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Analyse og vurdering af det forventede resultat 
for 2017 

1.Baggrund og formål
Det blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL besluttet, at kommunerne skal 
udarbejde halvårsregnskab fra og med 2011. Med økonomiaftalen 2018 blev det besluttet at afskaffe 
kravet om et halvårligt regnskab fra 2018, det betyder, at dette er det sidste halvårsregnskab Egedal 
Kommune aflægger. 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. at aflæggelsen af halvårsregnskabet skal ske, så godkendelse kan finde sted på Byrådets 
første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. 

Egedal Kommunes halvårsregnskab tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017. Resulta-
tet vises i opgørelsen på side 6. 

Halvårsregnskabet bruges som et styringsværktøj, til at validere forventninger til årets resultat samt 
tydeliggøre udfordringer med økonomien, samtidig med at halvårsregnskabet skal give et indtryk af Ege-
dal Kommunes udmøntning af Byrådets økonomiske politik. 

2.Resumé
Byrådets økonomiske politik opstiller mål for driftsbalancen, service- og anlægsrammen samt kassebe-
holdningen.  

 Målsætningen vedr. driftsbalancen er et overskud på 175 mio. kr. ved årsafslutningen. Dette mål
blev fraveget ved indgåelse af årets budgetaftale. Driftsbalancen udgjorde i det oprindelige bud-

get 109 mio. kr. Ved halvårsregnskabet er overskuddet på driftsbalancen på 101 mio. kr., som
skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og indbetalingsrækken til SOLT. Dermed er der en uba-
lance på knap 75 mio. kr. for at kunne finansiere budgetårets kendte udgifter. Denne ubalance fi-
nansieres gennem et kassetræk og forventede anlægsindtægter.

• Servicerammen var i oprindeligt budget på 1.797 mio. kr. På baggrund af budgetopfølgningen pr.
30. juni 2017 forventes kommunens serviceudgifter at blive 1.828 mio. kr. ved året resultat. KL
har i august udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.794 mio. kr. Det betyder, at serviceram-

men forventes overskredet med 34 mio. kr., hvilket kan udløse økonomiske sanktioner, hvis der
samlet for kommunerne sker en overskridelse af rammen. Regnskabsresultatet fælles for kom-
munerne lå i 2016 godt 2,8 milliarder kroner under budgettet for 2016 og regnskabssanktionen
blev derfor ikke taget i anvendelse.

• Anlægsrammen var i oprindeligt budget 100 mio. kr. Dertil kommer overførsel af anlægsbudget
fra 2016 til 2017 og revisionen af anlægsbudgettet for 2017. I budgetopfølgningen pr. 30. juni
2017 er forventede anlægsudgifter 112 mio. kr. og ligger derved 12 mio. kr. over anlægsram-

men.
• Kassebeholdningen skal ultimo året ligge mellem 100 og 125 mio. kr. For at sikre den økonomi-

ske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning, målt over de seneste 365
dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Begge mål forventes overholdt.

Halvårsregnskabet og budgetopfølgningen viser, at kommunen er udfordret ift.: 

• At overholde servicerammen
• At der er ubalance på driftsbalancen på knap 75 mio. kr. for at kunne finansiere budgetårets

kendte udgifter.

Serviceudgifterne ligger med 34 mio. kr. væsentligt over det vejledende sigtepunkt. Der er behov for 
opmærksomhed på at holde serviceudgifterne nede frem mod regnskabssituationen. Dette er uddybet i 
nedenstående afsnit om 2. Budgetopfølgning.  

Udgiftspresset på servicerammen og driftsbalancen er afspejlet i budget 2017-2020. I budgettet blev det 
besluttet, at der i 2017 ikke skal være en budgetsikkerhedspulje, hvilket betyder, at ufinansierede mer-
forbrug, der ikke kan finansieres inden for budgetrammen, skal finansieres ved kompenserende besparel-
ser.  
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3. Første budgetopfølgning og tværgående prioriteringer

I forbindelse med afslutning af regnskab 2016 godkendte Byrådet at overføre mindreforbrug for -18,4 
mio. kr. på drift samt at overføre anlægsudgifter inkl. forsyning for 40,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 

-53,4 mio. kr.

Der blev i årets første måneder konstateret udfordringer med at overholde budgetterne. Med den 1. poli-
tiske budgetopfølgning blev driftsbalancen udfordret, da det forventede driftsoverskud var faldet til 69 
mio. kr.  Den første budgetopfølgning for kommunen under ét betød således, at der blev søgt tillægsbe-
villing til yderligere merudgifter for netto 14,7 mio. kr. på drift, dvs. 33,1 mio. kr. inklusiv overførsel af 
mindreforbrug fra 2016.  

 Center for Borgerservice søger 3,4 mio. kr. primært i form af overførte mindreforbrug fra 2016.
 Jobcenteret søger 1,2 mio. kr. primært grundet mindreindtægt på grundtilskud til integrations-

borgere.
 Center for Social Service øger 0,4 mio. kr. som dækker over dels et forventet mindreforbrug i

administrationen og dels tilførelse af overførte mindreforbrug fra 2016.

 Center for Sundhed og Omsorg søger 13,7 mio. kr. som primært vedrører aktiviteterne ”Køb af

pladser” og ”Salg af pladser”.
 Center for Skole og Dagtilbud søger 6,5 mio. kr. som vedrører dels overførte mindreforbrug fra

2016 og dels barselspuljen.
 Center for Plan, Kultur og Erhverv søger 1 mio. kr. til udgifter ved grunddata og brandteknisk

byggesagsbehandling samt mindreindtægter vedr. byggesagsgebyrer.
 Center for Teknik og Miljø søger -0,8 mio. kr. vedrørende mindreudgift til Movia og overført min-

dreforbrug fra 2016.
 Center for Ejendomme og Intern Service søger 0,4 mio. kr. til lovpligtigt tilsyn med ABA-anlæg,

pulverslukkere og brandhaner.
 Center for Administrativ Service søger 2 mio. kr. til bl.a. udmøntning af gevinstrealisering af ad-

ministrative effektiviseringer, lavere renteindtægter samt regulering af Byrådsvederlag og over-
førte mindreforbrug fra 2016.

 Direktion og Sekretariatet søger 5,2 mio. kr. som primært skyldes overført mindreforbrug fra

2016 til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt udmøntning af Byrådets strategi-
ske mål.

Det er forudsat i budgettet, at ufinansierede merforbrug, der ikke kan finansieres inden for budgetram-

men skal finansieres ved kompenserende besparelser. Der er i 2017 ikke en budgetsikkerhedspulje. By-
rådet besluttede på den baggrund at gennemføre kompenserende besparelser på driften for 13,8 mio. kr. 

Derudover besluttede Byrådet på baggrund af anlægsrevisionen at reducere anlægsbudgettet med 20,2 
mio. kr. Det skyldtes bl.a., at budgetterede udgifter til tunneldal-fredningen i Ganløse blev nedskrevet 
med 1,2 mio. kr., samt at der for projektet Energioptimering blev overflyttet 9 mio. kr. fra 2017 til 2018 
og budgetterede udgifter på 0,9 mio. kr. til oprensning af olieforurening blev nedlagt.   

