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Politisk organisation

Pr. 31. december 2017

Borgmester

Karsten Søndergaard

Byrådet

Liberal A ll iace ( 1)

D et  Konservat ive Fo lkepart i  ( 4 )

Socialdemokrat erne ( 5)

Socialist isk Fo lkepart i  ( 1)

V enst re ( 6 )

D ansk Fo lkepart i  ( 2 )

R ad ikale V enst re ( 2 )

Økonomiudvalget

Karst en Søndergaard  ( V )  ( f o rmand)

N iels Lindhard t  Johansen ( C )

Ib  Sørensen ( A )

Keld  St enlien Hansen ( V )

Erhard  F ilt enborg  ( C )

R ikke M ort ensen ( B )

B endt  T ranekjær R asmussen ( I)

Pet er  R osgaard  Hemmingsen ( O)

Pet er  Hansen ( F )

Teknik- og 

Miljøudvalget

Kultur- og 

Erhvervsudvalget
Planudvalget

Pet er  Hansen ( F )  ( f o rmand) C harlo t t e Haagendrup  ( C )  ( f o rmand) Ib  Sørensen ( A )  ( f o rmand)

Pet er  R osgaard  Hemmingsen ( O) Lars Jacobsen ( C ) Keld  St enlien Hansen ( V )

B endt  T ranekjær R asmussen ( I) B o  V est h ( V ) Erhard  F ilt enborg  ( C )

B o  V est h ( V ) R ikke Simonsen ( B ) W illy Eliasen ( V )

Ib  Sørensen ( A ) M arianne R øgen ( A ) A nne- M ie Hø jst ed  Johansen ( A )

Social- og  

Sundhedsudvalget
Børne- og Skoleudvalget

V icky Ho lst  R asmussen ( A )  ( f o rmand) C arina B uurskov ( V )  ( f o rmand)

Ole B . Hovøre ( V ) R ikke M ort ensen ( B )

C harlo t t e Haagendrup  ( C ) Ole B . Hovøre ( V )

Erhard  F ilt enborg  ( C ) C harlo t t e Haagendrup  ( C )

F lemming  Schandorf f  ( O) B o  V est h ( V )

M arianne R øgen ( A )  Ib  Sørensen ( A )

A nne- M ie Hø jst ed  Johansen ( A ) M ort en Lyager ( A )

Administrativ organisation

Kommunaldirektør

Lars Wilms

Direktører
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Fornuftigt regnskabsresultat for 2017 

Driftsoverskuddet i budget 2017 var for lavt og Byrådet har derfor anset 2017 som et overgangsår hen 
mod et større driftsoverskud i de efterfølgende år.  

Jeg er derfor glad for, at vi alligevel kan præsentere ganske pæne 

resultattal for 2017, der viser, at driftsudgifterne er 6,5 millioner kro-
ner lavere end korrigeret budget. Hermed forbedres balancen mellem 
hvad der budgetteres og der forbruges og er nu kun 28 millioner kro-
ner fra Byrådets mål om et samlet driftsoverskud på 175 millioner 
kroner 

Regnskabet rammer også præcist målstregen for de økonomiske mål, 
som KL og regeringen har aftalt – med serviceudgifter, hvor regn-
skabsresultatet er blot 2 millioner kroner højere end Byrådets mål på 
1.797 millioner kroner og hvor anlægsudgifterne på 98 millioner kro-
ner placerer sig inden for Byrådets mål for anlægsudgifter på 60-100 

millioner kroner. 

En hovedårsag til årets fornuftige resultat er, at alle centre i kommunen er blevet bedre til at styre efter 
de månedlige budgetter. De forudser med stigende præcision, hvordan økonomien vil udvikle sig hen 
over året. Det har understøttet centrene i at identificere mer- og mindre forbrug i tide, så Byrådet har 
kunnet handle og træffe de fornødne beslutninger, herunder foretage tværgående prioriteringer som er 
kommet borgerne til gode. 

Med en kassebeholdning på 148 millioner kroner – som opfylder Byrådets måltal – og en driftsbalance 

med et overskud på 147 millioner kroner er kommunens økonomi kommet fornuftigt igennem 2017. 
Kommunens økonomi står stærkere i regnskabet end i budgetsituationen. Dette er resultatet af en sikker 
økonomisk styring, hvor der har været fokus på at styre kommunens service- og anlægsudgifter. Det 
betyder, at der ikke har været behov for pludselige opbremsninger af økonomien med de uheldige konse-
kvenser dette måtte få for borgerne som modtagere af kommunale serviceydelser. Det er navnligt posi-
tivt på børne- ældreområdet og det specialiserede socialområde, hvor et stigende antal borgere efter-

spørger vores serviceydelser.  

På trods af et positivt årsresultat er der fortsat en økonomisk udfordring i at sikre sammenhæng i kom-

munens samlede indtægter og udgifter og derfor skal der i de næste budgetår være fortsat fokus på en 
fornuftig økonomistyring.  

Balancen mellem indtægter og udgifter, viser et samlet positivt overskud på det skattefinansierede om-

råde på 90 millioner kroner.  

Ved årets udgang har vi haft indtægter for 2.402 millioner kroner og driftsudgifter for 2.256 millioner 
kroner, hvilket giver et overskud på den løbende drift på 147 millioner kroner. Det er tættere på den 
politiske målsætning om et årligt driftsoverskud på mindst 175 millioner kroner for at sikre en robust og 
modstandsdygtig driftsøkonomi end de seneste år.  

Regnskab 2017 har alt i alt givet det nye Byråd et godt afsæt ved at sikre en økonomi, der kan skabe 
fundamentet for en god udvikling i de kommende år på de borgernære områder. 

Karsten Søndergaard 
Borgmester 
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Introduktion til regnskabet 

Årsrapport 
Der er udarbejdet en årsrapport med det formål at give politikerne og offentligheden et over-

blik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. 

Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”. 

Regnskabet for 2017 omfatter perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. 

Indhold i Årsrapport 
• Regnskabsvurdering

• Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

• Befolkningsudvikling

• Bevillingsoverholdelse

• Omkostningsbaseret balance

• Noter til regnskabet

• Driftsudgifter fordelt efter art

• Anlægsoversigt

• Beretninger

• Personaleoversigt

Indhold i bilag til Årsrapport 
• Regnskabspraksis

• Målopfølgning

• Investeringsoversigt og bemærkninger hertil

• Nettooverførsler

• Specialregnskaber

• Kirkeregnskab

• Leasingforpligtelser

• Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

• Afskrivninger

• Værdiansættelser

• Obligatoriske oversigter

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab 
Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 209 om kommunernes 

budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. af 25. februar 2018, at årsregnskabet skal aflæg-

ges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 

den 1. maj i året efter regnskabsåret.  

Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni. 

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg 

behandles af Byrådet, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Byrå-

dets afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august.  

De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigs-

ministeriets "Budget- og regnskabssystem". 

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere. 
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Regnskabets bestanddele 
Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold: 

Udgiftsregnskab 
• Regnskabsopgørelse

• Finansieringsoversigt

• Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevilinger

• Regnskabsoversigt

• Bemærkninger til regnskabet

• Anlægsregnskaber

• Omkostningsregnskab

• Anvendt regnskabspraksis

• Balance

• Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

• Øvrige oversigter og redegørelser

• Personaleoversigt

• Udførelse af opgaver for andre myndigheder

• Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk

bistand.
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Ledelsespåtegning 
Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Egedal 
Kommune. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og 
Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag. 

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse 
med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennem-
ført ud fra skyldige økonomiske hensyn. 

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revision. 

Ølstykke, den 18. april 2018. 

Karsten Søndergaard    Lars Wilms 
Borgmester  Kommunaldirektør
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Regnskabsvurdering 

Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Årsrapporten indeholder et regnskab over kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser 
værdien af kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre. 

Generelle bemærkninger 
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen 

Den 10. juni 2016 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2017. Økonomiafta-
len mellem regeringen og kommunerne omfatter alle kommuners samlede anlægs- og serviceudgifter og 
lægger begrænsninger på kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i 2017. Samtidig stilles der 
krav om, at kommunerne under ét skal holde skatterne i ro. Ved undtagelser vil der ske en modgående 
regulering af bloktilskuddet. 
Det indgik i aftalen, at omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. om året for alle kommuner blev afskaffet. 

Det skal forstås på den måde, at der ikke pålægges et nyt omprioriteringsbidrag for årene 2017–2020, 

men at det gamle omprioriteringsbidrag fra sidste års økonomiaftale fastholdes. Omprioriteringsbidraget 
koster Egedal kommune netto omkring 3,3 mio. kr., der blev indregnet som en reduktion i service fra 
2016 til 2017. 

Det samlede anlægsniveau for kommunerne i økonomiaftalen er på 16,3 mia. kr. i 2017. Da kommuner-

nes budgetter samlet set holdt sig inde for dette anlægsniveau svarer Egedal Kommunes anlægsramme 
til oprindeligt budget på 100 mio. kr.  

Budgetaftalen for 2017 – 2020 
Den 12. oktober 2016 vedtog et enigt Byråd kommunens budget for 2017. Budgettet er præget af ud-
giftsstigninger der hænger sammen med bl.a. befolkningens stigende alder, som giver behov for flere 
specialiserede ydelser, flere komplekse problemstillinger hos familier og flere hospitalsindlæggelser.  

Endvidere faldt skatteindtægterne med 25 mio. kr. i forhold til det forventede provenu. Derfor er budget-
tet kendetegnet ved en reduktion af serviceudgifterne, der dog ikke dækker det fulde økonomiske behov. 
Udfordringerne er adresseret i Byrådets effektiviseringsprogram ”Parat til fremtiden”, som skal munde ud 
i en varig effektiviseringsgevinst på 125 mio. kr. Derudover er tilvejebragt finansiering ved ikke at have 
en budgetsikkerhedspulje i 2017. 

De økonomiske mål 

Egedal Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af 
den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Byrådets mål om et overskud på driftsbalancen på 175 
mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 100-125 mio. kr. 

Servicerammen og anlægsrammen angiver Egedal kommunes andel af de samlede service- og anlægsud-
gifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL. 

Tabel 1 De økonomiske mål i 2017

1 Vejledende teknisk serviceramme udmeldt af KL. 
2 I 2017 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 16,3 mia. kr.  Rammen indehol-

der bruttoudgifter ekskl. Forsyning. 

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året. 

Det oprindelige budget 2017 overholdt ikke Byrådets økonomiske politik i 2017. 

Regnskabet viser, at serviceudgifterne endte 2 mio. kr. højere end oprindeligt budget, hvilket ligesom 
2016 er væsentligt lavere end i både 2015 og 2014, hvor servicerammen blev overskredet med hen-
holdsvis 48 og 26 mio. kr. I forhold til anlægsudgifterne er regnskabet 2 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budget, der er resultatet af gennemsigtige og styrbare budgetter, hvor retvisende prognoser sikrer tidlig 
igangsættelse af modgående handlinger, der sikrer budgetoverholdelse. Overskuddet på driften er 147 

mio. kr., dvs. 38 mio. kr. højere end oprindeligt budget, hvilket nærmer sig Byrådets mål om et overskud 

Hele mio. kr. 

Servicerammen 1 Overholdes 1.797 1.802 1.799

Anlægsrammen 2 60-100 100 106 98

Driftsbalance-overskud 175 109 135 147

Kassebeholdning 3 100-125 111 143 148

RegnskabByrådets mål
Oprindeligt 

budget
Korr. Budget
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på 175 mio. kr. Overskuddet skal sikre den strukturelle balance som indebærer, at resultatet af den ordi-

nære drift primært skal kunne finansiere anlægsudgifterne, dvs. der er behov for et driftsoverskud der er 
endnu tættere på Byrådets mål. 

Kassebeholdningen var oprindelig budgetlagt til 111 mio. kr., men kommunen gik ud af året med 148 
mio. kr. i kassebeholdningen – det er 5 mio. kr. højere end forventet i korrigeret budget. 

Kompenserende besparelser og tværgående prioriteringer i 2017 
Det pæne resultat på alle 4 økonomiske nøgletal: Serviceudgifter, anlægsramme og driftsbalance samt 
kassebeholdning - er et resultat at en agtpågivende økonomisk styring i løbet af 2017. Dette kom bl.a. til 
udtryk da Byrådet ved 1. politiske budgetopfølgning for 2017 besluttede, at et merforbrug, der ikke kun-
ne finansieres inden for budgetrammen, skulle finansieres ved kompenserende besparelser. På denne vis 
blev ved tværgående prioriteringer fundet finansiering for 13,8 mio. kr.  

Ved årets 2. politiske budgetopfølgning blev givet bevilling til mindreudgifter på driften for 16,6 mio. kr. 
Det er positivt, men det er relevant at bemærke, at serviceudgifterne steg med 4 mio. kr. 
De udgifter der blev nedjusteret vedrørte områder, der falder uden for servicekategorien, og som for en 
stor del falder uden for kommunens direkte styring – det gælder f.eks. sygedagpenge, kommunal medfi-

nansiering og integration. 
Dog blev nedjusteringerne identificeret tidligt, hvilket indikerer en rettidig styring. 

Dertil var det med baggrund i de aktivitetsbaserede budgetter samt periodiseringen af budgettet muligt 
tidligt, at identificere mindreforbrug på driften for 11,1 mio. kr. som kunne overføres til 2018, samt at 
foretage bevidste omprioriteringer for 5 mio. kr. mellem anlægs- og driftsopgaver. 

Disse tiltag medførte, at driftsbudgettet blev forbedret mærkbart i 2017 i form af øget driftsbalance, øget 
kassebeholdning og færre udgifter på servicerammen. 

Der blev for første år fortaget budgetopfølgning på anlæg med måneds-periodiserede 
budgetter. Som følge af en kontinuerlig opfølgning på, hvor store periodeskub der blev foretaget, kunne 
Byrådet ved 3. politiske budgetopfølgning overføre anlægsbudget til 2018, hvilket medførte, at budgetaf-
vigelsen blev reduceret til 8 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne – særligt sammenlignet med tidligere år. 
Samtidig kunne Byrådet proaktivt i god tid iværksætte en anlægsrevision der forløb sideløbende med 

analysen af budgetoverførelser til 2018. 

Det økonomiske resultat 

Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af: 
 kommunens indtægter
 driftsudgifter
 finansielle poster

 anlægsudgifter

Kommunens samlede resultat er et overskud på 75 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift 
bidrager med et overskud på 147,1 mio. kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 56,7 mio. kr. og et 
forbrug på det brugerfinansierede område på 15,4 mio. kr. 

Resultat af den ordinære drift 
Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af 
købsmoms. 
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Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 147,1mio. kr. I det oprindelige budget var der bud-

getteret med et overskud på 108,8 mio. kr. Korrigeret budget udviser et forventet overskud på 135,3 
mio. kr. 
På indtægtssiden er der mindreindtægter for 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes pri-
mært, at der er mindre indtægter på skatter på 1,1 mio. kr.  

På centrenes drift er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr. Der både dækker 

over mindreudgifter og merrudgifter. Der henvises til centrenes beretninger i regnskabet. 
Når finansielle poster derefter indregnes fremkommer årets resultat af ordinær drift. Det viser et over-
skud på 11,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  

Der er på centrenes driftsområder overført mindreforbrug fra 2017 til 2018 for 14,5 mio. kr. 
Der er overført merforbrug på driften for -10 mio. kr. som skal indhentes i 2018 af CSD, CSS og CEI. 

Dertil er overført en indtægtsbevilling på -1,4 mio. kr. til CSO. De budgetterede serviceudgifter stiger i 
2018 som følge af driftsoverførelserne med 4,5 mio. kr.    

Udviklingen i resultatet af den ordinære drift i perioden 2014-17 er vist i nedenstående figur. 

For de seneste fire seneste regnskabsår er gennemsnittet af ordinær drift et positivt resultat på 131,3 
mio. kr. Resultatet af den ordinære drift er således større i 2017 end gennemsnittet, hvilket primært 
skyldes et øget fokus på den økonomiske styring, herunder opfølgning på de periodiserede budgetter 

samt Byrådets tværgående prioriteringer – samtidig har kommunen nydt godt af en lav ledighed og de 
gode økonomiske konjunkturer. Regnskabsresultatet 2016 var ekstraordinært positivt påvirket af ændret 

praksis i forhold til momskontering med ca. 29. mio. kr. Det betyder, at det ordinære driftsresultat for 
2016 og 2017 ligger meget tæt på hinanden, når der ses bort fra momskonteringen.  

Anlæg  
På anlægsområdet var der oprindeligt budgetteret med netto anlægsudgifter ekskl. forsyning for 98,9 
mio. kr. Der er efterfølgende i årets løb givet tillægsbevillinger for -103,1 mio. kr., således at korrigeret 
budget udgør anlægsindtægter for -4,2 mio. kr.  

Tillægsbevillingerne i årets løb består primært af følgende forhold, 1) overførsel fra 2016 til 2017 af an-
lægsindtægter for -53,4 mio. kr. og anlægsudgifter for 40,6 mio. kr. 2) den efterfølgende anlægsrevision, 
der reducerede budgettet i 2017 med -20,2 mio. kr. 3) salgsindtægter på -65 mio. kr. fra salg af A7-A9 
samt forventede overførelser til 2018 for -18,8 mio. kr.   

Salgsindtægter fra Egedal By A7 og A9, der udgør den største andel på 65 mio. kr. modtages først medio 
2018, når det deponerede beløb frigives. Dette er den væsentligste forklaring på, at årets resultat viser 

et overskud, der er 55 mio. kr. mindre end overskuddet i korrigeret budget. 

De væsentligste anlægsaktiver er opstillet i følgende cirkeldiagram. 
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Figur 1: Anlægsaktiver 2017

Det fremgår af figuren, at i 2017 har de to primære anlægsinvesteringer været på områderne ”Sociale 
opgaver og beskæftigelse” med 43 % og ”Transport og infrastruktur” med 21 %.  

Der søges under anlægsrammen overført 21,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning til 2018 til 
brug for uafsluttede projekter.  

Der er nærmere redegjort for anlæg under afsnittet ”bemærkninger til investeringsoversigten” i bilag til 
årsrapport.  

Udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2014-17 er vist i nedenstående figur. 

Anlægsudgifter har i gennemsnit for de seneste fire regnskabsår været på 113,2 mio. kr. Anlægsudgif-
terne har med et samlet resultat på 56,7 mio. kr. i 2017 således været betragteligt mindre end gennem-
snittet. Det høje gennemsnitstal skyldes opførelsen af et nyt Rådhus og Sundhedscenter som blev færdigt 
i 2014. 

Resultat af det skattefinansierede område 
Det skattefinansierede område viser et overskud på 90,4 mio. kr., hvilket er 80,5 mio. kr. bedre end det 
oprindelige budget og 49 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvor hovedforklaringen er salgsindtæg-
ter fra grundsalg der først kommer medio 2018. 

Forsyning  
Forsyningsvirksomheder udgøres alene af Affaldshåndteringen. Øvrige forsyningsområder er overført i 
kommunale selskaber og dermed ikke en del af det kommunale regnskab. Affaldshåndteringen er bruger-
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finansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem ind-

tægter og udgifter. 

På driften viser forsyningsvirksomhederne (affaldshåndteringen) et nettoforbrug på 8,3 mio. kr., hvilket 
er 3,9 mio. kr. større end det oprindelige budget og det korrigerede budget. 

På anlæg viser forsyningsvirksomhederne et netto forbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere 

end det korrigerede budget.  

Årets resultat 
Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 75 mio. kr. i 
2017. Det er 69,4 mio. kr. mere i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger 

til mindreudgifter og merindtægter på 54,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af: 

 Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms 6,9 mio. kr.

 Driftsudgifter 32 mio. kr.

 Finansielle poster 12,4 mio. kr.

 Anlægsudgifter 103,1 mio. kr.

 Forsyning (renovation) 5,7 mio. kr.

Ud af årets samlede overskud på 75 mio. kr. budgetoverføres der for samlet 3,1 mio. kr. til 2018, der 
forventes at øge forbruget og mindske kassebeholdningen tilsvarende i 2017, som er et væsentligt min-
dre beløb end tidligere år.  

Udviklingen i årets resultat i perioden 2014-17 er vist i nedenstående figur. 

For de seneste fire år er gennemsnittet på -80 mio. kr. Årets resultat er således lidt mindre end gennem-
snittet. 

1. Kassebeholdning
Kassebeholdningen er et udtryk for kommunens samlede likviditet. Af hensyn til budgetsikkerhed og for
at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at kommunen har en kassebeholdning der er
robust. Kassebeholdningen skal til daglig og gennemsnitligt over et år være solvent (jf. kassekreditreg-
len).  Byrådets erklærede mål er, at kassebeholdningen ved udgangen af året skal være på mellem 100 -
125 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede
midler.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 udviser kassebeholdningen en positiv saldo på 148 mio. kr. Heraf er 
der på driften disponeret 3,1 mio. kr. som vedrører budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Tilsvarende over-
føres anlægsudgifter fra 2017 til 2018 for 27 mio. kr. samt anlægsindtægter fra grundsalg på 69,6 mio. 

kr. Dette tilfører samlet kassebeholdningen 39,5 mio. kr. i 2018.  

Overførsel af låneadgang samt indskud i Landsbyggefonden øger kassebeholdningen med 0,7 mio. kr. 

Den samlede kasse-effekt af budgetoverførelsessagen fra 2017 til 2018 er således en stigning i kassebe-
holdningen på 38,8 mio. kr.  

Kassebeholdningen ultimo året giver et øjebliksbillede af hvor mange penge der i kassen. Kassebehold-
ningen påvirkes af mange faktorer og afhænger for eksempel af hvornår borgere og virksomheder betaler 
deres regninger til kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, 

udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Des-
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uden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, 

mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter. 

Det giver derfor mening at supplere vurderingen af kommunens økonomi, med den gennemsnitlige kas-
sebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. 
december 2017 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 265,2 mio. kr. 
Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2016 på 238,1 mio. kr. Det betyder, at der henover året er 

sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på netto 27,1 mio. kr. 

Hermed efterlever kassebeholdningen ultimo 2017 Byrådets mål. 

2. Budgetopfølgninger
I Egedal Kommune udarbejdes der tre årlige budgetopfølgninger til det politiske niveau, som giver en

status på økonomien og et overblik over forventninger til året.

I nedenstående tabel er vist påvirkningen af kasse-effekten af de 3 budgetopfølgninger, som er godkendt 
af Byrådet. 

Udover budgetopfølgningerne er der meddelt tillægsbevillinger til specifikke sager vedtaget af byrådet. 

3. Serviceudgifter
Hvert år indgår KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Det aftales
blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre.

Kommunernes serviceudgifter i 2017 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6, 
fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), samt nettodriftsudgif-

terne til overførselsudgifter (for eksempel kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede 

ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgif-
ter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. 

Det korrigerede budget for kommunens serviceudgifter udgør 1.802 mio. kr. Regnskabet viser, at der er 
brugt 1.799 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på serviceudgifter på 3 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget. 

Regeringen har for 2017 udmeldt en serviceramme til Egedal Kommune på 1.794 mio. kr. Regnskabsre-
sultatet svarer dermed til en overskridelse på 5 mio. kr.  

Tabel 3: Serviceudgifter 2017-2014

Det fremgår af tabel 3, at der både i 2014 og 2015 har været en markant overskridelse af serviceram-
men. I 2017 og 2016 er regnskabsresultatet blot en mindre overskridelse, hvilket er et synligt bevis på, 
at der er styret efter den budgetlagte ramme. 

4. Periodisering i 2017 – driftsudgifter og driftsindtægter
Figur 1 og 2 viser henholdsvis udviklingen i de aggregerede udgifter og indtægter i 2017 i forhold til op-

rindeligt budget, korrigeret budget og regnskab.

Tabel 2 Budgetopfølgning 2017

Beløb i 1000 kr. 

31. maj 2017 39.078

27. august 2017 -40.954

20. december 2017 -59.157

Budgetopfølgning pr.

Forventet 

mindreforbrug i 

hele 1.000 kr. 

Hele mio. kr. 

Servicerammen 2017 Overholdes 1.794 1.797 1.802 1.799

Servicerammen 2016 Overholdes 1.766 1.765 1.790 1.769

Servicerammen 2015 Overholdes 1.747 1.741 1.774 1.789

Servicerammen 2014 Overholdes 1.705 1.713 1.763 1.739

Byrådets mål
Udmeldt/ 

krav
Opr. Budget

Korr. 

Budget
Regnskab
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Figur 1 Periodiserede udgifter i 2017 

Figur 1 viser de aggregerede udgifter. Det periodiserede korrigerede budget afspejler stort set de realise-
rede udgifter. I oktober og igen i december overstiger forbruget det oprindelige budget og det korrigere-

de budget, hvilket betyder at regnskab og korrigeret budget ikke ligger oven i hinanden, hvilket tydelig-
gør, at der fortsat er potentiale i at forbedre periodiseringen særligt bagudrettet. 

Figur 2 Periodiserede indtægter i 2017

Figur 2 afspejler de aggregerede indtægter. Udviklingen viser, at der er stort sammenfald mellem bud-
getterede indtægter og realiserede indtægter med undtagelse af juni, hvor der er et udtalt lavere for-
brug, der skyldes grundskyld der var forventet i januar, men som først kom i februar. Derudover afspej-
ler grafen, at der i juni en ny afregningsmodel på det sociale område. Ligesom for det periodiserede ud-
giftsbudget og- forbrug viser figuren, at der er behov for at forbedre periodiseringen bagudrettet.  

5. Periodisering i 2017 – anlægsudgifter og anlægsindtægter
Figur 3 og 4 viser henholdsvis udviklingen i de aggregerede udgifter og indtægter i 2017 i forhold til op-
rindeligt budget, korrigeret budget og regnskab.
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Figur 3 viser de aggregerede udgifter. Det periodiserede korrigerede budget afspejler indtil juli stort set 
det faktiske forbrug. Herefter ligger de faktiske udgifter højere end korrigeret budget inklusive forvent-
ninger indtil november, hvor faktisk forbrug er væsentligt lavere end korrigeret budget. Der blev ved 3. 
politiske budgetopfølgning fulgt ekstra tæt op på anlægsprojekterne for at sikre mest mulig klarhed over, 
hvilke anlægsprojekter eller delopgaver, der var behov for at udskyde til 2018, men grafen viser, at der 
fortsat er et behov for at forbedre periodiseringen af anlægsudgifter i 2. halvår frem mod årsafslutning.  

Figur 4 afspejler de aggregerede indtægter. Udviklingen viser, at der er stort sammenfald mellem bud-
getterede indtægter og realiserede indtægter med undtagelse af december, hvor der er udtalt lavere 
indtægter, der skyldes at forventede salgsindtægter fra Egedal By A7 og A9 på 65 mio. kr. ikke som for-
ventet kom i december, men først modtages medio 2018, når det deponerede beløb frigives. 

6. Fremadrettet
Regnskabsresultat skal ses ud fra, at kommunens økonomi er under et øget pres, fordi et større antal

borgere efterspørger offentlige serviceydelser. Det gælder specielt på pleje-, ældre- og det specialiserede
socialområde. Det er centralt, at der ikke videreføres en tung ubalance ind i et nyt budgetår, hvor det er

strengt nødvendigt at undgå ekstra driftsudgifter for at kunne holde balancen ind i 2019 og 2020.

7. Konklusion
Med en kassebeholdning der pr. 31. december 2017 viser 148 mio. kr. og en driftsbalance der viser et
overskud på 147 mio. kr. er kommunens økonomi kommet fornuftigt igennem et år, der i det vedtagne

budget så presset ud. Dette er resultatet af en sikker økonomisk styring, hvor der har været fokus på at
styre kommunens service- og anlægsudgifter. Det betyder at der ikke har været behov for pludselige
opbremsninger af økonomien, med de konsekvenser dette måtte få for borgerne som modtagere af
kommunale serviceydelser.
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Resultatopgørelse 

Udgiftsbaseret resultatopgørelse 

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

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”. 

Beløb i 1.000 kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse

Budget bevillinger Budget
i f t .  op r. 

B udget

if t .  ko r . 

B udget

Skatter -2.393.875 -9.358 -2.403.233 -2.402.126 -8.251 1.107

Tilskud og udligning -755 2.484 1.729 1.614 2.369 -115

Refusion af købsmoms 0 0 0 195 195 195

Indtægter i alt 1 -2.394.630 -6.874 -2.401.504 -2.400.317 -5.687 1.187

Center for Borgerservice 281.506 -15.275 266.231 262.379 -19.127 -3.852

Jobcenteret 266.854 -28.083 238.771 236.329 -30.525 -2.442

Center for Social Service 313.899 9.854 323.753 322.314 8.415 -1.439

Center for Sundhed og Omsorg 342.341 13.642 355.983 350.409 8.068 -5.574

Center for Skole og Dagtilbud 705.803 7.578 713.381 722.276 16.473 8.895

Center for Plan, Kultur og 

Erhverv
51.209 882 52.090 50.934 -275 -1.157

Center for Teknik og Miljø 86.157 -3.610 82.547 80.582 -5.575 -1.965

Center for Ejendomme og 

Intern Service
104.896 -6.492 98.404 97.329 -7.566 -1.075

Center for Administrativ 

Service 128.309 -13.020 115.289

117.983 -10.326 2.694

Direktion og Sekretariater 13.639 2.524 16.163 15.564 1.926 -598

Driftsudgifter i alt 2.294.613 -32.000 2.262.613 2.256.100 -38.514 -6.514

Finansielle indtægter -21.108 11.899 -9.209 -15.271 5.837 -6.062

Finansielle udgifter 12.305 521 12.825 12.415 111 -410

Finansielle poster i alt 2 -8.803 12.420 3.616 -2.856 5.948 -6.472

Resultat af ordinær drift -108.820 -26.455 -135.275 -147.073 -38.253 -11.798

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger

12.030 -65.911 -53.881 9.633 -2.397 63.514

Transport og infrastruktur 9.452 193 9.645 12.153 2.701 2.508

Undervisning og kultur 8.526 -1.182 7.344 9.438 912 2.094

Sundhedsområdet 1.780 -903 876 23 -1.757 -854

Sociale opgaver og 

beskæftigelse
21.902 6.540 28.442 24.286 2.384 -4.156

Fællesudgifter og 

administration

45.191 -41.790 3.401 1.120 -44.071 -2.281

Anlægsudgifter i alt 98.880 -103.053 -4.173 56.652 -42.227 60.825

Resultat af 

skattefinansieret område

-9.940 -129.507 -139.447 -90.420 -80.480 49.027

Driftvirksomhed – forsyning 4.355 0 4.355 8.277 3.922 3.922

Anlægsvirksomhed – forsyning 0 5.675 5.675 7.153 7.153 1.478

Resultat af 

brugerfinansieret område

4.355 5.675 10.030 15.430 11.075 5.400

Årets resultat -5.585 -123.832 -129.418 -74.990 -69.405 54.427
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Finansieringsoversigt
Udgiftsbaseret finansieringsoversigt 

Noterne er beskrevet i et særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”. 

* Primo kassebeholdningen er den faktiske kassebeholdning 31.12 og er dermed ændret i forhold til vedtaget budget, hvor det var den

forventede kassebeholdning ultimo året. Det korrigerede budget for kassebeholdningen svarer til den forventede kassebeholdning i den

3. politiske budgetopfølgning 2017.

Beløb i 1000 kr. 

Noter
Oprindeligt 

Budget

Tillægs-

bevillinger

Korrigeret 

Budget
Regnskab

Afvigelser 
if t . o pr. 

B udget

Afvigelser 
if t . ko r. 

B udget

Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) -133.309 -9.691 -143.000 -134.979 -1.670 8.021

Resultat jfr. ovenstående -5.585 -123.832 -129.418 -74.990 -69.405 54.427

Optagne lån 3 -45.076 11.337 -33.739 -33.739 11.337 0

Afdrag på lån 63.298 18.657 81.955 75.090 11.792 -6.865

Øvrige balanceforskydninger 11.585 -2.993 8.593 24.108 12.522 15.515

Postering direkte på status -3.288

Kassebeholdning ultimo ( inkl. fo rsyning) 4 -109.087 -106.522 -215.609 -147.799 -35.424 71.098
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Befolkningsudvikling 

Befolkningsprognosen 
Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning, og bosæt-
ningen i Kommunens geografiske områder. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsud-
viklingen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutions-, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor 
prognosen f.eks. anvendes i elev-prognosen, der medvirker til at styre antallet af skoleklasser. Befolk-
ningsprognosen anvendes også i beregning af Egedal Kommunes indtægter. 

Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i planlægningen. Det er derfor vigtigt, hvor præcist 
den rammer den faktiske udvikling. 

Den befolkningsprognose, som lå til grund for budgetlægningen for 2017, blev godkendt af Byrådet den 
30. marts 2016. Prognosen viser forventningen frem til 2028.

Egedal kommune havde ved udgangen af 2017 i alt 43.002 indbyggere. Dermed var der et fald i 2017 på 

83 indbyggere. Befolkningsprognoserne rammer sædvanligvis meget præcist - så 2017 var et meget 
usædvanligt år. Der er ikke siden 1985 set et fald i de byer, der nu udgør Egedal Kommune. 

I sidste års befolkningsprognose var folketallet prognosticeret til 43.592 indbyggere primo 2018 – det 
svarer til en vækst på 507. Sidste års prognose skød dermed 590 indbyggere for højt. 
Egedal har i 2017 mistet indbyggere på samtlige parametre, der påvirker befolkningsudviklingen. Det 

samme ses hos flere sammenlignelige (nabo)kommuner. 

Der fraflyttede således i 2017 flere end forventet. Fraflytningen steg i 2015 og 2016, og er steget yderli-
gere i 2017.  
Billedet viser, at Egedal Kommune i stigende grad tiltrækker indbyggere fra fx København, en tiltrækning 
som har været tiltagende igennem mange år. Denne befolkningsprognose viser dog også, at der flytter 
flere væk fra Egedal. Forventningen til nye boliger i 2017 har været for høj. Det mindsker naturligt mu-

ligheden for tilflytning, og afspejler, at der tilflyttede færre end prognosticeret. Der var forventet 198 nye 
boliger i 2017 - det blev til 115. Yderligere er husstandsstørrelserne blevet mindre. 

Der blev i 2017 født 404 børn, hvilket er kun ét enkelt barn mindre end forventet.  

Fødselsniveauet er igen steget efter i en årrække under finanskrisen, at have ligget 25-30 børn lavere. 
Dette er forventeligt, og hænger sammen med en god samfundsøkonomi, tilflytning samt en lokal øget 

fertilitet.  
Fødselsalderen i Egedal er de eneste år forskubbet en anelse således, at de fødende er ældre end tidlige-
re.  
Den aldersrelaterede dødelighed er lav – om end forbundet med stor usikkerhed, og i 2017 døde 315 
borgere, hvilket er 29 flere end ventet. 
Endeligt indgår at kommunen modtog 86 færre flygtninge.  

Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2017 fordelt på de primære al-
dersgrupper: 

Tabel 1 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2017 fordelt på aldersgrupper 

Den samlede afvigelse er på 590 personer. Den største afvigelse ligger på de 0-5 årige, hvor der er 3,6 
% eller 104 børn færre end forventet.  

Prognose 2017 Realiseret 2017 Afvigelse Afvigelse i %

0 - 5 årige 2.891 2.787 -104 -3,6

6 - 16 årige 6.996 6.914 -82 -1,2

17 - 24 årige 3.582 3.506 -76 -2,1

25 - 64 årige 22.024 21.784 -240 -1,1

65 - 74 årige 4.957 4.904 -53 -1,1

75 - 84 årige 2.628 2.608 -20 -0,7

85+ årige 514 499 -15 -2,8

I alt 43.592 43.002 -590 -1,4
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Skolebørnene udgør en stor aldersklasse på lidt under 7.000. Afvigelsen er på 82 færre børn end de 

6.996 i prognosen. 
For de 17-24 årige skød prognosen 76 for højt, svarende til 2,1 %. 
De 25-64 årige udgør en stor gruppe og derfor er den nominelle afvigelser stor med 240 personer færre, 
mens de procentuelt kun afviger med 1,1 %. 
Antallet af 85+årige blev 15 færre end de 514 der var ventet i prognosen. 
For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale. 
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Bevillingsoverholdelse 

Bevillingsoverholdelse 

Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt 

Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne om, at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes 
udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse § 40), er overholdt i året. 

Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på driften. 

I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 32 mio. kr., svarende til 1,4 %. 

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre kan henføres til 
lovhjemlede meraktiviteter, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabs-

årets udløb. 

Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger helt nede på 0,288 %. 

Bevillingsoverholdelse

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel

Budget bevillinger Budget i  f ht .  kor. 

budget

Overførsel fra 2016 til 2017 -18.427

Center for Borgerservice 281.506 -15.275 266.231 262.379 -3.852

Jobcenter 266.854 -28.083 238.771 236.329 -2.442

Center for Social Service 313.899 9.854 323.753 322.314 -1.439

Center for Sundhed og Omsorg 342.341 13.642 355.983 350.409 -5.574

Center for Skole og Dagtilbud 705.803 7.578 713.381 722.276 8.895

Center for Plan, Kultur og Erhverv 51.209 882 52.090 50.934 -1.157

Center for Teknik og Miljø 86.157 -3.610 82.547 80.582 -1.965

Center for Ejendomme og Intern 

Service 104.896 -6.492 98.404 97.329

-1.075

Center for Administrativ Service 128.309 -13.020 115.289 117.983 2.694

Direktion og Sekretariater 13.639 2.524 16.163 15.564 -598

Overførsel fra 2017 til 2018 -3.074

I alt 2.294.613 -32.000 2.262.613 2.256.100 -6.514
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Omkostningsbaseret balance 

Balance 

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld 

*Grunde og bygninger er pr. 1.1.2010 delt i hver sin kategori

*pantebreve indgår som en selvstændig post i aktiver

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”. 

