindelse med en MO løsning (medarbejdere og 

organisationsdatabase) det resterende beløb i oktober i forbindelse med konsulent og kompetenceud-
viklingsaktiviteter. 
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Center for Administrativ Service 
Anlægsprojekt Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed 

1. Anlægsprojekt Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed
I 2018 indføres den nye Personadataforordning fra EU. Forordningen medfører øgede krav til myndig-
heders håndering af data, herunder især personfølsom data. Forordningen stiller nye og store krav til 
medarbejdernes bevidsthed og viden om informationssikkerhedspolitikken og trusler så som phishings-
mails mv.  

2. Resultatmål
Programmet vil løfte viden om informationssikkerhed, hvorved at risikoen for at kommunen udsættes for 
diverse sikkerhedsbrud fx aktivering af phishing-mails mv. reduceres væsentligt. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Faglige/kvalita-
tive mål: 

Beskrivelse af mål Måltal 

Større viden og bevidsthed om informationssikkerhedstrusler hos 
alle medarbejdere skal forebygge hændelser. 

Alle medar-
bejdere gen-
nemfører 
E learnings-
modul 

3. Anlægsbudget
3.1 Anlægsbudget 
Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Øgede kompeten-
cer og viden om informationssikkerheds anlægsbudget fordelt aktiviteter. 

Budgettet vedrører investeringen i et ekstra modul til E-learning om Informationssikkerhed. Løsningen 
indeholder opsætningen og implementeringen af en e-learningsløsning, der skal anvendes til at undervise 
og informere alle medarbejdere om Informationssikkerhed. 

3.2 Forudsætninger for aktiviteter 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 1 

1. Øgede kompetencer og
viden om informationssik-

kerhed.

Omkostningerne på 0,1 mio. kr. dækker alene udviklingen og im-
plementeringen af løsningen. De løbende driftsomkostninger kan 

afholdes indenfor Aktiviteten IT-Øvrige. 

3.3 Risici 

Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

 Anskaffelse Anlægsrammen for aktivite-
ten kan ikke holdes. 

25-50.000 1. Genanvendelse
af eksisterende
platform.

2. Etablering af

Digitalisering 
og effektivi-
sering 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Øgede kompetencer og viden om 

informationssikkerhed
0 100 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 100 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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samarbejde på 

tværs af kommu-
nen (CSS og 
CSO) for sikring 
af bedst mulig 
pris. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed 

Udgifterne forventes at falde i april i forbindelse med udviklingen og implementeringen af løs-

ningen. 
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Direktion og Udviklingssekretariat 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. 

Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og admini-
strative systemer kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overord-

nede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslut-
ninger.  

Direktion og Udviklingssekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og Udviklingssekretaria-
tet. 

Primære opgaver: 
Direktionen 

 Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktion/centerchefer og den øvrige
organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompeten-

cer og service.

 Direktionens budgetrammer indeholder budget til løn til Direktionen, centerchefer samt personale
knyttet til Direktionen.

 Der er i Direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter, der bruges af hele

organisationen.

Udviklingssekretariatet 

 Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til Direktionen. Den består af Direktionsassistenten og

Udviklingsteamet.

 Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og

projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance.

 Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at or-
ganisationens mål bliver gennemført.

 Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på

helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde.

 Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisa-

tionen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem brugertilfreds-
hedsundersøgelser og borgerinddragelse.

Politisk udvalg:  
Økonomiudvalget. 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi: 

Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme 
Byrådets vision, de politisk strategiske mål og politikker.  

Byrådets vision fra Planstrategi 2015 danner den overordnede ramme for arbejdet: 

 Hverdag og fællesskab i bevægelse

 Muligheder for alle

 Energi og miljø i balance

 Mangfoldighed i den nære natur og kultur

 Let adgang til arbejde.

Med Byrådets beslutning om en kernefortælling og en brand-essens arbejdes der videre med ét brand, 
som skal kommunikere og formidle budskaberne i Byrådets vision. 

De politiske strategiske mål for 2018 medvirker til at realisere aktiviteter og initiativer, der peger i 
visionens retning og målene besluttes endeligt ved budgetvedtagelsen. I 2017 var de strategiske mål: 
Sund i Egedal, Ung i Egedal, Trivsel, Læring og dannelse samt de to mål Promovering af Egedals Byud-

viklingsområder og Involvering af Civilsamfundet, der udløb i 2017 og videreføres i driftsbudgettet. 
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Der lægges ikke nye politisk strategiske mål frem i 2018, hvor det nye Byråd skal påbegynde en revisi-
on af Planstrategien.  

Direktion og Udviklingssekretariat arbejder derudover med organisatoriske mål: 

 Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning

 ”Parat til Fremtiden”

 Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer.

Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariater løbende på at videreudvikle en velfunge-
rende organisation bl.a. gennem: 

 Intern kommunikation

 Styrket kultur

 APV og Trivsel

 Sygefraværsindsatser.

I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsæt-
te ændrede rammebetingelser til en Egedalsk kontekst. Rammebetingelserne stiller krav til en organi-

sation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civil-
samfund. Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der samtidig i 
en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner og medvirker til at øge 

robusthed og modstandskraft på et individuelt-, gruppeplan og i de fysisk rammer.  

Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig og også i højere grad end hidtil 
faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: ”Hvordan 
får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder?” 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetop-
følgningerne. 

En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise 
tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. 

5 % 

Administrationen er ved at ændre praksis fra rammestyring til 
aktivitetsbaseret budgettering. Aktivitetsbudgettering er en mere 
detaljeret budgetlægning, der sikrer, at budgetterne bliver sty-

rende for, hvor mange penge der bruges, hvornår de bruges (kal-

det periodisering), og hvad de anvendes til. 

”Parat til Fremtiden” er et ambitiøst effektiviseringsprogram, som 
Økonomiudvalget satte i gang i 2015. Målet var at effektivisere 
kommunens virksomhed med 125 mio. kr. i 2018 (årsvirkning). 
Metoden var bl.a., at Direktionen/centerchefgruppen opstillede en 
række effektiviseringshypoteser, som efterfølgende afprøves med 

inddragelse af relevante medarbejdere og resultaterne gennemfø-
res efter en drøftelse i MED-systemet. 

I 2017 har det ikke været muligt at gennemføre projektet ”Admi-
nistrative effektiviseringer” efter den ambitiøse tidsplan, hvilket 
betyder en merudgift på ca. 7 mio. kr. i 2018. 

Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejder-
tilfredshed fastholdes. 

Der er gennemført en række effektiviseringer uden for ”Parat til 
fremtiden”. Det samlede effektiviseringsprovenu er vist i tabellen 
i Budgetfokus. 

Det tilstræbes, at Byrådets budgetlægning og økonomistyring 
opfylder den økonomiske politik: 

 Overskud på løbende drift. Driftsoverskuddet skal finansiere

afdrag på gæld, SOLT-indskud og anlægsinvesteringer

 For at imødegå udsving i likviditetsbehovet, er en disponibel
kassebeholdning på 100 – 125 mio. kr. ultimo året nødven-
dig.

125 mio. kr. 

Ca. 7 mio. kr. 

175 mio. kr. 

100-125 mio.
kr.

180 mio. kr. 
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 For at sikre en robust likviditet skal den gennemsnitlige

kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre
minimum 180 mio. kr. (kassekreditreglen).

Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler 
mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder 
rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i 
resultatlønsaftaler. Der er tre fælles handlemål fastlagt i direktø-
rer og centerchefernes resultatlønsaftaler for 2017: 

 Helhedssyn og tværfaglige sammenhængende løsninger
(kvalitet og effektivitet) f.eks.;

o ”Borgerrejser”
o Tæt på tværs

o Flygtningestrategi

 Tæt og transparent styring af aktiviteter og økonomi samt

etablering af et prioriteringsberedskab på 5 %, som kan
bringes i anvendelse i løbet af 2017

 Strategisk ledelseskommunikation

Målene tager udgangspunkt i ”en styrket kultur”, der gennem 
tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borger-

ne skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i 
helheder under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på 
kerneydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projek-
ter om f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetje-
ning inden for den overordnede ramme. 

Bedre strategisk ledelseskommunikation skal medvirke til at øge 

kvalitet og produktivitet ved at give retning og mening for organi-
sationens virksomhed. I 2016 blev den interne nyhedsstrøm fra 
Direktionen intensiveret for at styrke ’oversættelsen’ af overord-
nede mål og budskaber. Et fokus, som er videreført i 2017. 

Hovedformålet med Styrket kultur er, at vi i fællesskab udnytter 

de muligheder, der er i Egedal Kommune i en anerkendende pro-
ces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerken-
delse, respekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbej-
de og tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den 
enkelte borgers oplevelse af mødet med medarbejderne og Ege-
dal Kommune. 

En velfungerende organisation består af et personale, der trives. I 
2017 udarbejdes APV og Trivselsundersøgelse, som kortlægger 
personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På 
baggrund af kortlægningen udarbejdes handleplaner til at løfte 
områder på arbejdspladsen, som ledelsen og medarbejderne i 
samarbejde finder væsentlige. Svarprocenten er på 78 %, hvilket 
anes som højt. 

Direktionen har igennem en årrække arbejdet på at få bragt sy-
gefraværet ned. I samarbejde med Hoved-MED er der arbejdet 
med indsatsen ”Fra fravær og stress til nærvær og trivsel” med 
tiltag fra flere vinkler. Målet er, at sygefraværet skal ned på 4,5 
%. Samtidig arbejdes der med differentierede sygefraværspro-

center i erkendelse af, at nogle medarbejdergrupper på de store 
velfærdsområder er mere udsatte for sygdomme end andre med-
arbejdere. 

4,5 % 
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3. Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 

Løn 

I budget 2018 til 2019 er der indlagt budget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirek-
tørens ramme. 

Øvrige udgifter 
Forskellen mellem 2017 og 2018 skyldes at tallene for 2017 er i 2017 priser. Derudover er der ikke en 
budgetsikkerhedspulje i korrigeret budget 2017 – denne pulje udgør i 2018 og overslagsårene 5 mio. kr. 
p.a. Endeligt er diverse puljer udmøntet i korrigeret budget 2017.

Udsving over årene ved løn skyldes budgetteret fratrædelsesgodtgørelse til ledere.  
Puljemidler og fællesområder i 2017 afviger fra 2018-21. Det skyldes at der ikke var en budgetsikker-
hedspulje i 2017 samt at midlerne til Byrådets strategiske mål er beskåret i 2018. Derudover er diverse 
pulje udmøntet i korrigeret budget 2017.   

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 14.002 15.110 14.935 14.176 14.176

Øvrige udgifter 1.448 8.788 8.788 8.788 8.788

Udgifter totalt 15.449 23.898 23.723 22.964 22.964

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 15.449 23.898 23.723 22.964 22.964

Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og Sekretariater fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Økonomiudvalget

Kommunaldirektørens ramme 8.097 16.449 16.274 15.515 15.515

Direktør m.a. CSS, CSO, CSD 2.729 2.764 2.764 2.764 2.764

Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM 4.624 4.685 4.685 4.685 4.685

Nettobevilling i alt 15.449 23.898 23.723 22.964 22.964

Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater fordelt på udvalg og rammer

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

DOS18-102 D Byrådets 

strategiske mål reduceres 

med 12 %

-723 -723 -723 -723

CEI18-01 D Reduktion af 

konsulentydelser 

(tilbageførsel)

Fælles administration - 

ejendomme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Budgetsikkerhedspuljen 

reduceres til 5 mio. kr. 

Fælles administration
-10.753 -10.753 -10.753 -10.753

Total reduktion -16.476 -16.476 -16.476 -16.476

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.3 Kriterier for afvigelsesforklaringer 

Område Kriterium 

Centeret Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved 

første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium 
på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den månedsvise periodisering. 

3.4 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere

Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, puljer og 
tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og 
drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutnin-

ger. Lønbudgettet dækker 11 direktører og centerchefer samt 5 medarbejdere 
i Udviklingssekretariatet. 

For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for væ-
rende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finan-
siering fra budgetsikkerhedspuljen. 

3.5 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Løn og øvrige udgifter 
Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en jævn, dels da udgifterne vedrører løn og dels 

da der forventes et jævnt forbrugsmønster.   
Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt efter historikken for de enkelte 
måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets politiske budgetopfølgninger. Det drejer 
sig om budgetsikkerhedspuljen og midler til Byrådets strategiske mål. 
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3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Kommunens
samlede
økonomi

De økonomiske risici er rela-
teret til aktivitetsområder i 
andre centre. 
Det drejer sig om et generelt 
udgiftspres, der skyldes 
demografiske udfordringer, 

samt aktivitetsstyrede om-
råder, der er i vækst. 

Der er i bud-
get 2018 og i 
overslagsåre-
ne under Di-
rektion og 
Sekretariater 

afsat 5,0 mio. 
kr. som sik-
kerhed mod 
uforudsete 
udgifter. 

Det igangvæ-
rende arbejde 
med at styrke 
den aktivitets-
styrede budget-
lægning, samt 

en intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning 
forventes at 
medvirke til, at 
kommunen kan 

imødegå risici 
ved alternative 

tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 
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Direktion og Udviklingssekretariat 
Kommunaldirektør 

1. Kommunaldirektørs primære aktiviteter
Formål: 
Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. 

Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og admini-
strative systemer kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overord-
nede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslut-

ninger.  

Direktion og Udviklingssekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og Udviklingssekretaria-
tet. 

Primære opgaver: 

Direktionen 

o Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktion/centerchefer og den øv-
rige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling,
kompetencer og service.

o Der er i Kommunaldirektionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter, der
bruges af hele organisationen.

Udviklingssekretariatet 

o Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til Direktionen. Den består af Direktionsassistenten
og Udviklingsteamet.

o Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer
og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance.

o Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at
organisationens mål bliver gennemført.

o Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på
helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde.

o Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organi-
sationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem brugertil-

fredshedsundersøgelser og borgerinddragelse.

2. Resultatmål
Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte 
indsatsen i kommunens mange fagområder.  
Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariat som efter resultatmål, 
der er forankret i de enkelte fagområder.  

Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme 

Byrådets vision, de politisk strategiske mål og politikker.  

Byrådets vision fra Planstrategi 2015 danner den overordnede ramme for arbejdet: 
 Hverdag og fællesskab i bevægelse
 Muligheder for alle
 Energi og miljø i balance
 Mangfoldighed i den nære natur og kultur

 Let adgang til arbejde.

Med Byrådets beslutning om en kernefortælling og en brand-essens arbejdes der videre med et brand, 
som skal kommunikere og formidle budskaberne i Byrådets vision. 

De politiske strategiske mål for 2018 medvirker til at realisere aktiviteter og initiativer, der peger i visio-

nens retning og målene besluttes endeligt ved budgetvedtagelsen. I 2017 var de strategiske mål: Sund i 
Egedal, Ung i Egedal, Trivsel, Læring og dannelse samt de to mål Promovering af Egedals Byudviklings-
områder og Involvering af Civilsamfundet, der udløb i 2017 og videreføres i driftsbudgettet. 

Der lægges ikke nye politisk strategiske mål frem i 2018, hvor det nye Byråd skal påbegynde en revision 
af Planstrategien.  

513



Direktion og Udviklingssekretariat arbejder derudover med organisatoriske mål: 

 Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning

 ”Parat til Fremtiden”

 Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer

Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariater løbende på at videreudvikle en velfungeren-
de organisation bl.a. gennem: 

 Intern kommunikation

 Styrket kultur

 APV og Trivsel

 Sygefraværsindsatser

I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsætte 
ændrede rammebetingelser til en Egedalsk kontekst. Rammebetingelserne stiller krav til en organisation, 

der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civilsamfund. 
Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der samtidig i en kom-
pleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner og medvirker til at øge robusthed og 

modstandskraft på et individuelt-, gruppeplan og i de fysisk rammer.  

Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig og også i højere grad end hidtil 

faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: ”Hvordan 
får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder?” 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Budgetafvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetop-
følgningerne. 