Anlægsrammen er i 1. politiske budgetopfølgning opgjort til 112 mio. kr., og anlægsudgifterne ligger 

derved 12 mio. kr. over anlægsrammen. I oprindeligt budget var anlægsrammen budgetteret med 100 
mio. kr. 

4. Anden budgetopfølgning
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser for Egedal Kommunes samlede økonomi et forventet mindre-
forbrug på driften på netto -16,592 mio. kr. Det fordeler sig således: 

 Center for Borgerservice søger – 8 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug til personlig pleje

og integration samt refusion på personlig pleje og praktisk hjælp samt flygtningeboliger.
 Jobcenteret søger -7,2 mio. kr. i mindrebrug, der primært vedrører sygedagpenge, kontanthjælp

og integrationsydelse.

 Center for Social Service søger 9,3 mio. Centerets merforbrug ses på rammen ”Myndighed og
Bestiller”, hvor der er aktivitets- og prisstigninger. Prognosen for CSS viser et merforbrug på 17,3
mio. kr. Allerede iværksatte handleplaner forventes at reducere dette forbrug med 8,0 mio. kr.

 Center for Sundhed og Omsorg søger -6,3 mio. kr. der primært vedrører
mindreforbrug til kommunal medfinansiering og merforbrug til plejeboliger og Egeparken.

 Center for Skole og Dagtilbud søger om 1,1 mio. kr. primært til tandplejen til rettelse af en tidli-
gere dobbeltbesparelse.
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 Center for Administrativ Service søger 2,3 mio. kr. til barselpuljen samt seniorjobs. Derudover

udmøntes budgetmidler fra barselspuljen samt administrative effektiviseringer i forhold til andre
centre.

 Direktion og Sekretariat søger -7,4 mio. kr. der er overførte mindreforbrug fra 2016 til kommunal
medfinansiering af sundhedsvæsenet som kan tilgå kommunekassen.

 Center for Plan, Kultur og Erhverv, Center for Teknik og Miljø, samt Center for Ejendomme og In-
tern Service søger om mindre tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen viser således, at udgifterne til især de ældre, skolerne og det sociale område er lave-
re end forventet, bortset fra på Center for Social Service hvor budgettet for 2017 ikke er i balance.  

Budgetopfølgningen medfører ingen ændringer i anlægsrammen.  Anlægsrammen er pr. 30. juni 2017 
fortsat opgjort til 112 mio. kr., og anlægsudgifterne ligger derved 12 mio. kr. over anlægsrammen. I 

oprindeligt budget var anlægsrammen budgetteret med 100 mio. kr.  

5. Resultatopgørelsen 1. halvår 2017
I resultatopgørelsen indgår: 

• Oprindeligt budget, som blev vedtaget af Byrådet inden årets start.

• Godkendte tillægsbevillinger fra 1. halvår, dvs. de bevillinger som byrådet har vedtaget inden
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

• Regnskab for 1. halvår, dvs. det forbrug der har været i årets første 6 måneder.
• Forventet regnskab, dvs. de bevillinger der er vedtaget for året, og de tillægsbevillinger der søges

ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.
• Afvigelse fra oprindeligt budget, viser afvigelsen mellem oprindeligt budget og forventet regn-

skab.
• Afvigelse fra korrigeret budget, viser de tillægsbevillinger, der søges ved budgetopfølgningen pr.

30. juni 2017.

6. Resultatet af ordinær drift:
• omfatter driftsudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms samt

finansielle poster

I det oprindelige budget var der budgetlagt med et driftsoverskud på 109 mio. kr. Byrådet har i første 
halvår vedtaget tillægsbevillinger til den ordinære drift på 30,546 mio. kr. Resultatet for 1. halvår af 
2017 er et overskud på 203,6 mio. kr.  

Det forventede resultat for hele året af den ordinære drift viser et overskud på 100,8 mio. kr.  
Regnskabsresultatet for 1. halvår af 2017 udviser ikke et forbrug på 50 % af det forventede regnskab da 
der er periodiseringer og bogføringer som først foretages i andet halvår af 2017, og at den samlede andel 
af kommunens indtægter er størst i første halvår – det gælder f.eks. indtægter fra grundskyld.  

7. Anlægsudgifter:
• omfatter alle kommunens udgifter til anlæg til det skattefinansierede område samt forsynings-

virksomhed

I det oprindelige budget var der budgetlagt med nettoudgifter på 98,9 mio. kr. Der er i første halvår ved-
taget negative tillægsbevillinger til anlæg på 74,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes hovedsageligt 

overførsler mellem år samt indtægter fra salg af grunde. Der har i første halvår været et forbrug på 
35,205 mio. kr. mens det forventede regnskab for året er 24,1 mio. kr. Til sammenligning var i 2016 
budgetlagt med nettoudgifter på 78,6 mio. kr. De forventede nettoudgifter ved halvårsregnskabet var for 
året på 50,4 mio. kr.  

8. Årets resultat:
 omfatter summen af kommunens indtægter, driftsudgifter, finansielle poster, anlægsudgifter og

resultatet af det brugerfinansierede område

I det oprindelige budget var der budgetlagt et overskud på 5,6 mio. kr. Der er i første halvår vedtaget 

tillægsbevillinger på 31,2 mio. kr. Resultatet for første halvår af 2017 er et overskud på 178,2 mio. kr. 
Årets forventede resultat er et overskud på 59,9 mio. kr. Resultatopgørelsen viser, at der er store ud-
sving mellem det oprindelige budget, resultatet for første halvår og det forventede regnskab – der er en 
afvigelse på -54,3 mio. kr. ift. oprindeligt budget og -23,1 mio. kr. ift. korrigeret budget.  
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9. Servicerammen og anlægsrammen
I 2017 var det oprindelige budget til serviceudgifter på 1.797 mio. kr. På baggrund af budget-
opfølgningen pr. 30. juni 2017 forventes kommunens serviceudgifter at blive 1.828 mio. kr. KL har ud-
meldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.794 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overskre-

det med 34 mio. kr., hvilket kan udløse økonomiske sanktioner, hvis der samlet for kommunerne sker en 
overskridelse af rammen.  

Kommunens udgifter til service er ligesom i tidligere år omfattet af en regnskabs-sanktion. Opgørelsen af 
den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager afsæt i 2 forhold. For det første om kommu-
nerne under et overholder/overskrider servicerammen, og for det andet om kommunen skal bidrage til 
den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. 

Eventuelle sanktioner består af to dele: 1) en individuel sanktion som kan udgøre op til 60 % af overskri-
delsen, og som kun rammer de kommuner der har overskredet servicerammen 2) en kollektiv sanktion 
som udgør 40 % af overskridelsen, og som rammer samtlige kommuner gennem en generel reduktion af 
bloktilskuddet.  
Regnskabsresultatet fælles for kommunerne lå i 2016 godt 2,8 milliarder kroner under budgettet for 2016 

og regnskabssanktionen blev derfor ikke taget i anvendelse.  

10. Sammenligning med tidligere års forventning og regnskab
Det er interessant at se, hvor stor prognosepræcision der har været i tidligere års halvårsregnskaber i 
forhold til at kunne ramme årets resultat. 

Figur 1 viser de tidligere års forventede regnskab i halvårsregnskabet og det endelige årsresultat i års-
regnskabet. 