Kommentarer til omkostningsbalancen 
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo året for både regn-

skabsåret og året før. Passiverne er summen af egenkapital og forpligtigelser.  

Der er sket en samlet tilgang i aktiver og passiver fra 2016 til 2017 på ca. 93 mio. kr. fra 4.575 mio. kr. 
til 4.668 mio. kr. der bl.a. skyldes en opjustering af egenkapitalen. 

Materielle anlægsaktiver: 
Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er faldet med 5,9 mio. kr., hvilket primært skyldes af-
skrivning på bygninger. 

Finansielle anlægsaktiver: 
De finansielle anlægsaktiver er steget med 54,6 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes deponeret beløb ved grund-
salg, ændret konteringspraksis i forhold til SOLT-indbetalingsrækken  

Beløb i 1.000 kr. Noter 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Aktiver

Grunde 382.264 382.264 382.264

Bygninger* 882.769 816.703 1.113.017

Tekniske anlæg og maskiner mv. 38.253 35.484 33.672

Inventar og IT-udstyr 5.544 4.857 4.273

Materielle anlægsaktiver under udførelse 403.894 393.273 93.416

Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) 1.712.725 1.632.581 1.626.642

Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0,0 0,0 0,0

Langfristede tilgodehavender (funktion 9.21-9.27)* 6 1.496.484 2.340.521 2.375.019

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (funktion 9.29-9.35) -27.477 -21.715 -6.285

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. (funktion 9.43-9.44) 330.291 340.021 344.727

Finansielle anlægsaktiver 1.799.298 2.658.828 2.713.461

Anlægsaktiver i alt 3.512.023 4.291.409 4.340.103

Varebeholdninger (funktion 9.86) 0 0 0

Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 85.667 85.642 83.968

Kortfristede tilgodehavender (funktion 9.12 – 9.19) 5 58.491 62.173 95.387

Værdipapirer (funktion 9.20) 6 1.246 1.217 1.188

Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11) 4 133.309 134.979 147.799

Omsætningsaktiver i alt 278.712 284.012 328.343

Aktiver 3.790.735 4.575.421 4.668.446

Passiver

Egenkapital (funktion 9.91-9.99) 10 -1.291.971 -2.080.992 -2.116.647

Hensatte forpligtigelser (funktion 9.90) 7 -350.937 -388.469 -462.140
Passiver tilhørende fonds, legater m.v. (funktion 9.47) -338.597 -348.245 -351.204

Langfristet gæld (funktion 9.63-9.79) 9 -1.450.187 -1.429.267 -1.388.664

Kortfristede gældsforpligtigelser (funktion 9.50-9.62) 8 -359.043 -328.447 -349.790

Gældsforpligtigelser i alt -1.809.230 -1.757.715 -1.738.454

Passiver -3.790.735 -4.575.421 -4.668.446
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Omsætningsaktiver: 

Omsætningsaktiver er steget med 44,3 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er steget med 12,8 mio. kr. 
og kortfristede tilgodehavender er steget med 33,2 mio. kr.  

Hensatte forpligtigelser: 
Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner, åremålsansættelser, hensættel-
ser til retssager og arbejdsskadeforpligtelse. Kommunens forpligtigelser er fra 2016 til 2017 steget med 

ca. 73,7 mio. kr. primært på grund af, at der i 2017 er foretaget en ny aktuarberegning for tjeneste-
mandspensioner som baserer sig på nye retningslinjer for beregning. Derudover er hensættelsen til ar-
bejdsskader øget på baggrund af fremskrevet værdi. 

Gældsforpligtigelser: 
De samlede gældsforpligtigelser er faldet med 19,3 mio. kr. Forklaringen er, at der er afdraget på eksi-

sterende gæld, hvor SOLT er den største post og at der er optaget nyt lån i 2017.  

Egenkapitalen: 
Egenkapitalen er steget fra 2.081 mio. kr. i 2016 til 2.116,6 mio. kr. i 2017 hvilket svarer til en stigning 
på 35,7 mio. kr.  
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Noter til regnskabet 

Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse 

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter 

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2017 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale 
indkomstskat på 25,7 procent og en grundskyldpromille på 23,98 procent. Det blev samtidig besluttet at 

budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten indbragte -
2.113,1 mio. kr. i 2017. 

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden skat og dækningsafgift har udgjort 34,6 mio. kr. Det sva-
rer stort set til samme niveau som indtægterne indbragte i 2016 og 2015 regnskaberne. 

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer og 

har udgjort 2,3 mio. kr.  

Grundskyld indbragte 254,3 mio. kr., hvilket er 12,6 mio. kr. mere end i 2016. 

Egedal Kommune har totalt betalt 1,6 mio. kr. i generelle tilskud, hvor der i 2016 og 2015 har været 
indtægter. Heraf udgør udgifterne til den kommunale udligning 130,7 mio. kr., mens der er modtaget 

52,2 mio. kr. i statstilskud – inkl. reguleringer. Udligning af selskabsskat har bibragt 26,5 mio. kr., mens 
udligning vedrørende udlændinge har kostet netto 10,9 mio. kr. Der er i 2017 betalt 5,7 mio. kr. i bidrag 
til regionen og et bidrag på 4,6 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske 
vanskeligheder. 

Indtægter fra tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud har udgjort 4,2 mio. kr., generelt løft af ældreplejen 4,6 
mio. kr. Og styrket løft af ældreplejen 6,1 mio. kr. 

Indtægterne fra tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet har for Egedal Kommune udgjort 11,2 mio. 
kr.  

Refusion af købsmoms udgør netto en udgift på 0,2 mio. kr. Differencen beror på tilbagebetaling af 
købsmoms fra kommunens indtægtsdækkede virksomhed fra huslejeindtægter. Forskellen fra 2016 skyl-

des et skift i regnskabspraksis ift. at bogføre indtægter og udgifter i det regnskabsår de vedrører i stedet 

på tværs af regnskabsår.  

Note 1 Indtægter

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Kommunal indkomstskat -2.009,6 -2.079,3 -2.113,1

Selskabsskat -26,3 -27,9 -26,5

Anden skat -2,5 -2,1 -2,3

Grundskyld -228,9 -241,8 -254,3

Dækningsafgift -6,0 -5,8 -5,9

Øvrige skatter 0,0 0,0 0,0

Skatter i alt -2.273,3 -2.356,8 -2.402,1

Generelle tilskud -35,5 -14,4 1,6

Refusion af købsmoms -6,3 -29,3 0,2

Tilskud og udligning i alt -41,8 -43,7 1,8

Indtægter i alt -2.315,1 -2.400,5 -2.400,3
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Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter 

De samlede renteindtægter for 2017 udgør i alt 15,3 mio. kr. Størstedelen af renteindtægterne kommer 
fra forrentning af SOLT kapitalen, som i 2017 har givet et afkast på 12,1 mio. kr.  

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har indgået vedrø-
rende hovedsageligt skolebygninger i Stenløse og Ølstykke. SOLT er nærmere beskrevet under beretnin-
ger. 

De samlede renteudgifter for 2017 udgør 12,4 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter 
af kommunens lån hovedsageligt i Kommunekredit.  

Note 2 Finansielle poster

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Likvide beholdninger 0,0 0,0 0,0

Forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0

Kortfristede tilgodehavender 0,0 0,2 -0,6

Langfristede tilgodehavender -19,2 -15,4 -14,6

Kursgevinster -0,4 -0,3 0,0

Renteindtægter i alt -19,6 -15,4 -15,3

Likvide beholdninger 0,2 0,5 0,8

Forsyningsvirksomheder 0,1 0,0 0,0

Kortfristet gæld 0,0 0,0 0,0

Langfristet gæld 11,5 11,6 11,5

Kurstab 0,8 2,8 0,0

Renteudgifter i alt 12,7 14,9 12,4

Netto rente -6,9 -0,5 -2,9
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Noter til finansieringsoversigten 

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter 

Der er i 2017 optaget lån for 33,739 mio. kr. Årets låneberettigede udgifter udgjorde i 2017 i alt 33,789 
mio. kr., hvorfor der er optaget lån for 50.443 kr. for lidt. Dette er under minimumsgrænsen i forhold til 
at foretage reguleringer. 

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Den likvide beholdning er steget fra 2016 til 2017 med 12,8 mio. kr. Hovedårsagen er en stigning i inde-
stående i pengeinstitutter.  

Tabel 3 Lån

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Låneramme til:

Skoler 0 0 0

Forsyningsvirksomheder 0 0 0

Ejendomsskatter 7,200 4,396 1,720

Fremrykning af anlægsopgaver 0 0 0

Dispensationer 0 0 0

Bloktilskudsfordelt lånepulje 0 0 0

Det fleksible familiehus 0 1 12,801

Parat til fremtiden - energioptimering "650035" 0 3 0,093

Parat til fremtiden - energioptimering "650036" 0 0 14,000

Lån kvalitetsfondsprojekter 0 0 0

Låneomlægning 0 0 0

Regulering af låneramme vedr. forrige år -0,900 -1,7 0,0

Solcelleanlæg 0,0 0 0,0

Vejbelysning 18,200 0,094 0,0

Lån til energianlæg 2,600 0,0 0

Energibesparende foranstaltninger "650034" 5,400 5,689 5,125

Flygtningeboliger 5 9,622 0,0

Låneramme i alt 37,600 21,965 33,739

Optagne lån i alt 38,500 26,140 33,739

Note 4 Likvide aktiver

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Kontante beholdninger 0,5 0,5 0,2

Indestående i pengeinstitutter m.v. 40,9 40,0 50,0

Realkreditobligationer 91,9 94,5 97,6

Statsobligationer 0,0 0,0 0,0

Likvide aktiver i alt 133,3 135,0 147,8
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Noter til den omkostningsbaserede balance 

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2016 til 2017 steget med 33,2 mio. kr. 
Saldoen på kortfristede tilgodehavender er et øjebliksbillede ultimo regnskabsåret, som kan variere rela-

tivt meget. Refusionstilgodehavender er steget med 5,3 mio. kr. primært som følge af udbetaling af bo-

ligstøttelån og udbetaling af momsrefusion. Mellemregninger mellem årene varierer relativt meget fra 
2016 og 2017 sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes ændrede konteringsregler. 

Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld 

*I langfristede tilgodehavender indregnes pantebreve.
* I aktier og andelsbeviser indgår oplysninger i regnskabstal 2017 fra regnskabsår 2016. Det betyder, at dannelsen af forsyningsselskabet Novafos i 2017

først indgår i kommunens årsregnskab 2018. 

Langfristede tilgodehavender er fra 2016 til 2017 steget med i alt 34,5 mio. kr. 

Stigningen vedrører primært en stigning i værdien af aktier og andelsbeviser på 17,3 mio. kr. der pri-

mært skyldes en opregulering af Egedal Forsynings egenkapital med 12,7 mio. kr. i 2016. Opreguleringen 
af egenkapitalen skyldes, at der har været en overkurs ved emission på 19,7 mio. kr. i 2016. For forsy-
ningsselskaber er overkurs bundet og kan ikke udloddes. Stigning i deponerede beløb vedrører ændret 
kontering af SOLT. 

Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld 

*Indgår i kortfristede gældsforpligtigelser i balancen.

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser en stigning på 76,5 mio. kr. fra 2016 til 2017. Stigningen 

skyldes primært, at der i 2017 er foretaget en ny aktuarberegning for tjenestemandspensioner som base-
rer sig på nye retningslinjer for beregning, som betyder at der hensat yderligere 62,1 mio. kr. i 2017. Til 
sammenligning udgjorde stigningen fra 2015 til 2016 kun 1,5 mio. kr. Derudover er hensættelsen til ar-
bejdsskader øget med 15,8 mio. kr. på baggrund af fremskrevet værdi.  

Note 5 Kortfristede tilgodehavender

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Refusionstilgodehavender 36,7 33,7 39,0

Andre tilgodehavender hos staten 0,0 0,0 0,0

Tilgodehavender i betalingskontrol 27,0 35,2 32,7

Andre tilgodehavender 1,3 31,5 0,2

Mellemregninger med foregående og følgende år -6,6 -38,1 23,5

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 0,0 0,0 0,0

Kortfristede tilgodehavender i alt 58,5 62,2 95,4

Note 6 Langfristede tilgodehavender

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Pantebreve 1,2 1,2 1,2

Aktier og andelsbeviser 621,5 1507,2 1.524,5

Tilgodehavender hos grundejere 1,1 1,0 1,0

Indskud i Landsbyggefonden 7,1 0,0 0,5

Udlån til beboerindskudslån 9,2 10,7 11,1

Andre langfristede tilgodehavender 162,3 169,5 172,3

Deponerede beløb 695,3 652,1 665,7

Langfristede tilgodehavender i alt 1.497,7 2.341,7 2.376,2

Note 7 Hensatte forpligtigelser

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Pensionsforpligtigelser -345,1 -346,6 -408,7

Åremåls ansættelser -3,4 -1,8 -1,8

Hensat til retssager -2,5 -4,2 0,0

Hensat til skadesforpligtelse 0,0 -35,8 -51,6

I alt funktion 9.90 -350,9 -388,5 -462,1

Skyldige feriepenge* -175,4 -177,3 -180,1

Forventede tab på tilgodehavender 0,0 0,0 0,0

Hensatte forpligtelser i alt -526,3 -565,8 -642,3
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Der er hensat til skadesforpligtelser fra 2016. Hensættelse vedrørende verserende retssager er nulstillet, 

da der ikke er forventede retssager. 

Den kommunale forpligtigelse vedrørende åremålsansættelser optages i regnskabet. Beløbet er et udtryk 
for den forpligtigelse, i form af fratrædelsesgodtgørelse, som kommunen har i forbindelse med ophør af 
et åremålsansættelsesforløb.  

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld 

Kommunens kortfristede gæld er steget med 21,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. 

Anden kortfristet gæld er steget med 34,9 mio. kr. Anden kortfristet gæld er gæld til borgere og kommu-
nens leverandører af varer og tjenesteydelser. Stigningen fra 2016 til 2017 er ligesom faldet fra 2015 til 
2016 et udtryk for forskydninger i gæld til borgere og leverandører på tværs af regnskabsår. 

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld 

Den samlede langfristede gæld er i 2017 faldet med 40,6 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at den 
samlede restgæld på SOLT er faldet i 2017, som følge af afdrag på gælden.  

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen er 

på denne måde et udtryk for kommunens formue. Fra 2016 til 2017 er egenkapitalen steget med 207,2 
mio. kr.   

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til den omkostningsbase-
rede balance pr. 31.12.2017. 

Note 8 Kortfristet gæld

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Anden gæld -6,5 -7,3 -7,6

Kirkelige skatter og afgifter 0,0 0,0 0,0

Skyldige feriepenge -175,4 -177,3 -180,1

Anden kortfristet gæld -112,6 -73,2 -108,1

Mellemregningskonti -64,5 -70,6 -53,9

Selvejende institutioner 0,0 0,0 0,0

Kortfristet gæld i alt -359,0 -328,4 -349,8

Note 9 Langfristet gæld

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Selvejende institutioner 0,0 0,0 0,0

Realkredit -1,3 -1,2 -1,2

Kommunekredit -503,8 -506,9 -506,5
Pengeinstitutter -1,2 -0,9 -0,4

Ældreboliger -70,3 -66,7 -63,0

Finansielt leasede aktiver -873,6 -853,6 -817,6

Langfristet gæld i alt -1.450,2 -1.429,3 -1.388,7

Note 10 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Modpost takstfinansierede aktiver -11,0 -11,0 -11,0

Modpost selvejende institutioner aktiver -3,5 -3,5 -3,5

Modpost skattefinansierede aktiver -1783,9 -1703,8 -1696,1

Reserveopskrivninger 0,0 0,0 0,0

Balancekonto finansielle aktiver/passiver 506,4 -362,8 -577,6

Udvikling i egenkapitalen i alt -1.292,0 -2.081,0 -2.288,2

29
Retur til indhold



Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser, som kommunen har 
godkendt, og som det fremgår af tabellen, har disse forpligtigelser været svingende de seneste år. 

I ”Bilag til Årsrapport” er forpligtigelserne specificeret. 

Note 11 Garanti forpligtigelser

Beløb i mio. kr. 2015 2016 2017

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser -1.944 -2.037 -2.409

I alt -1.944,0 -2.037,0 -2.409
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Driftsudgifter fordelt efter art  

Driftsudgifter fordelt efter art  

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter 
* I artsoversigten indgår Forsyningen og Hjælpemiddeldepotet ikke. 

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne viser, hvordan kommunens samlede udgifter fordeler sig 
på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner og kommuner, tjeneste-

mandspensioner, øvrige tilskud og overførsler samt indtægter både i form af skatter og tilskud, refusion 
og øvrige indtægter. 

Lønninger 
De samlede lønninger er fra 2016 til 2017 steget med 28,1 mio. kr. Se personaleoversigten for flere per-
sonaleoplysninger.  

Køb af varer og tjenesteydelser 
Der er fra 2016 til 2017 sket en stigning i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 17,2 mio. kr. 

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner 
Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2016 til 2017 faldet med 61,3 mio. kr. mens der fra 2015 
til 2016 var en stigning med 65,4 mio. kr. Dette skyldes, at den interne afregning i 2017 af egne borgere 

på egne botilbud afregnes særskilt i forhold til eksterne borgere på egne botilbud, for at rådgiver kan 
sammenligne pris på botilbud. Indtægter fra betalinger fra stat, regioner og kommuner er faldet med 
63,7 mio. kr. fra 2016 til 2017. Fra 2015 til 2016 var der en stigning på 70,5 mio. kr.  

Overførsel til personer 
Udgifterne hertil er faldet med 11,5 mio. kr. fra 2016 til 2017. 

Tjenestemandspensioner 
Udgifterne er i 2017 steget med 0,3 mio. kr. i forhold til regnskab 2016. Der er i året indtægtsført 12 
måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab. 

Øvrige tilskud og overførsler 
Forbruget er steget med 3,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. 

Finansforskydninger(puljemidler) 
Finansforskydninger(puljemidler) er steget med 7,2 mio. kr. fra 2016 til 2017. 

Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017

Lønninger 1.226.585 1.226.584 1.254.718

Køb af varer og tjenesteydelser 558.050 538.669 555.853

Betaling til staten, regioner og kommuner 454.358 519.717 458.388

Overførsel til personer 427.648 435.254 423.782

Tjenestemandspensioner 18.268 18.700 19.014

Øvrige tilskud og overførsler 37.345 38.408 42.192

Nettoudgifter 2.722.253 2.777.333 2.753.948

Betaling fra stat, region og kommuner -140.029 -210.571 -146.905

Finansforskydninger (puljemidler) -1.689 -11.072 -18.315

Statsrefusion -153.137 -149.589 -149.147

Skatter og tilskud -2.308.753 -2.371.204 -2.400.512

Refusion af købsmoms -6.327 -29.270 195

Finansudgifter og indtægter -6.948 -487 -2.856

Andre indtægter -172.158 -176.430 -183.481

Nettoindtægter -2.789.040 -2.948.622 -2.901.021

Årets udgiftsbaserede resultat -66.787 -171.290 -147.073
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Statsrefusion 

Der har i 2017 været et fald i statsrefusioner på 0,4 mio. kr. sammenlignet med 2016. 

Skatter og tilskud 
Der er fra 2016 til 2017 sket en stigning i indtægter fra skatter og tilskud på 29,3 mio. kr. 

Refusion af købsmoms 
Der er sket et væsentligt fald i refusion af købsmoms fra 2016 til 2017 på 29,5 mio. kr. der skyldes æn-
dret konteringspraksis. Det udligner sig i 2018. Resultatet i 2017 på 0,2 mio. kr. afspejler tilbagebetaling 
af refusion af moms, der typisk vedrører huslejeindtægter fra indtægtsdækket driftsvirksomhed, som 
kommunen ikke skal modtage refusion for. 

Finansudgifter og indtægter 
Samlet set er nettobeløbet 2,4 mio. kr. højere i 2017 end i 2016. 

Andre indtægter 
Andre indtægter er steget med ca. 7,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. 
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Resultatopgørelse 

Anlægsoversigt 

Tabel 1 Oversigt over materielle anlægsaktiver 

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2017 i alt 1.710,6 mio. kr. 

Den bogførte værdi er således efter afskrivninger 7,6 mio. kr. lavere end værdien ultimo 2016.  

Beløb i mio. kr.    

Øvrige skattefinansierede og 

selvejende institutioner

Grunde Bygninger
Tekniske 

anlæg

Inventar 

m.v.

Aktiver 

under 

udførelse 

Aktiver til 

videresalg
I alt

Bogført værdi pr. 1.1.2017 382,3 816,7 35,5 4,9 393,3 85,6 1.718,2

Tilgang 0,0 362,5 3,6 0,2 -298,7 0,0 67,6

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7

I alt før ned-, op- og afskrivninger 382,3 1.179,2 39,1 5,1 94,6 84,0 1.784,2

Ned- og afskrivninger i 2017

Årets afskrivninger 0,0 -66,2 -5,5 -0,8 -1,1 0,0 -73,6

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 0,0 -66,2 -5,4 -0,8 -1,1 0,0 -73,6

R egnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017 382,3 1.113,0 33,7 4,3 93,4 84,0 1.710,6
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Center for Borgerservice 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål 
Center for borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus og 
Callcenter, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Center for Borgerservice varetager en koor-
dinerede opgave i forhold til borgerens indgang til andre centre.  

Primære opgaver 
Center for Borgerservice varetager: Visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemid-
ler, Specialundervisning, trangsbestemte ydelser og integration. Biblioteker, og kulturelle arrangemen-
ter tilknyttet bibliotekerne; ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside.  
Politiske udvalg 
Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget. 

2. Strategi og resultatmål
Strategiske mål for budgetperioden (2017-2020) 

 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.

 Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune.

Centerets Særlige fokusområder: 

 Opbygge borgerservice opgaver på Bibliotekerne, herunder pas og kørekort på Smørum Biblio-
tek.

 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 Resultat 

Budgetafvigelser akti-
vitetsniveau. 

Generelt på alle aktivi-
teter: +/-2 % 

-1,4 %

1. Bibliotekerne og
borgertorvets lønkonti,
+/- 4 %

-1,1 %

2. Integrationsområdet

+/- 5 %.

23,0 % 

3. Fritvalgsområdet +/-
5 %.

3,4 % 

4. Personlige hjælpe-

midler 1 %

-5,1 %

5. Borgerstyret Person-
lig Assistance- ordnin-
ger (BPA-ordninger) 5

%

-10,3 %

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Implementering af 

Callcenter, koncept 
”ude fra og ind.” 

Implementering af 
konsekvenser i forhold 
til ”Parat til fremtiden” 

Implementering af call-

center, er ej afsluttet  i 
forhold til øvrige centre, 
dette forventes afsluttet 
senest medio 2018. 
Grunden til at forsinkel-
sen skyldes tekniske fejl i 

implementeringen i de 
tre kommuner, der er en 
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del af den fælles IT for-

syning. 

Implementering af effek-
tiviseringer omkring pa-
rat til fremtiden, er im-

plementeret. 

Implementering af ny 
fælles kommunal me-
tode (Fælles Sprog III 
(FS III)), hvilket skal 

påbegyndes i april – 
november 2017. FS III 
er en ny kommunal 
metode til dokumenta-
tion og udveksling af 
data på social- og 
sundhedsområdet. 

Formålet er at bidrage 
til sammenhæng, kvali-
tet og effektivisering 

Den Nationale bølgeplan 
for projektet er blevet 
udskudt, hvorfor det 
forventes at det først 

bliver implementeret i 
2018. 

Implementering af 
”borgerrejser” som er 

metoden i arbejdet 
omkring borgerne. 
Dette er for at skabe 
mere sammenhængen-
de borgerforløb, så 
forløbene opleves mere 
koordineret og værdi-

skabende for borgerne. 

Min. udarbejdelse af 4 
borgerrejser i DTM. 

Målet er opnået. 

 I efteråret 2017 er der påbegyndt et tværgående samarbejde med CSO og CAS omkring tids-
registrering på de kommunale plejecentre. Formålet med samarbejdet er, at der skal ske en

afklaring af de leverede og visiterede ydelser med henblik på at skabe større gennemsigtighed i

økonomien og hjælpen på plejecentrene.
 I 2017 er der arbejdet med implementering af en politisk beslutning omkring en besparelse på

1,0 mio. kr. på bibliotekerne. I løbet af 2017 blev der truffet en ny politisk beslutning om at
reducere besparelsen med 0,5 mio. for 2017. Det blev politisk besluttet, at den fulde besparel-
se på 1,0 mio. kr. først skulle implementeres fuldt ud i 2019.
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3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Regnskabet for 2017 udgør 262,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er det -18,6 mio. kr. i mindre 

forbrug og i forhold til korrigeret budget 2017, er det 3,9 mio.kr. i mindre forbrug.  Der er i løbet af året 
givet tillægsbevillinger på 15,3 mio.kr.   

I forhold til oprindeligt budget er der mindre udgifter til løn på 3,8 mio.kr., der bl.a. kan henføres til bud-
get der medio 2017 blev overført til Jobcenteret som følge af organisationsændringer vedr. ydelsestea-
met.  

I forhold til korrigeret budget er der mindre udgifter til løn på 1,4 mio.kr., der hovedsageligt kan henføres 
til budget der relaterer sig til borgere, hvor udgifterne er bogført på øvrige driftsudgifter.  

Der ses et mindre forbrug på 8,0 mio.kr. til øvrige driftsudgifter i forhold til oprindeligt budget, hvilket 
kan henføres til at budgetterne til personlig pleje og til tilskud til ansættelse af personlige hjælpere i løbet 
af året er reduceret med ca. 8,0 mio.kr.  I forhold til korrigeret budget er der et merforbrug på 1,3 

mio.kr. 

Der ses merindtægter på 3,2 mio.kr. stort set som følge af forhandling med regionen om øget tilskud til 
borgere, samt øgede indtægter vedr. statsrefusion. 

Der vil i foråret 2018 blive fremlagt ønsker om overførsel af mindre forbrug for 2017 til 2018 på i alt 1,7 

mio.kr. vedrørende uforbrugte puljemidler vedr. værdighedsmilliarden, samt bevilgede handicapbiler, 

hvor regningen først modtages i 2018. 

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 16,2 mio.kr. på rammen, Den Tværfaglige 
Myndighed. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt personlig pleje som følge af færre visiterede timer til 
personlig pleje og Borgerstyret Personlig assistance, som følge af flere indtægter fra andre kommuner. 
Indtægterne vedrører tidligere år.  

I forhold til det korrigerede budget ses mindreforbrug på rammen for Borgerservice svarende til -2,2 
mio.kr. hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til førtidspension, se også forklaring i tabel 3.2. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 52.667 50.222 48.824 -3.843 -1.398

Øvrige udgifter 244.694 235.406 236.730 -7.964 1.325

Udgifter totalt 297.361 285.628 285.554 -11.807 -74

Indtægter totalt -15.855 -19.397 -23.175 -7.320 -3.779

Nettobevilling i alt 281.506 266.231 262.379 -19.127 -3.852

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

indtægter
Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 264.527 248.855 245.415 -19.111 -3.439

Sekretariat 12.537 13.962 13.980 1.444 18

Biblioteker og Borgertorvet 15.570 14.830 14.739 -830 -91

Borgerservice 116.231 114.881 112.715 -3.516 -2.166

Den tværfaglige myndighed 120.190 105.181 103.981 -16.209 -1.200

Kultur og Erhvervsudvalget 16.980 17.377 16.964 -16 -413

Sekretariat 766 871 946 180 75

Biblioteker og Borgertorvet 16.213 16.505 16.018 -196 -488

Nettobevilling i alt 281.506 266.231 262.379 -19.127 -3.852

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Borgerservice fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Antal ældre

1.a Effekten af reha-
biliteringsforløb
1b. og borgerens
plejebehov og varig- 
heden af borgerens

behov for indsats

Fritvalgsområdet udgør 49,5 % af udgiftsbudgettet for Den Tværfaglige Myn-
dighed. Udgifterne på området er meget afhængig af: 

 Effekten af Rehabiliteringsforløb
 Antallet af ældre, som får et varigt behov for hjælp til personlig pleje.
 Borgerens plejebehov

Antallet af ældre er markant stigende i de kommende år, hvor det er vigtigt at 

antallet af ældre, som har et varigt behov for hjælp til personlig pleje ikke 
stiger i samme omfang, som antallet af ældre uden et plejebehov. 
I 2016 er der udarbejdet en KORA rapport i forhold til effekten af rehabilite-
ringsforløb. Rapporten har vist, at 25 % nyvisiterede borgere, som får bevilli-
get et rehabiliteringsforløb enten kan afsluttes eller kan få reduceret væsent-
ligt i hjælp. 
Implementeringen af Fælles Sprog III er udskudt til 2018. 

2. Antal ældre
2a. Effekten af rehabi

 literingsforløb 

2b. og borgerens 
plejebehov og varig-
heden af borgerens 

behov for indsats 

Hjælpemiddelområdet udgør 8,4 % af udgiftsbudgettet, for Den Tværfaglige 
Myndighed, når udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet medregnes. Antallet af 
borgere som har behov for personlige hjælpemidler er også stigende i forhold 
til befolkningsprognosen. Udgifter på området er afhængige af: 

 Antallet af ældre

 Effekten af Rehabiliteringsforløb
Mulighederne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger i stedet for kom-
penserende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. 

3. Antallet af borge-
re tilkendt Før-
tidspension

I 2017 blev der tilkendt 33 førtidspensioner, hvilket var 7 færre tilkendelser 
end hvad der var budgetlagt. Pr. 31/12 2017 er det opgjort at 851 borgere 
modtog førtidspension. 

4. Integration bolig-
placering og
introduktionstil-

bud

Kvoten for 2017 som er udmeldt ultimo august 2016, er på 93, som er et fald 
fra 177 i 2016. Egedal kommune har i 2015 og 2016, fået etableret 108 mid-
lertidige flygtningeboliger, som såfremt prognosen holder, dækker behovet for 

2017. Udfordringen er at sikre flere billige almene boliger. Der er søgt og be-
villiget tilskud på 7,2 mio. kr. til dækning af grundtilskud, som kan dække op 

til 75 % her af. Egedal kommune finansierer 2,8 mio.kr. hertil. 
Udover antallet af flygtninge, så kan kommunen have udgifter til yderligere 
kontante ydelser til flygtninge, som får bevilliget familiesammenføring med 
deres ægtefælle og/eller børn. 

5. Antal bevilligede
hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles § 60- selskab med Frederikssund. 
Der blev til budget 2017 indarbejdet prioriteringsforslag på - 0,6 mio.kr. som 
krav til besparelse på driften. Egedal kommune forventer snarest at modtage 
det endelige regnskab fra selskabet. 

6. Antal bevilligede

hjælpemidler -
kropsbårne

I 2017 har ca. 1.300 borgere har fået bevilget kropsbårne hjælpemidler. Der 

blev oprindelige budgetlagt med en forventning om 1.632 bevillinger. 23 bor-
gere har modtaget tilskud til handicapbil, mod en forventning om 16 borgere. 
Herudover har 7 borgere modtaget tilskud til særlig indretning af biler, mod 
en forventning på 22 borgere. 

7. Antal borgere

med behov for
hjælp og opfølg-
ning af hjælpen

BPA-området udgør 17,8 % af udgiftsbudgettet, for Den Tværfaglige Myndig-

hed. De 17,8 % omhandler udgifterne til kontante tilskud til borgere med 
handicap, som selv er arbejdsleder eller hvor en nærtstående er arbejdsleder 
for de hjælpere de har ansat. Antallet af borgere som har fået bevilliget en 

hjælperordning udgjorde pr. 31/12 2017 22 borgere, hvorfor området er af-
hængigt af: 
• Antallet af borgere
• Den enkelte borgers behov for hjælp og opfølgning af denne.
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

For januar måned er budgettet vedr. personlig pleje og praktisk hjælp blevet omperiodiseret, eftersom 
der for dette område reelt ikke er sket afregninger før ultimo februar. Til gengæld sker der afregning i 
december for to måneder. I både juli og august måned ses et lavt forbrug i forhold til det budgetterede, 
hvilket skyldes forskydning af regningsmodtagelse. Regningsmodtagelsen sker efterfølgende i oktober 
måned.  

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Oprindeligt blev indtægtsbudgettet periodiseret i 1/12-dele.  

På indtægtssiden er der afvigelser i første halvår i forhold til det oprindelige budget som følge af perio-

disering af statsrefusioner. Det bemærkes, at afvigelserne primo 2017 skyldes, at Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte en ændret konteringspraksis i december 2016, hvilket 
medførte en efterfølgende ændret konteringspraksis. I december måned er der opkrævet regninger til 
betaling fra hhv. andre kommuner og regioner, som ikke var budgetlagt.  
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Center for Borgerservice har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 
2017. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Center for Borgerservice har realiseret alle effektiviseringer og reduktioner i 2017. 

4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 

Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

På rammen Borgerservice er der mindreforbrug på i alt -2,2 mio.kr. Mindreforbruget vedrører førtidspen-
sion, på 0,8 mio.kr. idet der er sket færre tilkendelser end forventet.  På øvrige driftsudgifter set et min-
dreforbrug på -0,9 mio.kr. som vedrører flere indtægter vedr. egenbetaling samt øget statsrefusion. 

Beløb i 1000 kr.

CBS17-101D Fokus på standard tilbud til borgere -272 -272 0

CBS17-101D Fokus på standard tilbud til borgere, indkøbsordning -100 -100 0

CBS17-101D Fokus på standard tilbud til borgere, Børnetræning § 44 -300 -300 0

CBS17-101D Fokus på standard tilbud til borgere, Hjælpemidler -1.000 -1.000 0

CBS17-102D Reduktion i udviklingsopgaver -680 -680 0

CBS17-103D, Optimering af ydelseskataloget til Rehabiliteringsforløb -200 -200 0

CBS17-104D  Sparekrav til hjælpemiddeldepotet -600 -600 0

CBS17-106D, Opkrævning af dækningsafgift offentlige ejendomme på 

kommunale ældreboliger 90 90 0

Nettobevilling i alt -3.062 -3.062 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Borgerservice

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag

Beløb i 1000 kr.

Sekretariat

Sekretariat og ledelse 13.303 14.834 14.926 1.623 93

Biblioteker og Borgertorvet

Sekretariat og ledelse 0 0 0 0 0

Bibliotekerne 16.213 16.505 16.018 -196 -488

Borgertorvet 6.564 7.112 7.026 462 -86

Kropsbårne hjælpemidler 9.005 7.718 7.713 -1.292 -5

Borgerservice

Begravelseshjælp 661 661 568 -93 -93

Førtidspension 88.146 87.346 86.586 -1.559 -759

Boligydelse og boligsikring 20.153 19.903 19.493 -660 -410

Øvrige driftsudgifter 7.270 6.971 6.067 -1.204 -904

Den tværfaglige myndighed:

Administration (DTM) 23.997 22.503 22.354 -1.643 -148

Personlig pleje 53.173 46.093 47.209 -5.964 1.116

Praktisk hjælp 3.181 4.164 4.766 1.586 603

Hjælpemidler (DTM) 8.246 6.479 5.829 -2.416 -650

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 23.512 19.012 16.901 -6.611 -2.111

Tilbud til udlændinge 2.114 1.302 1.003 -1.111 -299

Diverse aktiviteter 5.967 5.627 5.917 -50 290Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 281.506 266.231 262.379 -19.127 -3.852

Tabel 4 Center for Borgerservice - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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På rammen Den Tværfaglige myndighed ses et merforbrug til personlig pleje på 1,1 mio.kr. svarende til 

2,4 %. Tilskud til borgerstyret personlig assistance giver et mindre forbrug på -2,0 mio.kr. der hovedsa-
geligt vedrører betaling fra kommuner og regioner vedr. tidligere år. 
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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 tilknytningen, 
eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren 

den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. 

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(e) udvalg 
Kultur- og Erhvervsudvalget 

2. Strategi og resultatmål
For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2017. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

 Budgetafvigelse
samlet for centeret.

+/- 2 % 
-1,0 %

 Budgetafvigelse in-
den for områderne

”Forsikrede ledige”,
”Kontanthjælp til
borgere omfattet af
integrationsloven”,

”Integrationsydel-
se” og ”Tilbud til
udlændinge”. Om-

råderne er i massiv
udvikling og derfor
svært prognosti-
cerbare.

+/- 5 % Forsikrede ledige: 
+6,8 %

Integrationsydelse: 
+0,7 %

Tilbud til udlændinge: 
-64,3 % som følge af
væsentligt færre udgifter

til danskuddannelse samt
hjemtagelse af ekstraor-
dinært høje tilskud.