En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise 
tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. 

5 % 

Administrationen er ved at ændre praksis fra rammestyring til akti-
vitetsbaseret budgettering. Aktivitetsbudgettering er en mere de-
taljeret budgetlægning, der sikrer, at budgetterne bliver styrende 

for, hvor mange penge der bruges, hvornår de bruges (kaldet peri-
odisering), og hvad de anvendes til. 

”Parat til Fremtiden” er et ambitiøst effektiviseringsprogram, som 
Økonomiudvalget satte i gang i 2015. Målet var at effektivisere 
kommunens virksomhed med 125 mio. kr. i 2018 (årsvirkning). 
Metoden var bl.a., at Direktionen/centerchefgruppen opstillede en 

række effektiviseringshypoteser, som efterfølgende afprøves med 
inddragelse af relevante medarbejdere og resultaterne gennemfø-
res efter en drøftelse i MED-systemet. 

I 2017 har det ikke været muligt at gennemføre projektet ”Admini-
strative effektiviseringer” efter den ambitiøse tidsplan, hvilket be-
tyder en merudgift på ca. 7 mio. kr. i 2018. 

Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejdertil-
fredshed fastholdes. 

Der er gennemført en række effektiviseringer uden for ”Parat til 
fremtiden”. Det samlede effektiviseringsprovenu er vist i tabellen i 

Budgetfokus. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i re-
sultatlønsaftaler. Der er tre fælles handlemål fastlagt i direktører 
og centerchefernes resultatlønsaftaler for 2017: 

 Helhedssyn og tværfaglige sammenhængende løsninger
(kvalitet og effektivitet) f.eks.;

o ”Borgerrejser”
o Tæt på tværs

o Flygtningestrategi
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 Tæt og transparent styring af aktiviteter og økonomi samt

etablering af et prioriteringsberedskab på 5 %, som kan
bringes i anvendelse i løbet af 2017

 Strategisk ledelseskommunikation

Målene tager udgangspunkt i ”en styrket kultur”, der gennem 
tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borgerne 

skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helhe-
der under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på kerne-
ydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projekter om 
f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden
for den overordnede ramme.

Bedre strategisk ledelseskommunikation skal medvirke til at øge 

kvalitet og produktivitet ved at give retning og mening for organi-
sationens virksomhed. I 2016 blev den interne nyhedsstrøm fra 
Direktionen intensiveret for at styrke ’oversættelsen’ af overordne-
de mål og budskaber. Et fokus, som er videreført i 2017. 

Hovedformålet med Styrket kultur er, at vi i fællesskab udnytter de 

muligheder, der er i Egedal Kommune i en anerkendende proces, 
hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, 
respekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbejde og 
tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte 
borgers oplevelse af mødet med medarbejderne og Egedal Kom-
mune. 

3.Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Kommunaldirektørens bevilling fordelt 

på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Kommunaldirektørens driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.  

Løn 
I budget 2018 til 2019 er der indlagt budget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirek-
tørens ramme. 

Øvrige udgifter 

Forskellen mellem 2017 og 2018 skyldes at tallene for 2017 er i 2017 priser. Derudover er der ikke en 

budgetsikkerhedspulje i korrigeret budget 2017. Endeligt er diverse puljer udmøntet i korrigeret budget 
2017.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 6.826 7.841 7.665 6.907 6.907

Øvrige udgifter 1.271 8.609 8.609 8.609 8.609

Udgifter totalt 8.097 16.449 16.274 15.515 15.515

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 8.097 16.449 16.274 15.515 15.515

Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektørens Ramme, herunder udviklingssekretaritet 

fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Udsving over årene ved løn skyldes budgetteret fratrædelsesgodtgørelse til ledere.  
Puljemidler og fællesområder i 2017 afviger fra 2018-21. Det skyldes at der ikke var en budgetsikker-
hedspulje i 2017 samt at midlerne til Byrådets strategiske mål er beskåret i 2018. Derudover er diverse 

pulje udmøntet i korrigeret budget 2017.   

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere

Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører 
løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang 
styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrati-
ve beslutninger. 
For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for væren-

de risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering 
fra budgetsikkerhedspuljen. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn (Kommunaldirektør) 6.897 7.917 7.741 6.983 6.983

Egne midler (Kommunaldirektør) 129 130 130 130 130

Puljer 236 5.461 5.461 5.461 5.461

Fællesområder 836 2.941 2.941 2.941 2.941

Nettobevilling i alt 8.097 16.449 16.274 15.515 15.515

Tabel 2 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

DOS18-102 D Byrådets 

strategiske mål reduceres 

med 12 %

-723 -723 -723 -723

CEI18-01 D Reduktion af 

konsulentydelser 

(tilbageførsel)

Fælles administration - 

ejendomme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Budgetsikkerhedspuljen 

reduceres til 5 mio. kr. 

Fælles administration
-10.753 -10.753 -10.753 -10.753

Total reduktion -16.476 -16.476 -16.476 -16.476

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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3.4 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Løn  
Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. 

Øvrige udgifter  
Udgifterne er periodiseret efter hvornår forbruget forventes at falde.  
Budgetsikkerhedspuljen er forudsat anvendt i maj og september.    
Der er kun få midler placeret i pulje. Det handler om udgifter til Egekom-løbet og julefrokost. 

Indtægter  
Der er ingen indtægter. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Kommunens

samlede øko-
nomi

De økonomiske risici er pri-

mært relateret til aktivitets-
områder i andre centre. Det 
drejer sig om et generelt 
udgiftspres, der skyldes 
demografiske udfordringer 
samt aktivitetsstyrede om-

råder, der er i vækst. 

Der er under 

Direktion og 
Sekretariater 
afsat 5 mio. 
kr. som sik-
kerhed mod 
uforudsete 

udgifter. 

Det igangvæ-

rende arbejde 
med at styrke 
den aktivitets-
styrede budget-
lægning, samt 
en intensiveret 

pris- og mæng-
deopfølgning 
forventes at 
medvirke til, at 
kommunen kan 
imødegå risici 
ved alternative 

tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 

2. Udviklingsini-

tiativer

Risici ligger primært decen-

tralt under de projekter og 

tiltag som Udviklingssekre-
tariatet understøtter. 

Budgetbeløb 

ligger i de 

budgetram-
mer som Ud-
viklingsteamet 
understøtter. 

Udviklingstea-

met koordinerer 

processer og 
projekter, der 
involverer store 
dele af organi-
sationen. 

Udviklingstea-

met 

-1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Løn Øvrige udgifter Indtægter
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4.Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme
4.1 Kommunaldirektøren 
4.1.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens ramme. 

Løn: 
I budget 2018 til 2019 er der indlagt eventuel fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektø-
rens ramme. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i Kommunaldirektøren ramme. 

2. Egne midler Egne midler omfatter direktørens udviklingspulje, kompetenceudvikling og 
kontorhold. 

3. Puljer Puljemidler omfatter direktionens strategiske midler, budgetsikkerhedspulje 
og pulje til reduktion af konsulentydelser. 

4. Fællesområder Aktiviteten omfatter omkostninger til fællesformål under Kommunaldirektø-
rens ramme som er midler til byrådets strategiske mål og bycirkel. 

4.1.1 Periodiseret budget for Kommunaldirektørens ramme 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Løn: 
Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. 

Egne midler. 
Budgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. 

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.639.927 2.674.554 2.674.564 2.674.564 2.674.563

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
88.573 89.708 89.707 89.707 89.707

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO.

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

-1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Løn Øvrige udgifter Indtægter
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Puljer: 

Periodiseringen er præget af den forudsatte udmøntning af budgetsikkerhedspuljen.  

Fælles områder: 
Periodiseringen er præget af udmøntningen af de strategiske midler. 
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Direktion og Udviklingssekretariater 

Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 

1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSDs primære aktiviteter
Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: 

 Center for Social Service

 Center for Sundhed og Omsorg

 Center for Skole og Dagtilbud.

Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet 
mellem Byrådet og administrationen. 

Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover 
indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje. 

2. Resultatmål
Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i 

kommunens mange fagområder.  

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariater som efter resultat-
mål, der er forankret i de enkelte centres fagområder.  

Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategi-
ske mål. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i re-
sultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen priori-
terer konsolidering af den igangværende og omfattende virksom-

hed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-
/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 

Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i 
Byrådets økonomiske politik samt programmet ”Parat til Fremti-
den”. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med 
intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-
/brugerbetjeningen. 
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3.Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige 
udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetni-

veauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

Løn 
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. 

Øvrige udgifter 
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 

Løn: 
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. 

Egne midler: 
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere

Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer 
og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede afta-
ler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 2.640 2.675 2.675 2.675 2.675

Øvrige udgifter 89 90 90 90 90

Udgifter totalt 2.729 2.764 2.764 2.764 2.764

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 2.729 2.764 2.764 2.764 2.764

Budget 

2019

Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2018

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.640 2.675 2.675 2.675 2.675

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, 

CSS, CSO)
89 90 90 90 90

Nettobevilling i alt 2.729 2.764 2.764 2.764 2.764

Budget 

2020

Budget 

2021

Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. 2018 i 1.000 kr. 

Løn 
Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. 

Øvrige udgifter 
Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. 

Indtægter 

Der er ingen indtægter. 

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Risici inden-
for budget-

rammen

De økonomiske risici for 
kommunen er relateret til 

aktivitetsområder i de cen-

tre, der hører under direk-
tørområdet. 

Arbejdet med 
at styrke den 

aktivitetsstyre-

de budgetlæg-
ning, samt en 
intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning vil 
medvirke til, at 

imødegå risici 
ved alternative 
tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 
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4.Driftsbudget for direktørens ramme
4.1Direktør m.a. for CSS, CSO og CSD 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Løn:  
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD. 

Egne midler: 
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CSS, CSO og CSD 

2. Egen midler Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceud-
vikling. 

4.1.1 Periodiseret budget for direktørens ramme for CSS, CSO og CSD 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Løn 
Udgiften er periodiseret i 1/12 dele. 

Egne midler 
Udgiften er periodiseret i 1/12 dele. 

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.639.927 2.674.554 2.674.564 2.674.564 2.674.563

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
88.573 89.708 89.707 89.707 89.707

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO.

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 
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Budget 
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Budget 
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Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO)
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Direktion og Udviklingssekretariat 

Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 

1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTMs primære aktivi-

teter
Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: 

 Center for Borgerservice

 Jobcenteret

 Center for Plan, kultur og Erhverv

 Center for Ejendomme og Intern Service

 Center for Teknik og Miljø.

Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet 

mellem Byrådet og administrationen.  

Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover 
indeholder budgetrammen egne midler, der omfatter direktørens udviklingspulje, kontorhold og kom-

petenceudvikling.  

2. Resultatmål
Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i 
kommunens mange fagområder. 
Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er 

forankret i de enkelte centres fagområder. 

Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategi-
ske mål. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i re-

sultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen priori-
terer konsolidering af den igangværende og omfattende virksom-
hed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-
/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 

Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i 
Byrådets økonomiske politik samt programmet ”Parat til Fremti-
den”. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med 

intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-
/brugerbetjeningen. 
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3.Driftsbudget
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige 
udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetni-

veauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

Løn 
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, CEI, CTM, JOB og CPK. 

Øvrige udgifter 

Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 

Løn: 
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM. 

Egne midler: 
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling. 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere

Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer 
og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede afta-
ler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn 4.535 4.595 4.595 4.595 4.595

Øvrige udgifter 89 90 90 90 90

Udgifter totalt 4.624 4.685 4.685 4.685 4.685

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 4.624 4.685 4.685 4.685 4.685

Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Løn (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
4.535 4.595 4.595 4.595 4.595

Egne midler (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
89 90 90 90 90

Nettobevilling i alt 4.624 4.685 4.685 4.685 4.685

Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.3 Periodiseret budget 
Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. 2018 i 1.000 kr. 

Løn 
Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug. 

Øvrige udgifter 
Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. 

Indtægter 
Der er ingen indtægter. 

3.5 Risici 

Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

1. Risici inden-
for budget-
rammen

De økonomiske risici for 
kommunen er relateret til 
aktivitetsområder i de cen-

tre, der hører under direk-
tørområdet. 

Arbejdet med 
at styrke den 
aktivitetsstyre-

de budgetlæg-
ning, samt en 
intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning vil 
medvirke til, at 

imødegå risici 
ved alternative 
tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 
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4.Driftsbudget for direktørens ramme
4.1Direktør m.a. for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI 
4.1 Aktivitetsbudget 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet 

Løn:  
Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. 

Egne midler: 
Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling. 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

1. Løn Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, 
CEI 

2. Egen midler Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling. 

4.1.1 Periodiseret budget for direktørens ramme for  CBS, JOB, CPK, CTM, CEI 
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Løn:  
Udgiften er periodiseret i 1/12 dele. 

Egne midler: 
Udgiften er periodiseret i 1/12 dele. 

Løn (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
0 0 0 0 0

Udviklingen i enhedsprisen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
0 0 0 0 0

Egne midler (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
0 0 0 0 0

Udviklingen i kr.

Løn (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
4.535.366 4.594.838 4.594.849 4.594.849 4.594.849

Egne midler (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
88.573 89.708 89.707 89.707 89.707

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI

Udviklingen i mængden 

Antal helårspersoner

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)

Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Kommunens finansielle poster omfatter renter, tilskud, udligning, skatter, Sælg Og Lej tilbage-
arrangement (SOLT) og lån. Posterne er udtryk for kommunens finansielle styring – i forhold til likvidi-
tet i form af skatteindtægter, lån og lignende og de indtægter og udgifter der er forbundet hermed.  

Primære opgaver: 
Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter samt statstilskud. By-
rådet skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti 
for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning – eller om kommunen vil 
vælge at selvbudgettere indtægterne i 2018 på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, fol-
ketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet valgte selvbudgettering for 2018. 

Kommunen lånefinansierer en række af sine anlægsprojekter. Ved lån er der økonomiske forpligtelser, 

i form af renter og afdrag, som det er relevant at have fokus på.  

Det er væsentligt at overvåge renteudviklingen i forhold til, at det løbende overvejes, om det er rele-
vant med låneomlægninger, renteswap eller andet.  

SOLT er betegnelsen for Egedal Kommunes ”Sælg Og Lej Tilbage”-aftaler, hvor kommunen leaser en 
række bygninger, som kommunen har solgt, men vil købe tilbage. Det primære fokus er, at kommunen 
skal tilbagekøbe Stenløse-bygningerne i 2018 og Ølstykke-bygningerne i 2025. Finansiering skal kom-
me fra SOLT-depotet. Kommunen indbetaler årligt ca. 33 mio. kr. der stiger til 40 mio. kr. frem mod 
2025, for at SOLT balancerer – hvilket betyder, at depotet skal kunne dække leasingafgift og tilbage-
køb af skolerne. Leasingafgiften påvirkes primært af renteudviklingen, men også valutakurs, da afta-
lerne er i euro. Afkastet fra SOLT-depotet påvirkes af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. 

Samlet betyder det, at det for at opnå den bedste budgetsikkerhed er nødvendigt at anvende et forsig-
tighedsprincip i prognoserne for SOLT. Depotet skal også kunne rumme en negativ udvikling i renter og 
afkast. 

Forskydninger på kommunens balance er et økonomisk væsentligt område, da forskydningerne på 

tværs af måneder påvirker kommunens likviditet. Forskydninger omfatter bl.a. refusionstilgodehaven-

der, hvor kommunen oppebærer en udgift i en periode, før refusionen modtages. 

Politisk(e) udvalg: 
Økonomiudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi: 

 Skatter, tilskud og udligning - Det er væsentligt, at administrationen løbende følger udviklingen
frem mod budgetvedtagelsen og efterfølgende for at vurdere ændringer i konsekvenserne af
selvbudgettering.