Figur 1 

I figur 1 er positive tal et udtryk for et forbrug af kassebeholdningen. 

11. Ordinær drift i de historiske år
Af figur 1 ses, at den ordinære drift ved årets udgang 2016 har været klart bedre, end hvad der var for-

ventet ved halvårsregnskabet. Dette skyldtes, at der i 2. halvår 2016 var en øget fokus på økonomisty-
ringen og Byrådet besluttede påholdenhed og opbremsning der påvirkede at centrenes drift gav et min-
dreforbrug. Samtidig blev regnskabsresultatet regnskabs-teknisk positivt påvirket af en refusion af købs-

moms på 29,3 mio. kr. således at refusionen indregnes i det regnskabsår den vedrører. Dette er en æn-
dring, der kun giver udslag på regnskab 2016, da dette regnskab indeholder købsmoms for både 2015 og 
2016. 

12. Anlægsudgifter og -indtægter i de historiske år
Der ses et stort udsving i 2014, hvor udgifterne til opførelsen af nyt rådhus- og sundhedscenter har væ-
ret store, og samtidig var der væsentlige forskydninger mellem årene.  
I 2015 og 2016 var afvigelsen mindre, med færre og mindre anlægsprojekter – det nye Rådhus og Sund-

hedscenter var ved sin afslutning. Der var endvidere igangsat en tættere økonomisk styring af anlægs-
projekter, som var medvirkende årsag til at udsvingene blev mindre. I 2017 sker der periodisering af 
anlægsbudgetterne, således at der vil komme en større budgetsikkerhed på anlægsprojekterne.  

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

Ordinær drift Anlægsudgifter Året resultat KassebeholdningB
e

lø
b

 i 
1

.0
0

0
 k

r.
 

Sammenligning 2014 - 2016

Forventet regnskab
2014
Regnskab 2014

Forventet regnskab
2015
Regnskab 2015

Forventet regnskab
2016
Regnskab 2016

6



13. Årets resultat i de historiske år
I 2016 var der i modsætning til 2015 og 2014 budgetteret med et overskud. Figur 1 viser, at i 2016 var 
der en forbedring af årets resultat mellem det forventede regnskab ved halvåret og det endelige årsregn-
skab. Det skyldes, som nævnt, at Byrådet i august 2016 besluttede påholdenhed og opbremsning, der 

har bevirket et mindreforbrug på centrenes drift og herudover blev regnskabsresultatet regnskabs-
teknisk positivt påvirket af en refusion af købsmoms, hvilket påvirkede driftsresultat positivt med 29,3 
mio. kr. 

14. Kassebeholdningen i de historiske år
Udsvingene mellem det forventede regnskab ved halvårsregnskabet og resultatet ved årets udgang, er en 
konsekvens af de forventninger, og det faktiske forbrug der har været på ordinær drift og i forhold til 
årets resultat. Der var i 2015 og 2016 et mindre udsving mellem det forventede og realiserede kassetræk 
end i 2014. Formålet med periodisering er yderligere at mindske udsvingene. 
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15.Resultatopgørelsen 1. halvår
Resultatopgørelse 1. halvår 2017 for Egedal Kommune 

16. Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Godk. tillægs- Regnskab Forventet Afvigelse Afvigelse

Budget bevillinger 1. 

halvår

1. halvår regnskab 

2017
i f t .  op r. 

B udget

if t .  ko r . 

B udget

Skatter -2.393.875 0 -1.340.988 -2.403.233 -9.358 -9.358

Tilskud og udligning -755 0 4.622 1.729 2.484 2.484

Efterregulering 0 0 20.808 0 0 0

Indtægter i alt -2.394.630 0 -1.315.558 -2.401.504 -6.874 -6.874

Center for Borgerservice 281.506 125 125.628 273.616 -7.891 -8.016

Jobcenteret 266.854 689 120.089 260.311 -6.544 -7.232

Center for Social Service 313.899 -2.154 161.051 321.013 7.114 9.268

Center for Sundhed og Omsorg 342.341 13.371 165.679 349.404 7.063 -6.308

Center for Skole og Dagtilbud 705.803 5.830 361.166 712.722 6.919 1.089

Center for Plan, Kultur og Erhverv 51.209 907 25.946 52.075 867 -40

Center for Teknik og Miljø 86.157 -3.499 37.718 82.463 -3.694 -195

Center for Ejendomme og Intern 

Service 104.896 -1.704 42.581 103.199 -1.697 7

Center for Administrativ Service 128.309 1.357 62.985 131.926 3.617 2.260

Direktion og Sekretariater 13.639 9.236 7.698 15.449 1.810 -7.425

Driftsudgifter i alt 2.294.613 24.157 1.110.541 2.302.178 7.565 -16.592

Finansielle indtægter -21.108 6.000 -4.680 -14.108 7.000 1.000

Finansielle udgifter 12.305 389 6.142 12.625 321 -68

Finansielle poster i alt -8.803 6.389 1.462 -1.483 7.321 932

Resultat af ordinær drift -108.820 30.546 -203.555 -100.809 8.011 -22.535

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
12.030 -24.845 5.021 -12.815

-24.845 0

Transport og infrastruktur 9.452 693 6.411 10.145 693 0

Undervisning og kultur 8.526 -1.182 2.982 7.344 -1.182 0

Sundhedsområdet 1.780 -169 203 1.611 -169 0

Sociale opgaver og beskæftigelse 21.902 6.740 10.963 28.642 6.740 0

Fællesudgifter og administration 45.191 -55.434 9.626 -10.853 -56.044 -610

Anlægsudgifter i alt 98.880 -74.197 35.205 24.073 -74.807 -610

Resultat af skattefinansieret 

område

-9.940 -43.651 -168.350 -76.736 -66.796 -23.145

Driftvirksomhed – forsyning 4.355 0 -11.595 4.355 0 0

Anlægsvirksomhed – forsyning 0 12.475 1.728 12.475 12.475 0

Resultat af brugerfinansieret 

område

4.355 12.475 -9.868 16.830 12.475 0

Årets resultat -5.585 -31.176 -178.217 -59.906 -54.321 -23.145

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter

Finansieringsoversigt

Beløb i 1000 kr. Oprindeligt 

budget

Godk. tillægs-

bevillinger 1. 

halvår

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

Regnskab 

2017

Afvigelser 
if t . o pr. 

budget

Afvigelser 
if t . ko r. 

budget

Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) -75.515 -45.462 -79.515 -134.979 -59.464 -14.002

Resultat jfr. ovenstående -5.585 -31.176 -178.217 -59.906 -54.321 -23.145

Optagne lån -45.076 660 0 -34.725 10.351 9.691

Afdrag på lån 63.298 15.342 30.757 81.955 18.657 3.315
Øvrige balanceforskydninger 11.585 36.666 160.102 17.435 5.850 -30.816

Kassebeholdning ultimo 
( inkl. fo rsyning)

-51.293 -23.971 -66.874 -130.220 -78.926 -54.956
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Bevillingsoverholdelse – drift og refusion 

I det følgende afsnit er der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 for hvert center 
givet en kort forklaring til forventet regnskab 2017.  