Ikke-finansielle 

mål: 

Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

 Måltal for gennem-
snit på afvigelses-
forklaringer i ran-

geringen i budget
2017

2,3 
1,2 

 Maksimal sygefra-
værsprocent for
ansatte i Jobcente-

ret.

4,5 % Målet er opfyldt. Syge-
fraværsprocenten udgør 
3,8 pct. for perioden 

december 2016 – no-
vember 2017. 
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I 2017 har Jobcenteret haft særlig fokus på integrationsområdet som følge af en kraftig stigning i til-

gangen af flygtninge over de seneste år, særligt i 2015 og 2016. Som følge af den styrkede indsats, 
har Jobcenteret formået at få 42 integrationsborgere i ordinær beskæftigelse, ud at 215 helårspersoner 
som har modtaget integrationsydelse,  hvilket har udløst en bonus på 1,05 mio. kr. fra staten. 

I 2017 har der fortsat været fokus på at høste flere af de synergieffekter, der er mellem Jobcenter 

Egedal og Center for Plan, Kultur og Erhverv på erhvervsområdet. Processen har været understøttet 
igennem afholdelse af samarbejdsmøder og koordinering af den virksomhedsrettede kontakt.  

I forhold til det tværkommunale samarbejde indgår Egedal Kommune i et samarbejde med en række 
andre nordsjællandske kommuner omkring en fælles rekrutteringsservice rettet mod såvel store som 
små virksomheder. Nordsjællands Rekrutterings Service er et tværkommunalt samarbejde, hvor kom-

munerne i fællesskab søger at besætte virksomhedernes ledige stillinger med den bedst kvalificerede 
arbejdskraft i netværket. Således er samarbejdet blevet formaliseret omkring formidling af relevante 
kandidater til stillingerne på tværs af kommunegrænserne. 

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Lønbudgettet indeholder ud over løn til administrationen dels udgifter til mentorer og dels medarbejdere i 
det kommunale beskæftigelsesprojekt, der ikke er omfattet af servicerammen. Budgettet er opjusteret 

med 1,793 mio.kr. medio 2017 som følge af en overflytning af Ydelsesteamet, som er ansvarlig for udbe-

taling af forsørgelsesydelser, fra Center for Borgerservice. 

Budgettet til øvrige udgifter er nedjusteret med 37,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget som 
følge af færre forsørgelsesudgifter til primært sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrati-
onsydelse samt udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere. Indtægterne, som hovedsageligt 
udgøres af statsrefusion for forsørgelsesydelser, er tilsvarende nedjusteret med 7,5 mio. kr. som følge af 

aktivitetsnedgang. 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hoved-
sageligt skyldes mindre udgifter til sygedagpenge og danskuddannelse til integrationsborgere. 

Budgettet for Sygedagpenge- og Fleksjobteam er blevet nedjusteret med 12,0 mio. kr., blandt andet som 

følge af et fald i udgifterne til sygedagpenge på netto 9,2 mio. kr. Faldet i udgifterne til sygedagpenge er 
blandt andet begrundet i en tidligere indsats over for borgerne, herunder brug af delvise raskmeldinger. 
Derudover er der foretaget en række justeringer mellem de forskellige aktiviteter på fleksjobområderne. 
Regnskabet for rammen viser et mindreforbrug på netto 1,0 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 30.337 32.361 32.523 2.186 162

Øvrige udgifter 368.408 330.765 330.919 -37.488 154

Udgifter totalt 398.745 363.126 363.442 -35.302 316

Indtægter totalt -131.891 -124.355 -127.113 4.777 -2.770

Nettobevilling i alt 266.854 238.771 236.329 -30.525 -2.454

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

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Erhvervs og kulturudvalget 266.854 238.771 236.329 -30.525 -2.442

806 Sygedagpenge- og fleksjobteam 114.479 102.456 101.447 -13.032 -1.009

807 Aktivteam 49.408 35.752 31.928 -17.480 -3.824

808 Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen 65.501 60.862 63.963 -1.537 3.101

809 Tværgående områder 37.466 39.701 38.991 1.524 -710

Nettobevilling i alt 266.854 238.771 236.329 -30.525 -2.442

Tabel 2 Driftsregnskab for Jobcenteret fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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Budgettet for Aktivteam er blevet nedjusteret med 13,7 mio. kr. som følge af fald i udgifterne til kontant-

hjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse samt udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere. 
Faldet i udgifterne til borgere omfattet af integrationsloven er hovedsageligt begrundet i, at staten løben-
de har nedjusteret det forventede antal af flygtninge, som Egedal Kommune forventedes at skulle mod-
tage i 2017. Regnskabet for rammen viser et mindreforbrug på netto 3,8 mio. kr. i forhold til det korrige-
rede budget, hovedsageligt som følge af færre udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere. 

Budgettet for Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse er blevet nedjusteret med 4,6 mio. kr. i forhold til det 
oprindelige budget, blandt andet som følge af en faldende ledighed, der har medført lavere udgifter til 
medfinansiering af A-dagpenge.  Regnskabet for rammen udviser et merforbrug på netto 3,1 mio. kr. 
Merforbruget skyldes hovedsageligt forsinkelser i A-kassernes indberetning af udgifter til A-dagpenge, 
hvilket har medført højere udgifter til medfinansiering end forventet i årets sidste kvartal. 

På rammen Tværgående områder er det korrigerede budget opjusteret i forhold til det oprindelige budget 
som følge af overflytningen af ydelsesområdet til Jobcenteret. Regnskabet for rammen viser et mindre-
forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes lønperiodiseringer og vakancer i forbindelse med 
overflytningen. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere (fra Budget 2017) 

Primære drivere Resultater 

1. Udgifter til dansk-

uddannelse

Der har været et mindreforbrug på udgiften til danskuddannelse som følge af 

et fald i flygtningekvoten. 

2. Udgifter til inte-
grationsydelse

Der er budgetlagt med 256 helårspersoner på integrationsydelse i 2017. 
Regnskab 2017 viser, at der har været 215 helårspersoner, der har modtaget 
integrationsydelse i året. Faldet skyldes en nedgang i antallet af flygtninge og 
familiesammenførte, som Egedal Kommune har modtaget i 2017 samt en øget 
beskæftigelsesindsats på området. 

3. Antallet af forløb
med langvarige
ydelsesperioder

Der er sket et fald i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger som følge af 
en særlig indsats på området. Herudover har det vist sig, at borgerne har haft 
kortere ydelsesperioder end budgetlagt, hvilket har medført højere refusions-
indtægter fra staten end forventet i KL’s prognose, som Jobcenteret har lagt 
til grund for indtægtsbudgettet. 
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

På udgiftssiden følger regnskabet det korrigerede budget. Afvigelserne i forhold til det oprindelige budget 
skyldes hovedsageligt periodiseringer.  I december måned afholdes udgifter til tre måneders medfinan-
siering af A-dagpenge. Derudover er budgettet påvirket af, at der afholdes udgifter for danskuddannelse 
for 4. kvartal 2017 i denne måned. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

På indtægtssiden er der afvigelser i første halvår i forhold til det oprindelige budget som følge af periodi-

sering af statsrefusioner. Det bemærkes, at afvigelserne primo 2017 skyldes, at Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering (STAR) udmeldte en ændret konteringspraksis i december 2016. I december 

måned modtages statsrefusioner for hele 4. kvartal. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Jobcenteret har gennemført en række effektiviseringer og reduktioner i 2017. Tabellen nedenfor viser, i 
hvor høj grad centeret har realiseret disse.  

De ovenstående effektiviseringer er udmøntet, og der er ikke afvigelser i forhold til budgettet. 

Beløb i 1000 kr.

JOB17-102 D. Brug af lægeerklæringer -165 -165 0

JOB17-103 D. Nedjustering af lønsummen i jobcentret med et årsværk -479 -479 0

JOB17-104 D. Nedjustering af lønsummen i jobcentret med et årsværk -479 -479 0

-1.123 -1.123 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Jobcenteret

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Beløb i 1000 kr.

Sygedagpenge- og fleksjobteam

Sygedagpenge 84.169 73.675 71.694 -12.474 -1.981

Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger -26.646 -27.026 -26.613 33 413

Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger -5.259 -3.629 -3.438 1.821 191

Andet  Sygedagpenge 34 34 14 -20 -20

Fleksjob 35.865 34.865 36.662 797 1.797

Andet Fleksjob -23.054 -22.404 -23.395 -341 -991

Fleksløntilskud 15.315 12.734 12.776 -2.540 42

Statsrefusion Fleksløntilskud -9.955 -8.275 -8.342 1.613 -67

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016 16.597 20.276 20.368 3.771 92

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 

1.1.2016
-6.944 -8.157 -8.226 -1.282 -69

Andet Fleksløntilskud 0 0 0 0 0

Ledighedsydelse 11.649 8.364 8.282 -3.366 -82

Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 6.569 6.423 6.190 -379 -233

Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger -109 -235 -276 -166 -41

Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger -1.288 -1.202 -1.082 206 120

Andet  Ledighedsydelse -2.515 -1.709 -1.500 1.015 209

Jobafklaringsforløb 18.036 18.036 18.094 58 58

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger -817 -721 -754 63 -33

Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger -3.126 -3.192 -3.120 6 72

Andet Jobafklaringsforløb 13 114 129 116 15

Ressourceforløb 5.690 5.690 5.580 -110 -110

Andet Ressourceforløb -1.209 -1.975 -2.347 -1.139 -373

Revalideringsydelse 1.769 962 931 -838 -32

Andet Revalidering -305 -192 -180 125 13
0 0

Aktivteam 0 0

Kontanthjælp 35.178 26.868 26.992 -8.185 124

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger -2.378 -1.204 -1.197 1.181 7

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -5.676 -4.654 -4.550 1.126 103

Uddannelseshjælp 11.247 7.582 7.418 -3.829 -164

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger -1.518 -753 -677 842 77

Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -1.448 -1.082 -1.079 369 3

Løntilskud 2.882 881 693 -2.189 -187

Statsrefusion Løntilskud -597 -176 -186 412 -10

Andet  Kontant- og uddannelseshjælp 888 1.392 1.470 583 78

Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven
0 0 9 9 9

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven under 52 uger
0 0 6 6 6

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven over 52 uger
0 0 24 24 24

Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven
0 0 481 481 481

Integrationsydelse 23.229 18.431 18.494 -4.736 62

Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger -4.266 -2.006 -1.902 2.364 104

Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger -2.411 -2.573 -2.637 -226 -64

Andet Integrationsydelse 0 0 0 0 0

Tilskud -15.816 -16.610 -17.643 -1.827 -1.033

Tilbud 0 0 1 1 1

Vejledning og opkvalificering 147 285 235 88 -51

Danskuddannelse 14.635 13.735 10.695 -3.940 -3.040

Løntilskud integrationsydelse 253 529 676 423 147

Statrefusion Løntilskud -214 -169 -225 -11 -56

Andet Tilbud til udlændinge 310 310 304 -6 -6

Statsrefusion Tilbud til udlændinge -5.036 -5.036 -5.475 -438 -438

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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På sygedagpengeområdet er der budgetlagt med netto 52,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Det korri-
gerede budget er nedjusteret med netto 9,2 mio. kr. som følge af et fald i antallet af sygedagpengemod-
tagere. Herudover har det vist sig, at borgerne har haft kortere ydelsesperioder end budgetlagt, hvilket 
har medført højere refusionsindtægter fra staten end forventet i KL’s prognose, som Jobcenteret har lagt 

til grund for indtægtsbudgettet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på netto 1,4 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget. 

På kontanthjælpsområdet er der budgetlagt med 241 helårspersoner i det oprindelige budget, mens 
regnskabet viser, at 195 helårspersoner har modtaget kontanthjælp i 2017. Dette har medført, at bud-
gettet til kontanthjælp er nedjusteret med netto 6,1 mio. kr. Regnskabet udviser et merforbrug på netto 
0,2 mio. kr. 

På uddannelseshjælpsområdet er der budgetlagt med 134 helårspersoner i det oprindelige budget, mens 
regnskabet viser at 86 helårspersoner har modtaget uddannelseshjælp i 2017. Dette har medført at bud-

gettet er nedjusteret med netto 2,5 mio. kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. 

På integrationsområdet er der budgetlagt med at 256 helårspersoner modtager integrationsydelse i det 

oprindelige budget, mens regnskabet viser at 215 helårspersoner har modtaget integrationsydelse i 
2017. Dette har medført at budgettet er nedjusteret med netto 2,7 mio. kr. Regnskabet udviser et mer-
forbrug på netto 0,1 mio. kr. 

På området for danskuddannelse har der været et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrige-
rede budget, som følge fald en nedgang i antallet af flygtninge og familiesammenførte, som Egedal 
Kommune har modtaget i 2017. 

Beløb i 1000 kr.

Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0 0 0 0 0

Kontantydelse 313 265 265 -47 0

Andet Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 258 -31 -47 -304 -16

A- dagpenge under 52 uger 0 0 0 0 0

A- dagpenge over 52 uger 0 0 0 0 0

A-dagpenge 58.092 55.869 59.680 1.588 3.811

Løntilskud forsikrede ledige 2.466 1.363 1.367 -1.099 4

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under

52 uger
0 0 0 0 0

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige -631 -407 -352 279 55

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 

uger
0 0 0 0 0

Andet  Forsikrede ledige 36 36 39 3 3

Personlig assistance 2.495 1.825 1.581 -914 -244

6 ugers jobrettet uddannelse 1.724 1.724 1.400 -324 -324

Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -281 -281 -513 -231 -231

Erhvervsgrunduddannelse 1.030 500 542 -488 42

Tværgående områder

Mentor 2.816 2.816 2.216 -600 -600

Statsrefusion Mentor -202 -234 -284 -82 -50

Ordinær uddannelse 2.930 3.230 1.675 -1.255 -1.555

Øvrige driftsudgifter til aktivering 10.234 10.234 12.149 1.914 1.914

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering -6.565 -6.565 -5.962 603 603

Beskæftigelsesordninger 1.545 1.622 1.571 26 -51

Jobcentre 23.791 25.881 25.306 1.515 -574

Klinisk Funktion 353 353 139 -214 -214

Lægeerklæringer 1.741 1.641 1.550 -191 -91

Administration Andet 822 722 630 -191 -91

Andet  Jobcenteret 0 0 0 0 0Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 266.854 238.771 236.329 -30.525 -2.442

Oprindeligt 

budget 

2017

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Regnskab 

2017

Korrigeret 

budget 

2017
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På a-dagpengeområdet er der et merforbrug på netto 3,8 mio. kr. I forbindelse med 2. og 3. politiske 

budgetopfølgning blev budgettet samlet nedjusteret med 2,2 mio. kr. på baggrund af et bagudrettet min-
dreforbrug – det vil sige, at budgettet for månederne september - december er lavet på baggrund af den 
viden, som var tilgængelig ved 3. politiske budgetopfølgning. Det har dog efter 3. politiske budgetopfølg-
ning vist sig, at der er foretaget efterregistreringer fra a-kasserne i perioden september - december for 
3,2 mio. kr. Disse på tidspunktet for den 3. politiske budgetopfølgning ukendt størrelse af efterregistre-
ringer udgør altså langt størstedelen af merforbruget på a-dagpengeområdet.  
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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 hensyntagen til den økonomiske ramme. Det lovmæssige grundlag for centerets indsats er for-
ankret i lov om Social Service.  

Primære opgaver: Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et til-synsteam, 

en bevilgende myndighed og udførende enheder. 

Centerets opgave er 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.

Dette sker i tæt samarbejde med mange forskellige, eksempelvis Center for Skole og Dagtilbud, politiet 
eller Regionens psykiatritilbud. 

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende en-

heder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder 
med forskellige målgrupper.  

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. 

2. Strategi og resultatmål
Center for Social Service primære fokusområder for 2017 er: 
 Udrulning af ”Egemodellen - Tæt på Tværs” på hele det sociale område og på området for handi-

cappede børn
 Indsats voksen handicap – særligt med fokus på området for voksne med handicap, hvor udgifter-

ne er stigende
 Behandlingsskoler – Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

 Udviklingsstrategien – etablering af STU-tilbud og planlægning af Bo- og opgangsfællesskaber

 Øget opsøgende arbejde på rusmiddelområdet

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Opfølgning og sikring 
af at vedtagne redukti-
oner opnås som følge 
af ”Egemodellen Tæt 
på Tværs”. 

12,7 mio. kr. Målet er delvist realiseret 
(83 pct.). Der er realise-
ret 7,8 mio. kr. på bør-
neområdet og 2,8 mio. 
kr. på voksenområdet. 

Regnskabsresultat 
2017 for hele centeret 
+/- 2 mio. kr. af korri-
geret budget. 

+/- 2 mio. kr. Målet er opnået. Der er 
en realiseret afvigelse på 
-0,4 %

Etablering af Det Flek-

sible Familiehus inden 
for den afsatte anlægs- 
ramme. 

14,1 mio. kr. Målet er opnået. 

Anlægsrammen er over-
holdt og projektet afslut-
tet. Der blev godkendt 

tillægsbevilling på 3,2 
mio. kr. Anlægsudgiften 
er i alt 17,3 mio. kr. 

Drift af Det Fleksible 
Familiehus, som skal 
sikre en driftsreduktion 
via hjemtagelse af 
forebyggende opgaver. 

1,1 mio. kr. Målet er opnået, drifts-
budget er overholdt. 
Overdragelse fra bygher-
re blev 4 mdr. forsinket. 
Huset åbnede for borgere 
1. december, hvor de
første borgere flyttede

ind. Derfor er 4 måne-
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ders drift tilbagebetalt til 

kommunekassen ved 
budgetopfølgning. 

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Udrulning af ”Egemo-
dellen Tæt på Tværs” 
og de kulturændringer 

der skal forankres på 
tværs af kommunen. 
Tæt på Tværs er en 
metode med investe-
ring i tid hos rådgi-
ver/sagsbehandler til 

hurtigere og tættere 
opfølgning for at fore-
bygge langvarige og 
dyre ydelser. 

Uddannelsesforløb for 
150 ansatte i Egedal 
Kommune. 

Målet er opfyldt, og de 
planlagte uddannelses-
forløb er gennemført. 

Etablering af Det Flek-
sible Familiehus med et 

højt fagligt niveau og 
stor fleksibilitet med 
effekt i 2017. 

Borgere modtager ydel-
ser i 3. kvartal af 2017. 

Målet er ikke opnået, idet 
bygherre først overdrog 

bygningen i november. 
Borgerne modtag ydelser 
i 4. kvartal i december 
måned. 

Afdækning af handle-
muligheder på området 
for voksne med handi-
cap med henblik på at 
reducere udgifterne 
med 8,5 mio. kr. i 
2017. 

Udarbejdelse og vedta-
gelse af konkrete mål 
for handicapindsatsen i 
2017. 

Målet er nået. Besparel-
sen er fordelt med 5 mio. 
kr. vedrørende Egedal 
Kommunes Bo- og Aktivi-
tetscenter, mens Myn-
dighed Voksen er reduce-
ret med 3,5 mio. kr. 

Udviklingsstrategien: 
Etablering af eget Sær-
ligt tilrettelagt ung-

domsuddannelser-
tilbud. 

Opstart 1.8.2017 Ikke opnået. Der er poli-
tisk givet orientering om 
dette. Der arbejdes på 

etablering af STU-tilbud 
for en anden målgruppe 
med opstart i august 

2019. 

Udviklingsstrategien: 
Planlægning og projek-
tering af Bo- og op-
gangsfællesskaber 

Behandling og beslut-
ning politisk i 1. halvår 
af 2017. 

Ikke opnået. Der er i 
budgetaftalen 2018 ikke 
bevilliget midler til Bo- 
og opgangsfællesskab. 

Behandlingsskoler – 
Afdække muligheder 
for Dagbehandlingssko-
le i Egedal Kommune 
med udslusning tilbage 
til skolesystemet. 

Behandling og beslut-
ning politisk i 2. halvår 
af 2017. 

Er opnået. Der er indgået 
aftale med Behandlings-
skolerne, som har opret-
tet et lokalt tilbud i Ege-
dal Kommune. 

Afklaring af den juridi-
ske konstruktion af 
Egedal Kommunes 

botilbud. Landsdæk-
kende problematik 

omkring botilbud der er 
etableret i almennytti-
ge boliger. 

Implementering af og 
handleplan vedtaget 
ultimo 2016. 

Målet er opnået. 

Sygefravær maks. 4,5 
% 

4,5 % Målet er ikke opnået. 
Seneste måling pr. no-
vember 2017 havde CSS 

samlet set 6,3 %. 
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Center for Social Services aktiviteter i 2017 har i væsentlig grad været fokuseret på fire overordnede 

spor: 

 Implementering af ”Tæt på Tværs”, som er en investering i sagsbehandlere – hurtigere og tættere
opfølgning. En version af ”Sverigesmodellen”.

 Voksen Handicap indsats – herunder Projekt ”Fremtidens Botilbud” EKBA og kontraktspor
 Egedal Familiehus

 Vedvarende fokus på aktivitetsbaseret styring

Tæt på Tværs 

Tæt på Tværs blev oprindeligt vedtaget til budget 2016 under navnet ”Mere forebyggelse via investe-
ring i sagsbehandlere”. Idéen bag kaldes ofte ”Sverigesmodellen” eller ”Herningprogrammet”.  

Indsatsen betød en opnormering i rådgivere, men også en besparelse. Der blev vedtaget en besparelse 
i 2016 på 5,8 mio. kr. og i 2017 på 12,7 mio. kr. For at det kan lykkes, skal arbejdet ske på tværs af 
hele organisationen. I Egedal kaldes modellen ”Egemodellen – Tæt På Tværs”. Tæt på Tværs henviser 
til tæt på familien og på tværs af organisationen og professionelle. 

I 2017 blev projektet udvidet til også at gælde dele af børnehandicapområdet. Således blev der med 

budgettet vedtaget yderligere en investering på 0,5 mio. kr., og der skal opnås en besparelse på 1,3 
mio. kr. 

Sverigesmodellen er skabt til børne- og ungeområdet. Over halvdelen af landets kommuner arbejder i 
dag med mindsettet i Sverigesmodellen på børne- og ungeområdet. I Egedal Kommune blev modellen 
vedtaget på hele socialområdet, som dermed er den første kommune, som arbejder med mindsettet på 
voksenområdet. 

Formålet med indsatsen er at sikre 

 at børn, unge og voksne i udsatte positioner får en opvækst og et hverdagsliv så tæt på det almin-
delige som muligt

 målrettede og helhedsorienterede indsatser, der praktiseres i et forløbsperspektiv med tæt opfølg-
ning og gradvis nedtrapning på indsatstrappen for øje

 effektiv ressourceudnyttelse – vi øger den faglige og menneskelige kvalitet af sagsbehandlingen
samtidig med, at vi realiserer økonomiske besparelser

I 2017 er Tæt på Tværs blevet opdelt i to sideløbende projekter, som er kaldt ”Tæt på Tværs - Børne-

sporet” og ”Tæt på Tværs – Voksensporet”. 

I 2017 er der på Børnesporet arbejdet med at implementere de inddragende netværksmøder, samt 

trivsels- og overgangsskemaer begge dele i tæt samarbejde med CSD. Der er socialrådgiver på hver 

skole en gang ugentligt, samt medarbejdere på dagtilbuddene i distrikterne. Derudover har CSS udfø-

rer delen fået udvidet tilbudsviften med forældreprogrammer i form af ”De Utrolige År”, ”Parent Mana-

gement Training Oregon” (PMTO) samt COOL KIDS for børn og unge med angst. Der er udarbejdet en 

samlet elektronisk tilbudsvifte for CSD og CSS, som er tilgængelig på hjemmesiden. 

På voksensporet er der i 2017 arbejdet med en samarbejdsmodel på tværs af Jobcenteret, Center for 

Borgerservice og CSS. Derudover er der etableret ”fremskudt sagsbehandling” hos udfører i CSS, såle-

des at en socialrådgiver ugentligt er til stede på Tofteparken. CSS Rusmiddelteam har i året indgået 

samarbejde med Jobbroen, således at teamet fast er tilknyttet Jobbroen. Samtlige medarbejdere i So-

cialpsykiatrien har fået uddannelse i gruppemetode. 

Den økonomiske effekt af indsatserne følges løbende, og der er indtil nu realiseret følgende: 

 Børnesporet: Der er i 2016 og 2017 realiseret en besparelse på i alt 7,8 mio. kr.

 Voksensporet har i 2016 og 2017 realiseret en besparelse på i alt 2,8 mio. kr.

Andel i SATS puljemidler 

CSS fik i 2016 tilsagn om 2,359 mio. kr. fra satspuljeaftalen. Midlerne skal understøtte, at flere børn 
og unge i udsatte positioner får en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Vi har specifikt fået 
midler til: 

- Uddannelse af medarbejdere i metoderne DUÅ – skolealder, PMTO og Cool Kids

- Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på tværs af almen- og socialområdet

- Afholdelse af internater i 2017 og 2018
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Tilsagnet forudsætter, at Egedal deltager i et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen i 2016-2017. 

Porsebakken 

I element Tæt På Tværs på voksenområdet er brugen af de midlertidige boliger på Porsebakken. Det 
giver en række færdigbehandlede borgere mulighed for egen bolig og er i tråd med mindsettet, der 
skal sikre borgerne et tilbud så tæt på hverdagslivet som muligt. 

Voksen handicap indsats 

Med budget 2017 blev der vedtaget en besparelse på 8,5 mio. kr. 

Indsatsen skal ses som en samlet betegnelse for optimering af hele voksenhandicapområdet, i såvel 

myndighed som i de udførende led, og består af flere forskellige indsatser bl.a. 

Kontraktspor 

 Genforhandling af eksisterende kontrakter på botilbud §§ 107 og 108 samt aktivitets- og dagtilbud
§§ 103 og 104 opstart august 2017

 Indsatsen har i 2017 haft en direkte effekt på 0,4 mio. kr., men indsatsen har sideløbende bidraget
udgiftsreducerende på flere områder. Eksempelvis i forbindelse med nye bevillinger, som er blevet

billigere end oprindeligt planlagt.

Fremtidens Botilbud – Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

Med afsæt i den analyse Deloitte lavede i efteråret 2016, er der sat gang i større omlægning af drift, 
styring og ledelse på EKBA. Projektet løber over tre år og er et stort og vidt forgrenet forandringspro-
jekt med en høj involvering af medarbejderne. Der er 8 spor i projektet fra de mere driftspræget i for-
hold til vagtplanlægning, kassefunktion og køkkendrift til ledelse og styring samt det pædagogiske 
arbejde med beboerne. 

I 2017 er der realiseret 2,5 mio. kr. af budgetmålet på 5 mio. kr. Den resterende del af besparelsen 
søges overført til 2018, så den kan realiseres i de resterende 2 år af projektet.  

Voksenudredningsmetoden (VUM) som styringsredskab 

Den eksisterende VUM model, skal kvalificeres og videreudvikles, så den kan understøtte styringen. 
Der er i 2017 arbejdet med at udvikle VUM som redskab for medarbejderne og borgerne, samt hvordan 
VUM kan bruges som styringsredskab.  

Egedal Familiehus 

2017 var også præget af selve byggeprocessen for Egedal Familiehus i tæt samarbejde med Center for 
Ejendomme og Intern Service. Den 13. november 2017 kunne vi indvie Egedal Familiehus, der åbnede 

for de første borgere 1. december. Huset er i dag fyldt op. 

Aktivitetsbaseret styring 

CSS har hele året fokuseret arbejdet med aktivitetsbaseret budgetlægning og prognoser på området. 
Der ses ved årets afslutning, at der er en prognosepræcision på -0,4 % samlet set for centeret, og 
således langt mindre afvigelse end målet om +/- 2 %.  Centrets to største rammer Myndighed og Ege-
dal Bo- og Aktivitetscenter udviser budgetafvigelse på hhv. -1,7 % og +2,4 %. 
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Center for Social Service har overordnet set holdt budget 2017. Regnskabet udviser et forbrug på 322,3 
mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Udgifterne har været højere end forventet 

for både lønudgifter og øvrige udgifter. Dette er dog blevet modsvaret af større stigning i indtægterne. 

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. giver en samlet budgetafvigelse på -0,4 %., hvilket ligger indenfor cente-
rets mål ved budgetlægningen på +/- 2 % budgetpræcision. Der er i løbet af 2017 givet tillægsbevillinger 
på i alt 10 mio. kr., hvilket ses i forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget. 
Centret har merindtægter for i alt 7,8 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. statsrefusion vedrørende tabt 
arbejdsfortjeneste og flygtningerefusion. 
Derudover er der merindtægter for 6,4, som primært vedrører manglende budgettering af mellemkommu-
nale sager. Det er sager hvor Egedal Kommune handler i sagen og afholder udgifterne, men efterfølgende 

viderefakturerer. Disse sager er udgiftsneutrale, men der burde være budgetteret med en udgift og ind-
tægt. Dette slår også igennem på løn og drift, hvor udgiftsbudgettet mangler. 

Tabel 2 viser regnskabet opgjort på centerets rammer. De fleste rammer udviser et mindreforbrug i for-

hold til korrigeret budget med undtagelse af EKBA, som udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr.  

Sekretariat 
Sekretariatet udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. en satspuljebevilling til 
Tæt På Tværs. Det resterende mindreforbrug vedrører dels en udskydelse af 0,1 mio. kr. vedrørende IT-
snitflader til centrets aktivitetsbaserede styringssystem, og dels 0,5 mio. kr. vedrørende højere lønrefusi-
oner end forventet. 

Myndighed bestiller 
Myndighed udviser et samlet mindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr. De primære forklaringer er skitseret her-
under:  

 1,0 mio. kr. skyldes Botilbud til voksne, hvor der er bevilget aktivitet, som endnu ikke er realise-
ret. Dvs. det handler om borgere, der venter på det rette tilbud.

 0,6 mio. kr. vedrører en specifik sag, hvor ankestyrelsen har afgjort, at Egedal Kommune ikke er

betalingskommune
 De resterende 1,3 mio. kr. skyldes en lang række mindre bevægelser på tværs af området.

Udekørende team og Egedal Familiehus 
De udførende enheder på børneområdet udviser et lille mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 174.782 172.912 178.039 3.257 5.127

Øvrige udgifter 236.694 252.304 253.617 16.922 1.313

Udgifter totalt 411.476 425.216 431.655 20.180 6.440

Indtægter totalt -97.577 -101.462 -109.341 -11.765 -7.879

Nettobevilling i alt 313.899 323.753 322.314 8.415 -1.439

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Social service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 313.899 323.753 322.314 8.415 -1.439

Sekretariat 10.242 10.867 10.071 -171 -797

Myndighed og bestiller 154.755 170.287 167.363 12.608 -2.924

Udkørende team 16.759 14.186 14.332 -2.427 146

Udfører 1.520 550 314 -1.206 -236

Socialpsykiatri og Udsatteområde 21.850 20.154 19.930 -1.919 -223

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 108.773 107.709 110.304 1.531 2.595

Nettobevilling i alt 313.899 323.753 322.314 8.415 -1.439

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Social service fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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Socialpsykiatri og Udsatteområde 

De udførende enheder på voksenområdet udviser et lille mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. Mindreforbru-
get vedrører løn. Der er i 2017 opnormeret på de socialpsykiatriske bosteder, men det har været vanske-
ligt at rekruttere. Ultimo 2017 er området fuldt bemandet. 

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 
Bo- og Aktivitetscentret udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med projekt 

Fremtidens Botilbud, og den tilhørende budgetreduktion på 5,0 mio. kr. i 2017. Projektet er 3-årigt, hvor-
for merforbruget søges overført til 2018. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

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 
er, at den samlede pris per sag i gennemsnit falder 20.000 kr. per år fra 1.1. 

2016 til 1.1.2019, og at priserne samlet set holdes på samme niveau i 2017. 

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 31.12.2020. 

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. 

I forhold til KL nøgletal har Egedal Kommune et lavt antal anbragte til medium 

pris. 

5. Prisen og antal af
midlertidige og
længerevarende
botilbud for voks-
ne

På botilbud efter SEL §§ 108 og 107 er udgifterne steget, selvom antallet af 
borgere rimelig konstant. 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. 

Den juridiske konstruktion i forholdet mellem lejeloven § 105 og sociallovgiv-
ningen § 107 og § 108 afventer dels afklaring på landsplan og dels en lokal 
løsning. 

Socialpsykiatriens botilbud vokser både i mængde og pris. Det blev i 2016 
tydeligt, at der er en landsdækkende problematik omkring personalets sikker-
hed 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 

budgetlagt med 42 i skoleåret 2016/2017. 
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Betalingerne ligger rimeligt jævnt over året, hvilket historisk ikke har været tilfældet på dette område. 

Primær kilde til udsving efter juni skyldes, at interne indtægter er flyttet fra indtægtssiden til udgiftssi-
den. Dette er gjort på baggrund af en kritik fra revisionen. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Indtægterne ligger ujævnt fordelt over året, hvilket skyldes en flytning af interne indtægter fra ind-
tægtssiden til udgiftssiden. Dette er gjort på baggrund af en kritik fra revisionen. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Der er vedtaget en række effektiviseringer og reduktioner i 2017. Tabellen nedenfor viser, i hvor høj grad 
centeret har realiseret disse.  

Med budget 2017 blev der vedtaget en besparelse på 8,5 mio. kr.(CSS17-105D), som i 2017 er fordelt på 
5 mio. kr. på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter og med 3,5 mio. kr. på myndigheds køb af ydel-
ser til voksne på handicapområdet. 

På Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er besparelsen lagt ind under det 3-årige projekt ”Fremti-

dens botilbud. Her er der realiseret 2,5 mio. kr., og den resterende del af besparelsen søges overført til 
2018, så den kan realiseres i de resterende 2 år af projektet.  
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I myndighedsområdet er der igangsat et kontraktspor, hvor der er realiseret 0,4 mio. kr. Der var udfor-

dringer i opstartsperioden, og reelt blev indsatsen først igangsat i juni måned. 

På rusmiddelområdet er indsatsen (CSS17-101D) udskudt, og der er i november måned givet tillægsbe-
villing på området. 

Reduktionerne CSS17-101D og CSS17-106D er begge realiseret ved nedlæggelse af stillinger. 

Udvidelsen af Tæt På Tværs (CSS17-103 og 104D) er delvist realiseret. Projektets samlede målsætning 
på børneområdet er realiseret med 83 pct. Der måles ikke særskilt på handicap. 

Beløb i 1000 kr.

CSS17-101 D: Bostederne -500 -500 0

CSS17-102 D: Rusmiddelområde -277 0 277

CSS17-103 og 104 D: Tæt på Tværs og 

handicappolitikken,
-250 -208 43

CSS17-105 D: Voksen Handicap -8.500 -2.900 5.600

CSS17-106 D: Reduktion af udviklingskonsulent -500 -500 0

Nettobevilling i alt -10.027 -4.108 5.920

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Social Service

Regnskab 

2017

Afv. ift. 

Effektivisering

s-forslag

Effektiviserin

g/besparelse
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

Sekretariat

010 Ledelse - CSS 6.093 7.277 6.877 784 -400

020 Tværgående projekter og udgifter - CSS 0 746 515 515 -231

030 Administration - CSS 4.149 2.845 2.679 -1.470 -166

Myndighed og Bestiller

Ledelse - Myndighed 2.080 3.057 2.439 358 -619

Tilsyn - Myndighed 2.551 1.574 1.570 -982 -5

Handicapråd 28 28 1 -26 -26

Råd og vejledning 1.902 1.572 1.475 -427 -97

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - 

handicap
11.073 0 0 -11.073 0

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og 

familier - handicap
16.307 0 2 -16.305 2

Ophold og anbringelser for børn og unge - 

handicap
5.588 0 0 -5.588 0

Forebyggende foranstaltninger for voksne - 

handicap
49.474 0 57 -49.417 57

Botilbud for voksne - handicap 43.304 0 0 -43.304 0

Sociale formål - handicap 6.321 0 0 -6.321 0

Administration (rådgivere) - handicap 5.426 113 0 -5.426 -113

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) 1.480 12.896 10.847 9.367 -2.049

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og 

familier
11.190 32.183 30.465 19.276 -1.718

Ophold og anbringelser for børn og unge 37.414 44.684 44.669 7.254 -16

Forebyggende foranstaltninger for voksne 4.616 59.905 58.275 53.659 -1.630

Botilbud for voksne 23.506 72.074 74.386 50.880 2.311

Sociale formål 24 7.310 7.857 7.833 547

Administration (rådgivere) 11.186 17.055 17.037 5.852 -18

Salg Botilbud for voksne med psykiske 

funktionsnedsættelser
0 0 -68.247 -68.247 -68.247

Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri 0 -445 -339 -339 106

Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling 0 -83 -79 -79 4

Salg Botilbud for voksne med fysiske 

funktionsnedsættelser - længerevarende
-74.619 -77.338 -13.051 61.568 64.287

Salg Botilbud for voksne med fysiske 

funktionsnedsættelser - midlertidige
-4.096 -4.299 0 4.096 4.299

Udkørende team

Børn og Handicap - Fælles 2.960 1.887 148 -2.812 -1.739

Hybelpladser (døgnpladser) 595 779 679 83 -101

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 

familier
8.976 7.680 9.002 25 1.321

Handicap støtte kontaktperson 4.227 3.840 4.504 277 664

Udfører

Egedal Familiehus 1.520 550 314 -1.206 -236

Socialpsykiatri og Udsatteområde

Udsatteområdet – fælles 940 1.180 0 -940 -1.180

Socialpsykiatrisk botilbud 10.278 8.890 8.801 -1.477 -89

Socialpsykiatri og udsatte områder 8.176 7.847 8.686 510 839

Rusmiddelområdet 2.456 2.236 2.444 -12 207

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Botilbud 97.568 94.777 95.917 -1.651 1.140

Botilbud 3 C 4.333 6.703 6.243 1.910 -460

Brederødvej 5.049 3.641 4.040 -1.009 399

Ved Kirkeengen 0 901 848 848 -53

Aktivitetstilbud 1.824 1.688 3.256 1.432 1.568Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 313.899 323.753 322.314 8.415 -1.439

Tabel 4 Center for Social service - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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Center for Sundhed og Omsorg 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg er at levere definerede sundheds- og omsorgs ydel-

ser til kommunens borgere inden for de politiske, herunder økonomisk, fastsatte rammer. 