 En høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i

renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens
samlede budgetoverholdelse

 En forsvarlig og administrativ hensigtsmæssig forvaltning af kommunens finansielle aktiver
og passiver

 Optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risi-

komål og de administrative ressourcer, kommunen råder over

 Et pålideligt overblik over rente-, valutakurs og modpartsrisici gennem faste rammer for hvilke
risici, kommunen er villig til at påtage sig

 Retvisende og overskuelige opgørelser over udviklingen i de løbende finansieringsomkostninger

opdelt på aktiver, passiver og finansielle instrumenter.
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Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Renteindtægter- og renteudgifter er en væsentlig finansiel post. 

Renter er betinget af markedsudviklingen og kan være svære at 
styre på, da det kan kræve låneomlægning eller ændrede bankvil-

kår, hvor andre forhold også bør indgå i overvejelserne. Fx om-
kostninger ved låneomlægning. 

Budgetafvi-

gelse +/- 5 
%. 

Konsekvens af selvbudgettering kontra statsgaranti overvåges lø-

bende i takt med at skatteoplysningerne bliver mere fuldstændige, 
samt hvorledes befolkningsprognosen realiseres. 

Frem mod 
budgetved-
tagelse 

Lånebekendtgørelsens regler om at overholde kommunen overhol-

der sin låneramme skal følges. Det betyder, at der kun skal opta-
ges lån, der svarer til de låneberettigede udgifter. For meget hjem-
taget lån, skal afdrages indenfor supplementsperioden. Kommu-
nens revision konstaterede i 2015 og 2016, at der ikke var foreta-
get ekstraordinært afdrag, der svarer til det beløb som er lånt for 
meget. 

Lånerammen 
overskrides 
med maks. 5 
%. 

SOLT- Deponeringsreglerne i lånebekendtgørelsen skal som mini-

mum overholdes. I 1998 lånebekendtgørelsen samt ændring i 
1999, der gælder for aftalerne indgået i 2000, fremgår det, at der i 
låneperioden eller aftaleperioden, årligt frigives en femtendedel af 

de deponerede obligationer 10 år efter aftalernes indgåelse. I 2018 
betyder det, at der skal være obligationer med en markedsværdi 
på 540 mio. kr. inden Stenløse-bygningerne tilbagekøbes. 

100 % 

Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets 

samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, 
som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I 
økonomiaftalen 2018 er varslet, at der fra 2019 introduceres et 
differentieret grundkapitalindskud. 

Budgetafvi-
gelse på +/- 
10 %. 

Lån til betaling af ejendomsskatter er kommunens udlån til fx æl-
dre borgere til at betale ejendomsskat. Da det, sammen med ren-

ter til lån af betaling af ejendomsskatter, påvirker kommunens 
lånemuligheder er det væsentligt at fokusere på at minimere bud-

getafvigelserne. 

Budgetafvi-
gelse på +/- 

10 %. 

Borgere kan, når de flytter ind i en almennyttig bolig, søge om 
indskudslån til at finansiere indskuddet. Der har tidligere været 
store afvigelser på budgettet, derfor vil det være hensigtsmæssigt 
at fokusere på at opnå større budgetsikkerhed 

Budgetafvi-
gelse på +/- 
10 %. 

Faglige mål: 
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3. Budget
3.1 Budget 
Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto. 

*SOLT indgår her som med samlede indtægter og udgifter, dvs. også ud over funktion 07 og 08. 

Tabel 1 viser nettotallene for hovedområderne. For finansindtægter og -udgifter er der et fald i nettoud-

gifterne fra 2017 til 2018, der stiger i overslagsårene. Nettoindtægterne for Skat, tilskud og udligning 

stiger fra 2017 til 2018 og i overslagsårene, da tallene er i løbende priser. Tabellen viser videre, at lån og 
afdrag stiger fra 2017 til 2018, da der er flere udgifter der skal lånefinansieres. De mere end halveres i 
2020, hvilket skyldes at lånoptag og afdrag nærmere sig hinanden beløbsmæssigt. For SOLT er der netto 
en udgift der stiger, som svarer til den indbetalingsrække man har besluttet politisk fraregnet indtægten 
det budgetterede afkast fra de deponerede midler. De øvrige udgifter til SOLT-afdrag modsvares af ind-
tægter fra depot.  

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Tabel 3 viser de prioriteringsforslag som er vedtaget sammen med budgettet. 

Tabellen viser, at projekter vedr. Energioptimering er udskudt og lånoptaget derfor mindskes i 2018, 
2019, 2020 og først øges i 2021, hvilket har været nødvendigt for at overholde anlægsrammen. Dette 
medfører at budgetterede afdrag og renter mindskes. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Skatter, tilskud og
udligning

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige 
skatter samt statstilskud. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling 
til, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets ind-

tægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning – eller om 
kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne ud fra egne skøn over 
beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. 
Byrådet valgte selvbudgettering for 2018, hvilket gav en nettogevinst på op 

mod 29 mio. kr. 

2. SOLT SOLT er kommunens sælg og lej tilbage projekt, hvor indtægter og udgifter 
skal balancere med de årlige indbetalinger på 33 mio. kr., der indeksregu-
leres med 1,7% frem mod 2025, hvor de sidste bygninger købes tilbage. 
Kommunen skal tilbagekøbe Stenløse-bygningerne i 2018 og Ølstykke-

bygningerne i 2025. Finansiering kommer fra SOLT-depotet. 

3. Lånefinansierede Kommunens anlægsprojekter finansieres typisk ved lån. Lån påvirker 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Finansindtægter og udgifter 10.473 7.481 8.918 7.979 7.268

Skat,Tilskud og udligning -2.402.212 -2.469.244 -2.558.470 -2.640.542 -2.729.008

Lån og afdrag -65 -12.484 24.652 10.704 14.803

SOLT- afkast, afdrag og indbetalingsrække 37.056 26.157 28.371 29.017 29.677

Balanceforskydninger -37.334 13.476 -5.797 17.814 29.099

Nettobevilling i alt -2.392.081 -2.434.614 -2.502.326 -2.575.028 -2.648.160

Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Ramme Prioriteringsforslag Beløb 2018 2019 2020 2021

Lån Låneoptag 20.000 50.500 9.500 -20.000

Afdrag 0 -665 -2.353 -2.704

Renter 0 -296 -1.034 -1.140

Total reduktion 20.000 49.539 6.113 -23.843

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr. 

CEI18-102 A, Udskydelse af 

projekter vedr. 

Energioptimering 
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udgifter kommunens økonomi over typisk 25 år med afdrag og renter. I budgettet 

indgår de lån kommunen har optaget i tidligere år, samt forventede afdrag 
og renter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. 
Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet. 

4. Finansindtægter og -
udgifter

Renteindtægter og -udgifter kan variere ganske meget i positiv og negativ 
retning, hvilket er svært at forudsige. Niveauet er lagt ud fra forventninger 
til udvikling i renteniveauet jf. de overordnede udmeldinger fra National-
banken. 

5. Balanceforskydninger Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommu-
nens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. mellemregningskonti, for-

skydninger i kommunens restancer, samt forudbetalte refusioner. 

3.4 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Figuren viser udgifter fra korrigeret budget pr. 31/10 2017 og budgetterede udgifter 2018. 
På skatter, tilskud og udligning er udgifterne indregnet i 1/12 dele som de afregnes med staten. Enkelte 
beløbsmæssigt mindre poster såsom afregning vedr. det skrå skatteloft afregnes i årets sidste 3 måne-

der  

Figurens udsving afspejler, at kontantbeholdningen er budgetlagt med høje udgifter i marts. Udsvinget i 
marts skydes væsentligst forskydninger i indtægter fra grundskyld fra staten. Udsving i øvrigt afspejler 
udgifter til kvartalvise afdrag på lån samt betaling af renter. Udgifter i juli 2018 er højere end i juli 2017 
hvilket skyldes en opregulering af udgifter til udligning. 

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. 
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Figuren viser indtægter fra korrigeret budget pr. 31/10 2017 og budgetterede indtægter 2018. 

På skatter, tilskud og udligning er indtægterne indregnet i 1/12 dele som de afregnes med staten. En-
kelte beløbsmæssigt mindre indtægter såsom skat af forskerindkomst og skat af dødsbo afregnes i 
årets sidste 3 måneder. Figuren afspejler af grundskyld afregnes fra staten i marts måned.  

3.5 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Skatter, tilskud 
og udligning 

Såfremt der vælges selv-
budgettering modtager 
kommunen indtægterne 

aconto fra staten. Såfremt 
forudsætningerne bag valget 
viser sig ikke at holde, skal 
kommunen tilbagebetale for 

meget modtaget. Tilsvaren-
de vil kommunen modtage 
en eventuel mergevinst. 

Hvis der vælges statsgaranti 
er der kun risiko vedrørende 
revurderinger af grundlaget 
for grundskyld 
Selvbudgettering kan give 

en gevinst på 29 mio. kr. i 
2018 i forhold til statsgaran-
tien. 

En befolknings-
vækst på eksem-
pelvis 75 % af 

det forventede vil 
medføre et fald i 
gevinsten på 4,7 
mio. kr., svaren-

de til 16 %. 

De seneste 3 år 

har der været en 
gevinst der er 
øget yderligere. 

For 2017 er ge-
vinsten steget fra 

9 mio. kr. til 18,4 
mio. 
For 2016 er ge-
vinsten steget fra 
14 mio. kr. til ca. 
16 mio. kr. 
For 2015 er ge-

vinsten steget fra 

13 mio. til ca. 28 
mio. kr. 

Valget mellem 
statsgaranti og 
selvbudgettering 

binder. 

Såfremt kommu-
nen selvbudget-

terer skal admini-
strationen løben-
de over de efter-

følgende år re-
vurdere forvent-
ningerne bag 
indtægterne. 
Dette med hen-
blik på i tide at 

kunne varsel 
eventuelle tilba-
gebetalinger. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 

finans 

SOLT Niveauet for kommunens 
leasingafgifter er betinget af 

udviklingen i renteniveaet. 

Nordania har varslet opju-
steringer af rentemarginalen 
for Ølstykke-aftalerne i 
2018, da der har været ne-

gativ rente i 2017 og 2018. 

Leasingafgiften opkræves 
som et samlet beløb, der 
ikke er opdelt i renter og 
afdrag. De kvartalsvise af-
drag er fremskrivninger ba-

seret på restgældsopgørel-
ser ud fra antagelser om 
renteudviklingen. 

Afkastet fra de tre kapital-
forvaltere er bestemt af 
udviklingen på de finansielle 

markeder. Det betyder, at 
afkastet er behæftet med en 
vis usikkerhed uagtet, at 
den største del er obligatio-

I prognosen an-
vendes en rente 

på 1 %. En ren-
testigning på 
1 % -point (fra 
1% til 2%) vil 
isoleret set med-
føre, at depotet 

falder fra DKK 
54,7 mio. til DKK 
9,7 mio. grundet 
øgede leasingbe-
talinger. Om-
vendt vil et ren-
tefald øge over-

skuddet. 

Leasingafgifterne 
følges løbende 

ligesom udviklin-
gen i renteni-
veauet. Størrel-
sen af afdragsde-
len kvalificeres 
hvert halve år, 

med oversigter 
over restgælden 
fra leasinggiver. 

Afkastrapporter 
modtages må-
nedligt fra de tre 

kapitalforvaltere 
og anvendes i 
den løbende bud-
getopfølgning. 

Afdeling for 
økonomi-

styring og 
finans 
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ner og en mindre andel akti-

er. 

Lån Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet fastsætter ud fra 

lånebekendtgørelsen en årlig 
låneramme, som kommunen 
skal overholde. 

Lån optages inden 31.12, 
hvor kassebeholdningen 
opgøres. Grundet usikkerhed 

i budgetforudsætningerne 
for anlægsprojekter, kan 
behovet for lånefinansiering 
være mindre end først anta-
get, dvs. at når kommunen 
optager et lån 31.12 og for-
bruget kan konteres indtil 

supplementsperioden afslut-
ter, så kan der opstå en 
difference. 

Kommunens lån er annui-
tetslån og derfor ændrer 

forholdet mellem afdrag og 
rente sig i låneydelsen, hvil-
ket betyder, at afdragene 
(og renten) løbende korrige-
res. 

Lånerammen 
overskrides ikke. 

I 2017 blev lå-
nerammen over-
skredet med 10 
%, fordi der blev 
optaget lån for 
mere end de 

låneberettigede 
udgifter og det 
ekstraordinære 
afdrag ikke skete 
inden for sup-
plementsperio-
den. 

Overholdelse af 
lånerammen op-

nås ved det 
igangværende 
projekt om større 
budgetsikkerhed i 
Kommunens an-
lægsprojekter og 
lånefinansierin-

gen af det. 

Kommunens lån-
optag og depone-
ring følges dertil 
løbende i budget-
opfølgningen. 

Hvis kommunen 
overskrider lå-
nerammen, skal 
kommunen de-
ponere for de 

beløb der over-
skrider låneram-
men og derved 
overholde be-
stemmelserne i 
bekendtgørelsen. 
Alternativt afdra-

ge det større 
beløb indenfor 
supplementsperi-
oden. 

Kommunens af-
drag på lån følges 

løbende i budget-
opfølgningen. 

Afdeling for 
økonomi-

styring og 
finans 

Finansindtægter 
og - udgifter 

Kommunens renteindtægter 
og -udgifter er betinget af 
den generelle udvikling i 

samfundet. Der kan ske 
ændringer i renteniveauet i 
2018, hvis der sker væsent-
lige ændringer i aktiemarke-
det. Enkelte af kommunens 
lån er lån med variabel rente 
og følsomme over for ud-

sving i renteniveauet. 

Budgetafvigelse 
+/- 5 %. 

Renteniveauet 
følges løbende og 
reguleres i for-

bindelse med 
budgetopfølgnin-
gen. 

Der er mulighed 
for at omlægge 
lån med variabel 

rente til fastfor-
rentede lån. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 

finans 

Balanceforskyd-

ninger 

Balanceforskydninger har 

stor indvirkning på kommu-
nens likviditet, da de viser 
de væsentlige forskydninger. 

Balanceforskydninger omfat-
ter bl.a. lån til betaling af 
ejendomsskatter der er be-
tinget af det antal borgere, 
der har behov for at låne 

pengene, hvilket varierer. 
Ligesom tilbagebetalingen 
afhænger af borgerens beta-

Budgetafvigelse 

på +/- 10 %. 

Det overvejes at 

budgetlægge en 
større andel af 
poster på balan-

ceforskydninger, 
og der er øget 
fokus på at bog-
føring sker på de 
rigtige tidspunk-
ter. 

Udviklingen i lån 
til betaling af 

Afdeling for 

økonomi-
styring og 
finans 
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lingsmuligheder. Derfor er 

der relativ stor usikkerhed 
om hvor vidt budgettet hol-
der. 

Endvidere kan der opstå 

periodeforskydninger på 
tværs af år, pga. manglende 
bogføring, hvilket kan give 
store udsving. 
Omfanget af indskudslån 
afhænger af antallet af bor-

gere der søger lån i forbin-
delse med, at der stilles en 
bolig til rådighed af kommu-
nen. Prognoserne for hvor 
mange borgere det drejer 
sig om, er behæftet med 

nogen usikkerhed, fx er 

antallet af flygtninge kom-
munen skal modtage ikke 
ensbetydende med, at de 
alle skal modtage indskuds-
lån. 

ejendomsskatter 

følges løbende i 
forbindelse med 
budgetopfølgnin-
gen. Bogføring 
skal ske i de år 

refusionen vedrø-
rer. 
Udviklingen i 
indskudslån til 
beboere følges 
løbende i forbin-

delse med bud-
getopfølgningen. 
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 
Skatter, tilskud og udligning 

1. Primære aktiviteter
Formål  
Egedal Kommunes primære indtægter består af skatterne - særligt den kommunale indkomstskat og 
ejendomsskat vægter tungt. Herudover indgår statstilskud og den kommunale udligning i indtægterne. 
Kommunens aktiviteter finansieres derudover af brugerbetaling og refusioner der ikke er budgetteret 
på nærværende aktivitet.  