Center for Borgerservice 
Der er ændringer på Center for Borgerservice for -7,9 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. 
I forhold til korrigeret budget udgør ændringerne -8 mio. kr. Ændringerne fordeler sig på henholdsvis 
Social- og Sundhedsudvalgets område og Kultur- og Erhvervsudvalgets område. 

På Social- og Sundhedsudvalgets område viser det samlede resultat for CBS et mindreforbrug på -8,4 
mio. kr. som fordeler sig som nedenfor:  

Den Tværfaglige myndighed: Der tilføres kommunekassen 6,4 mio. kr. i mindreudgifter fordelt med: 
Mellemkommunal refusion på personlig pleje og praktisk hjælp med -1 mio. kr., rest vedr. genbrugshjæl-

pemider efter budget er overgået til Hjælpemiddeldepotet med -0,7 mio. kr., BPA §96 - Borger fraflyttet 
+ større indtægt fra Regionen med -1,2 mio. kr., integration - netto efter statsrefusion med -1 mio. kr.,
kørsel til læge m.m. med -0,1 mio. kr., regresindtægter med -0,5 mio. kr., mindre forbrug ifm. personlig

pleje med -2 mio. kr. Som følge af fejlagtig fjernelse af lønbudget ved tjenestemandsophør søges 0,1
mio. kr.

Det skal omplaceres 0,4 mio. kr. vedrørende projektet ”Fælles Sprogt 3” fra CSO. Jobcenteret skal have 

overført lønmidler ifm. opgaveoverdragelse pr. 1/6-2017 for -1,8 mio. kr.  

Rammen for sekretariat og Ledelse: Der søges bevilling til ikke-budgetteret statsrefusion på flygtningebo-
liger for -1,7 kr. 

Borgertorvet: Der søges barselsrefusion for 0,1 mio.kr. 
Sekretariat og Ledelse: Der ses et merforbrug på førtidspension på ca. 0,5 mio. kr. på grund af flere til-

kendelser af førtidspension end forventet. Det forventes, at der i 2017 vil blive tilkendt 45 pensioner mod 
budgetteret 40 tilkendelser. Imidlertid vil der også ske afgang af pensionen for resten af 2017 som følge 
af fraflytning, dødsfald og overgang til folkepension. 

Kultur og Erhvervsudvalget samlet: Det samlede resultat under KEU for Center for Borgerservice viser et 
forventet merforbrug for året på 0,4 mio.kr. Merforbruget følger af en omplacering af lønbudget fra Se-

kretariat & Ledelse (SSU), barselsrefusion samt overførsel af mindreforbrug fra 2016. 

Bibliotekerne søger 0,1 mio. kr. til drift af hjemmesiden fra den tværgående prioriteringspulje med over-
førte mindreforbrug fra 2016. Der omplaceres endvidere 0,1 mio. kr. vedr. lederløn fra ”Sekretariat og 
Ledelse”. Endvidere indarbejdes refusion på 0,2 mio. kr. fra den centrale barselspulje.  

Jobcenteret 

Samlet set er der på Jobcentret en afvigelse på -6,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Sammenlig-
net med korrigeret budget er afvigelsen på netto -7,2 mio. kr. 

På den tværgående ramme er der et bagudrettet mindreforbrug på netto -1,5 mio. kr., som hovedsage-
ligt skyldes et mindreforbrug ved aktive tilbud til borgerne grundet periodisering. 

Bevillingsoverholdelse - drift og refusion

Beløb i 1000 kr. Oprindeligt 

budget

Godk. 

tillægs-

bevillinger 

1. halvår

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

Regnskab 

2017

Afvigelser 
if t . o pr. budget

Afvigelser 
if t . ko r. budget

Center for Borgerservice 281.506 125 125.628 273.616 -7.891 -8.016

Jobcenteret 266.854 689 120.089 260.311 -6.544 -7.232

Center for Social Service 313.899 -2.154 161.051 321.013 7.114 9.268

Center for Sundhed og Omsorg 342.341 13.371 165.679 349.404 7.063 -6.308

Center for Skole og Dagtilbud 705.803 5.830 361.166 712.722 6.919 1.089

Center for Plan, Kultur og Erhverv 51.209 907 25.946 52.075 867 -40

Center for Teknik og Miljø 86.157 -3.499 37.718 82.463 -3.694 -195

Center for Ejendomme og Intern Service 104.896 -1.704 42.581 103.199 -1.697 7

Center for Administrativ Service 128.309 1.357 62.985 131.926 3.617 2.260

Direktion og Sekretariater 13.639 9.236 7.698 15.449 1.810 -7.425

I alt 2.294.613 24.157 1.110.541 2.302.178 7.565 -16.592
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Der har været et mindreforbrug på sygedagpenge på brutto -2,6 mio. kr. Mindreforbruget afleveres bag-

udrettet. På baggrund af antallet af helårspersoner i januar og februar måned er der fremadrettet prog-
nosticeret med 476 helårspersoner for resten af året. Fremadrettet afleveres brutto -3,1 mio. kr. 
I forhold til fleksjobsområdet pågår der et arbejde med at udbetale anmodninger om refusion fra ar-
bejdsgiverne i størrelsesordenen brutto 1,5 mio. kr. 
Der har været bagudrettet mindreforbrug på kontanthjælp på brutto -2,2 mio. kr. Dette afleveres bagud-
rettet og samtidig nedjusteres prognosen med brutto -2,3 mio. kr. for resten af året. 

Der har været bagudrettet mindreforbrug på uddannelseshjælp på brutto -0,7 mio. kr. Dette afleveres 
bagudrettet og samtidig nedjusteres prognosen med brutto -0,7 mio. kr. for resten af året. 
Der har været bagudrettet mindreforbrug på integrationsydelse på brutto -1,8 mio. kr. Bagudrettet afle-
veres brutto -1,3 mio. kr. 
Der er en række yderligere forskydninger af mindre karakter, herunder navnligt på fleksløntilskuds- og 
ledighedsydelsesområdet. 

Der har været et mindreforbrug på udgifter til aktive tilbud på borgerne som følge af periodisering på 3,4 
mio. kr. Mindreforbruget til aktive tilbud til borgerne forventes anvendt i 2. halvår af 2017. 

Indtægter i form af tilskud på integrationsområdet og fra sprogskoler samt udgifter til danskuddannelse 
kvalificeres frem mod den tredje politiske budgetopfølgning. 

Center for Social Service 

De aktuelle prognoser for Center for Social Service viser et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr.  
Allerede iværksatte handleplaner forventes at reducere dette merforbrug med 8,0 mio. kr. Dermed søges 
tillægsbevilling og omplacering for i alt på 9,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sammenlignes der 
med oprindeligt budget er afvigelsen på 7,1mio. kr. 
Der søges omplaceret 45 % af reduktionen vedrørende skolevægring fra CSS til CSD. I alt 1,1 mio. kr. 
Derudover omplaceres budget vedrørende barsel og Parat til Fremtiden for 0,2 mio. kr.  
Centerets merforbrug ses på rammen ”Myndighed og Bestiller”, hvor der ses aktivitets- og prisstigninger 

for 12,6 mio. kr. af en karakter der ikke er indarbejdet i centerets budget. 