Opgaverne, der leveres, spænder fra generel sundhedsinformation til vejledning og støtte til træning, 

aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp. 

Udgangspunktet for al hjælp, der leveres, er den forståelse, at alle borgere ønsker at klare sig selv så 
længe og så godt som muligt, fordi det øger livskvaliteten og selvbestemmelsen selv at kunne og ikke 
at være afhængig af hjælp. 

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Centrets strategi 

CSO har for 2017 en række både finansielle og ikke finansielle mål. Herudover fortsættes det intensive 

arbejde med at holde fokus på aktivering og rehabilitering i projekt ”Det Gode Hverdagsliv” og det fort-

satte arbejde med at understøtte etablering og fastholdelse af frivillige tiltag, der kommer de svageste 

borgere til gode. 

Rehabiliterende/aktiverende indsats 

I forbindelse med at borgere oplever en svækkelse af funktionsniveauet, kan der være behov for en 

aktiverende og i nogle tilfælde defineret rehabiliterende indsats for at bevare det hidtidige funktionsni-

veau. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentre støttes af en terapeut-

faglig ressource i form af rehabiliteringskonsulenter, således at de udvikler deres kompetencer til at 

støtte borgerne i at bevare og/eller genvinde deres muligheder for at mestre så mange gøremål som 

muligt selv. I 2017 har 193 borgere gennemført et § 83a rehabiliteringsforløb. 

Frivillighed 

Når man som ældre borger mister sine fysiske ressourcer, og man ser sit netværk forsvinde, kan man 

have svært ved selvstændigt at etablere nye sociale relationer. Et ensomt menneske mister ikke kun 

sociale men også psykiske og fysiske kompetencer. Det er derfor vigtigt at understøtte en brobygning 

mellem borgeren og frivillige tilbud, der kan give den enkelte mulighed for at holde sig aktiv. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Plejehjemslægeordning: 

Etablere den lovpligtige 

plejehjemslægeordning 

inden for den økonomi-

ske ramme, der er af-

sat. Der er afsat 0,1 

mio. kr. til driften og 

0,1 mio. kr. til etable-

ring. 

+/- 0,1 mio. kr. Målet er ikke opfyldt, eftersom 

etablering af plejehjemsord-
ningen har været forsinket. 
Der er ansat 2 læger pr. 
1.2.2018. 
Budgettet søges overført fra 
2017 til 2018. 

Hjemmeplejen: At sikre 

at udgifterne til områ-

det er dækket af ind-

tægterne fra Den Tvær-

faglige Myndighed, som 

nu har det kommunale 

budget til området. 

0 kr. Måltallet blev ikke opnået, da 
hjemmeplejen samlet set har 
et merforbrug på 2,2 mio. kr. 
Årsagen er blandt andet, at 

der i Aften-/Natteamet er kon-
tinuerlige rekrutteringsudfor-
dringer samt højt sygefravær. 

Sygeplejen: At budget-

tet til sygepleje og vi-

deredelegeret sygepleje 

+/- 2 % Målet er stort set nået: For 
2017 endte Sygeplejen med et 
mindre forbrug på 2,2 %. 
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følges tæt. Området er 

under pres pga. opga-

veglidning fra regionen. 

LEAN indsats skal for-

søge at sikre at udvik-

lingen holdes i 0 i 2017 

på trods af flere borge-

re og nye opgaver. 

Egeparken: Tilpasse 

den økonomiske ramme 

for Egeparken, når alle 

boliger er lejet ud, og 

der er opnået erfaringer 

med drift/forbrug. 

+/- 2 % Målet er ikke nået grundet høj 

omsætning i personale, 
rekrutteringsudfordringer og 
højt sygefravær. 
Egeparken er fuldt belagt fra 
primo 2017. 

Der har i 2016, som 

følge af åbningen af de 

72 pladser i Egeparken, 

været ledige boliger på 

alle kommunens pleje-

centre i perioder. Hvis 

denne tendens fortsæt-

ter i 2017, vil det po-

tentielt give økonomi-

ske udfordringer på 

plejecentrene. Det er til 

dels muligt at reducere 

i normeringen i dagvag-

terne, svarende til de 

tomme boliger, men 

ikke muligt at reducere 

i vagtdækningen i yder-

timerne samt andre 

faste udgifter. 

+/- 5 % Det sidste halve år af 2017 
har alle pladser igen været i 

brug, så målet er i denne 
sammenhæng nået. En even-
tuel budgetafvigelse kan der-
med ikke henføres til mang-
lende belægning. 

Kommunal fuld- og 

medfinansiering: Udvik-

lingen i betaling til regi-

onerne er svært styrbar 

og fortsat ikke klart 

gennemskuelig. Hertil 

kommer, at udgifter til 

hospice og vederlagsfri 

fysioterapi er reguleret 

af andres efterspørgsel 

uden kommunal indfly-

delse. Dette kræver tæt 

opfølgning. 

+/- 5 % Målet er nået. Udviklingen er 

fortsat svært gennemskuelig 
og dermed svært styrbar. CSO 
og CAS følger til stadighed 
udvikling og forbruget tæt. 

Ikke-finansielle 

mål: 

Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Ny fælles organisering 
af vikardækning: At der 
bredt i organisationen 

støttes op omkring den 
nye administrative en-
hed ”Egekom Vagt og 
Administration” (EVA) 
for plejeområdet, der 
bl.a. skal sikre, at alle 

Kontinuerligt Egekom Vagt og Administrati-
on (EVA) har gennem 2017 
arbejdet på at få overblik over 

forbruget af vikarer og imple-
menteringen af et nyt styresy-
stem kaldet ”Lessor” i sidste 
kvartal af 2017, som vil un-
derstøtte området yderligere. 
Overblikket over forbruget har 
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teamledere får tilbudt 

den bedste/billigste 
erstatningshjælp, og at 
de alle har overblik 
over, hvad de har brugt 
af budget på erstat-

ningshjælp. Enhedens 
drift finansieres af de 9 
brugerteams med den 
forventning, at der er 
tilsvarende besparelser 
i de administrative res-

sourcer i teamsene. 

betydet, at der nu ansættes 

flere faste medarbejdere på 
fleksible vilkår, hvilket vil blive 
fortsat fremadrettet. 
Et samlet overblik over vikar-
behovet har også ført til et 

bedre samarbejde med den 
eksterne vikar leverandør. 

Ny samlet strategisk 
ledelse: Den nye ledel-
sesstruktur i CSO inde-
bærer, at teamlederne 
inddrages i flere strate-

giske overvejelser og 
den overordnede plan-
lægning blandt andet 
med henblik på at for-
bedre implementerin-
gen af udviklingstiltag. 

Kontinuerligt Der bliver stadig arbejdet mål-
rettet med at inddrage team-
lederen i de strategiske over-
vejelser. 

Implementere Fælles 
Sprog III: Dette er 
lovpligtigt og vil kræve 
større medarbejderres-
sourcer til oplæring og 
omlægning. 

Der er afsat 2,5 mio. 
kr. til køb og uddannel-
se i 2017 men ikke til 
frikøb af medarbejdere i 
alle grupper, hvilket vil 
have en vis indflydelse 

på gruppernes leveran-

cer og økonomi. 

Inden udgangen af 
2017 

Målet er ikke nået, eftersom 
tidsplanen for Fælles Sprog III 
blev udskudt, så alle kommu-
ner skal være på Fælles Sprog 
III inden udgangen af 2018. 
Centeret forventer, at Egedal 

kommune er på Fælles Sprog 
III inden udgangen af juli 
2018. 
Der søges overførsel af budget 
fra 2017 til 2018 på 2,2 mio. 
kr. 

Maksimal sygefraværs-

procent for ansatte i 

CSO skal ned på mak-

simalt 6 %. 

Centeret har tidligere 
haft et samlet fravær 

lige under 6 %, hvilket 
er på trods af udfor-
dringer i de grupper, 
der er ude og inde 
mange gange om da-
gen, og som foretager 
tunge løft samt andre 

fysiske belastninger. 

6,0 % Målet er ikke nået, eftersom 
den seneste sygefraværsstati-
stik fra udgangen af november 
viser, at centeret har et syge-

fravær på 7,2 % for det fore-
gående år. 
På rammer fordeler det sig 
som listet nedenfor. 
Sekretariat og Ledelse, 4,2 %. 
Ude-området, 5,9 %. 
Inde-området, 8,4 %. 

Der har i nogle områder været 
flere langtids-
/stresssygemeldinger. I det 
hele taget udgør langtidsfra-

vær en stor del af fraværet, 
og CSO ønsker, i samarbejde 
med HR, at nedbringe dette. 
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CSO har i 2017 bl.a. været udfordret på normeringen på plejecentrene, hvor plejebehovet af den en-
kelte borger er stadigt stigende, og rekruttering af medarbejdere, både som SOSU elever og som med-
arbejdere i plejen, er svær. 

Arbejdet med at udvikle ”Egekom Vagt og Administrationsenhed” (EVA) har stået på hele året og giver 

et stadigt bedre overblik over vikarforbrug, hvilket gør, at der kan ansættes flere faste medarbejdere 
på mere fleksible vilkår, og som tillige skaber et bedre samarbejde med det eksterne vikarbureau, som 
er med til at hæve den faglige standard.  

Rehabiliteringsindsatsen ”Det Gode Hverdagsliv” har vist gode resultater i hjemmeplejen med forebyg-
gelsesterapeuterne som omdrejningspunkt, hvor der er gennemført 193 § 83a forløb i 2017.  

Langt den største del af de 193 borgere har efterfølgende været helt uafhængige eller haft et lavere 
behov for kompenserende hjælp. 

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Forbruget til Løn er 20,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Dette opvejes af et forbrug på vikarudgif-

ter på 22,2 mio. kr. under Øvrige udgifter, hvilket betyder, at lønforbruget er 1,3 mio. kr. højere end 

budgetteret. 

Øvrige udgifter er netto 15,3 mio. kr. højere end korrigeret budget. Øvrige udgifter er fordelt på et mer-
forbrug på vikarudgifter på 22,2 mio. kr. og et mindreforbrug, som hovedsageligt er fordelt med 1,2 mio. 
kr. på personaleudgifter eksklusiv lønudgifter, 1,2 mio. kr. på materiale og aktivitetsudgifter samt 2,9 
mio. kr. på kommunal fuld- og medfinansiering. 

Nettobevilling i alt har et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til Korrigeret budget og et merforbrug på 
8,1 mio. kr. i forhold til Oprindeligt budget, eftersom centeret har fået tilført midler løbende mellem Op-
rindeligt budget og Korrigeret budget. 

Sekretariat og Ledelse har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Der sø-
ges overført indtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende projekt ”Klippekort på plejecentre”, da centeret ved en 
fejl ikke har modtaget indtægten i 2017. Denne indtægt ville have øget mindreforbruget tilsvarende, hvis 

Beløb i 1000 kr.

Løn 217.396 231.530 210.636 -6.760 -20.894

Øvrige udgifter 174.317 171.436 186.692 12.375 15.256

Udgifter totalt 391.713 402.966 397.329 5.615 -5.638

Indtægter totalt -49.372 -46.983 -46.920 2.452 63

Nettobevilling i alt 342.341 355.983 350.409 8.068 -5.574

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 342.341 355.983 350.409 8.068 -5.574

Sekretariat og Ledelse 11.634 22.934 22.357 10.723 -577

Fuld- og medfinansiering 160.111 157.663 154.752 -5.359 -2.912

Plejen 0 0 21 21 21

Ude området 69.672 68.731 62.971 -6.701 -5.760

Indeområdet 100.924 106.655 110.309 9.385 3.654

Nettobevilling i alt 342.341 355.983 350.409 8.068 -5.574

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Sundhed og omsorg fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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den var modtaget i 2017. I stedet for øger den mindreforbruget i det korrigerede budget for 2018 i kraft 

af overførslen. 
Sekretariat og Ledelse har et merforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget grundet en regu-
lering af budget på henholdsvis køb og salg af plejepladser, så det afspejler det relativt stabile forbrug på 
området. 

Fuld- og medfinansiering har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Min-

dreforbruget findes hovedsageligt i budgettet til aktiviteten Ventedage. 

Ude-området har et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Mindreforbruget 
kan primært henføres til Sundhedsteamet, Stenløsegruppen, og Videredelegeret sygepleje. Ølstykke-
gruppen, Aften-/Natteamet samt Egedal Vagt- og Administration har et merforbrug. 

Inde-området har et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Plejecentrene har 
merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes særlige foranstaltninger, manglende rekrutte-
ring samt højere sygefravær end målet. De øvrige aktiviteter har et beskedent mindreforbrug.  
Inde-området har et merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til Oprindeligt budget, hvilket hovedsageligt 
skyldes Egeparken, som løbende har fået tilført midler grundet manglende budget til ægtefæller og én 

nattevagt samt særlige foranstaltninger. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Antallet (mæng-
de) af ældre bor-
gere

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. 

Prognosen anvendes aktivt til fastsættelse af budget og takster på området. 

2. Visiteret tid i sy-

geplejen

Den visiterede tid er faldet med 7 pct. fra 2016 til 2017, mod en forventet 

stigning på 8 pct. Imidlertid har sygeplejen i 2017 haft tilsyn fra ”Styrelsen for 

Patientsikkerhed”. Styrelsen har i sin foreløbige rapport varslet 2 påbud til 

sygeplejen i Egedal Kommune. Påbuddene er i 2. halvår 2017 forsøgt imøde-

kommet med et skærpet indsats i forhold til de øgede krav til sundhedsfaglig 

dokumentation. Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet et genbesøg i syge-

plejen, Egedal Kommune i foråret 2018. 

3. Enhedspriser på

plejeområdet

CAS og centeret har i 2017 udarbejdet en analyse af plejecenter området her-

under enhedspriserne, hvilket er omkostningen per dag per borger for en gi-
ven ydelse. 
Analysen viste ingen endegyldige resultater, hvilket har bevirket, at enheds-
priserne for plejecenter området fortsat er beregnet med baggrund i det korri-
gerede budgetter. Analysen fortsætter i 2018. 

4. Antal Egedal bor-

gere (Kommunal
Fuld- og medfi-
nansiering)

Udgifterne på dette område er kun marginalt styrbare for kommunerne og i 

høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. De yngste og ældste bor-
gere er de største brugere af sundhedsvæsnet, og derfor vil udgifterne til fuld- 
og medfinansiering primært være drevet af antallet af borgere i disse befolk-
ningsgrupper. 

Antal Stigning i pct. Antal Stigning i pct.

2016 7.564 452

2017 7.662 1,29% 531 17,58%

2018 7.781 1,56% 581 9,45%

2019 7.843 0,79% 651 12,06%

2020 7.902 0,76% 698 7,11%

Antal af ældre i Egedal Kommune
65-84 årige 85+ årige
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Periodisering af udgifter er flere gange blevet revurderet hen over året. Centeret har fået mere indsigt i 
udgifternes placering og har arbejdet intenst på at varemodtage faktura til tiden så disse blev bogført i 
den måned udgiften tilhører. Medfinansiering faktureres for to måneder i december og nul måneder i 
januar, hvilket er den primære årsag til udsving i disse måneder.  

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Centeret har i løbet af året indført automatisk fakturahåndtering i Madservice og Servicepakker. Op-
startsfasen har bevirket at indtægterne ikke blev bogført som periodiseret, hvilket primært forklarer 

periodiseringsafvigelsen i diagrammet. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Center for sundhed og omsorg har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner 
i 2017. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.  

Ovenstående effektiviseringstiltag og reduktioner er realiseret i 2017. 

Beløb i 1000 kr.

CSO17-111 D: Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO 

ledelse
-600 -600 0

CSO17-104 D: Yderligere nedskæring i aktivitetscenter -400 -400 0

CSO17-102 D: Reduktion normering Plejecentre uden 

demens
-1.600 -1.600 0

CSO17-110 D: Udfasning af tilskud til køkkenet på 

Damgårdsparken
-200 -200 0

CSO17-109 D: Nedsættelse af tilskud til kantine og 

mødeservering på rådhuset
-500 -500 0

CSO17-105 D: Kortere træningstilbud -1.000 -1.000 0

CSO17-103 D: Nedlæggelse af stilling i Sundhedsteamet -500 -500 0

CSO17-114 D: Nedlæggelse af 1 stilling i sygeplejen -500 -500 0

Nettobevilling i alt -5.300 -5.300 0

Effektivisering/

besparelse
Resultat 2017

Afv. ift. 

Effektiviserings-

forslag

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Sundhed og Omsorg
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Sekretariat og Ledelse har et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Der sø-
ges overført indtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende projekt ”Klippekort på plejecentre”, da centeret ved en 

fejl ikke har modtaget indtægten i 2017.  

Ude-området ender med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017.  
Sundhedsteamet og Træningsteamet skal ses samlet og har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket 

hovedsageligt kan henføres til vakante stillinger. 
Hjemmeplejegrupperne, Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen og Aften-/Natteamet samt 
Videredelegeret sygepleje har samlet set et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes, at 
det realiserede forbrug til videredelegeret sygepleje blev væsentligt lavere end det forventede. 
Egedal Vagt- og Administration ender med et merforbrug på 1,1 mio. kr. hovedsageligt grundet flere 
langtidssygemeldte.

Beløb i 1000 kr.

Sekretariat og Ledelse

Administration 23.072 23.662 22.034 -1.038 -1.628

Projekter 3.065 1.048 1.370 -1.695 322

Ældreboliger -4.310 -4.310 -4.231 79 79

Køb af pladser 10.193 18.880 19.909 9.716 1.029

Salg af pladser -20.386 -16.346 -16.726 3.660 -380

Fuld- og medfinansiering

Medfinansiering 148.662 145.523 144.291 -4.371 -1.233

Ambulant specialiseret genoptræning 864 864 802 -62 -62

Vederlagsfri fysioterapi 6.201 6.780 7.004 803 225

Hospice 1.005 1.117 1.677 672 560

Ventedage 3.379 3.379 977 -2.402 -2.402

Plejen

Plejeboliger/demens/dagcentre/ventepladser 0 0 21 21 21

Ude området

Træningsteamet 9.362 8.430 8.737 -625 307

Sundhedsteamet 8.727 9.180 6.525 -2.202 -2.655

Ølstykkegruppen 0 620 2.168 2.168 1.549

Stenløsegruppen 0 433 -877 -877 -1.311

Smørumgruppen 0 475 63 63 -412

Aftenteamet/Natteamet 0 645 3.036 3.036 2.391

Egedal Vagt- og Administration 0 1.582 2.696 2.696 1.114

Andet hjemmeplejen 6.994 2.409 2.209 -4.786 -201

Sygeplejen 23.250 23.618 23.106 -144 -512

Videredelegeret sygepleje 21.339 21.339 15.109 -6.230 -6.230

Målstyring 0 0 200 200 200

Indeområdet

040 Aktivitetscenteret 4.711 4.700 4.744 33 44

080 Døgnpladser 15.400 16.323 16.309 909 -14

210 Damgårdsparken 15.990 16.535 16.062 72 -473

211 Porsebakken 18.602 19.070 20.050 1.447 979

212 Egeparken 23.829 27.410 29.886 6.057 2.476

213 Demensområdet 18.907 19.459 21.196 2.288 1.737

260 Madservice 922 722 -48 -970 -770

265 Servicepakker -87 -87 -169 -82 -82

280 Kantine 2.650 2.525 2.281 -369 -244
Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 342.341 355.983 350.409 8.068 -5.574

Tabel 4 Center for Sundhed og Omsorg - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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Inde-området har et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017.  

Plejecentrene har merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes særlige foranstaltninger, 
udfordringer med rekruttering og højere sygefravær end målet.  
De øvrige aktiviteter har et beskedent mindreforbrug.  
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Center for Skoler 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

Politisk(e) udvalg: 

 Børne- og skoleudvalget omhandler skole og dagtilbud

 Social- og Sundhedsudvalget omhandler Sundhedstjenesten og Tandplejen

2. Strategi og resultatmål
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 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 tidlig sproglig opmærksomhed. 

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 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 enkelte 

børnegruppe, klasse, på skolen og i institutionen, så alle trives og undgår mobning. 

Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Budgetafvigelse i for-
hold til det periodisere-
de budget maks.: 

+/- 3 % 1,25 %. Målet er opfyldt. 

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 
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2017 har været præget af to ting af stor betydning for CSD. Igangsætning af en større omstrukturering 

af centeret, primært de centrale dele af centeret som sekretariat, konsulentgrupper og PPR og arbejdet 
med at udarbejde en ny budgetmodel på skoleområdet. I forlængelse af ansættelse af ny centerchef 
medio 2017 er der påbegyndt en omfattende omstrukturering af centeret, primært med det sigte, at 
styrke ledelsen, så centeret bliver bedre rustet til at opfylde de politiske visioner og mål for centerets 
område.  

En anden stor opgave, som CSD har påbegyndt i 2017 er udvikling af ny budgetmodel for skolerne, 
som indfrier de besluttede budgetreduktioner og skaber større gennemskuelighed i budgetterne til 
skolerne. Dette arbejde har krævet mange ressourcer i såvel CSD som CAS, og det vil fortsætte ind i 
2018, hvor det skal endelig besluttes og implementeres. 

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Som det fremgår af tabel 1 er lønforbruget ca. 4 mio. kr. større end budgetlagt. Årsagen er udgift til løn 
til privatpassere i dagpleje, som ikke er budgetlagt som løn, merforbrug i klub Egedal og institutionsom-
råde Smørum samt lønudgifter til distriktsskoleledere og områdeledere, som er lidt større end budgetlagt. 
På PPR er der lidt mindre lønudgifter end budgetlagt, hvorimod der er større udgifter end budgetlagt på 
CSD’s sekretariat. 
Udgifter til øvrig drift er ca. 12,6 mio. kr. større end budgetlagt. Det skyldes større udgifter til mellem-

kommunal betaling for børn i særlige foranstaltninger, udgifter til elevbefordring til almindelig skole og 
specialskoler, som er højere end budgetlagt. Desuden er udgiften til afregning til staten for privatskoler 

større end budgetlagt. 
Indtægterne er ca. 7,8 mio. kr. større end budgetlagt, hvilket alt overvejende er indtægter fra mellem-
kommunale afregninger, som er større end budgetlagt. Desuden er der en ikke udmøntet effektivisering 
på ca. 3,7 mio. kr., som påvirker årsresultatet. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 612.858 617.388 621.399 8.541 4.011

Øvrige udgifter 225.305 228.468 241.103 15.798 12.635

Udgifter totalt 838.163 845.855 862.502 24.339 16.646

Indtægter totalt -132.360 -132.475 -140.226 -7.866 -7.751

Nettobevilling i alt 705.803 713.381 722.276 16.473 8.895

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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Sundhedstjenesten: Sundhedstjenesten har fået forøget budgettet i løbet af 2017 med ca. 0,4 mio. kr., 
dels med midler fra barselspuljen, dels på grund af lov- og cirkulæreprogram, hvor der er tilført midler til 
en særlig indsats for personer med kroniske lungelidelser. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 
ca. -90.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen er hovedsageligt, at der har været udvist tilbage-

holdenhed i slutningen af året, på grund af en vis usikkerhed i forbindelse med særlige indsatser for 

flygtningefamilier. 
Tandplejen: Tandplejens budget er tilført ca. 1,9 mio. kr. i 2017. Det er 1 mio. kr., som er givet som 
tillægsbevilling på grund af en tidligere budgetreduktion, som det blev vurderet, ikke var realistisk at 
opnå. De øvrige ca. 0,9 mio. kr. er dels overførsel af mindreforbrug fra 2016, som skulle anvendes til 
betaling af nyt røntgensystem, samt et mindre beløb fra barselspuljen. Regnskabsresultatet for 2017 
viser et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som dels skyldes at det nye røntgensystem ikke er fuldt im-

plementeret, dels at der har været stillingvakance. 
CSD – sekretariat og ledere: CSD – sekretariat og ledere har et budget på ca. -1,5 mio. kr. årsagen til 
det negative budget er at der på denne ramme er budgetlagt en ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,7 
mio. kr. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på ca. 5,4 mio. kr., som dels skyldes det negative bud-
get, dels at udgiften til løn er ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetlagt på denne ramme. Årsagen til det er 
bl.a. at der er gennemført nogle strukturelle ændringer i Centeret, som ikke i fuldt omfang er blevet im-
plementeret i økonomisystemet I form af, at der er flyttet personale fra en afdeling til en anden, uden at 

lønbudgettet er flyttet med. 
Det arbejdes der fortsat med i 2018, da der vil ske yderligere strukturelle tilpasninger. 
Skoler – sekretariat og ledere: Skoler – sekretariat og ledere har fået forøget budgettet med ca. 2,9 
mio. kr. i 2017. Der er tale om overført mindreforbrug fra 2017, tilførsel af budget til strategiske mål, 

samt afregning for segregerede elever fra distriktsskolerne. Det samlede merforbrug i 2017 er ca. 4,4 
mio. kr., som skyldes merudgift på ca. 2,5 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, 0,5 mio. kr. til stør-

re lønudgifter end budgetlagt til ledere samt et merforbrug på elevbefordring på ca. 1,4 mio. kr. 
Distrikt Ølstykke: Budgettet for distrikt Ølstykke er reduceret med ca. 0,95 mio. kr. i 2017. Det skyldes 
hovedsagelig afregning for segregerede elever. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på -110.000 
kr., som primært er opnået ved at undlade at ansætte fuldt ud i vakante stillinger. 
Distrikt Stenløse: Distrikt Stenløses budget er reduceret med ca. 0,65 mio. kr., hvilket er nettoresulta-
tet af afregning for segregerede elever, tilførsel af budget fra barselsfonden, udmøntning af skoleårets 
planlægning og tilførsel af budget til bl.a. handicaphjælpere. Regnskabet viser et mindreforbrug på -

2,026 mio. kr. Årsagen hertil skal findes dels i en usikkerhed om diverse refusioner i slutningen af året, 
dels at nyansættelse af flere lærere har medført mindre lønudgifter i forbindelse med ferie og endelig en 
vis tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger. 

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 25.268 27.627 26.095 827 -1.532

CSD - Ledelse, Sundhed og Tandpleje 1.610 1.610 1.578 -32 -32

Sundhedstjenesten 7.291 7.753 7.664 372 -90

Tandplejen 16.367 18.264 16.853 487 -1.410

Børne og Skoleudvalget 680.535 685.754 696.181 15.645 10.426

CSD - Sekretariat og ledere -1.534 -1.562 3.862 5.396 5.424

Skoler - Sekretariat og ledere 29.510 32.378 36.778 7.268 4.401

Distrikt Ølstykke 89.287 88.334 88.224 -1.063 -110

Distrikt Stenløse 125.237 124.590 122.564 -2.674 -2.026

Distrikt Ganløse 49.959 49.712 48.632 -1.327 -1.080

Distrikt Smørum 120.735 120.787 120.254 -480 -533

Ungdomsskolen/SSP 13.604 13.781 13.808 204 26

PPR 58.213 58.490 59.214 1.001 723

Dagtilbud - Sekretariat og ledere -49.066 -48.188 -46.993 2.073 1.195

Daginstitutioner område Smørum 51.035 58.897 60.554 9.520 1.657

Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde 17.117 19.398 19.324 2.207 -75

Daginstitutioner område Ølstykke 2 42.311 43.620 42.722 411 -899

Daginstitutioner område Stenløse/Veksø 65.328 74.269 73.950 8.621 -319

Selvejende institutioner 2.749 2.800 3.127 379 327

Private institutioner 8.772 9.107 9.565 793 458

Område Klub Egedal 37.323 38.139 39.734 2.411 1.595

Dagplejen 17.683 507 496 -17.187 -11

Støttepædagog korps 2.273 693 366 -1.907 -327

Nettobevilling i alt 705.803 713.381 722.276 16.473 8.895

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på rammer
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Distrikt Ganløse: Budgettet er reduceret med ca. 0,25 mio. kr. som dels er udmøntning af skoleårets 

planlægning, dels afregning for segregerede elever. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 
Hovedårsagen til mindreforbruget er en meget stram økonomistyring, som bl.a. har betydet, at nogle 
ønsker til investering i nye møbler og renovering af dele af legepladsen er blevet udskudt. 
Distrikt Smørum: Budgettet er stort set uændret, hvilket skyldes, at der er tilført budget fra bl.a. bar-
selspulje og i forbindelse med udmøntning af skoleårets planlægning, og at der er reduceret på grund af 
afregning for segregerede elever. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,53 mio. kr., hvilket skyldes 

tilbageholdenhed med bl.a. anskaffelse af nye skolemøbler. 
Ungdomsskolen/SSP (Ung Egedal): Regnskabet viser et minimalt merforbrug på 26.000 kr. 
PPR: Budgettet er tilført netto 0,3 mio. kr. i løbet af året. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. 
kr., som vedrører udgifter og indtægter for mellemkommunale afregninger for specialpladser.  
Dagtilbud – sekretariat og ledere: Budgettet er reduceret i løbet af året med samlet ca. 0,9 mio. kr., 
hvilket bl.a. skyldes, at løn til projektpædagoger (bedre kvalitet i daginstitutioner) i forbindelse med bud-

getlægningen var lagt på denne ramme, og at det i forbindelse med budgetopfølgning er blevet omplace-
ret til institutionsområdernes rammer. Regnskabet viser et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.. En af 
årsagerne til det er, at der er afholdt lønudgifter på ca. 850.000 kr. til privatpassere på denne ramme, 
hvilket der ikke har været afsat budget til, da dette ikke tidligere har repræsenteret et forbrug af betyd-
ning. En anden årsag er, at lønudgifter til områdeledere er ca. 0,4 mio. kr. større end budgetlagt, hvor-

imod lønudgifter til pædagogiske konsulenter var ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetlagt. En tredje årsag 
er, at der har været indtægter fra forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner og klubber, som var ca. 

-2,3 mio. kr.. Og endelig har der været en merindtægt i forhold til det budgetlagte på ca. 1,2 mio. kr. på
mellemkommunale afregninger.
Daginstitutioner område Smørum: Budgettet er tilført ca. 7,9 mio. kr. i løbet af året. Det skyldes, at
dagplejen, løn til projektpædagoger og ressourcepædagoger er udlagt til områderne. Desuden er der
foretaget regulering af budgettet ud fra det faktiske antal indmeldt børn, da pengene følger barnet.
Regnskabet viser et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Merforbruget er en konsekvens af de ekstraudgifter til
løn og øvrig drift i forbindelse med lukningen af skobørnehaven Hede Enge, hvor bl.a. to medarbejdere

valgte at blive opsagt med langt opsigelsesvarsel frem for at blive omplaceret til andre institutioner i om-
rådet. Der har ligeledes været en del ekstraudgifter på grund af, at 4 ud af 5 køkkenmedarbejdere er på
barsel, samt at der på grund af procedurefejl er påført en merudgift på ca. 120.000 kr. i forbindelse med
en afskedigelsessag.
Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde: Budgettet er blevet tilført ca. 2,3 mio. kr. i løbet af
året.  Det skyldes, at dagplejen, løn til projektpædagoger og ressourcepædagoger er udlagt til områder-

ne. Desuden er der foretaget regulering af budgettet ud fra det faktiske antal indmeldt børn, da pengene
følger barnet. Regnskabet viser et mindreforbrug på -76.000 kr.
Daginstitutioner område Ølstykke 2: Budgettet er tilføjet ca. 1,3 mio. kr. i løbet af året. Det skyldes,

at dagplejen, løn til projektpædagoger og ressourcepædagoger er udlagt til områderne. Desuden er der
foretaget regulering af budgettet ud fra det faktiske antal indmeldte børn, da pengene følger barnet.
Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. - 0,9 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget er
minimering af vikarforbrug i dagplejen, tilbageholdenhed i forhold til drift af dagplejen, vanskeligheder

med at skaffe kvalificerede vikarer til daginstitutionerne samt refusion fra kompetenceudviklingsfonden,
som der var tvivl om, ville komme.
Daginstitutioner område Stenløse/Veksø: Budgettet er tilført ca. 8,9 mio. kr. i løbet af året. Det
skyldes, at dagplejen og løn til projektpædagoger og ressourcepædagoger er udlagt til områderne. Desu-
den er der foretaget regulering af budgettet ud fra det faktiske antal indmeldt børn, da pengene følger
barnet. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. -0,32 mio. kr., hvilket skyldes nogle mindre stillingva-
kancer i forbindelse med personaletilpasning i forhold til faktisk antal indmeldte børn.

Selvejende institutioner: Budgettet er tilført 51.000 kr. i løbet af året til ressourcepædagog og regule-
ring af børnetal. Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på -66.000 kr., men da likviditetsafregning ikke
har fundet sted på tidspunktet for regnskabsafslutningen vider regnskabet et merforbrug på 327.000 kr.
Dette vil blive reguleret primo 2018 i forbindelse med afregning af likviditet med den selvejende instituti-
on, men vil først fremgå af regnskab 2018.
Private institutioner: Budgettet er blevet tilført ca. 0,34 mio. kr. i løbet af året på grund af større søg-

ning til private institutioner, ende budgetlagt. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 0,46 mio. kr. på
grund af, at flere børn en forudsat har været indskrevet i private institutioner, og da pengene følger bar-
net, er konsekvensen dette merforbrug.
Område Klub Egedal: Budgettet er blevet forøget med ca. 0,82 mio. kr. på grund af flere indskrevne
børn, end oprindeligt budgetlagt. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr., hvilket dels skyldes
et ekstraordinært personaleforbrug i en enkelt klub i forbindelse med omstilling og en del personaleom-
sætning, dels større udgifter end budgetlagt til renovering/modernisering af kantine i en af klubberne.

Dagplejen: Dagplejens budget er i forbindelse med den vedtagne strukturændring, hvor dagplejen er
fordelt ud på institutionsområderne, fordelt til disse, hvorfor der kun står en mindre budgetpost tilbage
på rammen. Det vil blive tilpasset i 2018, så dagplejen ikke mere består som selvstændig budgetramme.
Forbruget på dagpleje er qua ovenstående bogført på de fire institutionsområder.
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Støttepædagog korps: Fra støttepædagogkorpsets budget er der omplaceret ca. 1,6 mio. kr. til institu-

tionsområderne, da styring af indsatsen med ressourcepædagoger er lagt ud i områderne. Tilbage på den 
centrale ramme står et mindre beløb, som primært anvendes til at løse ad hoc støtteopgaver i institutio-
nerne. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. -0,33 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der i forbin-
delse med omstruktureringen blev udvist en forsigtig disponering af ressourcerne. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Antallet af børn i

alderen 0 år til
skolestart

Der var budgetlag med 718 pladser for børn fra 0 til 2 år og 10 mdr. og 1.405 

børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. Der var indskrevet 717 børn fra 0 år til 2 
år 10 mdr. og 1.397 børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. Det lavere børnetal 
har medført lavere udgifter svarende til nettodriftsudgiften for det lavere antal 
børn, da pengene følger barnet. 

2. Antal skoleelever
og klasser samt

børn, der anven-

der SFO

Der var budgetlagt med 5.502 elever og 236 klasser. Der blev dannet 236 
klasser og elevtallet var 5.545 (gennemsnit for året). 

Der var budgetlagt med 1.948 børn i SFO og 130 børn i mini-SFO. Der var 

indskrevet 1.934 børn i SFO (årsgennemsnit) og 117 børn i mini-SFO (årsgen-
nemsnit). 

3. Antal børn, som
går i fritidsklub

Der var budgetlagt med 1.948 klubpladser, og der blev brugt 2.026 pladser 
(årsgennemsnit). Det højere faktiske børnetal har medført større udgifter sva-

rende til nettodriftsudgiften for de flere børn, da pengene følger barnet. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 
Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Som figuren viser, er der god overensstemmelse mellem de budgetterede, periodiserede udgifter og de 
faktiske udgifter. 
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

De samlede indtægter har været ca. 7 mio. kr. større end budgetlagt. Afvigelserne i forhold til det peri-
odiserede budget er primært, at hjemtagning af mellemkommunale betalinger er faldet på lidt andre 

tidspunkter end forudsat. De almindelige løbende indtægter fra forældrebetaling har i store træk fulgt 
de budgetterede. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 
Center for Skole og Dagtilbud har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 
2017. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse 

De vedtagne effektiviseringstiltag er indfriet, bortset fra reduktion af personalenormeringen i klub Egedal. 
Klubben har foretaget personaletilpasninger i løbet af året, men på grund af særlige omstændigheder i en 
klub er det ikke lykkedes, at opnå den samlede reduktion på 1 mio. kr. 