Statstilskuddet beregnes ud fra folketallet mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række 
socio-økonomiske og aldersbestemte kriterier. Egedal Kommune er én af de relativt få kommuner der 
betaler til den kommunale udligning, da ordningen ellers primært dækkes over statens bloktilskud.  

Primære opgaver 
Administrationen foretager beregninger af kommunens indtægter ved selvfinansiering set i forhold til 

de forventninger som administrationen har til de underligende forudsætninger. Disse handler bl.a. om 

boligindflytning, befolkningssammensætning, vækstskøn og dermed skattegrundlag. 

Alternativt kan kommunen vælge statens tilbud om et garanteret indtægtsgrundlag. 

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at kommunen ikke vælger statens garanti for årets indtæg-
ter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning. Byrådet valgte dermed at selvbudgettere 
indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og 

udligningsbeløb. Når kommunen selvbudgetterer sker der en efterregulering 3 år senere. 

2. Resultatmål
Væsentlige fokusområder: 
Administrationen følger løbende op på konsekvenserne ved valget mellem selvbudgettering og statsga-
ranti – både for indeværende år og de historiske valg. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Konsekvens af selvbudgettering kontra statsgaranti overvåges lø-

bende i takt med at skatteoplysningerne bliver mere fuldstændige, 
samt hvorledes befolkningsprognosen realiseres. 

3. Budget
3.1 Budget 

3.1.1 Generelt om skatteudskrivning og skøn for den økonomiske vækst 
Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter samt statstilskud. I for-
bindelse med vedtagelsen af budget 2018-21 har Byrådet besluttet, at vælge en selvbudgettering af ind-
tægterne – og dermed ikke statsgarantien. 
Overslagsårene 2019-21 er i budgetforslaget beregnet på baggrund af Kommunens selvbudgetterede 
udskrivningsgrundlag og Kommunens egen befolkningsprognose. 

Generelt om skatteudskrivning og skøn for den økonomiske vækst 
Budgetforslag 2018 er baseret på følgende skatteprocenter. 
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Udviklingen i beskatningsgrundlaget for indkomstskat er nært forbundet med konjunktursituationen, og 
udviklingen i økonomien internationalt, nationalt og lokalt er helt afgørende for udviklingen i kommunens 
skattegrundlag. 

De anvendte skøn for væksten i beskatningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat fremgår af ta-
bellen nedenfor. 

Skønnet for væksten er baseret på Finansministeriets ”Økonomisk Redegørelse” fra maj 2017, samt skøn 

fra Det Økonomiske Råd og Nationalbanken.  
Forventningerne til udviklingen i bruttonationalproduktet i 2017 og 2018 indeholder en lille opjustering 
for 2016 og 2017. I 2018 skønnes en vækst i bruttonationalproduktet på 1,7 %. 

Dansk økonomi er således inde i et opsving - vækstforventningerne er i høj grad baseret på forventninger 
om fortsat fremgang i det private forbrug, boliginvesteringer og ikke mindst voksende beskæftigelse. 
Dansk økonomi vurderes aktuelt at være inde i en positiv spiral, hvor højere beskæftigelse understøtter 

en fortsat stigning i privatforbruget. I 2017 skønnes eksporten desuden at overhale det private forbrugs 
bidrag til væksten i bruttonationalproduktet. 

Højere beskæftigelse – der er risiko for mangel på arbejdskraft. Beskæftigelsen er vokset med over 
50.000 personer i den private sektor i 2016, og ledigheden er faldet. Den udvikling skønnes at fortsætte i 
2017 og 2018, dog i lavere takt. Den skønnede vækst i beskæftigelsen i 2017 er således igen hævet. 

Risiko for mangel på arbejdskraft - beskæftigelsen er nu så høj og ledigheden så lav, at risikoen for ka-
pacitetsbegrænsninger kan opstå. Faren herved er, at mangel på (kvalificeret) arbejdskraft kan hindre 
virksomhedernes produktionsvækst og dermed bremse det økonomiske opsving.  
Priserne (inflationen) er igen stigende fra et lavt niveau, mens lønstigningstakten og forårets aftalte 
overenskomster på det private arbejdsmarked endnu ikke tyder på acceleration i lønningerne. 

Privatforbruget vokser og ventes at vokse yderligere - flere i job og større jobsikkerhed bidrager samtidig 
til den positive udvikling i det private forbrug. Stigende boligpriser øger boligformuen og skaber også 
basis for øget forbrug. Forbruget ligger stadig lavt i forhold til indkomsterne, om end forbrugskvoten er 
svagt stigende. Sammen med en høj forbrugertillid giver det potentiale for yderligere vækst i forbruget. 
Eksporten har overrasket positivt i 2016 og forventes at blive en primær drivkraft til øget vækst i de 
kommende år. Eksportmarkederne er generelt fortsat præget af stabil fremgang. Det gælder både øko-

nomierne i euroområdet, Norden, Storbritannien og USA.  

Usikkerhed ved øget lønpres - prognosens usikkerheder er på den nationale bane centreret om risikoen 
for flaskehalse på arbejdsmarkedet og et generelt lønpres, som kan erodere konkurrenceevnen og der-
med starte en negativ spiral af lavere eksport, lavere beskæftigelse og lavere privat forbrug. 

Internationalt er der fortsat usikkerhed knyttet til den politiske situation i USA og Storbritannien - særligt 

i forhold til landenes tilgang til frihandelsaftaler. Desuden nævnes det, at Kina er vokset til at udgøre 
omtrent 17 % af verdensøkonomien, og at en kinesisk vækstnedgang dermed kan have væsentlige af-

smittende effekter på resten af verden. 

Tabel 1 Skatteprocenter i budget 2018

2018

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat 25,70

Grundskyldspromille 23,98

Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 5,31

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi 11,99

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi 2,75

Tabel 2 Skøn over landsudvikling i udskrivningsgrundlaget

2018 / 

2019

2019 / 

2020

2020 / 

2021

Vækst i udskrivnings-grundlag i % 3,5 3,6 3,7

Kilde: KL G.1-3 af 30. juni 2017
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3.1.2 Samlet finansiering 
Kommunens finansiering er i budget 2018 baseret på kommunens egen skatteprognose og beregninger 
af tilskuds- og udligningseffekten. 
Tallene for 2018 viser, at der er mulighed for en væsentlig gevinst ved at selvbudgettere. Det skyldes 
grundlæggende en forventning om vækst i Egedal Kommune folketal og samlede udskrivningsgrundlag.  

I det følgende er redegjort nærmere for de enkeltelementer der er indeholdt i den samlede finansiering 
ved skatter, tilskud og udligning, jf. tabel 3 nedenfor.  

Tilskud og udligning - generelt 

Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning 
og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover indgår et beskæftigel-
sestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.  

Egedal Kommune skal ved selvbudgettering i 2018 samlet betale 169,4 mio. kr. i kommunal udligning. 
Det dækker primært en udgift på 86,1 mio. kr. i hovedstadsudligning og 76,2 mio. kr. i landsudligning.  

Kommunens udgift til udligning stiger fra 2018 til 2021 med 81,8 mio. kr. Udgiftsstigningen afspejler de 
indbyggede forventninger til Egedal Kommunes relative udgiftsbehov set i forhold til andre kommuner, 
således som det opgøres i tilskuds- og udligningssystemet. Egedal kommune har f.eks. færre børn af 
enlige forældre, færre borgere med lav indkomst og lav uddannelse samt færre leje-lejligheder. 
Udgiftsstigningen afspejler på denne vis at når det forventede udgiftsbehov falder relativt set i forhold til 
andre kommuner vil Kommunens udgifter til kommunal udligning stige. 

Derudover gælder den sammenhæng, at Egedal Kommune i overslagsårene forventer en større vækst i 
folketallet end Danmarks Statistik som følge af den forventede boligudbygning i kommunen. Dette vil alt 
andet lige medføre et højere beskatningsgrundlag, hvilket igen medfører et større strukturelt overskud og 
dermed følger en større udgift til kommunal udligning. Udligningen beregnes basalt set på grundlag af 
forholdet mellem 1) kommunens udgiftsbehov som opgjort i udligningssystemet og 2) kommunens skat-
teindtægter beregnet ud fra en fælles gennemsnitlig skatteprocent. 

Statstilskuddet (bloktilskuddet) udgør 49,2 mio. kr. i indtægt i 2018.  
I 2018 er 4 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder aftalen om budgetterne for 
2018, herunder at kommunerne overholder servicerammen, og at kommunernes regnskaber ikke over-
skrider budgetterne.  
Egedal Kommunes betingede bloktilskud udgør 22,6 mio. kr. for service og 7,5 mio. kr. for anlæg. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Kommunal udligning 130.740 169.404 202.414 226.535 251.240

Bloktilskud -52.932 -49.160 -44.988 -35.805 -23.624

Udligning af selskabsskat -11.772 -22.732 -8.781 -16.324 -16.589

Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 4.668 4.906 5.146 5.392 5.640

Tilskud og tilsvar vedr. udlændinge, netto 10.908 9.941 10.617 11.388 11.954

Beskæftigelsestilskud -61.260 -56.496 -56.496 -56.496 -56.496

Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen -4.560 -4.754 -4.863 -4.975 -5.089

Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -6.120 -6.371 -6.518 -6.667 -6.821

Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.224 -4.254 -4.352 -4.452 -4.554

Udviklingsbidrag til regionen 5.653 5.764 6.015 6.247 6.448

Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet -11.244 -11.232 0 0 0

Styrkelse af hjemmesygepleje -612 -870 0 0 0

Refusion af købsmoms 0 0 0 0 0

Indkomstskat -2.113.131 -2.244.438 -2.355.155 -2.468.473 -2.581.964

Afregning af selskabsskat mv. -26.506 -10.234 -44.482 -28.147 -28.203

Grundskyld -245.713 -237.563 -248.238 -259.638 -271.821

Øvrige skatter og afgifter -8.525 -11.155 -8.789 -9.127 -9.129

Nettobevilling i alt -2.394.630 -2.469.244 -2.558.470 -2.640.542 -2.729.008

Tabel 3 Budget for Skat, tilskud og udligning fordelt på aktiviteter

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Budget-

forslag 

2020

Budget-

forslag 

2021
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Kommunens tilskud ved udligning af selskabsskat beregnes på grundlag af kommunens provenu af sel-

skabsskat pr. indbygger. Egedal Kommunes modtager tilskud da kommunens provenu ligger under 
landsgennemsnittet. 
I 2018 vil Egedal Kommune modtage 22,7 mio. kr. i mellemkommunal udligning af selskabsskat.  
Kommunens tilskud i 2018 er dermed ca. 7-8 mio. kr. højere end i overslagsårene.  
Det skyldes en fejl i SKATs indberetning af fordelingen af selskabsskat mellem kommunerne. Dette rettes 
i budgetår 2019, hvorfor tilskuddet derfor er noget lavere i 2019. 

Der er afsat en pulje, som kommunerne selv finansierer til kommuner i hovedstadsområdet med økono-
miske vanskeligheder. Egedal Kommunes bidrag til puljen udgør 4,9 mio. kr.  
Egedal Kommune betaler netto 9,9 mio. kr. til udligningsordningen vedrørende udlændinge. 

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Derfor yder 

staten et beskæftigelsestilskud til kommunerne til dækning af de kommunale udgifter til de forsikrede 
ledige. Det udgør 56,5 mio. kr. 

Kommunerne modtager et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen samt et tilskud til styrket kvalitet 
i ældreplejen. I alt 11,1 mio. kr. i 2018. 

Kommunen modtager 4,3 mio. kr. som tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne fordeles ud fra 

kommunernes skønnede andel af 0-5 årige. 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionernes udviklingsopgaver samt kollektiv trafik. I 2018 
udgør udviklingsbidraget 133 kr. pr. person. Egedal Kommune betaler 5,8 mio. kr. 

Også i 2018 modtager kommunerne et ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten. Det udgør 11,2 
mio. kr. Der budgetteres ikke med dette tilskud i overslagsårene. 

Der modtages et tilskud på 0,9 mio. kr. til styrkelse af hjemmesygeplejen. 

Købsmoms er den moms kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en 
momsregistreret virksomhed i kommunerne på baggrund af et hensyn om konkurrencemæssig ligestilling 
i relation til køb af ydelser hos private leverandører. Udgifterne og refusionen af købsmoms udligner hin-
anden, men trækker i en periode på kommunens likviditet, da udgifterne kommer løbende ved køb af 

varer af varer og tjenesteydelser og indberettes månedligt til Social- og Indenrigsministeriet, mens mom-
sen refunderes fra ministeriet halvårligt. 

Skatter – generelt 
De samlede skatteindtægter ved indkomstskat, grundskyld mv. udgør ved selvbudgettering 2.503 mio. 
kr. Heraf udgør indkomstskatterne ved selvbudgettering 2.253,8 mio. kr. 

Selskabsskat indgår i skatteindtægterne med 10,2 mio. kr. i 2018. Selskabsskatten udgør 25 %, hvoraf 
kommunerne modtager 13,41 % af provenuet. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at prove-
nuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 afregnes i 2018.   
På grund af en fejl i indberetning af fordelingen af selskabsskatter mellem kommunerne er Egedal kom-
munens provenu i 2018 ekstraordinært lavt. Fejlen gør at Middelfart Kommune modtager ca. 16 mio. kr. 
som vedrører Egedal Kommune. Til gengæld modtager Egedal kommune i 2018 ca. 9 mio. mere end for-
ventet i udligning af selskabsskat. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på forespørgsel oplyst, at rettelserne ikke kan foretages nu. Det er 
muligt at rette fejlen når der skal viderefordeles og indberettes til budget 2019. 
Administrationen har derudover drøftet forholdet med KL der anbefaler, at Kommunen afventer rettelser-
ne i 2019. Det betyder at det budgetterede overskud på driftsbalancen er 7 mio. kr. for lavt i 2018 og 
tilsvarende højere i 2019.  

Kommunens udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 9,4 mio. kr. i 2018.  
Skatteloftet udgør som navnet siger et loft for skatten. Såfremt en kommunen hæver den kommunale 
skatteprocent vil flere skatteydere nå loftet. Egedal hævede skatten i 2009. Kommunen skal derfor med-
finansiere det tab som staten dermed fik.  

Skat af forskerindkomst forventes at udgøre ca. én mio. kr. som modtages i årets 3 sidste måneder. Skat 
af dødsbo forventes ekstraordinært høj i 2018 med 3,8 mio. kr. Normalt er provenuet på ca. 1,5 mio. kr. 

Der budgettereres med uændret beskatning af grundværdier. Fastfrysning af grundskylden, som indgik i 
finansloven for 2017, er nu gennemført, sådan at de berørte boligejere har fået et nedslag i grundskylden 
på opkrævningen for 2. rate. 
Kommunerne kompenseres individuelt i 2017 for provenutabet ved fastfrysningen. 
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Fastfrysningen gælder kun i 2017, men vil have virkning på kommunernes provenu fra grundskyld i de 

kommende år. Fra 2018 og frem indgår virkningen af fastfrysningen i 2017 i de provenuskøn over grund-
skylden, der ligger til grund for fastsættelsen af kommunernes bloktilskud.  

Der forventes i 2018 i alt 243,9 mio. kr. i provenu af ejendomsskatter. Provenuet er af forsigtighed redu-
ceret med én mio. kr., da der erfaringsmæssigt vil være tilfælde, hvor kommunen skal tilbagebetale 

grundskyld som følge af vurderingsændringer.  

Dækningsafgiften på forretningsejendomme bidrager med ca. 6,3 mio. kr. i 2017. Grundlaget for afgiften 
er forskelsværdien, som er ejendomsværdi minus grundværdi. 
Endeligt opkræves dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi og forskelsværdi. Det er statens 
og regionens ejendomme i kommunen. 