De udførende rammer: 
• De Udekørende team forventes i balance.
• Egedal Bo og Aktivitetscenter ansøger om tillægsbevilling for 1,8 mio. kr., som henføres til eksternt
salg. Tillægsbevillingen modsvares derfor af øgede indtægter på rammen Myndighed og bestiller. Reelt

forventes Egedal Bo og Aktivitetscenter derfor i balance. Her skal det bemærkes at budgettet er reduce-
ret med 5 mio. kr., som et led i Projekt Fremtidens Botilbud.
• Socialpsykiatri og udsatteområdet nedskrives med 0,4 mio. kr. grundet rekrutterings- problemer i før-

ste halvår.
Merforbruget i centerets ramme skal ses i den kontekst, at centerets budget i de sidste år netto er blevet
nedjusteret med i alt 19,2 mio. kr., hvorfor der er realiseret 9,9 mio. kr. af budgetreduktionerne. Merfor-
bruget skyldes ekstraordinære aktivitets- og prisstigninger, som ligger 2,8 mio. kr. over den ansøgte

tillægsbevilling.

Center for Sundhed og Omsorg 
Center for Sundhed og Omsorg søger samlet tillægsbevillinger for 7,1 mio. kr. set i forhold til oprindeligt 
budget og -6,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Centeret tilfører kommunekassen -8 mio. kr. i form af en negativ tillægsbevilling til mindreudgifter ved 

”Kommunal Medfinansiering”. Der søges én mio. kr. til et ikke-budgetlagt forbrug på ægtefæller i pleje-
boliger, samt en nattevagt i Egeparken for 0,9 mio. kr. Dertil søges tillægsbevilling på 1,4 mio.kr. til ikke-
budgetlagte særlige foranstaltninger. 

Centeret søger omplacering af midler til FSIII på -0,4 mio.kr. til Center for Borgerservice, omplacering af 
lønbudget på -0,1 mio.kr. til Materielgården (Center for Teknik og Miljø), omplacering af Lov og Cirkulære 

-1,8 mio. kr. (hovedsageligt Kommunal Medfinansiering), til CAS og omplacering af barselspuljemidler på
0,4 mio. kr.

Fuld- medfinansiering: På grundlag af en analyse af forbruget er det vurderingen, at forbruget til Kom-
munal Medfinansiering ender 11,1 mio. kr. lavere end budgetteret, heraf udgør Lov & Cirkulære 1,9 
mio.kr. Dette afstedkommer en negativ tillægsbevilling på i alt 8 mio.kr. 

Vederlagsfri fysioterapi: Budgetter er estimeret med udgangspunkt i det nuværende forbrug som er 
stærkt stigende. Fordelingen mellem privat leverandør og kommunal leverandør har vist, at flere borgere 
vælger den private - derfor omplaceres 0,6 mio. kr. fra træningsteamet og 1,2 mio. kr. ”Medfinansie-
ring”. 
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Inde-området: Centeret søger om tillægsbevilling for 2,9 mio. kr. 

• 1 mio.kr. til ægtefæller, der bor sammen i plejeboliger i Egeparken, hvor begge har behov for pleje,
• 0,9 mio.kr. til nattevagt på Egeparken, der blev overført fra ”Døgnpladserne”. Bevillingen er fjernet i
”Døgnpladserne, men ikke lagt ind i Egeparken,
• 0,9 mio.kr. til ”Døgnpladserne”til fast vagt til enkeltbeboere.

Aktiviteten Egeparken: Der søges en samlet tillægsbevilling på ca. 2,0 mio.kr.  

Der er i første halvår af 2017 foretaget en økonomisk analyse af plejeboligområdet. Analysen indeholder 
en genkvalificering af lønbudget, samt en beregning af intern ægtefælletakst. Der mangler i lønbudgettet 
i Egeparken budget til 3 ægtefæller på Egeparken, der er visiteret til fuld plejepakke samt en nattevagt. 
Tillægsbevillingen er fordelt på 1,1 mio.kr. til 3 ægtefæller på Egeparken samt 0,9 mio.kr. til en natte-
vagt. 

Aktiviteten Døgnpladser: Centeret søger en tillægsbevilling på 0,9 mio.kr. til en særlig foranstaltning i 
forhold til to borgere.  

Ude-området: Centeret søger en tillægsbevilling på 0,6 mio.kr. til særligt tilbud i aktiviteten ”Trænings-
teamet”. Det drejer sig om specialiseret genoptræning af en borger. Ude-området har ved udgangen af 

juni måned 2017 et mindreforbrug på knap 0,5 mio.kr. i forhold til forventet budget. Mindreforbruget 
ligger hovedsageligt i aktiviteterne Sundhedsteamet (ubesatte stillinger) og Sygeplejen. Mindreforbruget i 

Sygeplejen må dog øremærkes til et nyt nødkaldssystem til Porsebakken. Herudover er der omplaceret 
0,6 mio.kr. vederlagsfri fysioterapi mellem rammer i CSO samt 0,1 mio.kr. til Materielgården for 2 med-
arbejdere vedr. det nye kørselskontor. 

Center for Skole og Dagtilbud 
Børne- og Skoleudvalget: Der er omplaceret fra barselspuljen til de respektive rammer under CSD, lige-
som der er omplaceret fra CSD til CAS vedrørende reduktion af elevkørsel på grund af nyt kørselsudbud 

samt til CSS for udgifter til undervisning af anbragte børn. 
Der er indenfor CSD's samlede ramme foretaget en del omplaceringer i forbindelse med udmøntning af 
de økonomiske konsekvenser af nyt skoleår, herunder afregning for segregerede elever og udmøntning af 
budget til skolerne til undervisning af flygtningeelever. Det forventes, at budgettet overholdes. 

Social og Sundhedsudvalget: Der ansøges om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til tandplejen og 0,1 mio. 

kr. til Sundhedstjenesten, begge med helårsvirkning. Tillægsbevilling til Tandplejen er begrundet i, at der 
tidligere er gennemført en "dobbeltbesparelse", så der i stedet for 1 mio. kr. blev sparet 2 mio. kr. Sund-
hedstjenesten kompenseres for manglende skævdeling i forbindelse med et centralt aftalt løntillæg i for-

bindelse med overenskomstfornyelse. 

Center for plan, Kultur og Erhverv 
Center for Plan, Kultur og Erhverv har ændringer i forhold til oprindeligt budget på 0,9 mio. kr. og -

40.000 kr. i forhold til korrigeret budget. 

Planudvalget: Center for Plan, Kultur og Erhverv udviser ultimo juni et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 
Budgettets periodisering bliver i denne runde justeret i forhold til fremdriften i aktiviteterne, hvor dele af 
opgaveløsningen er rykket henover sommeren. De væsentligste ændringer er, at der skubbes budgette-
rede udgifter for 0,3 mio. kr. til beredskabet vedr. skimmelsvamp til senere på året, fordi der pt. ikke har 
været forbrug. Desuden skubbes løn (0,3 mio. kr.) vedr. planlægning som fordeles fra sept-dec. 

Kultur- og Erhvervsudvalget Center for Plan, Kultur og Erhverv (KEU) udviser ultimo juni et mindrefor-
brug på 5,2 mio. kr. 