Beløb i 1000 kr.

CSD16-101D Ændring i SFO personalenormering -1.650 -1.650 0

CSD17-102D Klub personalenormering -1.000 0 -1.000

CSD17-104D Ændring af 2-lærertimer i folkeskolen fra faktor 0,15 til 0,10
-1.540 -1.540 0

CSD17-107D Ændret ledelsesstruktur i Dagplejen -1.500 -1.500 0

CSD17-109D Reduktion i ledelsesstrukturen i skoler og SFO -1.500 -1.500 0

CSD17-110D Nedlæggelse af inklusionsvejledere -750 -750 0

CSD17-113D Reduktion af 2 stillinger i CULT -450 -450 0

CSD17-114D Ændring i ledelsesstrukturen på dagtilbud -750 -750 0

Nettobevilling i alt -9.140 -8.140 -1.000

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Skole og Dagtilbud

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Der henvises til tekst under tabel 2. 

Beløb i 1000 kr.

CSD - Sekretariat og ledere

Sekretariat -2.049 -1.877 3.856 5.905 5.733

Dagtilbud fælles 516 316 7 -509 -309

CSD - Ledelse, Sundhed og Tandpleje

Sekretariat 1.610 1.610 1.578 -32 -32

Skoler - Sekreteriat og ledere

Sekretariat 93 -179 107 14 287

Skoler fælles 28.744 31.885 35.883 7.139 3.998

Administration og Ledelse 672 672 788 115 115

Distrikt Ølstykke

Distriktsskole Ølstykke 89.287 88.334 88.224 -1.063 -110

Distrikt Stenløse

Distriktsskole Stenløse 125.237 124.590 122.564 -2.674 -2.026

Distrikt Ganløse

Distriktskole Ganløse 49.959 49.712 48.632 -1.327 -1.080

Distrikt Smørum

Distriktsskole Smørum 120.735 120.787 120.254 -480 -533

Ungdomsskolen/SSP

Ung Egedal 0 0 192 192 192

Dagskolen & ASF 2.839 2.574 35 -2.804 -2.539

Fritidsundervisning og klubber 8.167 8.610 10.650 2.483 2.041

Administration og Ledelse 2.210 2.210 2.523 313 313

Inventar og bygninger 388 388 407 19 19

PPR

PPR fælles 58.213 58.490 59.214 1.001 723

Dagtilbud - Sekretariat og ledere

Sekretariat 70 70 0 -70 -70

Dagpleje 326 326 -179 -504 -504

Dagtilbud fælles -49.462 -48.584 -46.815 2.648 1.769

Daginstitutioner område Smørum

Daginstitutionsområde Smørum 51.035 58.897 60.554 9.520 1.657

Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde

Daginstitutionsområde Ganløse 17.117 19.398 19.324 2.207 -75

Daginstitutioner område Ølstykke 2

Daginstitutionsområde Ølstykke 42.311 43.620 42.722 411 -899

Daginstitutioner område Stenløse/Veksø

Daginstitutionsområde Stenløse 65.328 74.269 73.950 8.621 -319

Selvejende institutioner

Selvejende institutioner 2.749 2.800 3.127 379 327

Private institutioner

Private daginstitutioner 8.772 9.107 9.565 793 458

Område Klub Egedal

Klub Egedal 37.323 38.139 39.734 2.411 1.595

Dagplejen

Dagpleje 17.683 507 496 -17.187 -11

Støttepædagog korps

PPR fælles 2.273 693 366 -1.907 -327

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten 7.291 7.753 7.664 372 -90

Tandplejen

Tandplejen 16.367 18.264 16.853 487 -1.410Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 705.803 713.381 722.276 16.473 8.895

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Tabel 4 Center for Skole og Dagtilbud - aktiviteter fordelt pr. ramme
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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 udarbejdelse 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 tilgodese den
stigende og ændrede efterspørgsel

Primære opgaver: 
- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kom-

muneplan for Egedal Kommune
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, herunder sommerhussager, Byggeloven, Na-

turbeskyttelsesloven, Campingreglementet mv., hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekræ-
vende
- Andre lovbestemte opgaver, som tilsyn med de almene boliger og opkrævning af ejendomsskatter
- Drift og udvikling af Grunddata og GIS (Geografisk InformationsSystem)
- Drift og udvikling af Egedal musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer

- Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som også varetager den lovbe-
stemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og
vækstvirksomheder

Politiske udvalg: 
- Planudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi og resultatmål
Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) understøtter den strategiske udvikling af kommunen med 
planstrategien 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 

udviklings- og myndighedsopgaver med fokus på service og samarbejdet med foreninger, borgere og 

virksomheder. Vi vil gerne, gennem dialog, finde en løsning til gavn for den enkelte under hensyn til 
fællesskabet og lovgivningen. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Det overordnede finan-
sielle mål for centeret 
er overholdelse af bud-
gettet med en afvigelse 

på maks. 

+/- 2 %. Resultatet er nået. Den sam-
lede budgetafvigelsen var på 
-2%.

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Tilretning af kontopla-
nen, således den af-
spejler virkeligheden, 

og dermed medvirker 
til en forbedret periodi-
sering af budget og 

forbrug. Det er vanske-
ligt at periodisere cen-
terets tilskudspuljer og 
indtægter på byggesa-
ger m.v.. 

Vurderes ved BK2: 
den 20. april. 

Der er sket en større tilret-
ning af kontoplanen med 
henblik på forenkling og 

mere genkendelighed i for-
hold til CPKs aktiviteter. Der 
vil løbende blive foretaget 

mindre tilpasninger. 

Musikskolen udvider sit 
samarbejde med folke-
skolen, med 2 profil-
klasser på distriktssko-

2 nye klasser. Målet er opfyldt: Der er 
etableret instrumentklasser 
på 3. klassetrin på distrikts-
skole Ølstykke (5 matrikel-
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lerne Ganløse og Øl-

stykke. Musikskolens 
fagkonsulent på områ-
det sikrer afsluttende 
evaluering. 

skoler) og kompagnonun-

dervisning på 0. klassetrin 
på Ganløse Skole samt en 
musikprofilklasse på 0/1. 
klassetrin på Slagslunde 
Skole. Evalueringen er gen-

nemført, og der er udpeget 
indsatsområder. 

Åben Hal arrangemen-
ter udvides med aktivi-
teter hver måned med 

bidrag af foreningslivet. 
Foreningslivet inviteres 
til at deltage aktivt i 
2017 med særlige akti-
viteter. Det skal sikre 
et betydeligt samarbej-
de. 

Mindst 1 aktivitet 
hver måned. 

Målet er delvist nået. Åben 
Hal er blevet afholdt måned-
ligt, med deltagelse af for-

eningslivet fra september 
2017. Samarbejdet fortsæt-
ter i 2018. 

Synliggørelse af til-
gængelighed for handi-
cappede på alle Idræts-
centrene fortsætter i 
2017 med kortlæg-

ningsværktøj. Der star-
tes med Ølstykke 
Svømmehal. 

Alle Idrætsanlæg 
kortlægges i 2018. 

Målet er nået. tilgængelig-
hed for handicappede er 
kortlagt i Ølstykke, Stenløse 
og Ganløse området i 2017. 
Kortlægningen fortsætter i 

2018 i Smørum og Veksø. 
Tilgængeligheden er synlig-
gjort på Kommunens hjem-
meside samt på godad-
gang.dk 

Udvikling af tværgåen-

de læringsrum inden 
for ferieaktiviteter i 
kultur-, idræts- og mu-
sikområdet i samarbej-
de med Center for Sko-
le og Dagtilbud. 

Aktiviteterne er i 

gang i påske- som-
mer- og efterårsfe-
rien. 

Målet er nået.  Ferieaktivite-

terne blev gennemført i alle 
ferier. Der har været 16 
forskellige sommerferieakti-
viteter med 317 deltagere. 

Branding af kommunen 
med fortsat promove-
ring af byudviklingsom-
råderne i Egedal, og 
med fokus på salg af 
erhvervsgrunde i Væ-

rebro, Kong Svends 
Park og Kildedal. På 
boligområdet er det 
primært fortsat salg i 
Egedal by og i Smø-
rum. 

Løbende fremdrift i 
salg af grunde 

Målet er delvist nået. Salget 
af byggegrunde til boliger er 
gået godt. Der er solgt fire 
storparceller i Egedal By. En 
storparcel i Stenløse Syd er i 
udbud. Derudover er salget 

af parcelhusgrunde på Dy-
velåsen i Smørum påbe-
gyndt og der er solgt fire 
grunde til de fleksible alme-
ne boliger fordelt rundt i 
kommunen. Målet om salg af 
byggegrunde til erhverv er 

ikke nået. 

De prioriterede lokal-
planer for perioden 
udarbejdes og vedta-
ges, herunder planerne 

for byudviklingsområ-
derne. Planlægningen 
skal ske i dialog med 
borgerne, grundejer-
foreningerne, lands-
bylaug og erhvervslivet 
så tidligt som muligt i 

processen. 

7-10 lokalplaner. Målet er næsten nået. Der er 
endeligt vedtaget 6 lokalpla-
ner og et lokalplantillæg. Og 
der er der udarbejdet to 

lokalplanforslag, som afven-
ter endelig vedtagelse. 

Centerets ISO9001 
certificering af sagsbe-
handlingen i alle afde-

12 uger. Målet er opfyldt.  Der er 
åbnet 672 sager. De statsli-
ge servicemål er overholdt 
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lingerne skal oprethol-

des og medvirke til 
fortsat effektivisering af 
administrationen. Trods 
et stigende antal sager 
er det målet, at opret-

holde sagsbehandlings-
tiden på de 700-750 
byggesager på de 
statslige normer. 

Som et led i ejendoms-

strategien arbejdes der 
med en effektivisering 
af lokaleudnyttelsen 
gennem lokalebookin-
gen og lokalisering af 
fritidsaktiviteter sam-
men med f.eks. dagtil-

bud. 

System til Lokale-

booking implemen-
teres. 

Afvikling af hytten 
på Tørveslettevej. 

Målet er ikke nået. Systemet 

til lokalebooking, indkøbt i 
2016, har ikke levet op til 
forventningerne. Der har 
derfor ikke været den sy-
stemunderstøttelse af en 
effektivisering, der var lagt 
op til. 

Tørveslettevej er ikke solgt i 
2017. 

Der arbejdes videre med 
begge mål. 

Kommuneplan 2017 blev endeligt vedtaget. Den blev udarbejdet med inddragelse af politikere, borgere 
og kollegaer på tværs. Kommuneplanen udstikker retningslinjer for den fremtidige fysiske udvikling af 
kommunen.  

Der blev valgt et projekt for små fleksible almene boliger til flygtninge med flere efter en konkurrence, 
hvor 10 teams bød ind, og vi fik lavet 3 lokalplaner for projekterne inden årets udgang, som var kravet 
for at byggerierne kunne opnå det særlige statstilskud. 

Der blev vedtaget en ny samlet lokalplan for stationsområdet i Egedal By, som er tilpasset de projek-
ter, der står for at skulle realiseres efter det er kommet gang i Egedal By, hvor 4 storparceller er solgt. 

På erhvervsområdet er Leverandørportalen blevet implementeret. Her skal CEIs vedligeholdelses- og 
mindre rådgivningsopgaver lægges ud til de erhvervsdrivende, der ønsker at byde på opgaverne. 

Der er ydet en ekstra indsats i forbindelse med det tværgående offentlige projekt grunddataprogram-
met, hvor der er udført større tilretninger og nye registreringer i blandt andet Adresseregisteret (DAR) 
og Bygnings og Bolig Registeret (BBR). 

Ølstykke Svømmehal genåbnede 28. februar. Året 2017 blev kendetegnet ved mange renoveringspro-
jekter i idrætsfaciliteterne. Det er blevet nemmere at finde en ledig tid og dyrke forskellige former for 
motion på Egedal Kommunes Idrætsanlæg. De ledige tider, der ikke benyttes af foreningslivet, er gjort 
lettere tilgængelige. Kommunen har indgået en aftale med firmaet WannaSport Aps, der har lavet en 
app, som man kan bruge til at booke og betale for f.eks. en badmintonbane i den lokale hal. 

Af større kulturelle arrangementer er der gennemført planlægning og afholdelse af Kinesisk Nytår med 
stor deltagelse i Smørum Idrætscenter, Jul i Egedal, koncerter på Rådhuset og der er kommet gang i 
maskotten Ege. 

Tilmeldingen til Musikskolens aktiviteter har ligget stabilt. I Musikskoleregi er der afholdt Musikkens 
Dag med deltagelse af 850 borgere - heraf 350 folkeskoleelever, som gik på opdagelse i musikken i 
Stenløse Kulturhus. Der har været over 80 koncerter og Spil Dansk har etableret og forgrenet sig.  
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3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Set i forhold til den samlede nettobevilling er det lønbudgettet, der har den største andel i afvigelsen fra 

det korrigerede budget. Lønbudgettet blev nedjusteret, men der har stadig været et mindreforbrug på 
0,9 mio. kr. En stor andel på 0,4 mio. kr. kommer fra lønrefusioner på grund af langtidssygdom, og re-
sten er på grund af vakante stillinger, der ikke blev besat med det samme. Der har været stor udskiftning 

i centeret, hvor der er startet 3 nye medarbejder både i Byggesags- og Planafdelingen. Der har også væ-
ret en vakant stilling på idrætsområdet. Nu er de fleste stillinger besat inklusiv en ekstra planlægger og 
en ekstra byggesagsbehandler i 2018 og 2019. 

På de øvrige udgifter er der et merforbrug på 0,6 mio. kr., der fordeler sig på mange aktiviteter. De store 
poster er 0,3 mio. kr. til kulturelle formål, herunder fejring af Kinesisk Nytår, samt afholdelse af fem mu-
sikarrangementer, som gav et samlet nettounderskud på 0,2 mio. kr. 

Med hensyn til indtægterne, som også udgør en stor andel i centrets overskud, så er der kommet 0,6 
mio. kr. mere ind i forbindelse med de nye faciliteter i svømmehallen end forventet. Sommerferieaktivite-
ter på kultur- og fritidsområdet har i 2017 været en stor deltagersucces, og indtægterne fra deltagerbe-
taling blev større end budgetteret. Endelig har der ikke været budgetteret med indtægter fra musikar-
rangementerne. Indtægterne på 0,2 mio. kr. modsvares af merforbruget på øvrige udgifter. 

Planudvalget 
Der har været et mindreforbrug på Planudvalgets område primært på grund af stor udskiftning i persona-
le, med vakante stillinger, og lønrefusioner i forbindelse med langtidssyge. Der har derudover været et 
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forbindelse med tinglysning af lån til ejendomsskatter og skimmelsvamp-
sager, som der har været få af i 2017.    

Kultur- og Erhvervsudvalget 
Sekretariat og ledere: Der er flyttet midler til Sekretariat og ledere til aflønning af leder med rammean-
svar vedr. Idræt.  
Kultur og Fritid: Merforbruget skyldes primært afholdelsen af Kinesisk Nytår og et underskud i forbindelse 
med afholdelsen af fem koncerter på rådhuset. 
Erhverv: Mindreforbruget ligger primært på løn. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 37.988 37.346 36.430 -1.558 -915

Øvrige udgifter 19.066 19.849 20.465 1.399 616

Udgifter totalt 57.055 57.194 56.896 -159 -299

Indtægter totalt -5.846 -5.104 -5.962 -116 -858

Nettobevilling i alt 51.209 52.090 50.934 -275 -1.157

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Planudvalget 15.296 16.115 15.382 86 -733

CPK - Sekretariat og ledere 0 0 2 2 2

Planlægning, Byggeri og Erhverv 15.296 16.115 15.380 84 -735

Kultur og Ervervsudvalget 35.913 35.975 35.551 -362 -424

CPK - Sekretariat og ledere 1.300 1.775 1.825 524 50

Kultur og Fritid 12.946 12.902 13.136 190 234

Erhverv 1.824 1.824 1.640 -183 -183

Idrætsanlæg 15.073 14.489 14.156 -917 -333

Musikskolen 4.770 4.986 4.795 25 -191

Nettobevilling i alt 51.209 52.090 50.934 -275 -1.157

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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Idrætsanlæg: Mindreforbruget skyldes en ubesat stilling og flere indtægter fra svømmehal end beregnet. 

Musikskolen: Mindreforbruget skyldes især tilbageholdenhed på udgifter til administration, hvor der er et 
overskud på 0,2 mio. kr. på kontoen i 2017.  

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Antal byggesager
og deres omfang
og kompleksitet

Antallet af sager i byggesagsafdelingen har været som forudsat ca. 700 sager. 
Indtægterne blev mindre end budgetteret, da der ikke fuldt ud er korrigeret 
for, at afregningen ved en lovændring er overgået til medgået tid og ikke an-

tal m2. 

2. Elevtal og under-
visningsønsker i
Musikskolen

Der er ca. 1.500 aktivitetselever (en elev kan gå på flere hold) og ca. 140 på 
venteliste. Ventelisten opstår, da der ikke laves hold på tværs af skoledistrik-
terne, og fordi der er særlige ønsker, som ikke kan opfyldes, hvis volumen er 
for lille. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

I periodiseringen af det oprindelige budget var der en del udgifter, der var planlagt, men hvor tidspunk-
tet for udgiften var uafklaret. Derfor er periodiseringen af det korrigerede budget løbende blevet tilpas-
set eksempelvis svingningerne i lønbudgettet på grund af vakante stillinger, udbetaling af tilskud til den 

folkeoplysende voksenundervisning i to rater, og som en meget væsentlig post blev afregning af pleje-
aftalen vedrørende udenomsarealer mv. på Idrætsanlæg (2,8 mio. kr.) forskudt med en måned fra juni 
til juli. 
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Indtægterne fra svømmehallen var periodiseret jævnt over hele året og ikke i forhold til åbningen i 
april. Derudover bogføres der ikke i sommerperioden. Indtægter fra Musikskolen fordelte sig også an-
derledes, da de var sat til at komme i to rater i juli og december, men de kom i marts og oktober. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Center for Plan, Kultur og Erhverv har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og redukti-
oner i 2017. Tabel 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.  

CPK har leveret besparelser på alle elleve prioriteringsforslag, og samlet har centeret reduceret driftsud-
gifterne mere end forudsat i prioriteringsforslagene.   

Tabel 3 viser, at alle besparelser, effektiviseringer og opbremsninger i Center for Plan, Kultur og Erhverv 
er blevet indarbejdet, og at den fulde effekt kan ses i regnskabet. 

Besparelserne på løn (CPK-17-101 til 103) er gennemført: Det er reduceret i antallet af mellemledere, så 
der ikke længere er en souschef på idrætten, afdelingen Ejendom og GIS er lagt sammen med afdelingen 
for Byggesag, og i afdelingen for Kultur og Fritid er der ikke en afdelingsleder men en teamkoordinator og 

personaleledelse ligger hos centerchefen. Der er opnået en større besparelse end forventet i CPK-17-103 
på grund af ubesatte stillinger og refusioner ved langtidssygemeldinger. 

På Idræt (CPK17-107) er den ekstra besparelse et udtryk for en vakant stilling i en periode. 

Beløb i 1000 kr.

CPK17-101 D: Rammebesparelse på løn i administration -286 -225 61

CPK17-102 D: Rammebesparelse på løn på idrætsområdet -655 -611 44

CPK17-103 D: Rammebesparelser på løn i administrationen -320 -771 -451

CPK17-104 D: GIS -80 -102 -22

CPK17-105 D: Reduktioner af konsulentkontoen -100 -111 -11

CPK17-106 D: Hjemtagelse af byggesagsarkiv -35 -44 -9
CPK17-107 D: Idrætsanlæg, reduceret udskiftning af nedslidt inventar og 

reduceret service til brugere.
-250 -388 -138

CPK17-108 D: Folkeoplysning, voksenundervisning -100 -122 -22

CPK17-109 D: Incitamentpulje -100 -147 -47

CPK17-110 D: Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje til samarbejde i 

Hovedstadsregionen
-120 -163 -43

CPK17-111D : Bygninger under KEU, Skatter og renovation -100 -153 -53

Nettobevilling i alt -2.146 -2.837 -691

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Plan, kultur og Erhverv

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Centeret har et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (2 %) i forhold til det korrigerede budget. Centeret 
havde i 2017 et ambitiøst resultatmål om at begrænse budgetafvigelsen til 2 %, og målet er således nå-
et. De væsentligste udsving findes på følgende fire aktiviteter: 

Planlægning 
På baggrund af ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommuner er 
det flyttet 4,1 mio. kr. i lønmidler fra aktiviteten Planlægning til Byggesag, som ses af forskellen mellem 
oprindeligt og korriggeret budget. Ændringen medfører at det fremover vil være tydeligere, hvor mange 
ressourcer der bruges på byggesager.  

Byggesag 

På aktiviteten Byggesager mangler der 0,4 mio. kr. til løn og 0,2 mio. kr. i indtægter på byggesager, 
hvilket dog opvejes delvist af lønrefusioner på 0,2 mio. kr. på grund af langtidssygdom. Indtægter fra 
byggesager blev delvist nedjusteret i 2017 med ca. 0,3 mio. kr. grundet ny lovgivning, hvor der opkræ-
ves efter medgået tid fremfor byggeriets størrelse. Den budgetterede indtægt har dog stadig været for 
højt i 2017 i forhold til de reelle indtægter. 

Ejendomme 
Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for aktiviteten Ejendomme. Aktiviteten har budget til afdrag på 
lån til almene boliger efter den gamle ordning og tinglysning af lån til ejendomsskatter. Desuden er der 

opgaver med skimmelsvampsager, hvor kommunen har udgifter til undersøgelser i private boliger. Der 
har i 2017 kun været få skimmelsvampsager og ingen udgifter i forbindelse med genhusning i den forbin-
delse, hvorfor der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Derudover har der været færre udgifter til tinglysning 
af lån til ejendomsskatter, hvor der er 0,1 mio. kr. i restbudget.  

Erhverv 
Aktiviteten Erhverv har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er spredt på forskellige konti, primært 
på løn, men også øvrige poster. Hver for sig, på de enkelte budgetter, er der tale om mindre beløb. 

Udover de procentvise store afvigelser er der et mindreforbrug på idrætsområdet på 0,3 mio. kr., der 
skyldes en vakant stilling og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på aktiviteten Kultur og Fritid, der hovedsag-

ligt skyldes udgifter til afholdelsen af Kinesisk Nytår.

Beløb i 1000 kr.

CPK - Sekretariat og ledere

Planlægning 0 0 2 2 2

Kultur og fritid 619 509 552 -67 43

Idrætsanlæg 0 584 628 628 44

Musikskolen 681 681 645 -36 -36

Planlægning, Byggeri og Erhverv

Planlægning 13.418 9.849 9.243 -4.176 -606

Byggesager -1.101 3.400 3.754 4.855 354

GIS 739 763 726 -13 -37

Ejendomme 2.241 2.104 1.658 -583 -446

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid 12.946 12.902 13.136 190 234

Erhverv

Erhverv 1.824 1.824 1.640 -183 -183

Idrætsanlæg

Idrætsanlæg 15.073 14.489 14.156 -917 -333

Musikskolen

Musikskolen 4.770 4.986 4.795 25 -191Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 51.209 52.090 50.934 -275 -1.157

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Tabel 4 Center for Plan, Kultur og Erhverv - aktiviteter fordelt pr. ramme
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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 og vedligeholdelse på teknik- og 
miljøområdet.  

Primære opgaver: 

Centeret varetager en alsidig vifte af skattefinansierede opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, 
veje, grønne områder. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver vedrørende skadedyrs-
bekæmpelse og affaldshåndtering. 

Centeret består af følgende fire afdelinger, som budgetmæssigt har hver sin ramme: Sekretariat, Na-
tur, Miljø og Vej, Affaldshåndtering samt Materielgården. 

Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2017-20) 

 Implementere ”En strategi for Smart Egedal” og indgå samarbejder med kommuner, Region Ho-
vedstaden, Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL) og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i
Egedal By

 Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens
kommuner

 Udbygge privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at nedbryde de geografiske
grænser mellem kommunen og private leverandører i ”Ny drift – et smukkere Egedal”

Særlige fokusområder 
 Klimatilpasningsopgaver, herunder omlægning af Stenløse Å
 Byggemodningsprojekter Egedal by og andre byudviklingsområder
 Færdiggørelse af cykelsti ved Farumvej og supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge
 Fremme trafiksikkerhed og mobilitet ved skoler og stationer

 Valg af løsning til udvidet affaldssortering for papir, plast, glas og metal.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Udbyde drift af vejbe-
lysning i et fælleskom-
munalt udbud. 

Kommunen har udar-
bejdet udbudsmateriale 
og er i dialog med de 
øvrige kommuner i 
indkøbssamarbejdet i 
Nordsjælland om delta-
gelse i et fællesudbud. 

Målet er ikke nået, da 
ingen kommuner ønske-
de at deltage i et fælles 
udbud. Den nuværende 
kontrakt blev på den 
baggrund forlænget. 

Udbyde drift af vejbe-
lægningsopgaven i et 
fælleskommunalt ud-
bud. 

Der er drøftelser med 
en nabokommune om 
at gå ud med et fælles 
udbud i 2018. 

Målet er ikke nået, da 
ingen kommuner ønske-
de at deltage i et fælles 
udbud. Den nuværende 
kontrakt blev på den 

baggrund forlænget i ét 
år. 

Afvigelsesforklaring 
gives for budgetafvigel-
ser, som i forhold til 
det periodiserede bud-

get overstiger måltal-
let. 

+/- 3 % dog mindst 
0,1 mio. kr. 

Målet er nået, eftersom 
der er afgivet afvigelses-
forklaringer på de enkel-
te aktiviteter i løbet af 

året. 

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Mål Resultat 

Tilpasse opgaveløsnin-
gen til de faktiske 
medarbejderressourser. 

Der er sket en delvis 
tilpasning. Der er brug 
for yderligere tilpasnin-

Målet er delvist nået, 
eftersom centret har 
delvist tilpasset opgave 
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ger, i det der har fun-

det yderligere reduktio-
ner sted på lønsum-
men. Samtidig er der 
kommet nye opgaver 
til. 

og medarbejderressour-

cer. Der er dog stadig 
brug for en skarp priori-
tering, og ikke alle opga-
ver løses indenfor tids-
rammen. 

Strategi for Smart Egedal er godkendt i Byrådet. Kommunen indgår i EU-projektet Lighting Metropolis 
med tre projekter: smart belysning på cykelsti mellem Stenløse og Veksø, interaktiv lysprojekt på Ege-
dal Bys bytorv og en infoskærm ved Egedal Station, som velkomstskærm til Egedal By. Alle tre projek-

ter er påbegyndt i 2017 og afsluttes i 2018. Som en udløber af startegien er der også iværksat et pro-
jekt med bevægelsessensorer i Stenløse By. 

Klimatilpasningsprojektet for Stenløse By er fortsat i 2017. Kystsikringsprojektet ved Tangbjerg fort-
sættes, og tilladelsen fra Kystdirektoratet til at etablere projektet er givet i januar 2018. 

De geografiske grænser i det privat/offentlige samarbejde mellem Kommunen og Hededanmark på 

Materielgårdens område er i høj grad nedbrudt. I stedet for at arbejde i bestemte geografiske områder 

hver for sig, ses der nu på kapacitetsudnyttelse af maskinel på tværs af områderne for eksempel i for-
hold til græsslåmaskiner. 

I forhold til affaldshåndteringen er der besluttet en firekammer container til opsamling ved husstanden 
for fraktionerne papir, glas, plast og metal. Udlevering af containerne er påbegyndt i 2017 og fortsæt-

tes i 2018. 

Der er udført byggemodning i Egedal By etape 1 og ved Dyvelåsen. 

Cykelstien på Farumvej er i stort set færdigetableret i 2017. Bevillingen for supercykelstien Stenløse-
Jyllinge blev udskudt til 2018. Supercykelstien i Frederikssundfingeren blev indviet i 2017. Der mangler 
dog stadig en mindre strækning ved Veksø, som forventes færdig i 2018. 

Der er udført 26 foranstaltninger i tilknytning til trafiksikkerhedsprojekter på kommunens skoler på i 
alt 10 skoler.  

Stien i Tunneldalfredningen Slagslunde-Ganløse blev færdigetableret og indviet i 2017. 

Kommunen har i 2017 fået stadfæstet sin afgørelse i Miljø- og Fødevarenævnet om udpegning af bo-

ringsnære beskyttelsesområder i forhold til drikkevandsboringer, som Landbrug og Fødevarer havde 
påklaget. 

Materielgården har overtaget drift og booking af kommunens samlede bilpark, hvor der forventes en 
effektiviseringsgevinst. Bilerne har tidligere været drevet af de enkelte centre. 
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3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 
Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab som vist i tabel 1A for skat-
tefinansieret drift og i tabel 1b ses tallene for brugerfinansieret drift.  

Der henvises til omtalen under tabel 2A. 

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab som vist i tabel 1B. Kolon-
nerne med oprindeligt og korrigeret budget er ens i tabellen, fordi budgettet kun ændres i forbindelse 
med den årlige fastlæggelse af takster på affaldsordningerne.   

I tabel 1B ses årets nettobeløb, hvor afvigelsen på 3,9 mio. kr. kan forekomme stor i forhold til de bud-
getterede nettoudgifter. De tre aktiviteter under affaldshåndteringen: administration, dagrenovation og 
genbrugsstationer havde imidlertid samlede udgifter på 47,7 mio. kr. i 2017. Afvigelsen udgør således 
8% af de samlede udgifter.  

Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. er fordelt på en række aktiviteter. Herunder blev udgifterne til Materiel-

gårdens vintertjeneste 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret pga. en mildere vinter både først og sidst på 
året. På rammen Natur, Miljø og Vej søges der om overførsel af 350.000 kr. vedr. projekt Lighting Metro-
polis, som afsluttes i 2018. Desuden er der på CTM-sekretatriat og ledere et mindreforbrug som primært 
skyldes vakancer og modtagne refusioner.  

Beløb i 1000 kr.

Løn 29.850 30.240 29.462 -389 -779

Øvrige udgifter 68.830 64.830 65.996 -2.834 1.166

Udgifter totalt 98.681 95.071 95.458 -3.222 387

Indtægter totalt -12.524 -12.524 -14.876 -2.353 -2.353

Nettobevilling i alt 86.157 82.547 80.582 -5.575 -1.965

Tabel 1A Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter (skattefinansieret)

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Løn 2.000 2.000 2.193 193 193

Øvrige udgifter 41.766 41.766 45.530 3.765 3.765

Udgifter totalt 43.766 43.766 47.724 3.958 3.958

Indtægter totalt -39.411 -39.411 -39.447 -36 -36

Nettobevilling i alt 4.355 4.355 8.277 3.922 3.922

Tabel 1B Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter (Brugerfinansieret)

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Beløb i 1000 kr.

Teknik og Miljøudvalget 86.157 82.547 80.582 -5.575 -1.965

CTM - Sekretariat og ledere 12.940 12.876 12.368 -572 -508

Materielgården 26.650 26.954 26.392 -258 -562

Natur, Miljø og Vej 46.567 42.717 41.822 -4.745 -895

Nettobevilling i alt 86.157 82.547 80.582 -5.575 -1.965

Tabel 2A Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på rammer (skattefinansieret)

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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Der henvises til omtalen under tabel 1B. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Vintertjeneste Udgiften hertil er afhængig af vinterens hårdhed. 
Budgettet er lagt under forudsætning om et gennemsnitligt aktivitetsniveau 

baseret på et grundigt studie for en flerårig periode før 2012. 

År 2017 bød på markant mildere vejr og enkelte små snefald, så behovet for 
glatførebekæmpelse var mindre end forudsat.  Glatførebekæmpelsen i 2017 
blev derfor udført 0,5 mio. kr. billigere end budgetteret. 

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. 

I 2017 svarede forbruget stort set til budgettet. 

3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige nedbørs-

mængde, og kan derfor variere fra år til år. Kommunen betaler for afledning 
af vejvand via kloak til Forsyningens renseanlæg. Prisen fastlægges årligt ud 
fra vejvandets andel af den samlede spildevandsmængde og Forsyningens 
driftsomkostninger. Afregning sker årligt bagud, så der i 2017 betales for 
afledningen i 2016. 

Ifølge DMI var den gennemsnitlige nedbør i 2016 på 701 millimeter, hvilket 

er 11 % under de seneste 10 års gennemsnit. Den reducerede nedbør redu-
cerer vejvandsmængden og dermed også omkostningen til afledning af vej-
vand. Kommunens udgift var på 1,3 mio. kr. for 2016. 

4. Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsæt-

ningerne for affaldstaksterne. I 2017 skyldtes afvigelserne i forhold til bud-
gettet dog primært, at Vestforbrændingens takster for drift af genbrugssta-
tionerne og behandling af affaldet blev fastsat 1,3 mio. kr. højere end forud-
sat i kommunens takster. Problemet er, at kommunens takster hidtil er fast-
lagt i marts for det efterfølgende år, mens Vestforbrændings takster først 
fastlægges sidst i juni. Problemet søges fra 2019 løst ved at lade kommu-
nens takstfastsættelse afvente Vestforbrændings fastsættelse af takster . 

Beløb i 1000 kr.

Teknik og Miljøudvalget 4.355 4.355 8.277 3.922 3.922

Affaldshåndtering 4.355 4.355 8.277 3.922 3.922

Nettobevilling i alt 4.355 4.355 8.277 3.922 3.922

Tabel 2B Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på rammer (Brugerfinansieret)

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1a – Skattefinansieret udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Forbruget har jf. figur 1a samlet været 2,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  Forbruget følger 
delvist det korrigerede budget med tendens til to toppe i henholdsvis juni og for september til oktober. 
I disse perioder forfalder udgifterne til vedligeholdelse af grønne arealer og også de dyre opgaver med 
asfaltarbejde og broreparationer.  

Forbruget viser dog også en klar stigning i december. Det skyldes, at nogle af opgaverne i årets løb er 
blevet udskudt, så de blev sat i værk i 2. halvår, og det lykkedes centeret at nå i mål inden årets ud-

gang. Levering af maskiner til vintertjenesten blev forsinket. Maskinerne skulle have været leveret i 
oktober, men de blev i stedet leveret i november og december.  

Figur 1b – Brugerfinansieret udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Forbrug og korrigeret budget på affaldsområdet følges jf. figur 1b nogenlunde ad med fem toppe i løbet 
af året i januar, april, juni/juli, september/oktober og december.  

De fire toppe i årets løb skyldes, at Vestforbrændingen afregner sine ydelser vedr. drift af genbrugs-
pladserne med 3,8 mio. kr. halvårligt og håndteringen af affald til genanvendelse afregnes med 3,5 

mio. kr. kvartalsvis. Desuden er der en budgetteret og faktisk stigning i forbruget i december, hvor der 
afregnes administrationsbidrag med kommunen og afslutning af årets opgaver på dagrenovationskørsel. 
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Figur 2a – Skattefinansieret aktiviteter, indtægter i 1000 kr. 

Figur 2a viser periodisering af indtægter på de skattefinansierede aktiviteter. Indtægterne stammer 
primært fra Materielgårdens aftaler om plejeopgaver, som udføres for kommunens andre centre. De 
faste aftaler er budgetteret afregnet i juni, men i 2017 skete afregningen først i juli. Denne forskydning 
ses meget tydeligt i figur 2a.  

Ekstraopgaver og tilkøb afregnes løbende, når arbejdet er udført, og disse opgaver har haft et større 

omfang end budgetteret. Især i december.   

Materielgårdens kørselskontor har i 2017 fået ekstraordinære indtægter ved intern fakturering af kom-
munens øvrige centre vedrørende afholdte omkostninger til drift af kommunens bilpark. Materielgården 
har overtaget drift og booking af kommunens samlede bilpark, hvor der i årene fremad forventes en 
effektiviseringsgevinst. Bilerne har tidligere været drevet af de enkelte centre. Fra 2018 ligger den 

samlede økonomi for bilparken i CTM. 

Figur 2b – Brugerfinansieret indtægtsniveau i 1000 kr. 

Den væsentligste indtægt på affaldsområdet kommer fra brugernes indbetaling af affaldsgebyrer sam-
men med ejendomsskattebetalingen. I figur 2b ses, at denne indtægt først er bogført i februar, mens 
den i oprindeligt budgettet var periodiseret i januar. 

I årets løb har der været nogle mindre forskydninger mellem budget og faktiske indtægter i de enkelte 
måneder.  Kommunen har i juni modtaget en tilbagebetaling på 1,1 mio. kr. fra Vestforbrændingen, 
fordi resultatet af genbrugspladsernes drift i 2016 var gjort op og blevet bedre end ventet.  
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 

Center for Teknik og Miljø (CTM) har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktio-
ner i 2017. Tabel 3 nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.  