3.1.2 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at vælge selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og 

kommunal udligning. Når Byrådet vælger selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen, hvis væksten 
i beskatningsgrundlag eller folketal bliver lavere end forventet. Og tilsvarende gevinsten, hvis væksten 
bliver højere. Ved selvbudgettering vil kommunen i budgetåret modtage beløb, der er baseret på eget 
skøn for folketallet den 1. januar 2018, beskatningsgrundlag og grundværdier. Hvis det viser sig, at vir-
keligheden bliver anderledes end skønnet vil kommunen blive efterreguleret i 2021 på baggrund af de 
faktiske forhold både i kommunen, men også for ændrede forudsætninger i hovedstadsområdet og hele 

landet.  

Hvis Byrådet havde valgt statsgaranti havde kommunen kunnet regne fuldt ud med indtægterne, men gå 
glip af en mulig gevinst.  

Til en vurdering af valgets konsekvenser er nedenfor vist den samlede finansiering for 2018 baseret på 
henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering af beskatningsgrundlag, folketal, tilskud og udligning.  

Tabel 4 Forventet udvikling i grundlag for ejendomsskat samt provenu 

Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Grundværdier vedr. produktionsjord 464.843 477.394 490.283 504.011

Grundskyld vedr. produktionsjord (7,2 promille) -3.347 -3.437 -3.530 -3.629

Grundværdier vedr. øvrig jord 9.808.854 10.250.252 10.721.763 11.225.686

Grundskyld vedr. øvrig jord (23,98 promille) -234.216 -244.801 -256.108 -268.192

Grundskyld i alt -237.563 -248.238 -259.638 -271.821

Grundlag for dækningsafgift af 

forretningsejendommes forskelsværdi
1.191.837 1.245.469 1.302.761 1.363.991

Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme (5,31 

promille)
-6.329 -6.626 -6.964 -6.964

Grundlag for dækningsafgift af offentlige 

ejendommes grundværdi
280 292 306 320

Dækningsafgift på offentlige ejendommes 

grundværdi (11,99 promille)
-3 -4 -3 -4

Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejen-

dommes forskelsværdi
2.370 2.477 2.591 2.713

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskels-

værdi (8,75 promille)
-7 -22 -23 -24

Anden skat på fast ejendom i alt -6.339 -6.651 -6.989 -6.992

Ejendomsskat i alt -243.902 -254.889 -266.627 -278.812

-= indtægt  

Kilde: Ejendomsskattestatistikken og egne beregninger. KL G.1-3.
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Statsgarantien sikrer kommunen en samlet finansiering på ca. 2.440 mio. kr., mens selvbudgettering kan 
give op mod 2.469 mio. kr.  
Der er således i 2018 mulighed for en gevinst på 29,3 mio. kr. ved at selvbudgettere.  

Dette er en væsentlig større gevinst end der har været mulig de seneste år. Gevinsten er funderet i 
Kommunens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget samt væksten i folketallet efter kommunens egen 

befolkningsprognose og boligindflytningsplan. Generelt er der positive forventninger til den økonomiske 
vækst i Danmark, og dette sammenholdt med vækst i befolkningen giver netop grundlaget for at selv-

budgettering giver en gevinst.  

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Befolkningsudviklingen En af de væsentlige forudsætninger for økonomien er udviklingen i Kom-
munens befolkning. Det er derfor af særlig interesse at befolkningsprog-

nosen er så korrekt som muligt. 

2. konjunkturskøn Selvbudgettering af indtægterne kan være en fordel såfremt kommunen 
vurderer at væksten i folketal og skattegrundlag vil være højere end for 
ladet som sådan. 
De overordnede konjunkturer er altafgørende for Kommunens økonomi. 

Det handler om udviklingen i beskæftigelsen, renteniveau, skatter og 
afgifter. 

3.3 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Valget mellem 
statsgaranti og 

selvbudgettering 

Byrådet skal ved budgetved-
tagelsen tage stilling til, om 

kommunen vil tage mod 
statens tilbud om en garanti 
for årets indtægter og udgif-
ter ved skatter, tilskud og 
kommunal udligning – eller 
om kommunen vil vælge at 
selvbudgettere indtægterne i 

2018 på grundlag af egne 
skøn over beskatnings-
grundlag, folketal og de 
foreløbige tilskuds- og udlig-
ningsbeløb. Staten yder 

derefter en månedlig acon-

to-betaling af indtægterne. 
Såfremt kommunen vælger 
selvbudgettering - og forud-
sætningerne viser sig ikke at 
leve op til forventningerne - 
skal kommunen 3 år senere 
tilbagebetale det for meget 

modtagne beløb. 

Prognoser viser 
en gevinst på ca. 

29,3 mio. kr. ved 
selvbudgettering. 
Dette er en væ-
sentlig gevinst 
ift. tidligere år. 

Administrationen 
følger op til bud-

getvedtagelsen 
og i tiden efter 
ved budgetop-
følgningen udvik-
lingen i særligt 
forudsætningerne 
bag skattegrund-

laget. 

Center for 
Administra-

tiv Service 

Tabel 5 Finansiering af budget 2018 - statsgaranti eller selvbudgettering

Beløb i 1.000 kr.
Statsgaranti 

2018
Selvbudgettering

Gevinst ved 

selvbudgettering

SKATTER I ALT -2.449.162 -2.503.379 -54.217

TILSKUD OG UDLIGNING SAMT BIDRAG TIL 

REGIONEN I ALT
9.220 34.136 24.916

I alt -2.439.942 -2.469.243 -29.301
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3.4 Periodiseret budget for udgifter på lån 

Figur 1 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Kommunens udgifter falder i 1/12 dele. 

Figur 2 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Indtægter 
Beskæftigelsestilskuddet er langt det største tilskud. Det modtages som de øvrige tilskud i 1/12 dele. 
Øvrige tilskud er alle stort set af samme størrelse.  

Grundskyld og øvrige ejendomsskatter modtages i ét samlet beløb i foråret. 
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Afregning af selskabsskat mv.
Grundskyld
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 
Finansindtægter og -udgifter 

1. Primære aktiviteter
Formål  
Finansindtægter og -udgifter omfatter renteindtægter og -udgifter, kurstab og indtægter fra garanti-
provision.  

Primære opgaver 
Renteindtægter og -udgifter vedrører renter fra kommunens lån til bl.a. ældreboliger, samt beboer-

indskud og renter til lån til betaling af ejendomsskatter og renter af bankindestående. Garantiprovision 
er den provision kommunen opkræver for at være garant for eksempelvis fjernvarmeselskaber. Kurs-
tab er de omkostninger der er ved hjemtagelse af lån. 

Renteindtægter og – udgifter er omfattet af retningslinjerne i kommunens finansielle politik. Under 
hensyntagen til et ønske om høj budgetsikkerhed, kan der optages lån med fast eller variabel rente. 

2. Resultatmål
Væsentlige fokusområder: 
For de finansielle poster der vedrører renter, er det væsentligt at overvåge renteudviklingen for så vidt 
angår langfristede lån i forhold til, at det løbende overvejes, om det er relevant med låneomlægninger, 
renteswap eller at benytte andre finansielle instrumenter.  

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Renteindtægter- og renteudgifter er en væsentlig finansiel post. 
Renter er betinget af markedsudviklingen og kan være svære at 
styre på, da det kan kræve låneomlægning eller ændrede bankvil-

kår, hvor andre forhold også bør indgå i overvejelserne. Fx om-
kostninger ved låneomlægning. 

Budgetafvigel-
se +/- 5 %. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Budget
3.1 Budget 
Nedenfor er budget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen for finansindtægter og -udgifter. 

Tabellen viser, at der forventes en stigning på 1,44 mio. kr. i de samlede renteindtægter fra 2017 til 
2018, med et fald i overslagsårene. Renteindtægter omfatter indtægter fra udlån til beboerindskud, ren-

ter på lån til betaling af ejendomsskatter, renter af betalingskontrol og salgsindtægter fra KMD monopol-
brud. 

Faldet fra 2018 til 2019 skyldes en forventning om et fald i salgsindtægter fra KMD-ejendomme på 1,084 
mio. kr. 

Tabellen viser videre, at der forventes et fald på 1,56 mio. kr. i de samlede renteudgifter fra 2017 til 
2018 og en mindre stigning i 2019. Renteudgifter omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkre-
ditlån og indskud i pengeinstitutter. Faldet fra 2017 til 2018 skyldes en nedjustering af budgettet for ren-
ter på eksisterende lån. Årsagen er bl.a. at der indfries et lån i 2018.  

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Renteindtægter -2.712 -4.150 -3.118 -2.762 -2.767

Renteudgifter 13.185 11.631 12.036 10.741 10.035

Nettobevilling i alt 10.473 7.481 8.918 7.979 7.268

Tabel 1 Budget for Finansindtægter og -udgifter fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Tabel 3 viser de prioriteringsforslag som er vedtaget sammen med budgettet. 

Tabellen viser, at projekter vedr. Energioptimering er udskudt. Som følge af et reduceret lånoptag i 2018, 
2019, 2020 der først øges i 2021, som er nødvendigt for at overholde anlægsrammen, mindskes budget-

terede udgifter til renter. 

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Renteindtægter Renteindtægter er samlet budgetlagt med -4,15 mio. kr. i 2018. Renteniveau-
et er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveauet jf. de overordnede 
udmeldinger fra Nationalbanken. 

2. Renteudgifter Renteudgifterne er samlet budgetlagt med 11,63 mio. kr. i 2018, heraf udgør 
renter af lån hovedparten. Niveauet afspejler Nationalbankens udmeldinger 
om forventninger til renteudviklingen jf. ovenfor. 

Omfanget af renteudgifter er dertil betinget af kommunens låntagning, dvs. 

optager vi flere lån, skal vi også betale renter af flere lån. Renteandelen på de 
eksisterende lån stiger dog løbende da det er annuitetslån. 

3.4 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Renteindtægter- 
og renteudgifter 

Kommunens renteindtægter 
og -udgifter er betinget af 
den generelle udvikling i 
samfundet. Der kan ske 
ændringer i renteniveauet i 
2018, hvis der sker væsent-
lige ændringer i aktiemarke-

det. Enkelte af kommunens 
lån er med variabel rente og 
følsomme over for udsving i 
renteniveauet. 

Budgetafvigelse 
+/- 5 %. 

Renteniveauet 
følges løbende og 
reguleres i for-
bindelse med 
budgetopfølgnin-
gen. 

Der er mulighed 
for at omlægge 
lån med variabel 
rente til fastfor-
rentede lån. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 
Finans. 

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

Renter 0 -296 -1.034 -1.140

Total reduktion 0 -296 -1.034 -1.140

Reduktion 

CEI18-102 A, Udskydelse af 

projekter vedr. 

Energioptimering

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 
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Figur 1 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Renteudgifter 

Periodiseringen afspejler at kommunens betalinger for hovedparten af lånene forfalder kvartalsvist. 

Figur 2 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

Renteindtægter 
Udviklingen i renteindtægter afspejler, at der er budgetlagt med indtægter i januar. Budgettet skal 
periodiseres yderligere. 
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 
Lån 

1. Primære aktiviteter
Formål  
Dette bilag viser kommunens økonomiske forpligtelser i forbindelse med lån undtaget renter på lån, 
der indgår i bilaget om finansindtægter og -udgifter. 

Primære opgaver 
Lån omfatter låneoptagelse, deponerede beløb for lån og afdrag på lån. 

Kommunens lån er reguleret af Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse 
af garantier mv. af 17. dec. 2013 samt medfølgende vejledning.  Bestemmelserne regulerer kommu-
nens adgang til at optage lån, herunder til bl.a. forsyningsvirksomhed, energirenovering samt depone-
ring ved leje og leasing, garantistillelse, omlægning af lån, lånevilkår m.v. samt muligheder for lånedi-
spensation. Kommunens lånoptag sker i december, hvor de aktiviteter, der er låneadgang til, gøres op. 

Lånefinansiering i 2018 kan kun anvendes til aktiviteter i regnskabsåret 2018.  

De bagvedliggende principper for kommunal lånefinansiering er, at kommunen på den ene side som 
udgangspunkt skal finansiere sine udgifter uden lånoptagelse og på den anden side skal kommunen 
undgå betydelige udsving i skatteprocenten fra år til år, fx i forbindelse med større anlægsprojekter. 

Den finansielle politik i Egedal Kommune bestemmer sammensætningen af kommunens låneportefølje i 
forhold til et maksimum for andelen af variabelt/ fastforrentede lån. Der ønskes som udgangspunkt en 

høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, 
valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetover-
holdelse.  

Beslutningen om at lånefinansiere anlægsudgifter træffes af Byrådet.  Indenfor ovennævnte vilkår vur-
derer administrationen lånetyper, låneprofiler og løbetider. Ved forventninger om kommende rente-

stigninger optages lån med fast rente og ved forventning om fremtidige rentefald, optages lån med 
variabel rente. Ved høj andel af lån med fast rente øges budgetsikkerheden på kommunens renteudgif-
ter. Ved høj andel af lån med variabel rente vil renteudgifterne i et normalt marked være lavest. 

Center for Administrativ Service er ansvarlig for kommunal låntagning. Center for Ejendomme og In-
tern Service, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Teknik og 
Miljø er ansvarlig for anlægsbevillingerne, dvs. de udgifter der lånefinansieres. Ifølge styrelsesloven 

gennemgår den kommunale revision som led i den almindelige kontrol, at kommunen overholder låne-
reglerne. 

2. Resultatmål

Væsentlige fokusområder: 
For de finansielle poster der vedrører lån er det væsentligt: 
1) ved lånoptagelse at få et grundigt indblik i, hvilke omkostninger der er ved at lånefinansiere sammen-
lignet med at finansiere fra kassebeholdningen. Lånefinansiering handler om at sprede en investerings-
udgift ud over det antal år, hvor anlægget forbruges/afskrives. Der er for nuværende ikke opstillet politi-
ske mål for størrelsen af gælden, eller for udviklingen i gælden. Der styres dog efter, at der i gennem-
snit, over en 4-årig periode ikke optages mere lån end der afdrages.

2) sikre, at kommunen ikke optager lån, der overstiger det af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte
låneloft og ellers sikre, at der er deponeret et beløb, der svarer til kravene i lånebekendtgørelsen eller
afdrages ekstraordinært når lånerammen er gjort op. Overholdelse af låneregler indgår som en del af
den afsluttende revisionen som kommunens revisor foretager i forbindelse med årsregnskabet. Kommu-
nens revisor har i 2015 og 2016 kunne konstatere, at lånereglerne ikke er fulgt, da der ikke er afdraget

eller deponeret for et beløb der modsvarer overskridelsen af lånerammen.

3) Overveje at sammenlægge lån, hvis det giver økonomiske fordele.
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Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Lånebekendtgørelsens regler om at overholde lånerammen skal 
følges. Det betyder, at der kun skal optages lån der svarer til de 
låneberettigede udgifter. Lånet optages dog inden 31.12, så det 

kan tilgå kassebeholdningen, men låneberettigede udgifter kan 
bogføres i supplementsperioden indtil 15. januar i det efterfølgende 
år. For meget hjemtaget lån skal afdrages indenfor supplementspe-
rioden. Kommunens revision konstaterede i 2015 og 2016, at der 
ikke var foretaget ekstraordinært afdrag, der svarer til det beløb 
som er lånt for meget. 

Lånerammen 
overskrides 
ikke. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 

3. Budget
3.1 Budget 

Nedenfor er budget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen for Lån. 

Tabel 1 viser bevillingen fordelt på lånoptag, deponeringer på lån og afdrag på lån hos Kommunekredit 
og pengeinstitutter. Tabel 1 afspejler, at kommunen på baggrund af politiske beslutninger om nye an-
lægsprojekter forventes at øge lånoptaget ved at optage nye lån i 2018. Anlægsprojekter der skal lånefi-
nansieres i 2018 omfatter projektet Energioptimering parat til fremtiden 2017-2020(650036) og Energi-

besparende foranstaltninger energistyring/besparelse 2017-2020 (650034). I 2019 er det forventede 
lånoptag noget lavere stigende i 2020 og 2021. 