Budgettets periodisering bliver i denne runde justeret i forhold til fremdriften i aktiviteterne, hvor dele af 
opgaveløsningen er rykket henover sommeren. De væsentligste ændringer er, at afregning af plejeafta-
len vedr. udenomsarealer på idrætsanlæg (2,8 mio. kr.) er blevet forsinket med en måned af leverandø-

ren (Materielgården), at en opgave med udlægning af granulat på idrætsanlæg (0,4 mio. kr.) er blevet 
forsinket henover sommeren, samt at elevbetaling til Musikskolen (1 mio. kr.) i år er afregnet i marts 
men budgetlagt i juli. 

Center for Ejendomme og Intern Service 
Økonomiudvalget: CEI forventer samlet set balance i 2017. I perioden januar til juni 2017, er der et sam-
let mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Forventningen om balance forudsætter dog, at mindreforbrug i det pe-

riodiserede budget flyttes til årets sidste måneder. 

Derudover er der en udfordring vedr. overdragelsen af budgettet til beredskabet til Frederiksborg Brand 
og Redning på samlet 0,5 mio. kr. Udfordringen er sammensat af to forhold: 
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 0,2 mio.kr. vedr. kommuneabonnement til Falck for opsamling af døde dyr. Denne opgave vare-

tog Egedal Kommune selv inden oprettelsen af Frederiksborg Brand og Redning, og principielt
blev budgettet til den opgave overført til FBR.

 0,3 mio. kr. som følge af, at beregningen af overheads og at kommunens bidrag Frederiksborg
Brand og Redning blev baseret på Regnskab 2013 og ikke Budget 2013.
CEI vil forsøge at styre forbruget i balance på trods af denne budgetmæssige risiko. Der er dog
risiko for, at budgettet overskrides med op til 0,5 mio. kr. såfremt det ikke lykkes at reducere øv-

rige udgifter til beredskab.

- Forsikringer og risikostyring: Risikostyringen vil i 2017 blive udfordret udgiftsmæssigt, men budgettet
forventes samlet set overholdt. Ekstraordinære udgifter for over 0,1 mio. kr. til nye beredskabsplaner
afholdes på risikostyringen i 2017. Periodiseringen skal tilrettes, da betalingerne af forsikringer i de nye
aftaler falder anderledes end forudsat. Der er derfor færre udgifter i januar, men flere løbende udgifter

over årets øvrige måneder. Periodiseringen skal kvalificeres.
- Beredskab: Der er budgetlagt med et mindre beløb end udgifterne til betaling af Frederiksborg Brand og
Redning. Det resulterende merforbrug kan henføres til, at Egedal Kommune har overført budget til FBR
på baggrund af Regnskab 2013 og ikke Budget 2013.
Planudvalget: CEI forventer samlet set balance i 2017. I perioden januar til juni 2017, er der et samlet

mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Forventningen om balance forudsætter dog, at mindreforbrug i det periodi-
serede budget flyttes til årets sidste måneder.

Siden den administrative budgetopfølgning i maj, er det besluttet, at beredskabspuljen ikke bliver ud-
møntet til håndtering af uomgængelige merudgifter andre steder i kommunen. Derfor er 3 mio. kr. som
CEI havde reserveret i beredskabspuljen, udmøntet til konkrete, nødvendige vedligeholdelsesprojekter på
kommunens bygninger.

- For Ejendomsdrift er budgettet tilpasset betaling af forpagtningsaftaler, der sker 2 gange årligt - ind-
tægterne er imidlertid indgået i anden takt end oprindeligt budgetteret. Periodisering af indtægter og

Ejendomsdrift skal analyseres nærmere.
- For Energi er periodiseringen baseret på historiske tal for 2016. Alligevel skal periodiseringen tilrettes
da forbruget afviger væsentligt i både op og nedgående retning de enkelte første 6 måneder.
- For Vedligeholdelse tilrettes periodiseringen idet forbruget forventes at falde senere på året end oprin-
deligt budgetteret. Dette skyldes primært Direktionens beslutning om at tilbageholde budget til en bered-
skabspulje til uforudsete, uomgængelig udgifter i kommunen. CEI har i juni igangsat en række nødvendi-

ge vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger. Udgifter i forbindelse hermed forventes at fald i
efteråret 2017.

Center for Administrativ Service 
Der er i alt ændringer for 2,3 mio. kr. i nettoudgifter set i forhold til korrigeret budget. Der søges om 
tillægsbevillinger for 3,6 mio. kr. i merudgifter, og der omplaceres til øvrige centre for i alt -1,3 mio. kr. i 
nettomindreufdgifter. Sammenlignet med oprindeligt budget er der ændringer for 3,6 mio. kr. 

Fælles for alle lønpuljer: Jobcentret har ikke været i stand til dels at bremse tilvæksten af ansøgninger 
om seniorjob, dels at få nuværende seniorjobber i ordinært arbejde. Der skønnes en tilvækst på 6 perso-
ner i løbet af 2017, merudgift i alt 0,9 mio. kr. 
Der har i 2017 været en del flere barsler end forventet. De første 5 måneder er der forbrugt 58 % af 
budgettet, og hvis denne udvikling fortsætter, vil der komme et overforbrug på barselspuljen på 3,6 mio. 
kr. i 2017. Da udviklingen i antal barsler for resten af 2017 er et estimat, ansøges der foreløbig alene om 

en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. 
Derudover ansøges om 0,2 mio. kr. til administrative elever, det er en tilpasning af budgettet i forhold til 
faktiske udgifter pga. fejlbudgettering.  

Der er foretaget omplaceringer til øvrige centre vedr. udmøntning af barselspulje -3,4 mio. kr., (CAS 
andel heraf er 0,6 mio. kr. som ikke omplaceres udenfor rammen ), udmøntning af Administrative effek-

tiviseringer IT/indkøb vedr. CSD’s kørsler der er overdraget til Movia. 1,1 mio. kr. samt Ledsagerordnin-
ger i CSS 0,4 mio. kr.  

Direktion og Sekretariater 
For Direktion og Sekretariater er der samlet ændringer for 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og -
7,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at der omplaceres 0,1mio. kr. til CBS fra puljen 
med overførte mindreforbrug fra 2016. Endvidere er der fra 2016 til 2017 overført et mindreforbrug på 

6,9 mio.kr. vedrørende kommunal medfinansiering i CSO - midlerne tilgår kassen. Tilsvarende kan rest-
budgettet i den tværgående prioriteringspulje på 0,4 mio. kr. tilgå kassen.  
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Bevillingsoverholdelse - anlæg 

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Godk. tillægs-

bevillinger 

1.halvår

Regnskab 

1.halvår

Forventet 

regnskab 

2017

Afvigelse 
if t . 

o pr.budget

Afvigelse 
if t . 