Tabel 3 er opstillet med beløb i nettoudgifter, så negative beløb viser besparelser, og negative beløb i 
afvigelseskolonnen viser, at der er opnået større besparelser end krævet.  Besparelserne regnes som 
effektueret, hvis regnskabsresultatet viser, at budgettet er overholdt - enten på kontoniveau eller på en 
aktivitet eller en gruppering, hvor flere konti samlet viser forbruget. Nedenfor omtales de væsentligste 
afvigelser, hvis der er opnået flere eller færre besparelser. 

Reduktionen for slidlag er vedtaget i to reduktionsforslag. Af den samlede reduktion på 3,6 mio. kr. er 

0,2 mio. kr. ikke realiseret svarende til 4,6 %. 

Reduktionen på reparation af slaghuller er ikke blevet realiseret. Som følge af reduktionen på slidlag har 
det været nødvendigt at gennemføre flere større reparationsarbejder end forventet. 

Reduktionen på personalerelaterede udgifter på Materielgården fremstår heller ikke som realiseret. Det 

skyldes dog, at Kørselskontoret i 2017 blev etableret på Materielgårdens ramme, men med finansiering 

fra de øvrige centre, som er blevet internt faktureret for hver deres andel af kørselsudgifterne. Dermed 
er såvel udgifter som indtægter øget i forhold til budgettet. 

Merbevillingen til den nye bybus i Smørum har jf. tabel 3 umiddelbart kun kostet 462.000 kr. svarende 
til, at den nye bevilling ikke er brugt fuldt ud. Økonomien i hver enkelt buslinie kan dog ikke udledes af 
de fakturaer, som Movia sender i årets løb. Movia fremsender kun a conto-regninger og de udfakturerer 

ikke hver enkelt buslinie. Movia udsender regnskaberne to år forskudt. Det vil sige, at slutopgørelsen for 
2017 modtages i kommunen i 2019. Der er derfor ikke muligt, at udlede af fakturaerne, hvad den enkelte 
buslinie har kostet. 

Beløb i 1000 kr.

CTM17-101 D: Slidlag -3.000 -3.000 0

CTM17-102 D: Yderligere reduktion i slidlag -570 -404 166

CTM17-107 D: Reparation af slaghuller -100 6 106

CTM17-110 D: Personalerelaterede udgifter på Materielgården -100 117 217

CTM17-112 D: Driftskonti -220 -234 -14

CTM17-113 D: Reduktion af personale -500 -539 -39

CTM17-02 D: Ny bybus i Smørum 600 462 -138

Netto i alt -3.890 -3.590 300

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Teknik og Miljø

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag
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4.1 Aktivitetsregnskab 

Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Aktivitetsregnskabet i tabel 4A viser Center for Teknik og Miljø’s skattefinansierede aktiviteter. Centeret 
har et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (2,4 %) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen er 
således væsentligt under kommunens generelle overførselsadgang på 5 %. De væsentligste udsving fin-

des på følgende aktiviteter, som afviger mere end 15 % fra budgettet: 

For Sekretariatet fremgår der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til lønmidler, der ikke 
er forbrugt på grund af vakante stillinger og indkomne refusioner samt 0,2 mio. kr., som stammer fra 
indtægtsregnskab fra Milsam (fælleskommunal erfaringsorganisation). Denne indtægt udlignes af en ud-
gift. 

Oprettelse af Kørselskontoret har medført en stigning i Materielgårdens udgifter og indtægter. Aktiviteten 
var ikke indarbejdet i budgettet i 2017 og de andre centres kørselsforbrug blev i første omgang betalt af 
Materielgården og faktureret internt til centrene efterfølgende.  Kørselskontoret påvirker følgende områ-
der: personaleomkostninger, maskindrift og indtægter. 

På Materielgården er der et mindre forbrug på personaleomkostninger. Det knytter sig til en udvikling på 

Materielgården, hvor der er reduceret i lønmidlerne samtidig med, at der er udliciteret opgaver under 
aktiviteten ”Ny drift – Smukkere Egedal”. Selve lønbudgettet er allerede tilpasset denne udvikling, men 
udgifterne til kompetenceudvikling og personaleaktiviteter vil blive tilpasset ved første politiske budget-
opfølgning i 2018. Derudover er der sket en tilpasning af personalet, som forberedelse til besparelserne i 
2018. Dette betyder, at en vakant stilling ikke er genbesat. Dette har medført et merforbrug på øvrige 
belægninger og vedligeholdelse i øvrigt, hvor der også vil blive behov for en omplacering inden for ram-

men i 2018. 

Mindreforbruget på maskindrift skyldes, at der har været ekstraordinære indtægter på 0,7 mio. kr. Ind-
tægterne stammer primært fra salg af aktiver, der tilfaldet Materielgården i forbindelse med oprettelsen 
af kørselskontoret, samt salg af Materielgårdens lastbil. Lastbilen er solgt, som følge af en politisk vedta-
get besparelse. 

Beløb i 1000 kr.

CTM - Sekretariat og ledere

Sekretariat 12.940 12.876 12.368 -572 -508

Materielgården

Personaleomkostninger 17.755 17.910 17.118 -637 -791

Maskindrift 5.014 5.014 4.766 -248 -248

Plejeaftaler, udlæg 1.307 1.307 1.899 592 592

Ny drift - Smukkere Egedal 3.719 3.719 3.645 -75 -75

Indtægter -10.347 -10.347 -11.207 -861 -861

Asfaltbelægning 1.044 1.044 1.150 106 106

Øvrige belægninger og bygværker 1.173 1.173 1.911 738 738

Vedligeholdelse i øvrigt 1.828 1.728 2.525 697 797

Materielgården ejendomsdrift 727 727 406 -321 -321

Vintertjeneste 4.429 4.679 4.179 -249 -499

Natur, Miljø og Vej

Skov og vandløb 2.648 2.821 2.631 -17 -190

Miljøbeskyttelse 972 722 584 -388 -138

Planlægning og tilsyn 2.193 2.393 1.824 -369 -569

Skadedyrsbekæmpelse -392 -392 -333 58 58

Vejbelysning 7.071 6.154 6.178 -892 25

Trafiksikkerhed 812 812 850 38 38

Vejafvandingsbidrag 2.251 1.301 1.291 -959 -9

Belægninger 7.483 7.310 7.507 24 197

Brorenoveringer 3.365 2.365 2.196 -1.169 -169

Busdrift 20.165 19.232 19.094 -1.071 -138Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 86.157 82.547 80.582 -5.575 -1.965

Tabel 4A Center for Teknik og Miljø - aktiviteter fordelt pr. ramme (skattefinansieret)
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budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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På administration af affaldshåndtering er der en afvigelse på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede bud-
get. Det skyldes primært at Vestforbrændingens gebyr blev fastsat højere end forudsat ved kommunens 
takstfastsættelse. Fremadrettet søges kommunens takst fastsat, når Vestforbrændingens takst er meldt 
ud, så denne difference undgås.    

På Dagrenovation er der et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes primært, at der 
er brugt 0,8 mio. kr. mere end budgetteret, da der er skiftet til et andet såkaldt undergroundsystem, der 
er mere holdbart og desuden kan indgå i sorteringsordningen. Opkrævningen af takst var desuden 0,6 
mio. kr. (5 %) mindre end budgetteret i 2017. 

Aktiviteten ”drift af genbrugsstationer” omfatter i praksis fire affaldsordninger, hvoraf genbrugsstationer-
ne har størst økonomi. De øvrige tre er:  

 Storskrald og haveaffald
 Glas, papir og pap
 Farligt affald

Budgettet for aktiviteten drift af genbrugsstationerne var fra årets start lagt med en nettoudgift på 5,1 
mio. kr. for at reducere mellemværendet. Resultatet blev en nettoudgift på 6,5 mio. kr. Forskellen skyl-

des primært, at Vestforbrændingens takster for drift af genbrugspladserne og Vestforbrændingens be-
handling af affaldet blev fastsat 1,3 mio. kr. højere end forudsat i kommunens takstberegning. Fremad-
rettet søges kommunens takst fastsat, når Vestforbrændingens takst er meldt ud, så denne difference 
undgås. 

Fra tidligere år er der et mellemværende mellem kommunekassen og den brugerfinansierede drift af ord-
ningerne på Affaldsområdet – især vedrørende ordningen for genbrugsstationerne. Affaldsordningerne er 

alle underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, som betyder, at ordningernes udgifter og gebyrindtægter over 
en årrække skal balancere. I figur 3 ses de seneste års udvikling i disse mellemværender.   

Figur 3 – Oversigt over udvikling i mellemværender vedr. affaldsordningerne. 

Figur 3 viser overordnet, at de forskellige mellemværenders størrelse samlet er for nedadgående – især 

det store mellemværende vedrørende genbrugspladserne, hvor ordningens tilgodehavende i kommune-
kassen er reduceret fra 30- til knap 10 mio. kr. over tre år.   

Beløb i 1000 kr.

Affaldshåndtering

Adm. af affaldshåndtering 132 132 622 490 490

Dagrenovation -877 -877 1.162 2.039 2.039

Genbrugsstationer 5.100 5.100 6.493 1.393 1.393Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 4.355 4.355 8.277 3.922 3.922

Tabel 4B Center for Teknik og Miljø - aktiviteter fordelt pr. ramme (Brugerfinansieret)
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Center for Ejendomme og Intern Service 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 

 Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer

samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern råd-
husservice, udlejning, køb og salg.

Centerets primære opgaver er: 

 Rådgivning, projektering og gennemførsel af større anlægsarbejder og renoveringsprojekter.

Energioptimering og - styring. Køb og salg af fast ejendom, forpagtninger, udlejninger, forsikring
og risikostyring. Drift af de kommunale bygninger herunder rengøring.

Politiske udvalg: 
Planudvalget og Økonomiudvalget. 

2. Strategi og resultatmål
 Centeret vil drifte bygningsmassen professionelt og effektivt, så brugerne i højere grad kan foku-

sere på deres kerneopgaver i gode fysiske rammer.

 Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at drifte, vedligeholde og administrere kommu-
nens 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 arbejds-
glæde og effektivitet.

 Centeret skal med udgangspunkt i brugernes behov sikre, at arealerne anvendes og fordeles ud

fra en helhedsorienteret betragtning. Desuden skal centeret fremme, at lokaler deles og anvendes
af flere forskellige brugergrupper.

 Centeret skal via øget implementering af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) under-

støtte centerets hovedmål.

Særlige fokusområder:  
At optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Afvigelsesforklaringer 
vil blive foretaget i 
henhold til aktivitets-
hierarkiet. Ved budget-
opfølgningen opereres 

der med et væsentlig-
hedskriterium på akti-
vitetsniveau på 5 % 
set i forhold til den 
månedsvise periodise-
ring. 

+/- 5 % Målet er opfyldt, da årets 
mindreforbrug er 1,1 pct. 

Ikke-finansielle 

mål: 

Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Understøtte kommu-
nens primære aktivite-
ter og kerneopgaver 
ved at sikre gode fysi-
ske rammer i de kom-
munale bygninger. 

CEI har i 2017 haft fokus 
på energirenoveringer der 
kan være med til at sikre 
et godt indeklima i kom-
munens bygninger samti-
dig med, at kommunens 
energiforbrug reduceres. 

Drive udviklingen mod 
mere en energivenlig 
bygningsmasse. 

Energirenoveringsprojekter 
er i løbet af 2017 gennem-
ført som planlagt. 
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Koordinere at kommu-

nens m2 anvendes med 
udgangspunkt i bru-
gernes behov og sam-
tidig ud fra en hel-
hedsorienteret be-

tragtning. 

CEI har haft øget fokus på 

at gå i dialog med brugere 
og borgere ifm. gennemfø-
relsen af anlægsprojekter 
og andre vedligeholdelses-
opgaver, samt at holde et 

højt informationsniveau 
omkring centrets aktivite-
ter. 

Centeret i 2017 
Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) har i 2017 arbejdet videre med at skabe en professionel 
og effektiv driftsorganisation, der er med til at sikre de bedste fysiske rammer for kommunens kerne-
drift. CEI har således haft særligt fokus på dialog med og inddragelse af borgere, brugere og medar-
bejdere i planlægning og gennemførelsen af de politisk vedtagne anlægsprojekter på skoler, daginsti-
tutioner, idrætsfaciliteter mm. Derudover er der arbejdet videre med at reducere de vedligeholdelses-
mæssige efterslæb ved, på den ene side at foretage nødvendige renoveringer og forbedringer og på 

den anden side optimere udnyttelsen af kommunens bygninger ved at se på multifunktionelle anven-

delsesmuligheder. 

Kommunes Tekniske Service Medarbejdere (TSM’ere) har i 2017 fortsat arbejdet med at sikre drift, 
forebyggende og afhjælpende vedligehold på kommunens ejendomme. Derudover spiller de en væ-
sentlig rolle i dialogen mellem brugerne og CEI som bygherre.  

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Centerets samlede oprindelige driftsbudget udgør 104,9 mio. kr. Driftsbudgettet er i løbet af året faldet 
med 6,5 mio. kr. til 98,4 mio. kr. i korrigeret budget. 

Det skyldes følgende budgetkorrektioner: Der er givet tillægsbevilling for 0,4 mio. kr. til lovpligtigt tilsyn 

med ABA-anlæg, pulverslukkere og brandhaner. Det er omplaceret 5 mio. kr. fra vedligeholdelse på 

driften til ejendomsrenovering på anlæg til Stengårdsskolens tag.  

Endeligt blev budgettet til energi reduceret med 2 mio. kr. som led i de kompenserende bespa-

relser ved 1. politiske budgetopfølgning af hensyn til kommunens samlede budgetoverholdelse.  

Årsregnskabet udviser et forbrug på 97,3 mio. kr. Det betyder, at centeret har haft et mindreforbrug på 
7,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget.  

Beløb i 1000 kr.

Løn 20.777 20.989 21.582 805 593

Øvrige udgifter 88.876 84.172 80.970 -7.906 -3.202

Udgifter totalt 109.652 105.161 102.552 -7.101 -2.609

Indtægter totalt -4.757 -6.757 -5.222 -466 1.534

Nettobevilling i alt 104.896 98.404 97.329 -7.566 -1.075

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Ejendomme og Intern service fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

98
Retur til indhold



Der er på rammen for fælles administration under Økonomiudvalget et merforbrug på 0,4 mio. kr. i for-
hold til korrigeret budget. Det skyldes hovedsageligt fejlkontering af lønudgifter, og modsvares af et til-

svarende mindreforbrug på Redningsberedskab og Risikostyring under Økonomiudvalget. 

På Redningsberedskab og Risikostyring under Økonomiudvalget udgør mindreforbruget i forhold til det 
korrigerede budget 0,6 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes, jf. ovenfor, fejlkontering af lønudgif-
ter. Derudover har der været færre forsikringsskader (fx stormskader) end forventet.  
På fælles administration – Ejendomme er der et merforbrug på 0,148 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget.  

Budgettet på rammen for Intern Service er reduceret fra 62,1 mio. kr. til 54 mio. kr., svarende til 8,1 
mio. kr. Heraf vedrører 5 mio. kr. en omplacering fra drift til anlæg, 2 mio. kr. vedrører kompenserende 
besparelser på energi, mens én mio. kr. er omplaceret til behandling af rådhusets gulve.  
Der er et samlet mindreforbrug på Intern Service på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindre-
forbruget ligger på energi.  

Centeret har i 2017 været i forhandling med Seas-Nve omkring afregning af energi-målere tilknyttet 
kommunens solcelleanlæg, der ikke har været afmålt korrekt. Dette gav en øget usikkerhed i det økono-
miske forbrug til energi i 2017.  

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på ca. 220.000 m2 samt 
ca. 25.000 m2 kælderarealer, der skal driftes. Omfanget af driftsareal 
er udgiftsdrivende (antal m2). 

Der har i løbet af 2017 været en mindre opjusteringer i kommunens 
bygningsdriftsareal primært grundet Familiehuset. 

2. Udvidelse af driftsarealer
og ny anvendelse af byg-

ningerne.

Nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virker 
udgiftsdrivende. 

Familiehuset blev færdiggjort i 2017, hvorved driftsarealet blev udvidet 
med 554 m2. 

3. 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 akut opståede skader, og 

skaderne vil være mere omkostningsfulde. Desuden kan der opstå 
følgeskader, hvilket også er omkostningsdrivende. 

Center for Ejendomme og Intern Service har gennemført en række 
større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i 2017, blandt andet 
renoveringen af Stengårdsskolens tag. Forbruget i 2017 bærer dog 
også præg af, at der foretages en del genopretning og udbedring af 

akut opståede skader som følge af vedligeholdelsesefterslæbet. 

4. Energi De primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, 
antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 

Beløb i 1000 kr.

Økonomiudvalget 29.384 29.967 29.909 524 -58

CEI fælles administration 10.076 10.164 10.606 530 442

Redningsberedskab og Risikostyring 19.309 19.803 19.211 -98 -592

Forsikringsområdet 0 0 92 92 92

Planudvalget 75.511 68.438 67.421 -8.091 -1.017

CEI - fælles administration - Ejendomme 13.624 14.634 14.782 1.158 148

Intern service 62.103 54.019 52.857 -9.247 -1.163

Redningsberedskab og Risikostyring -216 -216 -218 -2 -2

Nettobevilling i alt 104.896 98.404 97.329 -7.566 -1.075

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Ejendomme og Intern service fordelt på rammer
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Energiforbruget i 2017 har været fulgt tæt. Der blev i 2017 varslet en 
ekstraordinær el-udgift forbundet med en række af kommunens solcel-
leanlæg, idet der ikke var betalt for el-forbruget i 2016. En del af den 
ekstraordinære udgift er betalt i 2017, men der er fortsat en del for-
brug fra 2016, der endnu ikke er modtaget regninger på af ukendt 

størrelse. Disse regninger forventes modtaget i 2018 og mindreforbru-
get på energi i 2017 skal således ses i lyset af dette. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 
Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i mio. kr. 

Forbruget følger i store træk det korrigerede periodiserede budget. 
Centeret har i 2017 været i forhandling med Seas-Nve omkring afregning af energi-målere der ikke har 
været afmålt korrekt. Dette har givet en forøget usikkerhed om dels forbruget og dels periodiseringen i 

2017. December afspejler af de sidste usikre energi-regninger kom sidst på året, hvorfor der ikke blev 
restancebogført. Udgiften til forsikringer var ikke så høje som oprindeligt forudsat i januar som følge af 
nye betalingsterminer. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Indtægterne udgør i det oprindelige budget 4,8 mio. kr. og i det korrigerede budget 6,8 mio. kr. 

Den budgetterede indtægtsforøgelse skyldes, at de kompenserende besparelser på 2 mio. kr. ved 1. 
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politiske budgetopfølgning blev lagt på en indtægtsart. Eftersom indtægterne i Regnskab 2017 udgør 

5,2 mio. kr., betyder det, at der reelt er merindtægter for 0,4 mio. kr., som vedrører udlejningsejen-
domme samt merindtægter på forsikrede skader.  

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016 
Center for Ejendomme og Intern Service har været pålagt at gennemføre en række reduktioner i 2017. 
Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.  

Alle centerets effektiviseringer og reduktioner er gennemført. 

4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Beløb i 1000 kr.

CEI17-101d Reduktion af budgettet til forsikringer -1.000 -1.000 0

CEI17-104d Risikostyring reduceres -125 -125 0

CEI17-103d Reduktion af stillinger -1.050 -1.050 0

CEI17-105d Reduktion i pleje af udearealer -925 -925 0

Nettobevilling i alt -3.100 -3.100 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Ejendomme og Intern 

service

Effektivisering/

besparelse
Regnskab 2017

Afv. ift. 

Effektiviserings-

forslag

Beløb i 1000 kr.

CEI fælles administration

Fælles administration 10.076 10.164 10.606 530 442

CEI - fælles administration - Ejendomme

Fælles administration - ejendomme 13.624 14.634 14.782 1.158 148

Intern service

Ejendomsadministration 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift 2.574 74 31 -2.543 -43

Energi 29.227 27.143 25.734 -3.492 -1.409

Vedligeholdelse 30.303 26.803 27.092 -3.210 290

Ejendomsdrift - skoler 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift - dagtilbud, børn 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift - administrationsbygninger 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift - idrætsanlæg 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift - biblioteker 0 0 0 0 0

Ejendomsdrift - kulturhuse 0 0 0 0 0

Redningsberedskab og Risikostyring

Ejendomsdrift 0 0 30 30 30

Vedligeholdelse 0 0 1 1 1

Ejendomsdrift - administrationsbygninger 0 0 0 0 0

Beredskab 7.165 7.647 7.944 779 297

Forsikringer og Risikostyring 11.928 11.940 11.018 -910 -922

Forsikringsområdet

Forsikringer 0 0 92 92 92Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 104.896 98.404 97.329 -7.566 -1.075

Tabel 4 Center for Ejendomme og intern service - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 
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Regnskab 
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Budget
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Center for Administrativ Service 

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg
Formål: 
Center for Administrativ Service (CAS) har til 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, Personale & Forhandling, HR & 
Kommunikation, Digitalisering & Effektivisering samt Sekretariat. 

Politisk udvalg: 
Økonomiudvalget 

2. Strategi og resultatmål
CAS’ vision er beskrevet således: 
”Center for Administrativ Service er den proaktive og udviklingsorienterede samarbejdspartner, der ska-
ber 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”.  

Center for Administrativ Service har i samarbejde med de øvrige fagcentre haft ansvaret for at drive et 
stort tværgående projekt ”Administrative Effektiviseringer” indenfor HR, Personale og Kommunikation. 
Formålet med projektet har dels været at opnå samlede effektiviseringsgevinster på 7,1 mio. kr., gen-

nem standardiserede og effektive arbejdsgange inden for de tre områder, og dels at opbygge en større 
grad af understøttelse og procesejerskab indenfor samme områder. Selve projektgennemførelsen og 
opbygningen af nye afdelinger med nye opgaver har været i fokus gennem hele året. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

 Budgetafvigelse på max 
+/- 5 pct. mellem oprin-
deligt budget og endeligt 

årsresultat. Øvrige ud-
gifter, netto. (eksl. 
SOLT). 

2,5 mio. kr. Målet er ikke opfyldt, der 
er en afvigelse på 7,5 
mio. kr. i netto mindre-

forbrug, svarende til 15,1 
%. Det skyldes dels min-
dre øvrige udgifter og 
flere indtægter. 

Budgetafvigelse på max 
+/- 5 pct. mellem oprin-

deligt budget og endeligt 
årsresultat. Løn, netto. 

3,1 mio. kr. Målet er opfyldt, der er 
en afvigelse på 0,6 mio. 

kr. i mindreforbrug, sva-
rende til 1,05 %. 

Realisering af budgette-
rede gevinster ifm. pro-
jektet ”Administrative 

effektiviseringer” på 8,3 
mio. kr. samt Indkøb/IT 
2,2 mio. kr., i alt 10,5 

mio. kr. (samlet for hele 
organisationen). 

10,5 mio. kr. Målet vedr. Indkøb/IT er 
nået. 
På Administrative effekti-

viseringer er i 2017 reali-
seret gevinster for 1,2 
mio. kr. vedr. projekt 

Regnskab 2. del. 
De restende 7,1 mio. kr. 
blev der givet tillægsbe-
villing til, da projekterne 

var forsinket. 

SOLT: Budgetafvigelse 
på max +/- 5 pct. mel-
lem oprindeligt budget 
og endeligt årsresultat. 

0,86 mio. kr. Målet er ikke opfyldt, da 
afvigelsen mellem oprin-
deligt budget og endeligt 
årsresultat er 12,9 %. 
Det skyldes bl.a. lavere 

renteniveau end forven-
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tet. 

Ikke-finansielle 

mål: 

Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Administrative effektivi-
seringer: Implemente-
ring af ny organisering 
og standardiserede ar-
bejdsgange indenfor HR, 
Kommunikation og Per-

sonale. 

Overgang til drift af ny 
model senest 1. august 
2017 

Målopfyldningen er ud-
skudt til 2018. Imple-
menteringen af ny model 
og arbejdsgange blev i 
foråret 2017 udskudt til 
1. januar 2018. Modellen

og de nye arbejdsgange
er under implementering.

Administrative effektivi-
seringer: Videreudvik-
ling af koncept for kon-

trakt- og leverandørsty-
ring til at understøtte 
realisering af finansielle 
mål vedr. IT- og ind-

købsområdet. 

Kontraktoverblik etab-
leret senest 1. august 
2017 

Konceptet for kontrakt-
styring er udviklet og 
aftalt i Indkøbsforum. 

Registreringen af kom-
munens kontrakter er 
forsinket, da der mangler 
en hensigtsmæssig sy-

stemunderstøttelse. Re-
gistreringen forventes 
afsluttet inden sommer-

ferien 2018. 

Økonomistyring: Øget 
fokus på at understøtte 
af den decentrale øko-
nomistyring gennem 

bedre systemunderstøt-
telse og en tydelig stra-
tegi for anvendelse af 
grunddata og ledelsesin-
formation. 

Datavalidering skal 
gennemføres for alle 
centre i 2017 

Målet er delvis opfyldt. 
Der er i 2017 arbejdet 
med en ny strategi for 
ledelsesinformation. 

Denne strategi skal kon-
kretiseres i løbet af 2018 
således at der kan tages 
højde for strategien ved 
indkøb af nyt økonomisy-
stem. 

It- og porteføljestyring: 
Konsolidering af sty-
ringssetup for it- og 

projektinvesteringer. 
Således at der etableres 
en fælles og anerkendt 
projektportefølje af 

kommunens vigtigst 
prioriterede, tværgåen-
de udviklings- og effek-
tiviseringsprojekter. 
Porteføljen indgår som 
led i budgetdrøftelser 

forud for budget 2018. 

Projektportefølje frem-
lægges på strategi-
seminar i april 2017 

Målet er opfyldt. Porteføl-
jestyring blev implemen-
teret i foråret 2017 og 

evalueres i første kvartal 
2018. 

CAS understøtter H-
MED’s arbejde med at 
reducere kommunens 
samlede gennemsnitlige 
fravær. Der måles på de 

iværksatte indsatser fra 

2016, således at de 
indsatser med størst 
effekt videreføres i 
2017. 4,5 pct. gennem-
snitligt sygefravær for 

hele kommunen 

4,5 pct. gennemsnitligt 
sygefravær for hele 
kommunen 

Det generelle mål ift. 
sygefraværsprocenten for 
hele kommunen er ikke 
opfyldt, der har været 
arbejdet med de be-

skrevne indsatser, men 

sygefraværet er stigen-
de. 
For kommunen som hel-
hed er sygefraværet ste-
get fra 2016 til 2017 fra 

5,5 % til 5,7 %. 
 Når sygefraværet opgø-
res i sygefraværstimer 
svarer dette til 
en stigning fra 2016 til 
2017 på 7.986 timer eller 
4,3 fuldtidsansat. 
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Der har været arbejdet 

med de indsatser vedta-
get i H-MED og Direktion 
for 2017. 
Evaluering af indsatsen 
er forelagt i H-MED de-

cember 2017 og center-
chef-gruppen i februar 
2018. 
I evalueringen indgik 
forslag til, at der i 2018 
skal fortsættes med nog-

le af indsatserne/ 
målene fra 2017, samt 
ved lokale indsatser. 

Ekstern revision: Ingen 
bemærkninger vedr. 
finansiel kontrol eller IT-

kontroller i 2017.  

Ingen revisionsbe-
mærkninger. 

Revisionsberetningen 
vedr. regnskab 2017 
modtages først primo 

maj 2018. Fremover 
opgøres målopfyldelsen 
med et års forskydning. 

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Det samlede driftsbudget udgjorde oprindeligt 128,3 mio. kr., som i løbet af året er korrigeret til et for-
ventet samlet forbrug på 115,3 mio. kr., og dertil en løbende nedjustering af udgifterne til diverse cen-
trale lønpuljer, der udmøntes i løbet af budgetåret.  

Regnskabsresultatet udgør 118,0 mio. kr., og der er dermed et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i for-
hold til korrigeret budget.  

Løn 
Det oprindelige lønbudget for centret var på 61,8 mio. kr., der over året er korrigeret til et forventet re-
sultat på 62,8 mio. kr., regnskabet viser et lille mindreforbrug på 1,7 mio. kr.  
Regnskabsresultatet dækker over en række bevægelser mellem CAS’ lønrammer og de øvrige centres 
rammer. Der er to årsager til dette. For det første administrerer CAS en række centrale (fælles) lønpuljer, 

som udmøntes over året, til at dække centrenes udgifter til fx barsler, seniorordninger, TR-, overens-
komst- og trepartskompensationer. I alt er der fordelt 12,4 mio. kr. til øvrige centre. For det andet er der 

givet tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. vedr. administrative effektiviseringer, hvor projekterne er blevet 
forsinket, og tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til barselspuljen, samt 2,2 mio. kr. til byrådets lønninger. 
Derudover er givet negativ tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedr. trepartsmidler, da der ikke er ansøgt om 
midler. 
Regnskabsresultatet er på 61,1 mio. kr. og viser et lille mindreforbrug på 1,7 mio. kr., det skyldes pri-
mært et mindreforbrug på barselspuljen på 1,2 mio. kr. på grund af færre barsler end forventet og min-

dreudgifter til elever er hovedsagligt pga. flere elevrefusioner end forventet.  

Øvrige udgifter Øvrige udgifter udgjorde i oprindeligt budget 87,1 mio. kr., som i løbet af året er korri-
geret til 76,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært forventningerne til leasingafgiften (huslejen) på SOLT-

Beløb i 1000 kr.

Løn 61.757 62.780 61.109 -648 -1.670

Øvrige udgifter 87.149 76.522 81.886 -5.264 5.363

Udgifter totalt 148.906 139.302 142.995 -5.912 3.693

Indtægter totalt -20.597 -24.013 -25.011 -4.414 -999

Nettobevilling i alt 128.309 115.289 117.983 -10.326 2.694

Tabel 1 Driftsregnskab for Center for Administrativ service fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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arrangementerne der blev nedjusteret med 10,0 mio. kr. pga. forventet lavere renteniveau og forvent-

ningerne til interne forsikringer (arbejdsskader blev nedjusteret med 1,0 mio. kr.) Derudover er der givet 
tillægsbevilling til Microsoft licenser 1,2 mio.kr. i merudgift.   
CAS administrerer en central effektiviseringspulje på indkøb og IT, som skal udmøntes i løbet af budget-
året. Efterhånden som gevinsterne på disse indsatser realiseres udmøntes de til de øvrige centres ram-
mer (inkl. CAS’ egen ramme) efter en godkendt fordelingsnøgle. I alt er der udmøntet besparelser til de 
øvrige centre på 2,0 mio. kr. I praksis betyder det, at der indenfor CAS’ samlede ramme er placeret ne-

gative budgetpuljer, som i løbet af året reduceres ved, at der omplaceres driftsmidler fra de øvrige cen-
tres rammer. Således vil rammens budget stige i løbet af budgetåret 

Det endelige regnskabsresultat på øvrige udgifter udgør 81,9 mio. kr., der giver 5,4 mio. kr.i merforbrug 
i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært et merforbrug på SOLT på 7,8 mio. kr., der er betalt 
en højere ”husleje”, dvs. renteforventningerne ikke har været tilstrækkelige til at forudsige ”husleje-

niveauet”. Der har der været et mindreforbrug på Interne forsikringspuljer 1,0 mio. kr. idet udgifterne ift. 
arbejdsskader og -ulykker pt. ligger under det forventede niveau. Det resterende mindreforbrug ligger 
spredt på aktiviteterne på dels centerets ramme og dels ramme fælles for alle – lønpuljer. 

Indtægter 

I det oprindelige budget udgjorde indtægterne 20,6 mio. kr., og i det korrigerede budget 24,0 mio. kr. 
Forskellen på 3,4 mio. kr. i merindtægter skyldes primært, at de forventede indtægter vedrørende Den 

centrale refusionsordning er øget på baggrund af den endelige restafregning vedrørende 2016. 
I regnskabet udgør indtægterne i alt 25,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt flere refusioner vedr. 
seniorjob end forventet, herunder berigtigelser fra tidligere år. 

De væsentligste afvigelser på henholdsvis løn, øvrige udgifter og indtægter gennemgås under tabel 2, 
hvor der tages udgangspunkt i de seks rammer, der i alt udgør centerets samlede budget. 

Center for administrativ service samt Personale og Forhandling 
Det oprindelige budget udgjorde 63,1 mio. kr. og det korrigeret budget 74,4 mio. kr. Forøgelsen på 11,3 
mio. kr. skyldes primært en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. på grund af forsinkelse af projekterne i admi-
nistrative effektiviseringer og tillægsbevilling til Microsoft licenser på 1,2 mio.kr. Der er udmøntet effekti-
viseringer på Indkøb, IT og effektivisering til andre centre for i alt 2,0 mio. kr. Derudover er CAS rammen 

tilført 1,2 mio. kr. fra lønpuljer (barsel og TR-kompensation) og overførsel af midler fra 2016 for i alt 1,2 
mio.kr. 
Bevægelser der går den modsatte vej, er indregnet forventede overførsler til 2018 på i alt 1,3 mio. kr. til 
implementering af ny organisering og ny opgaveportefølje i forbindelse med administrative effektiviserin-
ger. 

Regnskabsresultatet på 73,7 mio. kr. viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret bud-
get, som skyldes tilbageholdenhed.  

Rammen Personale og Forhandlings oprindelige budget udgjorde 8,1 mio. kr. og det korrigeret budget 
8,8 mio. kr. Forskellen skyldes primært omplaceringer af midler til stresscoach og sundhedsordningen til 
rammen. 
Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. 

SOLT, ADM bidrag m.v.  

Leasingafgifterne til SOLT består af afdrag, renter og diverse omkostninger. Leasingafgiften reguleres i 
forhold til de ændringer, der sker i renten for Nationalbankens Indskudsbeviser (NIBS). Referencerenten i 
aftalerne er EURIBOR. Afdrag på leasinggælden var i 2017 budgetlagt med 33 mio. kr.  

Beløb i 1000 kr.

Økonomiudvalget 128.309 115.289 117.983 -10.326 2.694

Center for administrativ service 63.130 74.390 73.695 10.565 -695

Personale og forhandling 8.097 8.848 8.764 667 -84

Solt, ADM bidrag mv 14.884 4.884 12.447 -2.437 7.563

Den centrale refusionsordning -14.792 -18.175 -18.130 -3.338 45

Fælles for alle - lønpuljer m.v. 47.394 34.523 30.560 -16.835 -3.963

Byrådet 9.596 10.820 10.648 1.051 -172

Nettobevilling i alt 128.309 115.289 117.983 -10.326 2.694

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Administrativ service fordelt på rammer
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Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable rente). Da leasingaftalerne er 
aftalt med variabel rente, kan forholdet mellem afdrag og rente ændre sig væsentligt. Samtidig er afta-
lerne og dermed restgælden påvirket af kursændringer, da afgifterne for skoler opkræves i euro (Jørlun-
de er undtaget). SOLT er uddybet i notat om Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån.  

Leasingafgiften består for Stenløse-aftalerne af afdrag og øvrige omkostninger (husleje). På renoverings-

aftalerne i Ølstykke indeholder leasingafgiften både renter og afdrag. På hovedaftalerne for Ølstykke af-
drages der først fra medio 2020, dvs. her er leasingafgifterne udelukkende renter og diverse omkostnin-
ger. 

Leasingafgiften er i 2017 budgetteret ud fra et forventet gennemsnitligt renteniveau på 0,9 % og en va-
lutakurs på 7,44. 

Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både renter og afdrag. Markedsrenten er 
4,68 %. Hertil kommer en rentemarginal på 0,25 %, Leasingafgiften betales i DKK. 

Renteniveauet har i 2017 været lidt lavere end budgetteret, idet den hele 2017 i gennemsnit har været -

0,65 % + rentemarginalen.  

Valutakursen bevægede sig i 2017 inden for intervallet 7,43 primo året til 7,44 ultimo året, hvilket har 
givet et mindre kurstab. 

Principperne for bogføring af SOLT blev i 2016 ændret efter aftale med revisionen, som betød, at afdraget 
i løbet af året bogføres pba. en prognosemodel, der bl.a. baserer sig på en forudsætning om faste afdrag. 
Det betyder, at hvis forudsætningerne afviger fra det reelle skal der sker en regulering ultimo året. 

I 2017 er den samlede leasingafgift på 52 mio. kr. heraf udgør afdraget samlet 37 mio. kr. på SOLT-
aftalerne, det betyder at 15 mio. kr. har været ”husleje”. Der er ekstraordinært afdraget 5,3 mio. kr. på 
SOLT aftalerne som følge af tilbagekøb af Sandbjergcenteret, der skulle sælges videre til behandlerskole-
ren. 

Det oprindelige budget til leasingafgiften (huslejen) mm. udgjorde 17,2 mio. kr., dette blev ved første 

budgetopfølgning reduceret med 6 mio. kr. og yderligere med 4 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 
begge reduktioner på baggrund af forventet lavere rente. I forhold til korrigeret budget er der et merfor-
brug på 7,8 mio. kr., det skyldes at forudsætningen om et afdrag som en konstant i prognosen, skal ju-

steres. Der er betalt en højere ”husleje”, dvs. renteforventningerne har ikke været tilstrækkelige til at 
forudsige ”husleje-niveauet”. 