Tabellen viser videre, at kommunen har en række eksisterende lån der afdrages på. Afdragsdelen på de 
eksisterende lån stiger fra 2017 til 2018 og forventes at stige yderligere i overslagsårene. Det øgede af-
drag beror på nye lånoptag samt, at kommunens lån er annuitetslån, hvor forholdet mellem rente og 
afdrag ændrer sig løbende, så afdraget stiger i lånets løbetid. Det styrende princip er at der afdrages 
mere end der optages i lån over en 4-årig periode. Det øgede afdrag påvirker driftsbalancens overskud. 

Kommunens lån er primært optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til sel-
skaber/institutioner med 100 pct. Kommunegaranti. Kommunekredit er ejet af kommunerne og kommu-
nerne hæfter solidarisk. Kommunekredit er kreditvurderet hos Moody's Investors Service og Standard 
and Poor's. Kommunekredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den 
kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering som den danske stat har fået. Det betyder, at kom-
munen har valgt en långiver med den lavest mulige risiko.  

Kommunen har derudover enkelte realkreditlån og lån i pengeinstitutter, der er budgetlagt med mindre 
beløb for samlet 68.000 kr. i 2018 og i overslagsårene. 

Lånebekendtgørelsen fastlægger en samlet låneramme for kommunen. Hvis der optages lån der oversti-
ger lånerammen, skal kommunen deponere et beløb der svarer til værdien af lånet eller ekstraordinært 
afdrage det beløb der overstiger lånerammen. Da kommunen først optager lån i december er budgetpo-
sten behæftet med en vis usikkerhed. Deponeringer for lån er derfor budgetlagt med det samme i budget 

2018 og i overslagsårene.  

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag 
Tabel 3 viser de prioriteringsforslag som er vedtaget sammen med budgettet. 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Lånoptagelse -34.725 -45.225 -10.725 -26.225 -24.200

Deponeringer for lån 5 5 5 5 5

Afdrag på lån 34.655 32.735 35.372 36.924 38.998

Nettobevilling i alt -65 -12.484 24.652 10.704 14.803

Tabel 1 Budget for lån fordelt på aktiviteterne Lånoptag, Deponeringer for Lån og Afdrag på lån

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Tabellen viser, at projekter vedr. Energioptimering er udskudt og lånoptaget derfor mindskes i 2018, 
2019, 2020 og først øges i 2021, hvilket har været nødvendigt for at overholde anlægsrammen. Dette 
medfører at budgetterede afdrag mindskes. 
 
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Lånoptagelse Lånoptag sker på baggrund af politisk besluttede anlægssager, der for 2018 
bl.a. omfatter projektet Energioptimering parat til fremtiden 2017-2020. Lån-
optag er i 2018 budgetteret med -45,2 mio. kr. med et fald i 2019 til -10,7 

mio. kr. I 2020 og 2021 opjusteres lånoptag formentlig, da erfaringen er at 
anlægsudgifterne budgetlægges lavt i overslagsårene.  

2. Afdrag på lån   Afdrag på lån er i 2018 budgetteret med 32,7 mio. kr. med en forventet stig-
ning i overslagsårene som følge af nye lånoptag. Samtidig stiger afdraget, 
som følge af at det er annuitetslån. 
 

  

 
3.4 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

Overholdelse af 

lånerammen 

Kommunen skal overholde 

en låneramme, der er fast-

lagt af Økonomi- og Inden-
rigsministeriets i lånebe-
kendtgørelsen.  
Grundet usikkerhed i bud-
getforudsætningerne for 
anlægsprojekter, har der i 

2015 og 2016 været mindre 
behov for lånefinansiering 
end først antaget, der bety-
der at der er optaget større 
lån end der har været ad-
gang til. 

 

Lånerammen 

overskrides ikke. 

 
I 2017 blev lå-
nerammen over-
skredet med 10 
%, fordi der blev 
optaget lån for 

mere end de 
låneberettigede 
udgifter og det 
ekstraordinære 
afdrag ikke skete 
inden for sup-

plementsperio-
den.  

Overholdelse af 

lånerammen op-

nås ved det 
igangværende 
projekt om større 
budgetsikkerhed i 
kommunens an-
lægsprojekter og 

lånefinansierin-
gen af det.  
Kommunens lån-
optag og depone-
ring følges dertil 
løbende i budget-

opfølgningen.  
 
Hvis kommunen 
overskrider lå-
nerammen, skal 

kommunen de-
ponere for de 

beløb der over-
skrider låneram-
men eller foreta-
ge et ekstraordi-
nært afdrag og 
derved overholde 
bestemmelserne i 

bekendtgørelsen 

Afdeling for 

økonomi-

styring og 
Finans 

Afdrag på lån Kommunens lån er annui-
tetslån og derfor ændrer 

Budgetafvigelse 
på maks. 2,5 % 

Kommunens af-
drag på lån følges 

Afdeling for 
økonomi-

Prioriteringsforslag Aktivitet 2018 2019 2020 2021

Låneoptag 20.000 50.500 9.500 -20.000

Afdrag 0 -665 -2.353 -2.704

Total reduktion 20.000 49.835 7.147 -22.704

Reduktion 

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammen i 1.000 kr. (netto) 

CEI18-102 A, Udskydelse af 

projekter vedr. 

Energioptimering

551



forholdet mellem afdrag og 

rente sig i låneydelsen, hvil-
ket betyder, at afdragene 
(og renten) løbende korrige-
res.    

løbende i budget-

opfølgningen. 

styring og 

Finans 

 
3.5 Periodiseret budget for udgifter på lån 
Figur 1 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Udgifter på lån 
Udgifter på lån består af afdrag og deponering. Deponering er periodiseret i januar, men er ikke synligt 
i figuren, da budgettet er så lille.  Figuren viser, at afdrag forfalder primært i marts, juni, sept. og de-
cember. Enkelte lån afdrages kun halvårligt i juni og december, hvilket forklarer større udsving netop 
her.  

 
Figur 2 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Indtægter på lån 

Indtægter på lån omfatter lånoptag. Periodiseringen afspejler, at kommunen optager lån i Kommune-
kredit i december. Der er et princip om, at kassebeholdningen gøres op 31.12 og at kommunens lån 
optages, så det tæller med i kassebeholdningen. Lånoptaget sker bagudrettet efter udgiften er afholdt, 
dvs. lånoptag 2018 vedrører låneberettigede projekter i 2018. 
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 
SOLT 
 

1. Primære aktiviteter 
Formål  
SOLT er en forkortelse af ”Sælg Og Lej Tilbage”. Stenløse og Ølstykke kommune solgte i år 2000 en 
række bygninger til et leasingselskab, Nordania med en aftale om at købe dem tilbage. I den mellem-
liggende periode lejer kommunen dem og afdrager på gælden. Salgsindtægterne blev deponeret. Afta-
lerne blev indgået bl.a. for at finansiere renovering og vedligehold af bygningerne for renterne af den 
deponerede salgssum. Den samlede gæld hos leasingselskabet, der dels omfatter salgssummen og 

dertil udgifter til renovering og nyopførelse af Bækkegårdsskolen udgjorde oprindeligt ca. 1.000 mio. 
kr. Den seneste opgørelse af gæld fra medio 2017 viser en samlet gæld på 829 mio. kr. 
 
Kommunen indbetaler hvert år 33 mio. kr. til SOLT-depotet der frem mod 2025 stiger til 41 mio. kr., 
idet indbetalingerne indeksreguleres med 1,7 %, der er med til at sikre at indtægter og udgifter i SOLT 
balancerer – dvs. at depotet kan dække leasingafgift og tilbagekøb af bygningerne.  

 

Kommunens sælg- og lej tilbage-aftaler er reguleret af bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes 
låntagning og meddelelse af garantier mv. af 17. dec. 2013 samt medfølgende vejledning.  
 
Reglerne for sælg og lej tilbage-aftaler har ændret sig siden kommunen indgik aftalerne i år 2000. I 
gældende lånebekendtgørelse fremgår det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende hvis en 
kommune vil indgå en leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler og anlæg m.v., der 
før aftalens indgåelse har været i kommunens eje. Økonomi- og Indenrigsministeriet har præciseret, at 

arrangementet ikke må påføre kommunen væsentlig økonomisk risiko, og at arrangementet ikke må 
være spekulativt. I forhold til deponeringskravene fremgår det af den nuværende lånevejledning, at 
det er den bekendtgørelse der var gældende på aftaleindgåelse, der regulerer forholdet. 
 
Primære opgaver 
Kommunen skal tilbagekøbe bygningerne i henholdsvis 2018 og 2025 for de deponerede midler og 

indtil da opnå optimalt afkast af den deponerede kapital, løbende indbetale fastsatte beløb, og betale 
leasingafgiften af bygningerne.  
 

 

2. Resultatmål 
Væsentlige fokusområder: 

- I 2018 skal Jørlunde skole og alle Stenløse-bygningerne købes tilbage jf. Kommunalbestyrel-
sens beslutningssag nr. 12/11946 fra den 22. august 2012 om Finansiering af nyt rådhus og 
sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet. Finansieringen kommer fra SOLT 
depotet, dvs. kommunens kassebeholdning påvirkes ikke af tilbagekøbet. Det betyder at antal-
let af kapitalforvaltere reduceres fra 3 til 2. Kontrakterne fastlægger, at leasingselskabet skal 
varsles seks måneder før tilbagekøbet. Sagen om tilbagekøb kommer på Byrådets møde i maj.  
 

- Der skal fortsat være deponeret et beløb der modsvarer leasinggælden. Der er i lånebekendt-
gørelsen et krav om, at der deponeres et beløb, der svarer til værdien af det leasede anlægs-
aktiv, hvilket skal udligne den gevinst der kunne opstå ved at leje frem for at eje. Overholdelse 
af deponeringsregler indgår som en del af den afsluttende revision på årsregnskabet. 

 
- Der indestår 41,9 mio. kr. i depotet vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundheds-

center i SOLT-depotet til bedre forrentning og for at polstre arrangementet jf. sag nr. 17/5227 

fra den 26. april 2017 om Status på SOLT – beslutning og sag nr. 17/7475 om Anlægsregnskab 
Egedal Rådhus og Sundhedscenter – beslutning.  

 
- SOLT omfatter en række særskilte aftaler på de forskellige bygninger, hvoraf der afdrages på 

nogle aftaler, men ikke på alle. Budgetterede afdrag ændrer sig derfor væsentligt i budgetåret 
og overslagsåret. Afdragsprofilerne er fastlagt i de indgåede kontrakter.   

 
- Udviklingen i SOLT er baseret på en række forudsætninger, fx et renteniveau der kan ændre 

sig væsentligt. Forudsætningerne for disse prognoser bliver kvalitetssikret løbende. Dette vil 
kunne afstedkomme justeringer i SOLT.   

 
-  
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Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Deponeringsreglerne i lånebekendtgørelsen skal som minimum 
overholdes. I 1998 lånebekendtgørelsen samt ændring i 1999, der 
gælder for aftalerne indgået i 2000, fremgår det, at der i låneperi-

oden eller aftaleperioden, årligt frigives en femtendedel af de de-
ponerede obligationer 10 år efter aftalernes indgåelse. I 2018 be-
tyder det, at der skal være obligationer med en markedsværdi på 
540 mio. kr. inden Stenløse-bygningerne tilbagekøbes. 

100 % 

Hvis renteniveauet ændrer sig og gør at der ved udgangen af afta-
len i 2025 er et overskud eller underskud på +/- 50 mio. kr. vil det 

politiske niveau forelægges forskellige løsningsmuligheder af CAS. 

+/- 50 mio. 
kr. 

  

Faglige mål:  Beskrivelse af mål Måltal 

  

 

 

3. Budget 
3.1 Budget 
Tabel 1 viser de budgetlagte poster vedr. SOLT: 

 
 
Tabellen viser, at SOLT samlet set kun påvirker kommunens kassebeholdning gennem kommunens ind-
betalinger til SOLT-depotet. Udgifter til SOLT finansieres af depotet.   
 
Tabellen viser videre, at den budgetterede leasingafgift i 2018 er på 7,2 mio. kr. I overslagsårene falder 

leasingafgiften fordi Stenløse-bygninger samt Jørlunde skole købes tilbage i 2018 og leasingafgif-
ten(huslejen) derfor mindskes. Leasingafgiften er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip, dvs. der er 
anvendt et renteniveau som er højere end realiseret rente i 2017. Dette skyldes, at Nordania leasing har 

varslet en opjustering af rentemarginalen for Ølstykke-aftalerne. Kapitalforvalterhonoraret er budgetlagt 
med 0,4 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. 
 

Afdragene på leasinggæld i korrigeret budget 2017 var på 47,3 mio. kr. Afdragene på leasinggæld er 
væsentligt højere i 2018 på grund af tilbagekøbet. Finansiering af tilbagekøbet kommer fra SOLT-
depotet, hvilket betyder at depotet mindskes og dermed falder også renteindtægterne(afkastet) fra depo-
tet i overslagsårene. 
 
Den årlige indbetaling til SOLT depoterne fra kommunen skal sikre, at kommunen kan tilbagekøbe Øl-
stykke-bygningerne i 2025. Indbetalingen sker på baggrund af beslutningssag nr. 12/11946  fra den 22. 

Tabel 1 Budget for SOLT

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 

2017

Leasingafgift SOLT-projektet 11.213 7.213 5.623 5.623 5.623

Kapitalforvalterhonorar 400 400 400 400 400

Afdrag på leasinggæld 47.300 376.000 7.593 17.608 30.040

Renteindtægter -11.213 -7.213 -5.623 -5.623 -5.623

Restfinansiering af nyt rådhus og sundhedscenter 2.800 0 0 0 0

Finansiering fra depotet -50.500 -376.400 -7.993 -18.008 -30.440

Balancesum 0 0 0 0 0

Indbetaling til SOLT-depoterne fra kommunen 32.648 33.370 33.994 34.640 35.300

Restindbetaling fra SOLT-depoterne fra 

kommunen 2016

13.085

Tilbagekøb af Sandbjergkomplekset, udgift 3.500 0 0 0 0

Tilbagekøb af Sandbjergkomplekset, indtægt -3.500

Samlede udgifter 45.733 33.370 33.994 34.640 35.300

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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august 2012 om Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-

projektet fastsat til at fortsætte frem til 2025.  
 
3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Leasingafgifter inkl. 
afdrag 

Leasingafgift 
Leasingafgifterne består af afdrag og renter. Leasingafgiften reguleres i for-
hold til de ændringer, der sker i renten for Nationalbankens Indskudsbeviser 

(NIBS). Leasingafgiften er i 2018 budgetlagt med 7,2 mio. kr. inkl. kapital-
forvalterhonorar på 0,4 mio. kr. Afdrag på leasinggælden er budgetlagt med  
376 mio. kr. 
 
SOLT arrangementet omfatter de oprindelige salg af bygninger i Stenløse og 
Ølstykke og dertil kommer en række tillægsaftaler, der bl.a. vedrører reno-
vering af bygningerne. Der afdrages på samtlige aftaler, som ligger i Stenlø-

se-porteføljen. I relation til Ølstykke-skolerne afdrages der først på hovedaf-
talerne på et senere tidspunkt.   
 
Renteniveau 
Leasingaftalerne er aftalt med variabel rente, derfor kan forholdet mellem 
afdrag og rente ændre sig væsentligt. Renteniveauet er forskelligt i de en-

kelte aftaler. Jørlunde kører med en fast rente på 4,68 % og en rentemargi-
nal på 0,25 %. Renten er variabel for de øvrige aftaler. Rentemarginalen for 
Stenløse er på 1,65 %, for Ølstykke er den noget lavere – på 0,2 %. Rente-
marginalen er en minimumrente, der skal dække leasingselskabets omkost-
ninger og risiko for tab. Leasingselskabet har varslet, at de vil benytte sig af 
den mulighed de har i kontrakterne, for at opregulere rentemarginalen. År-
sagen er, at der i 2016 og 2017 har været negativ rente, som overstiger 

rentemarginalen og kommunen har haft indtægter ift. Ølstykke-aftalerne. 
Leasingselskabet anvender en markedsrente der fluktuerer med National-
bankens rente, men renten er højere end denne.   
  