ko rr.budget

Økonomiudvalget 6.601 -75.034 1.699 -68.432 -75.034 0

Udendørs kunst i Stenløse Syd 0 0 1 0 0 0

Kunstpulje 0 296 0 296 296 0

Salg af areal ved trampesti 0 0 59 0 0 0

Salg af Nybølle 0 181 0 181 181

Salg af del af matr.nr 4 Smørumnedre 

by
0 0 -3 0 0 0

Udbud af ryttergården 0 121 0 121 121 0

Egedal Rådhus - anlægsprojekt 5.250 2.177 2.695 7.427 2.177 0

Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 0 0 40 0 0 0

Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, 

Smørum
0 187 0 187 187 0

Udbud af Kongeskrænten 1 0 -30.256 0 -30.256 -30.256 0

Udbud af Kratkær/Brændekær 0 42 0 42 42 0

Annekset ved Stenløse Kulturhus 0 -13.753 0 -13.753 -13.753 0

Salg af Stenløse anneks 0 0 0 0 0 0

Søsum Bygade 31A 0 -5 0 -5 -5 0

Salg af Sandbjerg Skole 0 -5.300 0 -5.300 -5.300 0

Køb af vejareal i Ganløse 0 -12 0 -12 -12 0

Færdiggørelse af rådhus 0 0 -1.916 0 0 0

Færdiggørelse af Parkeringsløsning - 

Egedal Rådhus
0 0 120 0 0 0

Monopolbrudsprogram 843 326 237 1.169 326 0

Administrative systemer - arkivering og 

konvertering
0 12 0 12 12 0

Ny telfoniplatform (Furesø, Ballerup, 

Egedal)
0 130 0 130 130 0

Egedal bydel 0 -16.539 3 -16.539 -16.539 0

Stenløse Syd 2016 --> 0 -13.341 490 -13.341 -13.341 0

Stenløse Syd 508 700 -27 1.208 700 0

Teknik- og miljøudvalget 21.897 18.157 12.176 40.054 18.157 0

Byggemodning Dyvelåsen i 

Smørumnedre
0 2.922 1.841 2.922 2.922 0

Kystbeskyttelse Tangbjerg 702 -702 0 0 -702 0

Oprensning af olieforurening 0 3.500 0 3.500 3.500 0

Oprensning af olieforurening, Valmuevej 557 0 0 557 0 0

Affaldsplan 2013-2014 - 

Genbrugsstationer
0 10.995 249 10.995 10.995 0

Stenløse genbrugsstation 0 680 1.479 680 680 0

Smørumnedre Genbrugsstation, 

mandskabsbygning
0 800 0 800 800 0

Støtte til øget bredbåndshastighed 500 0 0 500 0 0

Signalanlæg i Smørum 1.887 0 45 1.887 0 0

Sti tunneldalfredningen Ganløse - 

Slagslunde
1.853 -1.200 0 653 -1.200 0

Prioriterede cykelstier 5.212 1.663 5.124 6.875 1.663 0

Cykelsupersti 0 230 1.242 230 230 0

Egedal bydel 11.186 -731 2.197 10.455 -731 0

Fortsættes på næste side

Bevillingsoverholdelse - anlæg
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Der forventes netto et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der søges tillægsbevilling til. Det samlede nettoan-

lægsbudget var ved budgetvedtagelsen på 98,9 mio. kr. Der er til og med det første halvår 2017 givet 
tillægsbevillinger for 61,7 mio. kr. 

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Godk. tillægs-

bevillinger 

1.halvår

Regnskab 

1.halvår

Forventet 

regnskab 

2017

Afvigelse 
if t . 

o pr.budget

Afvigelse 

ift. 

korr.budg

et

Planudvalget 54.682 -8.540 11.511 45.532 -9.150 -610

Fredningserstatninger i værebro ådal 0 330 0 330 330 0

Ejendomsrenovering - Skoler 4.458 0 0 4.458 0 0

EUDP-projekt solceller/solfanger 

Energistyrelsens journalnr.: 1936-0015
0 112 166 112 112 0

Ejendomsrenovering - 

Dagtilbudsområdet
4.398 0 2.365 4.398 0 0

Kvalitetsfondsprojekter 6.728 0 531 6.728 0 0

Ejendomsrenovering 9.573 0 7.076 9.573 0 0

Energistyring 2012-16 0 0 236 0 0 0

Energistyring 2017-20 6.525 0 -421 5.915 -610 -610

Parat til fremtiden - Energioptimering 0 18 93 18 18 0

Energioptimering 2 - Parat til fremtiden 23.000 -9.000 1.465 14.000 -9.000 0

Social- og Sundhedsudvalget 11.124 4.176 7.998 15.300 4.176 -0

Serviceareal - 72 plejeboliger -1.025 -1.583 460 -2.608 -1.583 0

Sundhedscenter - anlægsprojekt 1.780 -169 876 1.611 -169 0

Parkeringsløsning - Sundhedscenter 0 0 -25 0 0 0

Færdiggørelse af sundhedscenter 0 0 -695 0 0 0

Færdiggørelse af Parkeringsløsning - 

Sundhedscenter
0 0 46 0 0 0

Det flexible familiehus 10.169 5.928 7.335 16.097 5.928 -0

Forberedelse af nyt plejecenter 200 0 0 200 0 0

Børne- og Skoleudvalget 407 812 732 1.219 812 0

Legepladspulje daginstitutioner 407 -49 97 358 -49 0

Renovering af køkkener i daginstitutioner 0 861 635 861 861 0

Kultur- og Erhvervsudvalget 4.169 -1.294 2.816 2.875 -1.294 0

Renovering af idrætsanlæg 102 0 0 102 0 0

Renovering og modernisering af 

Ølstykke Svømmehal
4.068 -1.294 2.816 2.774 -1.294 0

I alt 98.880 -61.722 36.932 36.548 -62.332 -610

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Bevillingsoverholdelse hovedkonto 07 
 

 
Der forventes en samlet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til 
korrigeret budget er der en afvigelse på -5,9 mio. kr. 

 
Renter af likvide aktiver 
Den budgetterede indtægt udgør forrentningen af kommunens likvide beholdning. Der forventes at være 
mindreindtægter for 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og tilsvarende sammenlignet med det 
korrigerede budget.  

 
Renter af kortfristede tilgodehavender 
De budgetterede indtægter vedrører renter i forbindelse med betalingskontrol (debitorsystemet) og andre 
tilgodehavender. Som følge af højere renteudgifter forventes der at være merudgifter for 0,3 mio. kr. 

 
Renter af langfristede tilgodehavender 
Der er i forbindelse med budgetopfølgningen indregnet et mindre renteafkast på midlerne bundet i SOLT 

depotet på 6 mio. kr. Derudover forventes yderligere mindreindtægter på 0,7 mio. kr., der skyldes, at 
renter fra lån til betaling af ejendomsskatter til borgerne er nedjusteret. 

 
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 
Den budgetterede udgift vedrører forrentning af renovationens tilgodehavender. Der forventes ingen æn-
dringer på dette område.  

 
Renter af kortfristet gæld til staten 
Der forventes ingen ændringer på dette område.  

 
Renter af kortfristet gæld i øvrigt 
Der forventes ingen udgifter på dette område. 

 
Renter af langfristet gæld 
Den budgetterede udgift vedrører renter af kommunens langfristede gæld. Der forventes lidt flere rente-
udgifter på 0,07 mio. kr. da renteudgifterne ved kommunekreditlån er opjusteret. 

 
Kurstab og kursgevinster 
Den budgetterede indtægt vedrører betaling i forhold til kommunens valutalån samt garantiprovision fra 
Egedal Fjernvarme. Der forventes en nedjustering med samlet 0,6 mio. kr.  
 