Der er på administrationsbidrag m.v. budgetteret med indtægter for 2,3 mio. kr. og regnskabet viser en 

merindtægt på 0,2 mio. kr., der primært skyldes merindtægter på administrationsbidrag vedr. dagreno-
vation. 

Den centrale refusionsordning 
I det oprindelige budget udgør indtægterne 14,8 mio. kr., og i det korrigerede budget 18,2 mio. kr. For-
skellen skyldes primært, at de forventede indtægter vedrørende Den centrale refusionsordning er øget 
med 3,4 mio. kr. på baggrund af den endelige restafregning vedrørende 2016.  

Regnskabet svarer stort set til korrigeret budget. 

Fælles for alle – lønpuljer 
Det oprindelige budget udgør 47,4 mio. kr., og det korrigerede budget 34,5 mio. kr. Forskellen på 12,9 
mio. kr. skyldes primært, at lønpuljerne (barselspulje, TR/MED kompensation, resultatlønspulje og tre-
partspulje) er blevet fordelt til centrene i alt 13,6 mio. kr.  

Regnskabet viser en udgift på 30,6 mio. kr. Set i forhold til korrigeret budget er det mindreudgift på 4,0 
mio. kr., der primært skyldes færre barsler end forventet, mindreudgifter til arbejdsskader og flere refu-
sioner på seniorjobber. 

Byrådet 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på 1,2 mio. kr., skyldes primært 
lovbestemte eftervederlag (12 måneder i alt knap 1,0 mio. kr.) til den afgåede borgmester. 

Regnskabet viser i alt en mindreudgift på 0,2 mio. kr. 
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Løn En stor del af Centerets samlede budget anvendes til løn. Både til cente-
rets ansatte, men også til fælles lønpuljer samt løn til elever, seniorjobbe-
re, politikere mv. afholdes fra centerets ramme. 
Der er i 2017 brugt 61,1 mio. kr. til lønnen. Centerets faste medarbejde-
re, som er langt den største del, har omregnet til fuldtidsstillinger udgjort 
73,2 stillinger. 

2. IT Udover løn er det største udgiftsområde på centrets samlede ramme IT. 
IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse 
af KMD-systemer samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstede-
len af disse. Der har i alt været udgifter for 37,3 mio. kr. De fleste IT-
kontrakter er fastprisaftaler, men abonnement til IT-forsyningen er for-
brugsafhængigt, hvorfor der forekommer afvigelser ift. det budgetlagte. 

3. Den centrale refusi-
onsordning

Der er i regnskab 2017 hjemtaget refusion for 16,4 mio. kr. Dette er fore-
taget på baggrund af endelig restafregning vedrørende 2016, hvor der 

blev udbetalt til 120 personnumre. Endelig restregning vedr. 2017 vil 
blive afregnet i 2018. Derudover er der i 2017 modtaget 1,7 mio. kr. 
vedr. endelig restafregning for 2016. Forudsætningen for at hjemtage 
refusion er, at udgiften er større end de beløbsgrænser som udmeldes af 

ministeriet. 

4. Antal tjenestemands-
pensionister

I regnskab 2017 er brugt i alt 19,0 mio. kr. til pensionerede tjeneste-
mænd. Der udbetales til i alt 297 pensionerede tjenestemænd på forskel-
lige vilkår. Derudover har der været indtægter fra Sampension til 240 
egenpensioner og opsatte pensioner 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 
Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Det oprindelige budget var på 149 mio. kr., og indeholder mange aktiviteter hvor størstedelen forven-

tedes at falde i 1/12, og udsvingene skyldes, at flere aktiviteter var periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. 
De største udsving vedrører leasingafgiften til SOLT-projekterne og IT-området herunder basisbidraget 
til IT-forsyningen i januar. Det storeudsving i august skyldes effektiviseringspuljen vedrørende projekt 
Administrativ Effektiviseringer var periodiseret udmøntet til øvrige centre i august. Udsvinget ultimo 
året skyldes primært udmøntning fra lønpuljer og udgifter til komme- og regionsvalget. 

Det korrigerede budget udgjorde 139 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret bud-
get skyldes primært at leasingafgiften til SOLT-projekterne blev nedjusteret med 10 mio. kr. og projekt 
Administrativ Effektiviseringer blev forsinket. og der blev givet en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr.  
Derudover skyldes forskellen at lønpuljer (barsels-, senior-, TR-kompensations-, overenskomst- og 
trepartspulje) fordeles til centrene, når lønaftaler m.m. er indgået, og dermed reduceres CAS’s budget i 

takt hermed. Herudover er periodiseringen blevet kvalificeret i løbet af året. 
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Det største udsving mellem budget og korrigeret budget er i august dels på grund af forsinkelse af ad-

ministrative effektiviseringer og dels udmøntning af trepartsmidler til øvrige centre. Udsvingene i okto-
ber og november skyldes primært udmøntning af lønpuljer, en efterregulering (nettomindreudgift) fra 
Sampension vedr. tjenestemandspensioner. Derudover kompensation fra Staten vedrørende stigning i 
borgmestervederlaget og afhængige vederlag til øvrige medlemmer. Nedjusteringen af den forventede 
leasingafgift til SOLT-projekterne påvirker udsvingene april, juli og oktober. 

Regnskabet blev 143 mio. kr. Der er ikke de store forskelle i periodiseringen mellem korrigeret budget 
og regnskab udover sidst på året. Det skyldes primært større udgifter til leasingafgiften til SOLT-
projekterne end forventet i løbet af året samt dels mindreudgifter på lønpuljerne og dels på interne 
forsikrings puljer på grund af færre arbejdsulykker. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

I det oprindelige budget udgør indtægterne i alt 21 mio. kr. og størstedelen af indtægterne er refusi-

onsindtægter vedrørende Den centrale refusionsordning og seniorjob, de var begge periodiseret i 1/12 
dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. Herudover var der indtægter vedrørende administra-
tionsbidrag m.m., der hovedsagligt kommer ind i sidst på året. 

Det korrigerede budget udgør 24 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget 
skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra Den centrale refusionsordning er opjusteret med 3,4 mio. kr. 
på baggrund af den endelige restafregning vedrørende 2017. Dette er medvirkende til de større ud-

sving i marts og juli. Derudover skyldes forskellen i periodiseringen mellem oprindeligt budget og korri-
geret budget, at der er blevet bogført uregelmæssigt i månederne. 

I regnskabet udgør indtægterne 25 mio. kr. svarende til en merindtægt på netto 0,9 mio. kr., der pri-
mært skyldes flere refusioner vedr. seniorjob end forventet. Dette er primært årsagen til udsvingene 
mellem korrigeret budget og regnskab i december, udsvingene mart/april skyldes en forskydning i bog-
føringen. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 
Center for Administrativ Service har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktio-

ner i 2017. Tabellen nedenfor viser, at centret samlet for kommunen skulle effektivisere for i alt 10,6 
mio. kr. og har formået at realisere effektiviseringer for 3,4 mio. kr. vedr. Projekt Regnskab 2. del samt 

Indkøb og IT. 
Der er gennemført planlagte effektiviseringer for i alt 3,4 mio. kr. Årsagen til at regnskabsresultatet viser 
0 er, at der teknisk er tale om en omplacering mellem rammer (inkl. internt mellem CAS’ underliggende 
rammer).  

Øvrige reduktioner på i alt 5,8 mio. kr. er gennemført. 
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Der er afvigelser på nedenstående projekter: 

1. Effektivisering Serviceplatform, Monopolbrudsprogrammet er forsinket så gevinstrealisering er i

første omgang rykket ét år.

2. Projekterne under Administrative Effektiviseringer er under ét blevet forsinket. I 2017 gennem-
førtes delprojekt vedr. HR, Løn, Personale og Kommunikation med en forsinkelse, der betyder, at
der først kan hentes gevinster fra 2018. Dette kan ske med fuld årsvirkning.
For delprojekterne IT, Sekretariat og Økonomi er der også en forsinkelse, da disse projekter pga.

af omfanget af føromtalte delprojekt blev udskudt, således at de forventes påbegyndt i 2018 og
således har fuld årsvirkning fra 2019.

Beløb i 1000 kr.

Effektiviseringer indregnet i budgettet

Effektivisering Serviceplatform -103 0 -103

Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer -8.280 0 -7.114

- Heraf . projekt Regnskab 2. del. -1.166 0

Parat til Fremtiden - Indkøb og IT -2.256 0

Reduktioner

Reduktion af 3 stillinger i CAS -1.350 -1.350 0

Parat til Fremtiden - investeringsmidler -1.250 -1.250 0

Abonnementer -100 -100 0

Genforhandling af Fujitsukontrakter (IT) -300 -300 0

Telefoni og kopi -100 -100 0

Genforhandling af KMD-kontrakter og ændring af afregningsform -200 -200 0

IT-Tværgående -587 -587 0

Ansættelse af 2 kontorelever mindre i 2017 -160 -160 0

Arbejdsskade og ulykkes-forsikring -1.000 -1.000 0

Reduktion af Byrådets kompetencemidler -265 -265 0

Reduktioner af rådgivningsudgifter jf. Byrådet den 26.04.2017 0

Cen.ram Konsulentbistand -100 -100 0

Sekreetariat, advokatbistand -100 -100 0

Tværgående uddannelsesmidler -250 -250 0

Byråd kompetencemidler -50 -50 0

Nettobevilling i alt -17.617 -5.812 -7.217

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Administrativ service

Effektivise

ring/bespa

relse

Resultat 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag
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4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Center for Administrativ Service 
Under rammen Center for Administrativ Service er det valgt at beskrive bevægelserne på nedenstående 

udvalgte aktiviteter: 

Øvrig administration (cen.ram) 
Den primære bevægelse fra oprindelig budget 32,6 mio. kr. til 33,1 mio. kr. skyldes tilførte midler fra 

lønpuljer (barsel og TR-kompensation) i alt 1,2 mio. kr., reduktion af konsulentmidler 0,1 mio. kr. samt 
indregnede forventede overførsler til 2018 på 0,6 mio. kr. til implementering af ny organisering og ny 
opgaveportefølje i forbindelse med administrative effektiviseringer. 
Regnskabsresultatet på 32,9 mio. kr. viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret bud-
get, som skyldes tilbageholdenhed.  

Beløb i 1000 kr.

Center for administrativ service

Øvrig administration (cen.ram) 32.620 33.117 32.872 252 -245

HR og Kommunikation 220 220 142 -78 -78

Telefoni og kopi 825 675 644 -182 -32

IT, KMD 14.678 13.829 13.266 -1.413 -563

IT, Øvrige 2.250 2.634 2.970 720 336

Øvrig administration (sekretariat) 2.057 1.807 1.726 -332 -82

Administrative effektiviseringer (tidligere Parat til 

fremtiden)
-10.536 0 0 10.536 0

Prisme/SD 3.306 3.506 3.720 413 213

Ledelsesinformation 1.110 910 887 -223 -23

Monopolbrud -103 0 0 103 0

IT-forsyningen 15.248 16.438 16.102 854 -336

IT, Tværgående 500 300 395 -105 95

Øvrig administration (digitalisering) 36 36 94 58 58

Økonomistyring og Finans 918 918 876 -41 -41

Personale og forhandling

Personale og Forhandling 8.097 8.848 8.764 667 -84

Solt, ADM bidrag mv

SOLT 17.213 7.213 14.988 -2.225 7.775

Administrationsbidrag m.v. -2.329 -2.329 -2.541 -212 -212

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning -14.792 -18.175 -18.130 -3.338 45

Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Seniorjob 5.119 5.669 4.848 -270 -820

Elever 1.691 1.946 1.713 22 -233

Uddannelsespuljer m.v. 1.384 1.134 1.007 -378 -128

Krisehjælp 751 701 598 -153 -103

Øvrige 2.822 1.401 1.077 -1.746 -324

Lønpuljer 12.863 1.247 0 -12.863 -1.247

Tjenestemandspension 19.401 19.082 19.014 -388 -68

Interne forsikringspuljer 3.363 3.343 2.304 -1.059 -1.039

Byrådet

Byrådet 8.287 9.511 9.157 870 -353

Kommissioner, råd og nævn 382 382 276 -105 -105

Valg 928 928 1.214 286 286Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 128.309 115.289 117.983 -10.326 2.694

Tabel 4 Center for Administrativ service - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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IT, Fujitsu, Telefoni og kopi, IT, KMD og IT, Øvrige 
Samlet set for alle aktiviteterne er bevægelsen mellem oprindelig budget på 22,1 mio. kr. og korrigeret 
budget på 21,5 mio. kr. i alt 0,6 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at der er indregnet foreløbig over-
førsel til 2018 på 0,350 mio. kr. til opgradering af ESDH-system m.m., samt indregnet effektiviseringer 
vedr. IT/indkøb på 0,266 mio. kr. 
Regnskabet viser et lille mindreforbrug på i alt knap 0,1 mio. kr. 

Administrative effektiviseringer 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er dels en tillægsbevilling på grund af forsin-
kelse af projektet ”Omlægning af arbejdsgange og ny organisering af HR, Løn samt Kommunikation” og 
dermed manglende gevinstrealisering i 2017, samt omplaceringer mellem rammer, som følge af udmønt-
ningen af effektiviseringer, jf. beskrivelserne under afsnit 3.4. 

IT-Forsyningen og IT-tværgående  
Budgettet til IT-Forsyningen og IT-tværgående (licenser m.m.) var på 15,7 mio. kr. Det blev i løbet af 
året øget til 16,7 mio. kr. Dertil 1,2 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til Microsoft i form af ekstra an-
skaffelse af licenser på baggrund af kommunens forbrug, og den særskilte revision der har været. Derud-

over er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr., som skal overføres til 2018 til ESDH udgifter. 

Der er mindreforbrug på grund af ikke forbrugte midler på liniedrift. Derudover har IT-Forsyningen om-
lagt betalingsmodellen hvilket har medført en lille usikkerhed på årets resultat. Der har været ekstraordi-
nære licensomkostninger og omkostninger til Føderationsløsningen, som har været behæftet med en 
usikkerhed, og som derfor kan forklare årets mindreforbrug. 

Personale og Forhandling 
Budgettet på 8,1 mio. kr. blev øget til 8,8 mio. kr., det skyldes dels at der blev omplaceret midler til 

sundhedsordningen og stresscoach i alt 1,1 mio. kr., og dels er der indregnet foreløbige overførsler på 
0,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. vakante lønmidler m.m.  
Regnskabet viser et mindreforbug på 0,08 mio. kr., som følge af vakant stilling og tilbageholdenhed. 

SOLT ADM bidrag m.v. 
Der henvises til tabel 2., hvor SOLT og Administrationsbidrag er beskrevet. 

Den centrale refusionsordning 
Budgettet på 14,8 mio. kr. blev beregnet på baggrund af endelig restafregning vedrørende 2015. I løbet 

af 2017 er de forventede indtægter øget med 3,4 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. vedr. endelig restaf-
regning for 2016 som er modtaget i 2017, og en opjustering af forventningen til 2017 på 1,6 mio. kr. på 
baggrund af endelig restafregning 2016. Endelig restregning vedr. 2017 vil blive afregnet i 2018. 

Fælles for alle – lønpuljer m.v. 
Seniorjob 
Aktiviteten indeholder primært løn/kompensation til seniorjob ansættelser. 

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært en forventet stigning i antal senior-
jobbere, da Jobcentret ikke var i stand til dels at bremse tilvæksten af ansøgninger om seniorjob, samt at 
få nuværende seniorjobbere i ordinært arbejde hvilket betød en nettomerudgift påt 0,6 mio. kr. 

Der er en netto mindreudgift mellem korrigeret budget og regnskab på 0,8 mio. kr., det skyldes primært 
flere refusioner på seniorjobbere end forventet, herunder 0,6 mio. kr. i berigtigelser fra tidligere år. 

Elever 
Aktiviteten indeholder primært løn til administrative elever.   
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes at lønningerne blev tilpasset faktiske 

forhold der udløste en merudgift 0,2 mio. kr. og udmøntning fra barselpuljen på 0,05 mio. kr.  
Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab på 0,2 mio. kr., er hovedsagligt pga. flere elevrefusio-
ner end forventet.  

Uddannelsespuljer 
Aktiviteten indeholder primært rekrutteringssystem og uddannelsespuljer (uddannelser, foredrag m.v.). 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på 0,3 mio. kr. skyldes reduktion af puljen i 

forbindelse med byrådets beslutning om reduktion af rådgiverudgifter. 
Regnskabet viser et mindreforbrug 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, det skyldes at nogle af 
aktiviteterne i forbindelse i forbindelse med etableringen af HR-Partnere, Kommunikationspartnere og 
løn- og personalepartnere er udskudt til primo 2018.  
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Krisehjælp 
Omfatter krisehjælpsordning via Falck Healthcare til medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede 
hændelser der påvirker psykisk. 

Budgettet på 0,8 mio. kr. omfatter midler til 105 sager indenfor abonnementet, 21 ekstrasager og 142 
ekstra timer. Det blev ved 2. budgetopfølgning reduceret med ca. 45 ekstra timer svarende til 0,05 mio. 

kr., da der ikke var ansøgt så mange timer. 

Der er mindreforbrug på ca. 0,1 mio.kr., som skyldes at der alene har været i alt 123 sager i 2017, og 
der er ansøgt og bevilget færre ekstratimer. 

Øvrige  

Omfatter kompetenceudvikling og aktiviteter for MED og arbejdsmiljø, arbejdsmiljøudvalg, lokale AKUT-
midler, lægeerklæringer, Sundhedsordning for medarbejderne, kørsel, forsikringer vedr. Arbejdsmarke-
dets Erhvervssygdomsforsikring (AES) og Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede (AFU) mv. 
Det oprindelige budget udgjorde 2,8 mio. kr. og korrigeret budget udgør 1,4 mio. kr. Forskellen skyldes 
primært, at AES er omplaceret til aktiviteten Interne Forsikringer i alt 0,980 mio. kr. således at udgifter 

til arbejdsskader er samlet, samt Sundhedsordning for medarbejderne er omplaceret til rammen Persona-
le og Forhandling  i alt 0,5 mio. kr.  

Regnskabet på 1,1 mio. kr. viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., det skyldes hovedsagligt et 
mindre forbrug på 0,2 på MED/arbejdsmiljø, der skyldes at der i 2017 ikke blev afholdt H-MED-seminar, 
og færre udgifter til MED-dagen, hvor der i år alene var en ekstern oplægsholder. Derudover at udgiften 
til AFU er 0,1 mio. kr. mindre end forventet. 
På AKUT-midler er et mindreforbrug på 14.000 kr. AKUT-midlerne besluttes af overenskomstparterne ved 
overenskomstforhandlingerne, og skal bruges til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter indenfor over-
enskomstperioden, som løber indtil 1.4.2018.  Eventuelle uforbrugte midler skal derefter afregnes til par-

terne, de resterende midler i Egedal forventes forbrugt/disponeret inden udløbet af overenskomstperio-
den april 2018. 

Lønpuljer 
Oprindeligt budget til lønpuljer udgjorde i alt 12,9 mio. kr. og omfatter barselspulje på 7,5 mio. kr., seni-
orpulje på 0,2 mio. kr., TR/MED kompensation 1,3 mio. kr., Resultatlønspulje for ledelsesniveau 1 og 2. 

0,7 mio. kr. samt trepartspuljen 3,1 mio. kr.  

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes: 

Barselpuljen ved budgetopfølgningerne er blevet forhøjet med i alt 4,2 mio. kr. pga. et større antal for-
ventede barsler i 2017, og trepartspuljen blev reduceret med 2,2 mio. kr. på grund af færre ansøgningen 
til midlerne. 
Lønpuljerne (barsels-, senior-, TR-kompensations-, overenskomst- og trepartspulje) er fordelt til centre-

ne, i takt med at lønaftaler m.m. er indgået. Der er udmøntet trepartsmidler til PAU-elever pba. øget 
dimensionering på -0,6 mio. kr. og Jobcenteret, uddannelsesmidler -0,3 mio. kr. 
På lønpuljer er den samlede afvigelse 1,2 mio. kr. i mindre forbrug hvilket betyder, at der er fordelt min-
dre end det budgetterede. 
Mindreforbruget er primært på barselspuljen (1,2 mio. kr.), pga. færre antal barsler i 2. halvår end for-
ventet ved budgetopfølgningerne. 

Tjenestemandspensioner 
Omfatter løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister (politikere, statstjenestemænd indtil 
63,5 år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere og kommunale tjenestemænd), bør-
nepensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse.   
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på 0,3 mio. kr. skyldes dels en merindtægt på 
0,9 mio. kr. vedr. efterregulering af sager hvor forsikringen ikke var aktiveret og dels øgede pensionsud-

betalinger på 0,6 mio. kr. 
Det korrigerede budget på 19,1 mio. kr. svarer stort set til regnskabet på godt 19,0 mio. kr. 

Interne forsikringspuljer 
Omfatter udgifter til arbejdsskader mv, hvor Egedal Kommune er selvforsikret, en administrationsaftale 
med et forsikringsselskab som administrerer arbejdsskader og -ulykker, samt særskilt arbejdsskadefor-
sikring, som vil dække skader på flere personer med erstatningssum over 2,5 mio. kr. 

Budgettet er lagt i forhold til en aktuarberegning af forventede antal arbejdsskader og -ulykker, samt 
forventede udgifter hertil. 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, dels at AES er omplaceret fra aktivite-
ten Øvrige til aktiviteten Interne Forsikringer i alt 0,980 mio. kr. således at udgifter til arbejdsskader er 
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samlet, og dels blev forventningerne til udgifterne ift. arbejdsskader og -ulykker er nedjusteret i løbet af 

året med 1,0 mio. kr.    
Regnskabet på 2,3 mio. kr. viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, 
idet udgifterne ift. arbejdsskader og -ulykker pt. ligger under det forventede niveau i aktuarberegningen. 

Byrådet 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på 1,2 mio. kr., skyldes primært 

lovbestemte eftervederlag (12 måneder i alt knap 1,0 mio. kr.) til den afgåede borgmester. 
Folketinget besluttede en lønstigning for borgmestrene, som trådte i kraft den 1. januar 2017. CAS fik en 
tillægsbevilling til borgmestervederlaget samt afhængige vederlag til øvrige medlemmer finansieret af 
kassen. Efterfølgende har staten valgt at kompensere kommunerne, og den indgik i budgetopfølgningen i 
3. kvartal. Kompensationen gælder kun i 2017
Regnskabet på 9,2 mio. kr. viser i forhold til korrigeret budget på 9,5 mio. kr.et mindreforbrug på 0,4

mio. kr., primært på lønninger, repræsentation og kørsel.

Kommissioner, råd og nævn 
I forhold til budgettet på 0,4 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes færre aktivite-
ter i de enkelte kommissioner, råd og nævn, end antaget. 

Valg 

Regnskabet på 1,2 mio. kr. viser et merforbrug på 0,3 indenfor aktiviteten ”Valg” som skyldes engangs-
udgifter til initiativer, der skulle forøge stemmeprocenten, lovbestemt udvidelse af åbningstider på valg-
stederne og optælling af personlige stemmer på valgnatten. Overskridelsen er finansieret indenfor Byrå-
dets samlede ramme. 
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Direktion og Sekretariat 

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg
Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. 

Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og admini-
strative system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overordne-
de mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fagligt fyldestgørende grundlag til at træffe politiske 

beslutninger.  

Direktion og Sekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekretaria-
tet. 

Direktionen 

 Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktionen og den øvrige organisati-
on i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og ser-

vice.

 Direktionens budgetrammer indeholder budget til aflønning af Direktionen, centerchefer samt

personale knyttet til Direktionen.

 Der er i Direktionens budgetramme placeret tværgående puljer og budget til tværgående fælles-

udgifter.

Udviklingssekretariatet 

 Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen og består af direktionsassistenten

og fire udviklingskonsulenter.

 Fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i primært tværgående processer og
projekter med strategisk fokus, hvor organisationen har behov for assistance eller rådgivning.

 Medvirker til udvikling på tværs af organisationen, så helhed, sammenhæng og koordination sik-

res.

 Understøtter Byrådets, Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde.

 Understøtter desuden den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er
en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem brugertilfredshedsundersø-
gelser og borgerinddragelse.

Politiske udvalg: Økonomiudvalget 

2. Strategi og resultatmål
Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme 

Byrådets vision og strategiske mål. I 2017 var de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal samt 
Trivsel, læring og dannelse. 

Direktionen arbejder derudover med to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” og ’Strategisk ledel-
seskommunikation”. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Der opereres med et væsentlighedsniveau på 
5 %. Det betyder, at budgetafvigelser på 
mere end 5 % skal forklares ved budgetop-

følgningen. 

En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, 
hvor det præcise tidspunkt for udmøntning 
ikke er kendt. 

5 % Mindreforbruget i 2017 
udgør 3,9 % 

Direktionens strategiske og tværgående mål 

fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direk-
tionen og centerchefer. Direktionen priorite-
rer konsolidering af den igangværende og 
omfattende virksomhed. 

Den overordnede ramme for direktørernes og 
centerchefernes arbejde dannes af Byrådets 

Der har siden 2014 væ-

ret arbejdet med 3 faser 
af Parat til Fremtiden-
projekter. 
Udover de effektivise-
ringsprojekter, der er 
igangsat i regi af Parat til 
Fremtiden, er der i for-
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Planstrategi 2015 og dermed visionen samt 

de aktive 4-årige tværgående og strategiske 
mål og retninger samt Byrådets politikker. 
For at fremme ovennævnte udviklingstræk 
var der i 2017 fastsat tre fælles overordnede 
resultatmål 

for direktører og centerchefer: 
1. Helhedssyn og tværfagligt sammen-

hængende løsninger (kvalitet og ef-
fektivitet)

2. Tæt og transparent styring af aktivi-
teter og økonomi samt etablering af

prioriteringsberedskab på 5 % (første
gang den inden 15. februar), som
blev bragt i anvendelse i løbet af
2017 til at kompensere for, at budget
2017 ikke indeholdt en budgetsikker-
hedspulje

3. Strategisk ledelseskommunikation

Målene har taget udgangspunkt i ”en styrket 
kultur”, der gennem tværgående samarbejde 
om sammenhængende forløb skal sætte or-
ganisationen endnu bedre i stand til at handle 
i helheder under de samfundsmæssige vilkår 
med et fast fokus på kerneydelse og mål-

grupper. Målene er opfyldt med få undtagel-
ser, grundet udskiftning i Chefgruppen. 

Parat til Fremtiden er et ambitiøst effektivise-
ringsprogram, der skal gøre organisationen 
parat til at håndtere de kommende økonomi-

ske udfordringer ved at sikre en robust øko-
nomi med et økonomisk råderum på 125 mio. 
kr. med årsvirkning i 2018. 
De overordnede formål med Parat til Fremti-

den er at: 

 Fastholde kunde- og brugertilfredshed

 Fastholde medarbejdertilfredshed

 Øge effektivitet og råderum.

Indsatsen retter sig mod en kvalificering og 

implementering af fase II i Parat til Fremtiden 

– Økonomisk råderum. Fase II består af en

række effektiviseringshypoteser. De 125 mio.

kr. i Parat til Fremtiden adresserer de udfor-

dringer, som udsigten til en faldende driftsba-

lance på 50 mio. kr. og den demografiske

udvikling på 25 mio. kr. vil give.

Desuden skal der skaffes et økonomisk råde-
rum på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering

på tværs af de store serviceområder.

Programmet gennemføres, så brugertilfreds-
hed og medarbejdertilfredshed i størst mulig-
grad fastholdes. 

Afledt af arbejdet i 2016 med Parat til fremti-

den, er der indregnet effektiviseringer i bud-
get 2017-20, med en varig effekt på 138,8 
mio. kr. i 2018 og 150,7 mio. kr. i 2019. 
Summeres effekten i perioden 2015 – 2018, 
som var indsatsperioden for Parat til Fremti-

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

bindelse med budgetved-

tagelsen i 2016 og i 2017 
vedtaget en række effek-
tiviseringsindsatser. 

I budget 2016 blev der 

vedtaget budgetredukti-
oner på driftsområdet for 
ca. 39 mio. kr. 
Reduktioner, der var 
nødvendige for et budget 
i balance og reduktioner, 

som lå udover eller frem-
skyndede de effektivise-
ringer der allerede var 
budgetteret med – dvs. 
effekterne af bl.a. Parat 
til Fremtiden. 

En del af de vedtagne 
reduktioner har medført 
en nedjustering af et 
gældende serviceniveau. 
Men der er også en del 
reduktioner, som beteg-
nes effektiviseringer. Det 

er i de tilfælde, service-
niveauet fastholdes, men 
opgaven eller ydelsen 
leveres på en anden og 
mere effektiv måde, 
hvormed der opnås en 

økonomisk besparelse. 

I 2017 er Administrative 
Effektiviseringer fase II 

færdiggjort og imple-
menteret. Projektet har 
bestået i at kortlægge 

administrative arbejds-
gange på tværs af orga-
nisationen og fra decen-
trale institutioner til råd-
huset og omvendt. Be-
rørte medarbejdere har 
været med til at drive og 

gennemføre projektet – 
herunder stillet forslag til 
forenklede/nye arbejds-
gange. 

Administrative Effektivi-

seringer fase II har leve-

ret den budgetterede 
effektiviseringsgevinst på 
7,4 mio. kr. fra 2018. 
Endvidere er der gen-
nemført en standardise-
ring af arbejdsgange og 

koncentrering af ydel-
ser/viden vedr. kommu-
nikation, HR og persona-
leadministration, som 
fremover skal leveres fra 
Center for Administrativ 
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den, er der samlet indregnet effektiviseringer 

for 403,5 mio. kr. 

Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, 
at målene i Byrådets økonomiske politik op-
fyldes: 

 Overskud på kommunens løbende drift
er centralt for kommunens udvikling på
kort og langt sigt. Det betyder, at der i
budgetlægningen lægges vægt på at

forholdet mellem driftsudgifter og skat-
teindtægter mv. skal give et overskud,
der finansierer afdrag, SOLT-indskud og
anlægsbudgettet. Som overordnet mål-
sætning skal hvert år budgetteres med
et overskud på 175 mio. kr. på den lø-

bende drift.

 Af hensyn til budgetsikkerheden, og for

at imødegå udsving i likviditetsbehovet,
er det nødvendigt, at sikre en disponi-

bel kassebeholdning på 100 – 125 mio.
kr. ultimo året.

 For at sikre den økonomiske langsigte-
de holdbarhed skal den gennemsnitlige
kassebeholdning målt over de seneste

365 dage, udgøre minimum 180 mio.
kr.

Kommunen vil bidrage til at sikre overholdel-
se af de årlige aftaler mellem KL og Regerin-
gen om kommunernes økonomi, herunder 

rammerne for serviceudgifter og anlægsud-
gifter. 

175 
mio. 

kr. 

100-

125 

mio. 
kr. 

180 
mio. 

kr. 

Service til de øvrige cen-

tre/institutioner. 

Kommunens årsregnskab 
viser et overskud på 
driften på 147,1 mio. kr. 

Kassebeholdningen ulti-

mo 2017 udgør 149,8 

mio. kr. 

Kommunens serviceud-
gifter udgjorde i 2017 i 
alt 1.799 mio. kr., hvilket 

er 2,3 mio. kr. over op-
rindeligt budget. 
Bruttoanlægsudgifterne 
endte på 98,5 mio. kr., 
hvilket er 1,5 mio. kr. 
under oprindeligt budget. 

Ikke-finansielle 

mål: 

Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Kommunens samlede sygefravær skal under 
4,5 %. 

4,5 % Det samlede sygefravær 
ligger på 5,7 % i 2017, 
hvorfor målet endnu ikke 
er nået. 

De politiske strategiske mål 
Status på de tre politiske strategiske mål i 2017 er følgende: 

Trivsel, læring og dannelse: 
 Alle medarbejdere i dagtilbud blev undervist i metoden ICDP, som handler om styrkelse af rela-

tionerne mellem barn og voksen.
 Metoden ’Tæt på tværs’ blev implementeret gennem etablering af inddragende netværksmøder

og understøttende mødestrukturer ude på skolerne.
 Der blev oprettet musikprofilklasser på to af skolerne i Egedal Kommune, og musikkens dag

blev afholdt i samarbejde mellem skolerne.

 Der blev udarbejdet et katalog over tilbud fra foreningslivet og erhvervslivet som skolerne kan

benytte i arbejdet med ’Åben skole’.
Nogle af de 1-årige mål relaterede sig til udarbejdelsen og godkendelsen af den nye Børne- og ungepo-
litik. Godkendelsen af politikken er rykket til 2018, hvorfor disse mål først realiseres i nuværende ka-
lenderår. Det strategiske mål fortsættes i 2018 i regi af bl.a. den nye Børne- og ungepolitik. 

Ung i Egedal: 

 De unge kender til muligheder og tilbud for de 13-25 årige i Egedal

 Der skabes et sammenhængende ungeliv for de unge i Egedal

 En koordineret og forebyggende indsats for unge, der udviser bekymrende adfærd med risiko
for at udvikle mistrivsel

Resultatet af disse tværgående mål blev bl.a. udarbejdelsen af Egedals Børne- og Ungepolitik. Politik-
ken dækker både det almene og specialiserede område, og er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde i 
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en projektgruppe med ti unge og fem lokalpolitikere. Politikken har 5 spor: ”FÆLLESSKAB”, ”ALLE HAR 

EN STEMME”, ”LÆRING UDDANNELSE JOB”, ”IDÉ KULTUR” samt ”TRIVSEL TRYGHED”.  

Som forberedelse har 450 aktører givet inputs til politikkens fem spor. Derudover er ’Forebyggelse af 
ungdomskriminalitet’ blevet udarbejdet. Fokus herpå er at nedbringe bekymrende skolefravær samt at 
forbygge hashforbrug hos unge. Egedals Børne- og Ungepolitik samt Forebyggelse af ungdomskrimina-

litet forventes begge at blive godkendt i foråret 2018. Målet er afsluttet i 2017. 

Sund i Egedal: 
I 2017 fortsatte arbejdet med at implementere Byrådets Sundhedspolitik og Sundhedsstyrelsens 11 
Forebyggelsespakker jf. de etårige tværgående mål (under Sund Egedal). Implementeringen dækker 
både over en lang række konkrete tiltag fra Kommunens side samt en stor og bred kommunikations-

indsats, der opfordrer og informerer borgere, foreninger og erhvervsliv til at træffe det sunde valg.  
Kommunikationsindsatsen resulterede i over 60 større eller mindre historier på forskellige medier, hvil-
ket svarer til 1-2 historier om ugen – hele året.  
Historierne blev samlet og vinklet under sloganet ”Sund Egedal – hvad gør du?”, hvilket er med til at 
understrege, at alle har et medansvar for egen og andres sundhed via de valg de træffer. 
Selve arbejdet med at implementere Sundhedspolitikken er nærmere beskrevet i ’Opfølgning på im-

plementeringen af sundhedspolitikken 2017 – samlet’. 

Målet ’Sund Egedal’ sluttede ved udgangen af 2017, og Byrådet har i forbindelse med budget 2018 
besluttet at afsætte 200.000 kr. om året til den fortsatte implementering af Sundhedspolitikken og 
Forebyggelsespakkerne.  

Chefgruppen har desuden, understøttet af Udviklingssekretariatet, arbejdet videre med den strategiske 
udvikling af Kommunen i form de strategiske retningspile, der viser, hvilke strategiske fokusområder 
der er. 

Øvrige strategiske indsatser 
Derudover har Direktionen og Udviklingssekretariatet arbejdet med blandt andet følgende strategiske 
indsatser i 2017: 

Branding: Som led i Byrådets arbejde med udvikling af Egedal, hvor Planstrategien fra 2015 fastlagde 

visionen om ”Hverdag og fællesskab i bevægelse”, er der arbejdet med at skabe et brand for Kommu-
nen for at sætte aktivitet bag visionen. Brandet skal være med til at skabe en fælles retning og en 
tydelig identitet, og et større kendskab til Egedal. Dette arbejde er blandt andet mundet ud i, at Byrå-
det har vedtaget en fælles brandessens og kernefortælling. 

Tæt på tværs: Programmets formål er tidlig fokuseret indsats, hurtig og løbende opfølgning, helheds-
tænkning, tværfaglighed og udvidet samarbejde på tværs af en række centre. Programmet består af et 

børnespor og et voksenspor. Implementeringen af børnesporet er ved at være afsluttet. Implemente-
ringen af voksensporet er igangsat, og forventes afsluttet i løbet af 2018. 

Udvikling af skoleområdet: I 2017 har der været fokus på udvikling af skoleområdet, blandt andet i 
regi af det strategiske mål ’Trivsel, læring og dannelse’ og udarbejdelse af en ny samlet børne- og un-
gepolitik. Udviklingssekretariatet har understøttet denne udvikling ved i stort omfang at deltage i ar-
bejdet i form af en konsulent, der er fast tilknyttet CSD. 

Ny ejendomsstrategi og multifunktionelle kvadratmeter: Visionen for Egedal kommunens ejendomme 
er at danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring kerneopgaver som læring, 
omsorg, pleje, sundhed, fritidsaktiviteter, foreningsliv og administration. Udviklingssekretariatet har 
deltaget i arbejdet med at få udarbejdet en ny ejendomsstrategi, og efterfølgende i flere projekter, der 
blandt omhandler optimering af anvendelse af lokalerne og afdækning af kapacitet i Egedals dagsinsti-

tutioner. 