Valutakurs 

Samtidig er aftalerne påvirket af kursændringer, da afgifterne for bygnin-
gerne opkræves i euro, bortset fra Jørlunde der opkræves i danske kroner. 

Budgettet er lagt ud fra en kurs på 7,46 DKK. Bliver kursen i året lavere end 
budgetteret betyder det en kursgevinst. Kursen har en betydning når afta-
lerne skal indfries.  
 

2. Afkast fra kapital-

forvalterne 
 

Det budgetterede afkast fra kapitalforvalterne er 7,2 mio. kr. 

 
Kommunens tre kapitalforvaltere investerer den deponerede formue ud fra 
de principper der er fastsat i kommunens finansielle politik, hvor det fremgår 
at porteføljen skal sammensættes af danske obligationer og en mindre andel 
aktier. 

I % Min. Maks. 

Kontant 0 100 

Danske Stats/Real obl. 0 100 

Kontant+ Danske obl. 70 100 

High Yield obl. 0 15 

Emerging Market obl. 0 15 

Aktier 0 15 

HY+EM+Aktier 0 30 

Kilde: Egedal Kommunes finansielle politik 2015 
 

Investeringsprofilen betyder, at minimum 70 % af kommunens depot skal 
være placeret i danske obligationer eller kontante bankindskud. Endvidere 
må kun 30 % være placeret i aktier, High Yield (virksomhedsobligationer) 
eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i lande i den tredje verden), 
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dog maksimalt 15 % indenfor hver aktivklasse.  

 
Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal Kommune 
øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge risikoen væsentligt. 
Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere forskellige aktivklasser i 
samme portefølje. 

  

 
SOLT er betegnelsen for de aftaler de tidligere Stenløse og Ølstykke kommuner indgik i år 2000, hvor de 

solgte en række bygninger til et leasingselskab med henblik på at købe dem tilbage en årrække senere. I 
den mellemliggende periode lejer kommunen dem. SOLT omfatter følgende bygninger i Ølstykke: Tofte-
højskolen, Hampelandskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen, Jørlunde Skole og Bækkegårdsskolen. I 
Stenløse drejer det sig om Ganløse Skole, Lærkeskolen, Lærkeklubben, Veksø Skole, Slagslunde Skole og 
Sandbjergcenteret. I 2016 har kommunen tilbagekøbt et mindre klubhus på Lærkeskolen fra SOLT, for at 

etablere solceller på bygningen. Dertil kommer en mindre del af Sandbjergcenteret. Hovedparten af 
Sandbjergbygningerne er solgt videre til tredjemand i 2017. Stenløse Rådhus indgik oprindeligt i Stenlø-

se-porteføljen, men blev senere tilbagekøbt. Der afdrages på alle salgsaftalerne på Stenløse-skolerne. På 
salgsaftalerne på Ølstykke-skolerne afdrages der kun på Jørlunde og renoveringsaftalerne. Fra 2020 af-
drages der på alle Ølstykke-skolerne. 
 
Der er i tillæg til salgsaftalerne indgået en række kontrakter vedrørende renovering. Heri fremgår det, at 
leasinggælden reduceres i takt med betaling af leasingafgiften på annuitetsmæssige vilkår, således at 
den restbogførte værdi er nedbragt fuldstændigt pr. 1. juli 2020. Der afdrages på samtlige renoveringsaf-

taler. 
 
I aftalegrundlaget fremgår en række vilkår, der er forskellige for de enkelte skoler: 
 
Tabel 2 

Bygninger Rentevilkår Afdrag Lånets løbe-
tid 

Optionstidspunkt 

Ølstykke  De første 20 år 

består leasingydel-
sen alene af for-
rentning på 3 mdr. 

Euribor med et 
tillæg på 0,20 %.  

I de sidste 10 år 

afdrages investe-
ringssummen på 
annuitetsmæssige 

vilkår, således at 
den restbogførte 
værdi den 30/6 
2030 udgør 30 % af 
den oprindelige 
investeringssum. 

uopsigelige i 

30 år indtil 
30/6 2030 

1/7 2018 til 30/6 

2022 samt 1/7 2030 

Jørlunde Skole Leasingydelsen er 
baseret på en fast 
rente på 4,68 % 
med et tillæg på 
0,25 %. 

Leasingafgiften er 
indregnet en ned-
skrivning af ejen-
dommens værdi, 
således at der sker 
annuitetsmæssig 

nedskrivning af 
investeringssummen 

uopsigelig i 25 
år indtil 1/7 
2029 

pr. 1/7 2018 

Renovering af Øl-

stykkeskolerne 

3 mdr. Euribor med 

et tillæg på 0,20 
%. 

Leasingafgiften er 

indregnet en ned-
skrivning af ejen-
dommens værdi, 

således at der sker 
annuitetsmæssig 
nedskrivning af 
investeringssummen 

- - 

Stenløse De første 15 år 

består leasingydel-
sen alene af for-
rentning på 3 mdr. 

I de sidste 10 år 

afdrages investe-
ringssummen på 
annuitetsmæssige 

uopsigelig i 25 

år indtil 30/6 
2025. 

1/7 2013 til 30/6 

2019 samt 30/6 
2025 
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Euribor med et 

tillæg 0,25 – 0,30 
%.  

vilkår, således at 

den restbogførte 
værdi den 30/6 
2025 udgør 30 % af 
den oprindelige 
investeringssum. 

Renovering af 
Stenløseskolerne 

De første 15 år 
består leasingydel-
sen alene af for-
rentning på 3 mdr. 
Euribor med et 

tillæg 0,25 – 0,30.  
 
 

I de sidste 10 år 
afdrages investe-
ringssummen på 
annuitetsmæssige 
vilkår, således at 

den restbogførte 
værdi den 30/6 
2025 er nedbragt til 
0. 

- - 

 
Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat be-

nyttelse af bygningerne) og dels til at sikre, at kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperi-

oden udløber. 
 
3.3 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventede udgifter i 2018 i 1.000 kr. 

 

 
 

Udgifter: 
Periodiseringen afspejler, at SOLT-udgifterne er budgetlagt i januar 2018. Udgifterne er den indbetaling 
som sker til SOLT-depotet på 33,4 mio. kr. 
 

De øvrige indtægter og udgifter er budgetteret til ikke at påvirke kommunens kassebeholdning, idet 
finansieringen af SOLT kommer fra SOLT-depotet.  

  

557



3.4 Risici 

 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Renteni-
veauet 

Størrelsen af kommunens 
leasingafgifter er betinget af 
udviklingen i renteniveaet. 
 
Nordania har varslet opju-

steringer af rentemarginalen 
for Ølstykke-aftalerne i 
2018, da der har været ne-
gativ rente i 2016 og 2017.  
 
Renteniveauet i prognoserne 

baserer sig på et forsigtig-
hedsprincip, dvs. der an-

vendt en højere gennemsnit-
lig rente end 2017 udviser. 

I prognosen 
anvendes en 
rente på 1 %. 
En rentestig-
ning på 

1%-point (fra 
1% til 2%) vil 
isoleret set 
medføre, at 
depotet falder 
fra DKK 54,7 

mio. til DKK 
9,7 mio. 

grundet øgede 
leasingbeta-
linger. Om-
vendt vil et 
rentefald øge 

overskuddet.  

Kontrakterne 
åbner mulighed 
for, at der be-
nyttes forskelli-
ge typer af 

renter, fx CI-
BOR eller EU-
RIBOR.  
 
Renteniveauet 
er ikke umid-

delbart til for-
handling.   

 
 

Afdeling for 
økonomistyring 
og finans 

2. Leasingaf-
gifter inkl. 
afdrag 

Leasingafgifter opkræves 
som et samlet beløb, der 
ikke er opdelt i renter og 
afdrag. Afdragsdelen af lea-
singudgifterne er derfor en 

beregnet størrelse på bag-
grund af antagelser om ren-
teudviklingen.     
 

 Leasingafgifter-
ne følges lø-
bende ligesom 
udviklingen i 
renteniveauet. 

Størrelsen af 
afdragsdelen 
kvalificeres 
hvert halve år, 
med oversigter 
over restgæl-

den fra leasing-
giver.  

Afdeling for 
økonomistyring 
og finans 

3. Afkast fra 
kapitalfor-
valterne 

Afkastet fra de tre kapital-
forvaltere er bestemt af 
udviklingen på de finansielle 
markeder. Det betyder, at 

afkastet er behæftet med en 
vis usikkerhed uagtet at den 
største del er obligationer og 
en mindre andel aktier. 

 Afkastrapporter 
modtages må-
nedligt fra de 
tre kapitalfor-

valtere og an-
vendes i den 
løbende bud-
getopfølgning. 

Afdeling for 
økonomistyring 
og finans 
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3.5 Langsigtet prognose for SOLT 

SOLT fortsætter frem til 2025, derfor er det væsentligt med en langsigtet prognose og hvilke forudsæt-
ninger der er anvendt. 

 
 

I figuren fremgår det, at depotværdien indtil 2022 er lavere end restgælden. Udsvinget på kurven i 2018 
skyldes, at Stenløse bygningerne og Jørlunde skole købes tilbage i 2018 – det mindsker gæld og tilsva-
rende depotet, da gælden finansieres af depotet.   
 
Ud fra den opstillede prognose for udvikling i depot og betaling af leasingydelser (afdrag og renter) vil 
der i 2025 efter indfrielse af restgælden i leasingaftalerne være et restindestående i depot på ca. DKK 
100 mio. kr. hvoraf 41 mio. kr. er kommunens indbetaling til SOLT, som det fremgår af figuren. Her er 

også indregnet 41,9 mio. kr. der er bevaret i depotet vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og 
Sundhedscenter i SOLT-depotet til bedre forrentning og for at polstre arrangementet jf. sag nr. 17/5227 
fra den 26. april 2017 om Status på SOLT – beslutning og sag nr. 17/7475 om Anlægsregnskab Egedal 
Rådhus og Sundhedscenter – beslutning(stednummer 650001). 
 
Den væsentligste forudsætning for dette, er i høj grad at kommunen årligt til og med 2025 overfører 

beløb til depotet, som i 2017-niveau udgør ca. 33 mio.kr. og stiger til 41 mio. kr. (indeksreguleres med 

1,7 %). 
 
I prognosen indgår der endvidere ud fra et forsigtighedsprincip en rente på 1 % baseret på 3 måneders 
EURIBOR. (Den er pt. negativ med ca. 0,33 %.) 
 
Derudover indgår der et løbende afkast på 1 % af indestående i depot, som for 2017 i henhold til oplys-

ninger fra de 3 kapitalforvaltere forventes at ende på et gennemsnit på 2,5 % og for 2018 på 2 %. 
 
Derudover er det en væsentlig forudsætning, at renten ikke stiger, idet en rentestigning på 1%-point (fra 
1% til 2%) isoleret set vil medføre, at depotet falder fra DKK 100 mio. til DKK 55 mio. grundet øgede 
leasingbetalinger. Tilsvarende vil et øget afkast på 1%-point isoleret set øge indestående i depot med 
DKK 40 mio.kr. Depotværdien på 100 mio. kr. er inklusive restbetaling til Egedal Rådhus og Sundheds-
center på 41,9 mio. kr. 

 
Den europæiske centralbank har gennem længere tid oplyst, at der tidligst kommer en renteforhøjelse 
medio 2019 hvor Nationalbanken forventes at følge trop.  
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3.7 Tidslinje for SOLT tilbagekøb  

Siden aftalerne blev indgået har kommunen tilbagekøbt enkelte bygninger der fremgår nedenfor. 
 

Tilbagekøb/ restfi-
nansiering 

År Beløb Finansiering Afdrag 

Restfinansiering af nyt 
rådhus og sundheds-
center 

2017 2,8 mio. kr. Depot (en del af de 
44,7 mio. kr.) 

Nej 

Del af Sandbjergcente-
ret 

2017 5,3 mio. kr. Køber Ja 

Restfinansiering af nyt 
rådhus og sundheds-
center 

2017 44,7 mio. kr. Bevaret i depot til 
at polstre depot 

Nej 

Stenløse Klubhus 2016 1,5 mio. kr. Depot  Ja 

Stenløse Rådhus 2014 52 mio. kr. Depot ja 
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 
Balanceforskydninger 

1. Primære aktiviteter

Formål  
Balanceforskydninger viser de årlige forskydninger på kommunens finansielle status. Balanceforskyd-
ninger består bl.a. af mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbe-
talte refusioner. Mange balanceposter har ingen bevillingsmæssig betydning, men udelukkende en 
finansiel betydning, fordi posterne har stor likviditetspåvirkning indenfor året og på tværs af år. Af 

væsentlige balanceposter kan nævnes lån til betaling af ejendomsskatter, grundkapitalindskud og ind-
skudslån. 

Primære opgaver 
Balanceforskydninger viser de forskydninger, der er på finansielle poster i de forskellige centre. 
Det omfatter bl.a. indskudslån til beboere, fleksydelse og lån til betaling af ejendomsskatter. 

2. Resultatmål
Væsentlige fokusområder: 
For de finansielle poster der vedrører balanceforskydninger, er det væsentligt at sikre, at centrene af-
stemmer deres balancekonti løbende. Der er igangsat et arbejde med at formulere måltal for afstemnin-
ger og opstille kontroller for at understøtte afstemningerne.  

Derudover er det væsentligt, at balanceforskydningsposter yderligere kvalificeres for fremover at sikre, 
at der er budgetlagt på de poster, der har en likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 

Lån til betaling af ejendomsskatter er kommunens udlån til fx æl-

dre borgere til at betale ejendomsskat. Da det, sammen med ren-
ter til lån af betaling af ejendomsskatter, påvirker kommunens 
lånemuligheder er det væsentligt at fokusere på at minimere bud-
getafvigelserne. 

Budgetafvigel-

se på +/- 10 
%. 

Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets 

samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, 

som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I 
økonomiaftalen 2018 er varslet, at der fra 2019 introduceres et 
differentieret grundkapitalindskud. 

Budgetafvigel-

se på +/- 10 

%. 

Borgere kan, når de flytter ind i en almennyttig bolig, søge om 
indskudslån til at finansiere indskuddet. Der har tidligere været 

store afvigelser på budgettet, derfor vil det være hensigtsmæssigt 
at fokusere på at opnå større budgetsikkerhed 

Budgetafvigel-
se på +/- 10 

%. 

Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 
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3. Budget
3.1 Budget 
Nedenfor er budget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen for balanceforskydninger. 

Tabel 1 viser samlet en nettostigning på 50,7 mio. kr. på balanceforskydninger fra 2017 til 2018. Fra 
2018 til 2019 sker der et fald på 19,3 mio. kr. Den største post i 2018 er Balanceforskydninger i CPK, 
som skyldes budgetterede udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. I 2017 var det Balanceforskyd-

ninger i CAS, der udgjorde den største post, hvilket skyldes at kontantbeholdningen er budgetteret med -
51,8 mio. kr. og grundkapitalindskud med 7,6 mio. kr. i korrigeret budget. I 2018 og 2019 påvirkes bud-
gettet af budgetterede udgifter til grundkapitalindskud og af den budgetterede kassebeholdning, der i 
2018 samlet for året viser et nettotræk på 4,2 mio.kr. og 2019 en nettoindtægt på 31,8 mio. kr.  Dette 
ændrer sig normalt væsentligt allerede ved den første politiske budgetopfølgning, idet kassebeholdningen 
afspejler de politisk godkendte tillægsbevillinger. Dertil er der budgetlagt med udgifter på 1,9 mio. kr. i 
2019 til Balanceforskydninger i CEI, som drejer sig om indbetaling til parkeringsfonden. 