Tilskud og udligning 
Den budgetterede indtægt vedrører kommunens nettoindtægter ved bloktilskud, særtilskud og kommunal 

udligning m.m. Der forventes mindreindtægter for 2,5 mio. kr. Det skyldes midtvejs-regulering af gene-
relle tilskud og udligning med en merudgift på 0,7 mio. kr. Til beskæftigelsestilskud søges i alt 1,8 mio. 
kr.  
 

Bevillingsoverholdelse  hovedkonto 07

Beløb i 1.000 kr. 

Oprindeligt 

budget

Godk. 

tillægs-

bevillinger 

1. halvår

Regnskab 1. 

halvår

Forventet 

regnskab 

2017

Afvigelser 
if t . o pr. 

budget

Afvigelse 

ift. korr. 

Budget

Renter af likvide aktiver 350 0 436 600 250 250

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 225 0 -457 -75 -300 -300

Renter af langfristede tilgodehavender -20.576 6.000 -4.192 -13.876 6.700 700

Renter af udlæg vedrørende 

forsyningsvirksomheder og mellemværende 

med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder

-24 0 0 -24 0 0

Renter af kortfristet gæld til staten 10 0 0 10 0 0

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 10 0 0 0

Renter af langfristet gæld 11.912 389 5.695 11.982 71 -318

Kurstab og kursgevinster m.v. -700 0 -30 -100 600 600

Tilskud og udligning -755 0 4.622 1.729 2.484 2.484

Refusion af købsmoms 0 0 20.808 0 0 0

Skatter -2.393.875 0 -1.340.988 -2.403.233 -9.358 -9.358

I alt -2.403.433 6.389 -1.314.096 -2.402.987 447 -5.942

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Refusion af købsmoms 

Der er ikke budgetteret med refusion af købsmoms. 
 
Skatter 
Den budgetterede indtægt vedrører primært kommunal indkomstskat, grundskyld samt selskabsskat. Der 
forventes merindtægter for 9,4 mio. kr. primært som kompensation for fastfrysning af grundskyld.  
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Bevillingsoverholdelse hovedkonto 08 – Balan-
ceforskydninger 

 
  
På området med konto 8 opgøres forskydninger i kommunens statusbalance.  
Under områdets funktioner er der et stort antal mellemregningskonti, bl.a. mellemregning mellem årene, 
forskydninger i kommunens restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag på lån. 
 
Forskydninger i likvide aktiver 

Budgettallene er et udtryk for den forventede forskydning i kommunens kassebeholdning. Der var oprin-
deligt budgetlagt med et kassetræk på 24,2 mio. kr.  
Halvårsregnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været et nettotræk på 9,3 mio. kr.   
Det forventes nu, at trækket på kassen i årsregnskabet vil være på 45,7 mio. kr. Årsagen til, at kasse-
trækket i halvårsregnskabet er så stort set i forhold til forventningen for hele året, er en naturlig konse-
kvens af tillægsbevillinger til drift og anlæg samt de finansielle konti. 
 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 

Den budgetterede nedgang i tilgodehavendet hos staten på 65.000 kr. vedrører refusionstilgodehaven-
der. Der forventes ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget. Halvårsregnskabets forbrugstal 
viser, at der i 1. halvår har været et nettofald i tilgodehavendet på 4,4 mio. kr., hvilket udlignes til nul 
ved bogføring af indtægtssiden. 
 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 
Her registreres kommunens forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsystemet), andre 
tilgodehavender, mellemregning mellem årene samt mellemregning med selvejende institutioner og an-
dre kommuner og regioner. Der forventes ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget. Halvårs-
regnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været et nettotræk på 120,9 mio. kr. 
 
Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Her registreres kommunens forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier, og andelsbe-
viser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb samt andre 
langfristede udlån og tilgodehavender. Der var oprindeligt budgetteret med en stigning i tilgodehavendet 
på 13,1 mio. kr. Der er siden da givet tillægsbevilling til en budgetteret reduktion i tilgodehavendet på 
36,7 mio. kr., der skyldes, at kommunekassen har et tilgodehavende ift. SOLT på 19,1 mio. kr., at 9,3 

mio. kr. af udgifterne til grundkapitalindskud overføres til 2018 og 2019, samt at budgettet til lån til be-
taling af ejendomsskatter nedreguleres med -2 mio. kr. Dertil kommer nedjustering af beboerindskud. 

 
  

Bevillingsoverholdelse hovedkonto 08 - balanceforskydninger

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt 

budget

Godk. 

tillægs-

bevillinger 

1. halvår

Regnskab 

1. halvår

Forventet 

regnskab 

2017

Afvigelser 
if t . o pr. 

budget

Afvigelse 
if t . ko rr. 

budget

Forskydninger i likvide aktiver -24.222 -21.492 -9.345 -45.714 -21.492 0

Forskydninger i tilgodehavender hos staten -65 0 -4.387 0 65 65

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 120.964 0 0 0

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 13.097 36.666 -1.656 17.649 4.552 -32.114

Mellemværende med forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 0 0

Forskydning opkrævning/udbetaling 0 0 0 0 0 0

Forskydninger i fonds og legater 0 0 -575 0 0 0

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinst 0 0 0 0 0 0

Forskydninger i kortfristet gæld til staten -1.447 0 142 -213 1.233 1.233

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 0 45.614 0 0 0

Forskydninger i langfristet gæld 18.222 16.002 30.757 47.230 29.009 13.007

I alt 5.585 31.176 181.513 18.952 13.367 -17.809

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
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Forskydninger i fonds og legater 

Her registreres forskydninger i fonds og legater. Der forventes ingen ændringer for året. 
 
Forskydninger i kortfristet gæld til staten 
Her registreres kommunens mellemregning med staten i forbindelse med udbetaling og mellemregning af 
ydelser med 100 % refusion. Der forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. fra statsrefusion ved kom-
munens lån til beboerindskud, som afledt effekt af, at kommunens udgifter til lån til beboerindskud er 

nedreguleret. 
 
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 
Her registreres kommunens mellemværende vedrørende den kirkelige udligning, selvejende institutioner, 
registreret moms og øvrige mellemregningskonti – herunder afventende afregning af leverandørbetalin-
ger. Halvårsregnskabets forbrugstal viser, at der i 1. halvår har været et nettotræk for 45,6 mio. kr., 

hvilket udlignes ved bogføring af indtægtssiden. 
 
Forskydninger i langfristet gæld  
Her registreres forskydninger i lånoptagelse samt afdrag på lån. Den oprindelige budgetterede positive 
forskydning på 18,2 mio. kr. udgør en reduktion på finansieringskonti – typisk budgetterede afdrag på 

lån. Der søges tillægsbevilling for netto 13 mio. kr. i yderligere reduktion af finansieringskontiene som 
følge af ekstraordinært afdrag som følge af for meget hjemtaget lån og nedjusteret budgetteret lånopta-

gelse.   
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Egedal Kommune, Rådhuset, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.  

Telefon 72 59 60 00, www.egedalkommune.dk 

Udgivet september 2017 

Halvårsregnskab 2017, kan downloades på www.egedalkommune.dk. Klik på ”Om 

Egedal kommune” – herefter ”Kommunens Økonomi”. 
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