I 2020 og 2021 sker der netto et fald i budgettet. Årsagen til forskellen mellem 2019 og 2020 er, at der i 
2020 er budgetlagt med væsentligt færre udgifter til grundkapitalindskud i budgettet til Balanceforskyd-

ninger i CAS. 

En væsentlig del af de budgetlagte balanceposter i bl.a. CBS er ikke synlige i tabel 1, da posterne har en 
modpost, hvilket skyldes, at de er refusionsberettigede, dvs. udgifterne dækkes af staten eller der er 

tilbagebetalingspligt for borgeren, hvis borgeren har mulighed herfor. Refusionen kommer dog kun 2 
gange årligt, og udgifterne løbende, hvilket betyder at der vil være et midlertidigt likviditetstræk. Refusi-
onsandelen er forskellig alt efter hvilken ordning der er tale om, fx er der 100 % refusion for den ene 
type Flygtningelån, men 66 2/3 % refusion for Pligtlån. 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

Primære drivere Forudsætninger 

1. Lån til betaling af

ejendomsskatter

Lån til betaling af ejendomsskatter er budgetlagt med 6 mio. kr. i 2018 og 

overslagsårene, da der forventes et nogenlunde uændret niveau af borgere, 
som har nået folkepensionsalderen mv., der har behov for lån til betaling af 

ejendomsskatter. 

2. Grundkapitalindskud Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets samlede 

anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, som har opnået 
skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I økonomiaftalen 2018 er 
varslet, at der fra 2019 introduceres et differentieret grundkapitalindskud. 
Grundkapitalindskuddet indbetales til Landsbyggefonden efter anmodning 
fra bygherren. Indskuddet reguleres opad eller nedad, hvis anskaffelses-
summen reguleres i forbindelse med skema B og skema C. 

3. Indskudslån til be-
boere

Indskudslån til beboere omfatter Pligtlån med en refusionsandel på 66 2/3 
% fra staten er budgetlagt med 1,49 mio. kr., Indskudslån til flygtninge på 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 

2017

Balanceforskydninger i CAS -44.041 6.749 -18.164 9.612 20.897

Balanceforskydninger i DOS 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CSS 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CSO 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CSD 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CBS 827 727 4.467 2.202 2.202

Balanceforskydninger i JOB 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CPK 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Balanceforskydninger i CTM 0 0 0 0 0

Balanceforskydninger i CEI 0 0 1.900 0 0

Balanceforskydninger i SOLT 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt -37.214 13.476 -5.797 17.814 29.099

Tabel 1 Budget for balanceforskydninger fordelt på aktiviteter

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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100 %, er budgetlagt med 0,06 mio. kr. i 2018 og 3,26 mio. kr. i 2019.  Her 

refunderes 100 % af lånebeløbet fra staten, hvis ikke flygtningen tilbagebe-
taler de udlånte penge. Indskudslånene udgør et engangsbeløb pr. borger 
ved indflytning primært i alment boligbyggeri.  I overslagsårene forventes 
der færre udbetalinger til Pligtlån og flygtningelån, pga. et faldende antal 
flygtninge og ansøgere til indskudslån i øvrigt. 

3.3 Periodiseret budget - Udgifter 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Balanceforskydninger i CAS viser de største fluktuationer. Det skyldes, at kassebeholdningen afspejler 

de forskydninger, der er i kommunens samlede likviditetsbudget. Udsvinget i marts skydes forskydnin-
ger i indtægter fra grundskyld på 224 mio. kr.  

Udsving på balanceforskydninger i CPK og CBS er væsentligt mindre. Balanceforskydninger i CPK er 
budgetlagt med en væsentlig udgift i januar, der hænger sammen med at lån til betaling af ejendom-

skatter sker i januar og løbende betales tilbage, når borgeren ikke længere har behov for lånet. Balan-
ceforskydninger i CBS – indskudslån- er fordelt i 12-dele på baggrund af regnskab 2016.   

Periodiseret budget – Indtægter 
Figur 2 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr. 

Balanceforskydninger i CAS og Balanceforskydninger i CBS er begge budgetlagt med indtægter i janu-
ar. Balanceforskydninger i CBS er budgetlagt med en forventet indtægt på refusion af Pligtlån på ca. 
0,8 mio. kr. der er budgetlagt i januar.  
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3.4 Risici 

Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 

Lån til betaling af 
ejendomsskatter 

Omfanget af lån til betaling 
af ejendomsskatter er betin-
get af det antal borgere, der 
har behov for at låne penge-
ne, hvilket varierer. Ligesom 

tilbagebetalingen afhænger 
af borgerens betalingsmulig-
heder. Derfor er der relativ 
stor usikkerhed om hvor vidt 
budgettet holder. 

Endvidere kan der opstå 
periodeforskydninger på 

tværs af år, pga. manglende 
bogføring, hvilket kan give 
store udsving. 
Lån til betaling af ejendoms-
skatter indgår i kommunens 

låneberettigede udgifter. 

Budgetafvigelse 
på +/- 10 %. 

Udviklingen i lån 
til betaling af 
ejendomsskatter 
følges løbende i 
forbindelse med 

budgetopfølgnin-
gen. Bogføring 
skal ske i de år 
refusionen vedrø-
rer. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 
finans 

Grundkapitalind-
skud 

Grundkapitalindskud er p.t. 
nedsat fra 14 % til 10 % af 
byggeriets samlede anskaf-
felsessum. Nedsættelsen 
gælder for alle projekter, 

som har opnået skema A 
tilsagn til og med 31. de-
cember 2016. I økonomiaf-
talen 2018 er varslet, at der 
fra 2019 introduceres et 
differentieret grundkapital-

indskud. Grundkapitalind-
skuddet indbetales til 
Landsbyggefonden efter 
anmodning fra bygherren. 
Indskuddet reguleres opad 
eller nedad, hvis anskaffel-
sessummen reguleres i for-

bindelse med skema B og 
skema C. 

Budgetafvigelse 
på +/- 10 %. 

I forbindelse med 
de politiske bud-
getopfølgninger 
følges der op 
afløb og størrelse 

på grundkapital-
indskuddene på 
tværs i CAS, CPK 
og CEI. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 
finans 

Indskudslån til 
beboere 

Omfanget af indskudslån 
afhænger af antallet af bor-
gere der søger lån i forbin-

delse med, at der stilles en 
bolig til rådighed af kommu-
nen. Prognoserne for hvor 
mange borgere det drejer 
sig om, er behæftet med 
nogen usikkerhed, fx er 

antallet af flygtninge kom-

munen skal modtage ikke 
ensbetydende med, at de 
alle skal modtage indskuds-
lån. 

Budgetafvigelse 
på +/- 10 %. 

Udviklingen i 
indskudslån til 
beboere følges 

løbende i forbin-
delse med bud-
getopfølgningen. 

Afdeling for 
økonomi-
styring og 

finans 
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Investeringsoversigt 

1. Alle udvalg

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0

I -327.853 -35.721 -16.700 -14.020 0 0

Teknik- og Miljøudvalget U 28.793 46.200 41.027 37.020 31.380 22.500

I 0 -4.146 -4.312 0 0 0

Planudvalget U 67.858 46.916 68.841 52.000 50.500 55.000

I -4.997 -1.384 0 -1.900 0 0

Social- og Sundhedsudvalget U 112.131 19.707 0 0 0 0

I -103 -2.842 0 0 0 0

Børne- og Skoleudvalget U 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907

I 0 0 0 0 0 0

Kultur- og Erhvervsudvalget U 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300

I 0 0 0 0 0 0

Udgifter i alt U 645.648 129.501 117.630 122.057 108.646 83.707

Indtægter i alt I -332.953 -44.093 -21.012 -15.920 0 0

Samtlige udvalg netto N 312.695 85.408 96.618 106.137 108.646 83.707

Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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2. Økonomiudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

888880 Egedal Bydel 

05 Strategi for byrummene U 159 6

I -35 35

06 Events i Egedal by U 159 40

07 Salg af Storparcel A6 I 0 -16.700

08 Markedsføring U 0 80

11 Jordkøb 1. del 

Landskabsbyen 
U 0 2.000

999998 Stenløse Syd U 130.413 1.208

I -262.676

999997 Stenløse Syd 2016-> U

10 Færdiggørelse af torvet U 2.086

11 Salg af U 38

Storparcel 95 Stenløse I -7.920

12 Salg af U 0

Storparcel 96 Stenløse I 0

002002 Udendørs kunst i 

Stenløse Syd
U 2.346

002003 Kunstpulje U 1.412 296 500

I -800

002009 Salg af Nybølle U 220

I -39

011450 Udbud af 

Ryttergåden i Smørum
U 89 121

650001 Egedal Rådhus U 244.445 2.661

I -555

650005 Salg af Smørum U 204 187

Rådhus, Flodvej 77 I -25.054

650040 Udbud af U 7 144

Kongeskrænten 1 I 0 -30.400

650045 Udbud af Kratkær 6 

og Brændekær 6
U 148 42

650113 Udbud af annekset U 552 267

Stenløse Rådhus I -14.020

650135 Søsum Bygade 31A I -5 -5

650137 Salg af Sandbjerg 

Skole
I -5.300

650139 Køb af vejareal i 

Ganløse
I -12

650200 Egedal Rådhus - 

Færdiggørelse
U 6.000

651200 U 517 1.169 1.205 121

Monopolbrudsprogram I

651380 Administrative U 1.766 12

systemer - arkivering og 

konvertering
I 0

651531 Ny og redesign af 

Egedal Kommunes 

hjemmeside

U 650

Tabel 2 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

651955 Udbud af 

økonomisystem
U 6.000 1.000

652003 Ny telefoni platform 

(Furesø, Ballerup, Egedal)
U 1.170 130

652197 Øgede kompetencer 

og viden om 

Informationssikkerhed

U 100

Udgifter i alt U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0

Indtægter i alt I -327.853 -35.721 -16.700 -14.020 0 0

Samtlige udvalg netto N 93.016 -23.138 -14.895 -7.249 3.000 0

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

567



3. Teknik- og Miljøudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

161002 Affaldsplan 2013-

2024 - Dagrenovation
U 9.982

165002 Affaldsplan 2013-

2024 - Genbrugsstationer
U 181 10.995

165010 Stenløse 

Genbrugsstation
U 2.199 680

165020 Smørumnedre 

Genbrugsstation
U 0 800

Brugerfinansieret 

område i alt 
U 12.362 12.475

888880 Egedal Bydel 

03 Byggemodning U 4.120 10.455 2.000

09 Parcel A6 - A10, 

byggemodning
U 6.000 13.000

10 Parcel A11 - A20, 

byggemodning
U 2.000 8.000 6.000 8.000

002006 Trampesti i Ganløse U 115

002044 Byggemodning 

Dyvelåsen i Smørumnedre
U 4.086 4.922 15.000 8.000 7.000

002055 Kirkevangen Nord, 

Byggemodning
U 500 9.500

002056 Kong Svends Park 

etape 2, Byggemodning
U 2.000 13.000

002057 Smart Egedal" Living 

Lab" i eksisterende 

byområde

U 150 150

003043 Byggemodning 

Værebro Erhvervsområde
U 217 6.000

022004 Ny badebro ved 

Buresø
U 0

022005 Etablering af stier i 

forbindelse med fredningen 

af Værebro Ådal

U 0 350 370 380

071020 Kystbeskyttelse 

Tangbjerg
U 0 702

081001 Oprensning af 

olieforurening
U 0 3.500

081002 Oprensning af 

olieforurening, Valmuevej
U 0 557

201005 Støtte til øget 

bredbåndshastighed
U 0 500

211002 Signalanlæg i 

Smørum
U 0 1.887

211023 Renovering af 

nedløbsbrønd
U 0 330

211024 Regnvandsafledning 

på Krogholmvej
U 0 495

211025 

Regnvandsproblemer på 

Lundevej

U 0 280

222020 Sti 

tunneldalfredningen Ganløse-

Slagslunde

U 427 653

Tabel 3 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

222027 Prioriterede 

cykelstier
U 3.607 6.875

222028 Cykelsupersti U 3.350 4.376

I -4.146

222029 Supercykelsti U 0 10.890

Stenløse - Jyllinge I 0 -4.312

222052 Cykelstier og 

trafiksikkerhed
U 0 830 1.000

222054 Cykelstier - 

Prioriteringsplan
U 0 5.000 5.000

Udgifter i alt U 28.793 46.200 41.027 37.020 31.380 22.500

Indtægter i alt I 0 -4.146 -4.312 0 0 0

Samtlige udvalg netto N 28.793 42.054 36.715 37.020 31.380 22.500

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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4. Planudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

052003 

Fredningserstatninger i 

Værebro Ådal

U 37 330 108

205012 Parkeringshus ved U 4.000 17.000

Føtex I -1.900

301005 Ejendomsrenovering 

- Skoler
U 1.774 4.458

301027 Nedbringelse af 

efterslæb på kommunale 

bygninger

U 10.000 14.817 14.817 21.342

318010 EUDP-projekt U 798 886

(Energiteknologisk udvikling 

og demonstrationsprogram)
I -910 -774

514005 Ejendomsrenovering 

- Dagtilbudsområdet
U 1.838 4.398

532023 

Kvalitetsfondsprojekter 
U 6.728 6.278 6.728 6.728 6.728

650031 Ejendomsrenovering U 26.389 9.573 6.930 6.930 6.930 6.930

I -1

650034 Energistyring/ U 6.525 6.525 6.525 6.525

 besparelse 2017-20 I -610

650035 Parat til fremtiden - 

Energioptimering
U 2.747 18

650036 Engergioptimering 2 - 

Parat til fremtiden
U 0 14.000 34.500 15.500 20.000

650206 Analyse af 

potentiale for 

multifunktionelle M2

U 0 500

Udgifter i alt U 67.858 46.916 68.841 52.000 50.500 55.000

Indtægter i alt I -4.997 -1.384 0 -1.900 0 0

Samtlige udvalg netto N 62.861 45.532 68.841 50.100 50.500 55.000

Tabel 4 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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5. Social- og Sundhedsudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

018002 Serviceareal - U 9.485 234

72 plejeboliger I -2.842

488003 Sundhedscenter U 85.702 876

I -103

488200 Sundhedscenter U 2.300

Færdiggørelse I

521003 Det flexsible 

familiehus
U 1.395 16.097

532651 Forberedelse af nyt 

plejecenter
U 0 200

Udgifter i alt U 112.131 19.707 0 0 0 0

Indtægter i alt I -103 -2.842 0 0 0 0

Samtlige udvalg netto N 112.028 16.865 0 0 0 0

Tabel 5 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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6. Børne- og Skoleudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

301050 Indretning af 

lokaler til håndværk og 
U 1.000 1.000

301060 Ny institution i 

Ølstykke
U 2.500

514360 Legepladspulje 

daginstitutioner
U 1.614 358 407 407 407 407

514361 Daginstitution i 

Smørum
U 192 2.500 23.559 21.059

514368 Renovering af 

køkkener i daginstitutioner
U 2.439 861

Udgifter i alt U 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907

Indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0

Samtlige udvalg netto N 4.245 1.219 3.907 24.966 21.466 2.907

Tabel 6 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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7. Kultur- og Erhvervsudvalget

Beløb i 1000 kr. Før Korrigeret

forbrug Budget

2017

031030 LED-lysanlæg til 

kunstgræsbane i Smørum
U 0 850

031279 Renovering af 

idrætsanlæg
U 391 102

031280 Udskiftning af 

underlag på kunstgræsbane
U 1.000 2.000 3.000

035007 Lydisolering af 

MusikZonen i Stenløse 

Kulturhus

U 0 700

035054 Nyt køkken på 

Græstedgård
U 0 500

318002 Renovering og 

modernisering af Ølstykke 

Svømmehal

U 11.361 2.774

350070 

Selvbetjeningsautomat
U 300 300 300

Udgifter i alt U 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300

Indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0

Samtlige udvalg netto N 11.752 2.876 2.050 1.300 2.300 3.300

Tabel 7 Investeringsoversigt 2017-2021

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
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Retur til indhold
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