Integrationsstrategien: ”I 2017 er der udarbejdet en tværgående sammenhængende integrationsstra-
tegi baseret på erfaringerne med integration i Egedal. Integrationsstrategien tydeliggør de indsatser, 
som assisterer nye borgere i at komme hurtigt i arbejde, i skole eller uddannelse og få skabt et godt 
socialt netværk i kommunen. Integration er en proces, som lykkes bedst med aktive bidrag fra mange 
sider – fra borgeren selv, fra kommunen, fra erhvervslivet, lokalsamfundene og fra frivillige forenin-

ger.  

Den nye Chefgruppe: Chefgruppen blev i løbet af 2017 en ’ny gruppe’, idet 4 nye centerchefer kom til. 
Der er derfor arbejdet med – og i – den nye gruppe for at skabe de bedste muligheder for Egedals 
administrative topledelse, blandt andet med fokus på samarbejde, kommunikation og teambuilding. 
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Bycirklens jubilæer: I 2017 fejrede det fælleskommunale samarbejde mellem Ballerup, Frederikssund 

og Egedal 25 års jubilæum, ligesom samarbejde med den kinesiske by Wuxi havde 10 års jubilæum. 
Udviklingssekretariatet stod for planlægningen og afholdelsen af en række arrangementer i denne for-
bindelse. 

3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Det samlede oprindelige driftsbudget udgør 13,6 mio. kr. Driftsbudgettet er i løbet af året øget med 2,5 
mio. kr. til 16,2 mio. kr.  

Det skyldes følgende budgetkorrektioner: Der er tilført budgetmidler fra kommunens øvrige centre til 
indhentning af den negative pulje i budget 2017 på 5 mio. kr. vedrørende reduktion af kommunens udgif-
ter til rådgivere og konsulenter. Der er udmøntet 2,8 mio. kr. til Byrådets strategiske mål og 0,3 mio. kr. 

fra direktionens strategiske pulje. Endeligt er tilført midler til udmøntning af resultataflønning af chef-
gruppen. Der var ikke en budgetsikkerhedspulje i budgettet for 2017.  

Årsregnskabet viser et forbrug på 15,5 mio. kr. Det betyder, at der har været et merforbrug på 1,9 mio. 
kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget.  
Merforbruget vedrører budgetmidler til Byrådets strategiske mål samt direktions strategiske pulje.  

Regnskabet afspejler, at bevillingen til Direktion og Sekretariat er særegen, da en væsentlig del af bevil-
lingsanvendelsen finder sted ved en omplacering af budget til andre centre. 

Tabellen viser bevillingen opdelt på de tre direktørområder samt Udviklingssekretariatet. Den væsentlig-

ste afvigelse på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ligger på Kommunaldirektørens ramme og ved-
rører Byrådets strategiske mål samt direktionens strategiske pulje.  

Beløb i 1000 kr.

Løn 13.993 14.765 14.713 721 -52

Øvrige udgifter -354 1.398 852 1.205 -546

Udgifter totalt 13.639 16.163 15.565 1.926 -598

Indtægter totalt 0 0 -1 -1 -1

Nettobevilling i alt 13.639 16.163 15.564 1.926 -598

Tabel 1 Driftsregnskab for Direktion og Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

Beløb i 1000 kr.

Økonomiudvalget 13.639 16.163 15.564 1.926 -598

Kommunaldirektørens ramme 2.989 5.088 4.590 1.601 -498

Udviklingssekretariatet 3.297 3.173 3.106 -191 -67

Direktør m.a. CSS, CSO, CSD 2.729 2.953 3.173 445 220

Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM 4.624 4.948 4.694 70 -254

Nettobevilling i alt 13.639 16.163 15.564 1.926 -598

Tabel 2 Driftsregnskab for Direktion og Sekretariat fordelt på rammer

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

1. Interne og eksterne ud-
giftsdrivere

Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, 
puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt om-
fang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og 
administrative beslutninger. 

For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses 
for værende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil 

kræve finansiering fra budgetsikkerhedspuljen, som ikke var til stede i 
2017. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Forbruget afspejler ikke fuldt det oprindelige eller korrigerede budget. Det skyldes, at en væsentlig del 
af budgettet ikke registreres som et regnskabsmæssigt forbrug, men derimod ved budgetomplacering. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 
Direktion og Sekretariater har været pålagt at gennemføre en række reduktioner i 2017. Tabellen neden-

for viser i hvor høj grad disse er realiseret.  

Budget 2017 indeholdt en forventning om tilbageholdenhed med brug af eksterne rådgivere for 5 mio. kr. 
Det har alene været muligt at identificere reduktioner for 3 mio. kr., hvoraf hovedparten ikke er udgifter 

1

1

2

2

3

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget

Beløb i 1000 kr.

DOS17-101- Kontorartikler -46 -46 0

DOS17-102d Udviklingsteamets udviklingsmidler -56 -56 0

DOS17-103d Midler til Byrådets strategiske mål -1.000 -1.000 0

DOS17-104d Budgetsikkerhedspuljen -15.550 -15.550 0

Generel reduktion i ekstern rådgivning -5.000 -3.000 2.000

Nettobevilling i alt -21.652 -19.652 2.000

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Direktion og 

Sekretariat

Regnskab 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag

Effektivise

ring/bespa

relse
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til eksterne konsulenter. Det skyldes, at den oprindelige reduktionsblok var baseret på en ufuldstændig 

opgørelse af udgifterne i 2016. Byrådet besluttede at kassefinansiere differencen på 2 mio. kr. 

4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 4 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Beløb i 1000 kr.

Kommunaldirektørens ramme

Løn (Kommunaldirektør) 3.724 3.938 3.955 231 17

Egne midler (Kommunaldirektør) 129 129 147 18 18

Puljer -4.481 186 0 4.481 -186

Fællesområder 3.618 836 489 -3.129 -347

Udviklingssekretariatet

Udviklingssekretariatet 3.297 3.173 3.106 -191 -67

Direktør m.a. CSS, CSO, CSD

Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.640 2.865 3.110 470 245

Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 

CSO)
89 89 64 -25 -25

Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM

Løn (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
4.535 4.860 4.632 96 -228

Egne midler (Direktør med ansvar for 

CBS,JOB,CPK,CTM,CEI)
89 89 63 -26 -26

Intern Service

Vedligeholdelse 0 0 1 1 1Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 13.639 16.163 15.564 1.926 -598

Tabel 4 Direktion og Sekretariat - aktiviteter fordelt pr. ramme

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget
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Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån 

1. Formål, primære opgaver og politisk udvalg
• Formål
Kommunens finansielle poster omfatter renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån. Posterne er
udtryk for kommunens finansielle styring – i forhold til likviditet i form af skatteindtægter, lånoptag 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 2017 på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, fol-
ketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.

Kommunen lånefinansierer en række af sine anlægsprojekter. Ved lån er der en række økonomiske 

forpligtelser, som det er relevant at have fokus på, både ved låneoptag og efter lånene er indgået.  

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 andet.  

SOLT er betegnelsen for Egedal Kommunes ”Sælg Og Lej Tilbage”-aftaler, hvor kommunen leaser en 
række skolebygninger, som kommunen har solgt, men vil købe tilbage.  Det primære fokus er, at 
kommunen kan tilbagekøbe skolerne. SOLT Skal balancere, hvilket betyder, at depotet skal dække 
leasingafgift og tilbagekøb af skolerne. Derfor er det centralt, at der løbende følges med i depotets 
størrelse, der er betinget af afkastet fra kapitalforvalterne, restgældens størrelse og udviklingen i lea-
singafgiften, som påvirkes både af valutakurs og renteudvikling.  

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
Der er først for 2018 formuleret strategi og resultatmål for dette område. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat 

Samlet set har kommunens indtægter ved skatter, statstilskud og udligning udgjort 2.401 mio. kr. 
Dette er én mio. kr. mindre end budgetlagt, og vedrører primært tilbagebetaling af grundskyld.  
Der er i året givet tillægsbevilling til merindtægter for netto 6,9 mio. kr. Heraf 9,3 mio. kr. i form af 

den individuelle kompensation for fastfrysning af grundskyld og 2,4 mio. kr. som midtvejsregulering af 
beskæftigelsestilskud og statstilskud.  

I 2017 har der været renteudgifter på 0,8 mio. kr. på kontantindestående, pga. negativ rente. Dette er 
knap 50 % mere end oprindeligt budget. I august 2017 blev Byrådet forelagt en sag om Repo, der 
skulle vende renteudgifterne til indtægter, men et nyt EU-direktiv om investorbeskyttelse satte denne 
løsning i bero, da det blev uklart om kommuner kan benytte denne type finansielle instrumenter. For-
mentlig afklares dette i 2018 mellem Indenrigsministeriet, Finanstilsynet og KL. 

Der har i 2017 været 0,6 i nettoudgifter til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden. Det korrigerede 

budget var på 4,6 mio. kr. 
Der er samlet afdraget 37 mio. kr. på SOLT i 2017, hvilket afviger fra oprindeligt budget med 4 mio. 
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kr. Udgiften til husleje har været 15 mio. kr. hvilket afviger med 2,4 mio. kr. fra oprindeligt budget. 

Der er tilbagekøbt en del af Sandbjergcenteret, som er blevet solgt videre til behandlerskolerne. Salgs-
indtægten var på 5,3 mio. kr. Indbetalingsrækken på ca. 33 mio. kr. har været anvendt til at betale 
leasingafgift i stedet for at indbetale til depoterne, dette for at minimere transaktionsomkostningerne i 
depotet. Kapitalforvaltersalær har i 2017 været 0,2 mio. kr.  

Kommunens lånoptag er i 2017 på 33,73 mio. kr. og har finansieret udgifter til det fleksible familiehus, 
energistyring, og energioptimeringsprojekter. Kommunen har underskredet lånerammen med 50.000 
kr. hvilket er under bagatelgrænsen ift. låneudvidelse. Kommunens lånoptag var i 2016 noget lavere 
på 26,140 mio. kr. Kommunens samlede langfristede gæld ultimo 2017 udgør dermed ca. 509,3 mio. 
kr. ekslusive ældreboliger og SOLT(Sælg og lej tilbage). Det samlede afdrag har i 2017 været på 35,1 
mio. kr. og renteudgifterne på 10,4 mio. kr. eksklusive ældreboliger og SOLT(sælg og lej tilbage). 

Der har i 2017 været mindre udlån til betaling af ejendomsskatter, da færre borgere har benyttet mu-
ligheden, samtidig er der medio 2017 indfriet enkelte store lån, der betyder at det samlet beløb netto 
er mindsket væsentligt. Det oprindelige budget udgjorde 8 mio. kr. og den samlede udgift udgjorde 
ved årets udgang 2,2 mio. kr. 
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3. Driftsregnskab
3.1 Driftsregnskab 

Regnskabsresultatet er for kommunens finansielle område i 2017 på 2.328 mio. kr. med et oprindeligt 

budget på 2.397,8 mio. kr. 

Udgifterne vedrører hovedsagligt udligning til andre kommuner, tilsvar vedrørende udlændinge og regio-

nen, SOLT indbetalinger og afdrag på langfristet gæld, samt renteudgifter, der er udgifter til renter på 
langfristede lån, realkreditlån og indskud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til købsmoms. Det 
oprindelige udgiftsbudget var på 248,6 mio. kr. Det samlede udgiftsregnskab er på 1.407 mio. kr. For-
skellen mellem oprindeligt budget og regnskab er på 1.158,5 mio. kr.  

Indtægtssiden, hvoraf hovedparten udgør kommunens finansieringsgrundlag omfatter skatter, kommunal 
udligning, tilskud og renteindtægter. De største indtægter stammer fra skatterne og statslige tilskud der 
bidrager med 2.365,8 mio. kr. og dernæst renteindtægter fra SOLT, som dog er bundne midler. Da Ege-
dal Kommune valgte statsgaranteret skatteudskrivning for 2017 er der kun en mindre afvigelse mellem 
korrigeret budget og regnskab i forhold til skatteindtægter, fordi der i statsgarantien ligger, at de realise-

rede indtægter stort set svarer til budgettet.  

Det oprindelige indtægtsbudget var på netto 2.646,4 mio. kr. Regnskabsresultatet har udgjort 3.735 mio. 
kr. Dvs. der har samlet været en afvigelse på 1.1088,9 mio. kr. i indtægter for 2017. 

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater 

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 i 2017 ud fra egne 
skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udlig-
ningsbeløb. 

Byrådet besluttede i 2017, at tage imod statens tilbud om garanti. Der er 

for skatter, tilskud og udligning der tale om en stor prognosepræcision med 
et samlet regnskab der ligger blot 0,6 mio. kr. lavere end oprindeligt bud-
get og 4,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget. 

2. SOLT SOLT er kommunens sælg og lej tilbage aftaler der indbefatter en række 
kommunale bygninger i Stenløse og Ølstykke, hvor indtægter og udgifter 
skal balancere, og hvor kommunen årligt indbetaler ca. 33 mio. kr. 

Leasingafgiften er i 2017 budgetteret ud fra et forventet gennemsnitligt 
renteniveau på 0,9 % og en valutakurs på 7,44 kr. Leasingafgiften betales i 
euro. 

Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både ren-

ter og afdrag. Markedsrenten er 4,68 %. Hertil kommer en rentemarginal 
på 0,25 %. Leasingafgiften betales i DKK. 

Huslejen for SOLT udgør i oprindeligt budget 17,2 mio. kr. og afdrag 33 
mio. kr. 

Renteniveauet har i 2017 været lidt lavere end budgetteret, idet den hele 

Beløb i 1000 kr.

Udgifter 248.568 361.129 1.407.113 1.158.545 1.045.985

Indtægter -2.646.417 -2.629.599 -3.735.296 -1.088.879 -1.105.697

Nettobevilling i alt -2.397.848 -2.268.470 -2.328.182 69.666 -59.712

Tabel 1 Driftsregnskab for Skat, Tilskud og udligning, renter og SOLT fordelt på udgifter og 

indtægter

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017

125
Retur til indhold



2017 i gennemsnit har været -0,65 % + rentemarginalen. 

Valutakursen bevægede sig i 2017 inden for intervallet 7,43 primo året til 
7,44 ultimo året, hvilket har givet et mindre kurstab. 

I 2017 er den samlede leasingafgift på 52 mio. kr. heraf udgør afdraget 

samlet 37 mio. kr. på SOLT-aftalerne, det betyder at 15 mio. kr. har været 
”husleje”. Der er ekstraordinært afdraget 5,3 mio. kr. på SOLT aftalerne 
som følge af tilbagekøb af Sandbjergcenteret, der skulle sælges videre til 
behandlerskoleren jf. sag nr. 16/15715 om Salg af Sandbjerg Skole - be-
slutning - Lukket punkt. 

Principperne for bogføring af SOLT blev i 2016 ændret efter aftale med 
revisionen, som betød, at afdraget i løbet af året bogføres pba. en progno-
semodel, der bl.a. baserer sig en forudsætning om faste afdrag. Det bety-
der, at hvis forudsætningerne afviger fra det reelle skal der sker en regule-
ring ultimo året. 

Det oprindelige budget til leasingafgiften blev ved første budgetopfølgning 

reduceret med 6,2 mio. kr. og yderligere med 4 mio. kr. ved tredje bud-
getopfølgning begge reduktioner på baggrund af forventet lavere rente. I 
forhold til korrigeret budget er der et merforbrug på 7,8 mio. kr., det skyl-
des at forudsætningen om et afdrag som en konstant i prognosen, skal 
justeres. Der har både været et højere afdrag end budgetteret og der er 
betalt en højere ”husleje”, dvs. renteforventningerne har ikke været til-
strækkelige til at forudsige ”husleje-niveauet”. 

3. Lån Kommunens lånefinansierer de projekter der kan lånefinansieres jf. be-
stemmelserne i lånebekendtgørelsen. De langfristede lån har en løbetid på 
25 år, hvor de påvirker kommunens økonomi med afdrag og renter. I bud-
gettet indgår de lån kommunen allerede har, og forventede afdrag og ren-
ter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. 

Byrådet har i 2017 godkendt lånoptagelse for 33,739 mio. kr. En opgørelse 
af forbruget for låneberettigede projekter viser, at lånerammen er under-
skredet med 50.000 kr., hvilket ikke giver anledning til et forhøjet lånoptag 
indenfor regnskabssupplementsperioden. Lånet er i 2017 optaget som et 

fastforrentet lån, da den europæiske centralbank forventer rentestigninger 
medio 2019. 

4. Finansindtægter og -
udgifter

Renteindtægter og -udgifter kan variere ganske meget i positiv og negativ 
retning, hvilket kan være svært at forudsige. Niveauet er lagt ud fra for-
ventninger til udvikling i renteniveauet jf. de overordnede udmeldinger fra 
Nationalbanken. 

Grundet negative indlånsrenter har der i 2017 været renteudgifter på 
kommunens indestående i banken på ca. 0,8 mio. kr. Kommunen beslutte-

de derfor, at indgå en repo-aftale, som er udskudt til 2018, da der blev 
sået om tvivl om det var lovligt for kommuner med et nyt EU direktiv der 
skal beskytte investorer. 

Tabel Regnskab for SOLT

Beløb i 1000 kr. 

Leasingafgift 16.613 6.813 14.772 -1.841 7.959

Afdrag på leasinggæld 33.000 47.300 36.985 3.985 -10.315

Kapitalforvalterhonorar 600 400 216 -384 -184

Udtræk fra depot -50.213 -54.513 -51.973 -1.760 2.540

Afkast fra depotet -17.213 -7.213 -12.078 5.135 -4.865

Balancesum 0 0 0 0 0

Indbetaling til SOLT-depoterne 

fra kommunen

32.137 32.137 32.137 0 0

Restfinansiering fra 2016 0 13.085 13.085 0

Nettobevilling i alt 32.137 45.222 45.222 13.085 0

Korrigeret 

budget 2017

Regnskab 

2017

Afvigelse ift. 

Opr. Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 

budget 

2017
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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. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab 
Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Forskydningen mellem budget og regnskab i februar beror på bl.a. forskydninger i ATP-bidrag. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Grafen afspejler i februar og marts, at indtægterne ved grundskyld blev modtaget én måned før forven-

tet.  

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2017 
I forhold til Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån har der været en række prioriteringsforslag 
der indgik i budgetvedtagelsen. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad disse er realiseret.  
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Tabel 3 viser, at der i budget 2017 indgik tre prioriteringsforslag for 2017. I forhold til dækningsafgift er 
det ikke blevet opkrævet og derfor er regnskabsresultatet nul. Dette forventes opkrævet i 2018. I forhold 

til grundkapitaltilskud til boliger målrettet flygtninge er dette ikke blevet opkrævet i 2017, derimod er 
anskaffelsessummen som betinger tilskuddets størrelse ændret og med sag nr. 17/15076 er udgiften 
opjusteret til 10,891 mio. kr. Udgifterne forventes først at falde i 2019. I budget 2017 indgik et forventet 
lånoptag på 23 mio. kr. til ”Parat til Fremtiden – Energioptimering af tekniske anlæg, lånoptag og af-
drag”. Lånoptag blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 nedjusteret fra 23 mio. kr. til 14 mio. 

kr., hvilket også blev regnskabsresultatet for 2017.  

4. Aktivitetsregnskab
4.1 Aktivitetsregnskab 

Tabel 2 angiver regnskabet for 2017 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Beløb i 1000 kr.

CBS17-105 D: Opkrævning af dækningsafgift for 

offentlige ejendomme på kommunalt ejede plejeboliger
-344 0 -344

CAS17-01: Grundtilskud skal ses sammen med 

anlægsudgiften
2.588 0 2.588

CEI17-01 A: Parat til Fremtiden - Energioptimering af tekniske anlæg, 

lånoptag og afdrag.
-23.000 -14.000 -9.000

Nettobevilling i alt -20.756 -14.000 -6.756

Regnskab 

2017

Afv. ift. 

Effektivise

rings-

forslag

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner for Skat, Tilskud og udligning, renter 

og SOLT

Effektivise

ring/bespa

relse
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Tabel 2 viser de forventede nettotal for hovedområderne for det finansielle område. 

Renteindtægter og øvrige renteindtægter 

Regnskabet for aktiviteterne renteindtægter og øvrige renteindtægter viser et samlet resultat på -2,7 
mio. kr. Det er 2 mio. kr. færre indtægter end oprindeligt budget og 1 mio. kr. i merindtægter i forhold til 
korrigeret budget. Afvigelserne skyldes, at der i 2017 har været et lavere renteniveau, men ikke så lavt, 
som de forventninger der blev lagt ind i korrigeret budget.  

SOLT afkast 
SOLT indtægterne i 2017 er afkastet fra kommunens depoter. Afkastet er på 12,1 mio. kr., hvilket er 4,9 

mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Oprindeligt var der budgetlagt med indtægter på 17,2 mio. kr. 

som medio 2017 blev nedjusteret til 7,2 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at de finansielle markeder i 
2017 var påvirket af flere væsentlige usikkerhedsmomenter, bl.a. effekten af det amerikanske valg i 
2016, usikkerhed om Nordkorea mm. der samlet set betød et lavere resultat. 

Renteudgifter 
Renteudgifterne på i alt 12,6 mio. kr. omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån og ind-

skud i pengeinstitutter. I forhold til oprindeligt budget er der en afvigelse på 0,5 mio. kr. Afvigelsen er en 
smule højere sammenlignet med korrigeret budget på 0,7 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes, at ren-
teudgifterne i korrigeret budget blev opjusteret for meget. 

Beløb i 1000 kr.

Renteindtægter -15 -135 -1 14 134

Øvrige renteindtægter -4.705 -1.678 -2.686 2.019 -1.008

SOLT (afkast) -17.213 -7.213 -12.078 5.135 -4.865

Kommunal udligning 130.740 130.740 130.740 0 0

Bloktilskud til kommuner -52.932 -52.932 -52.932 0 0

Udligning af selskabsskat -11.772 -11.772 -11.772 0 0

Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder
4.668 4.668 4.554 -114 -114

Tilskud og tilsvar vedr. udlændinge, netto 10.908 10.908 10.908 0 0

Beskæftigelsestilskud -61.260 -59.484 -59.484 1.776 0

Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen -4.560 -4.560 -4.560 0 0

Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -6.120 -6.120 -6.120 0 0

Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.224 -4.224 -4.224 0 0

Udviklingsbidrag til regionen 5.653 5.653 5.652 -1 -1

Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet -11.244 -11.244 -11.244 0 0

Styrkelse af hjemmesygepleje -612 -612 -612 0 0

Renteudgifter 13.102 13.322 12.595 -506 -727

Øvrige renteudgifter 28 28 23 -5 -5

Refusion af købsmoms 0 0 195 195 195

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 

(personskat)
-2.113.131 -2.113.147 -2.113.147 -16 0

Afregning af selskabsskat mv. -26.506 -26.506 -26.506 0 0

Grundskyld -245.713 -255.055 -254.340 -8.627 715

Øvrige skatter og afgifter -8.525 -8.525 -8.133 392 392

SOLT (afdrag og indbetalingsrække) 32.684 48.269 45.526 12.842 -2.743

Balanceforskydninger i CAS -21.729 77.226 17.625 39.354 -59.601

Balanceforskydninger i CSS 0 0 170 170 170

Balanceforskydninger i CSD 0 0 4 4 4

Balanceforskydninger i CBS 1.403 502 3.380 1.977 2.878

Balanceforskydninger i CPK 8.000 2.500 2.127 -5.873 -373

Balanceforskydninger i CTM 0 0 1 1 1

Balanceforskydninger i CEI 0 0 1.751 1.751 1.751

Låneoptagelse -45.076 -33.739 -33.739 11.337 0

Deponeringer for lån 5 5 0 -5 -5

Afdrag på lån 30.298 34.655 38.104 7.807 3.449

Nettobevilling i alt -2.397.848 -2.268.470 -2.328.182 69.626 -59.752

Oprindeligt 

budget 

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

ift. Opr. 

Budget

Afv. ift. 

Korrigeret 

Budget

Tabel 2 Skat, Tilskud og udligning, renter og SOLT - aktiviteter fordelt pr. ramme
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Tilskud og udligning – indtægter 

Nettoindtægten udgør 173,1 mio. kr. Den består af beskæftigelsestilskud på 59,5 mio. kr., statstilskud 
inkl. efterregulering for 52,2 mio. kr., tilskud vedrørende udlændinge for 22,9 mio. kr., tilskud til styrkel-
se af likviditet med 11,2 mio. kr. udligning af selskabsskat med 11,8 mio. kr. tilskud vedrørende ældre-
plejen med 10,7 mio. kr. og tilskud vedrørende dagtilbud med 4,2 mio. kr. og tilskud til akutfunktioner i 
hjemmesygeplejen med 0,6 mio. kr.   
De realiserede indtægter fra tilskud og udligning er 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, og stem-

mer præcist til korrigeret budget.  

Skatter 
Skatteindtægterne på i alt 2.402,1 mio. kr. består primært af den kommunale indkomstskat med 2.122,4 
mio. kr. ekskl. skatteloft, og ejendomsskatter med i alt 260,2 mio. kr. inklusiv den særlige kompensation 
for fastfrysning af grundskyld. Dertil kommer selskabsskat med 26,5 mio. kr.  

Tilskud og udligning – udgifter 
Udgifterne udgør 174,7 mio. kr. Den væsentligste post er kommunens bidrag til den kommunale udlig-
ning med 130,7 mio. kr. Dertil kommer udligning ved. udlændinge med 33,8 mio. kr. Udviklingsbidrag til 
regionen koster 5,7 mio. kr. og bidrag til kommuner i hovedstadsregionen med særlige økonomiske van-

skeligheder koster 4,6 mio.kr.  

Refusion af købsmoms 
På refusion af købsmoms er en mindre afvigelse på 0,2 mio. kr. der skyldes for meget hjemtaget refusion 
pga. indtægtsdækket virksomhed, hvor kommunen har indtægter fra husleje.  

Skatteudgifter 
Dækker kommunens bidrag ved det skrå skatteloft. 

SOLT (afdrag, indbetalingsrække og hævning i depot) 
Udgifter til afdrag på SOLT udgør i 2017 45,5 mio. kr. heraf udgør afdrag 37 mio. kr. Det øvrige omfatter 
hævningen i depoter og kommunens indbetaling til SOLT depotet på 45,8 mio. kr. i 2017 med en mod-
post med et tilsvarende beløb (32.684.000 kr. i indbetalingsrække fra 2017 og 13.084.808 kr. i restbeta-
ling fra 2016). Modposten til indbetalingsrækken er oprettet efter aftale med revisionen, for at undgå 
dobbelt bogføring i forhold til kommunens bankoverførsler.  

Balanceforskydninger i CAS 
Nettoudgiften udgør 17,6 mio. kr. Afvigelsen som mindre forbrug fra korrigeret budget udgør 59,6 mio. 

kr. og skyldes bl.a. afvigelser i forhold til kommunens kassebeholdning. 

Balanceforskydninger i CBS 
Udgiften i CBS udgør 3,4 mio. kr. og ligger 2,9 mio. kr. højere end korrigeret budget. 

Balanceforskydninger i CPK 
Udgiften udgør 2,1 mio. kr. og ligger dermed 0,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget og 5, 9 mio. kr. 
lavere end oprindeligt budget, der skyldes nedjustering af lån til betaling af ejendomsskatter. 

Balanceforskydninger i CEI 
Udgiften udgør 1,8 mio. kr. og skyldes indbetaling til Parkeringsfonden der er oprettet i forbindelse med 

Egedal Rådhus og Sundhedscenter. 

Lånoptagelse 
Indtægten fra lånoptagelse udgør 33,7 mio. kr.  Der er ingen afvigelse fra korrigeret budget, men oprin-
deligt budget lå 11,3 mio. kr. højere og udgjorde 45 mio. kr. Lånoptag er betinget af forventede lånebe-
rettigede udgifter, som også er blevet lavere end oprindeligt budget. 

Deponeringer for lån 
Deponeringer for lån udgør 0 mio. kr. 

Afdrag på lån 
Udgiften udgør 38,1 mio. kr. i 2017. Det er 3,4 mio. kr. højere end korrigeret budget og 7,8 mio. kr. 
højere end oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes, at afløbsprofilen for enkelte af kommunens lån er æn-

dret.  
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Personaleoversigt 

Personaleoversigt 2014-2017 – Fordelt på hovedkonto 

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i årsværk. 
Oversigten tæller alle personer, som har været aflønnet af Egedal Kommune, det vil sige både fastansat-

te og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i perso-
naleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyansattes ferie fratrækkes.  

Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I den personaleoversigt som er opdelt på 

centre, er elever og personer i jobtræning skilt ud. 
Ser man på det samlede personaleforbrug i perioden 2014 – 2017, er der tale om et fald på 57,7 årsværk 
over en 4-årig periode. 

Personaleoversigt 2014-2017 – Fordelt på centre 

Det totale personaleforbrug i 2017 var på 2.773,5 årsværk. 

Direktører og Sekretariater 
Direktion og Sekretariat har anvendt 7,7 årsværk i 2017. Det er 0,2 årsværk mere end sidste år, og er 

påvirket af stillingsledighed og nedsat tid fra 2016. 

Faldet fra 2015 til 2016 skyldes, at direktionen er reduceret fra 4 til 3 direktører. Dertil blev én medar-
bejder omplaceret til Center for Ejendomme og Intern Service. 

Center for Administrativ Service 
Fra 2014 til 2017 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i Center for Administrativ Service steget fra 60,5 til 
73,2 svarende til en samlet stigning på i alt 12,7 årsværk. 
Nettostigningen dækker over, at der i perioden både er tilført en række opgaver til det samlede område, 

men modsat også, at der er sket en række effektiviseringer og reduktioner, der har betydet, at stillinger 
er nedlagt.  
I december 2014 blev der oprettet en ny afdeling i Center for Administrativ Service; Digitalisering og 
Effektivisering og der blev i den forbindelse tilført nye opgaver, normeret til i alt 9 årsværk. Afdelingen 

Antal fuldtidsansatte 2014 2015 2016 2017

 0  Byudvikling, bolig og miljø 39,22 36,59 44,92 47,03

 1  Forsyningsvirksomheder m.v. 4,61 4,63 3,67 3,91

 2  Vejvæsen 17,39 17,36 17,13 18,31

 3 Undervisning og kultur 899,29 883,65 864,84 849,57

 4  Sundhedsområdet 95,09 81,48 74,05 69,47

 5  Social- og sundhedsvæsnet 1.392,41 1.371,24 1.358,71 1.405,49

 6  Administration m.v 369,52 372,52 375,40 366,02

Fuldtidsstillinger i alt 2.817,53 2.767,47 2.738,72 2.759,80

Antal fultidsstillinger 2014 2015 2016 2017

Direktion og Sekretatiater 9,9 8,4 7,5 7,7 

Center for Administrativ Service 60,5 64,9 76,8 73,2 

Center for Skole og Dagtilbud 1.430,4 1.426,0 1.409,5 1.405,5 

Center for Sundhed og Omsorg 405,9 428,1 440,3 466,3 

Center for Borgerservice 104,6 102,2 99,8 95,5 

Jobcenter 50,3 64,1 57,3 59,0 

Center for Social Service 359,1 342,0 338,1 352,7 

Center for Ejendomme og Intern Service 56,4 51,2 45,7 45,2 

Center for Teknik og Miljø 71,2 69,3 66,1 65,3 

Center for Plan, Kultur og Erhverv 79,4 77,8 76,5 75,1 

Ordinært ansatte i alt 2.627,6 2.634,0 2.617,6 2.645,5 

Beskæftigelsesordninger 30,8 10,4 24,7 36,0 

Elever 115,3 92,9 67,9 63,6 

Jobtræningsordninger 15,9 7,4 4,2 4,2 

Seniorjob 27,9 22,8 24,4 24,4 

Fuldtidsstillinger i alt 2.817,5 2.767,5 2.738,7 2.773,5 
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blev bemandet ved overførsel af personale fra øvrige Center for Administrativ Service -afdelinger og fra 

Center for Borgerservice. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling til opnormering af digitaliseringsom-
rådet med 3 årsværk. Opnormeringen er finansieret ved effektiviseringer på it-kontrakter.  
I januar 2016 blev der oprettet et centralt regnskabsteam i Center for Administrativ Service. Teamet 
varetager regningsbetaling og bogføring for hele Egedal Kommune. Teamet blev bemandet ved over-
førsel af medarbejdere fra de øvrige centre (medarbejdere som fulgte med deres opgaver eller dele af 
deres opgaver). Netto blev der tilført 10 årsværk fra øvrige centre.   

Fra 2016 er medarbejderen i sundhedsordningen overført til Center for Administrativ Service fra Center 
for Sundhed og Omsorg,  
Faldet fra 2016 til 2017 på 3,6 årsværk dækker over 3 årsværk i personalereduktioner i forbindelse med 
budgetvedtagelsen, samt yderligere 3 årsværk som følge af administrativ effektiver – Regnskab 2. del, på 
grund af opsigelses varsler er effekten i 2017 på ca. 4,7 årsværk. Der blev i 2017 oprettet en stilling som 
Contract Manager, og der har været ansat en stresscoach i 2017 med henblik på at nedsætte det samle-

de sygefravær i hele organisationen. 
Resten dækker hovedsaligt over vakancer og midlertidige ansættelser 

Center for Skole og Dagtilbud 
Fra 2016 til 2017 er antallet af fuldtidsstillinger i Center for Skole og Dagtilbud faldet fra 1.409,45 til 

1.405,52 fultidsstillinger, svarende til 3,93 årsværk. 
For folkeskoler inkl. SFO samlet er der en reduktion på ca. 14 årsværk, hvilket dels skyldes et lidt lavere 

antal klasser i skoleåret 2017/2018 end i 2016/2017, dels en budgetreduktion på lederstillinger, holdde-
ling og normering i SFO. 
Klubberne er forøget med ca. 2 stillinger på grund af svagt stigende medlemstal. 
I integrerede daginstitutioner er der en stigning på ca. 8 årsværk, hvilket skyldes en stigning i børnetal. 
Der er reduceret med ca. 2 stilling på Tandplejen på grund af en tilpasning af personalestaben så det 
svarer til lønbudgettet. 
I særlige dagtilbud og klubber er der en forøgelse med ca. 2 stillinger, hvilket skyldes en opnormering af 

antallet af pladser i særlige dagtilbud. 

Center for Sundhed og Omsorg 
Samlet set er der en stigning i antal årsværk i Center for Sundhed og Omsorg fra 440 årsværk i 2016 til 
466 årsværk i 2017, svarende til 26 årsværk.  
På Inde-området har der været en tilvækst på 15 årsværk primært grundet åbningen af det nye plejecen-

ter Egeparken. Derudover er der tilkommet en række projekter finansieret af puljemidler primært inden-
for Værdighedsmilliarden og Klippekortsordningen, hvilket samlet har tilføjet 15 årsværk yderligere. Der 
er også gennemført en række prioriteringsforslag, hvilket er den primære årsag til de resterende års-

værk, som er en reduktion på 4 årsværk. 

Center for Borgerservice 
Personaleforbruget i Center for Borgerservice udgør 95,5 årsværk, hvilket svarer til en formindskelse på 

4,3 årsværk ift. 2016. Denne formindskelse skyldes flytning af arbejdsopgaver til Jobcenter.    
Årsværket på 95,5 fordeler sig følgende måde:  
Bibliotekerne 24,3 årsværk, Borgertorvet 14,5, Borgerkontakt 9,9 og Den Tværfaglige Myndighed 42,8 
årsværk. 4 årsværk vedr. brugerstyrede hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95, 96 og 119, 
som ikke er administrativt personale.  

Jobcenter 

Personaleforbruget under Jobcenteret i 2017 er steget med 1,7 årsværk i forhold til 2016, som følge af, 
at området for forsørgelsesydelser er overflyttet fra Center for Borgerservice til Jobcenteret medio 2017. 
For resten af Jobcenterets område er personaleforbruget stort set uændret i forhold til året før. 

Center for Social Service 
I 2017 er der samlet set 352,7 fuldtidsstillinger i Center for Social Service. Det er en stigning på 14,6 

årsværk siden 2016. Den primære årsag ses på det forbyggende børneområde, hvor der er lavet en lokalt 
forankret indsats vedrørende en flygtningefamilie. Denne indsats alene står for en stigning på 8,4 års-
værk. Derudover ligger der en stigning på 2,3 årsværk på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. 
Stigningen vedrører etableringen af et nyt aktivitetstilbud til tilknytning til centret. På det administrative 
område er der en stigning på 3,3 årsværk. Stigningen vedrører 1 årsværk til Tæt På Tværs – Handicap-
pede børn, 1 årsværk vedrørende kontraktsporet på voksenhandicap området, og 1,3 årsværk i CSS Se-
kretariatet. Denne stigning vedrører primært en reorganisering, hvor der er omlagt en ledelsesstilling til 

en udviklingskonsulent. Lederstillingen er nedlagt i 2015 og udviklingskonsulenten er ansat i 2017. På 
centrets udekørende § 85 teams ses en stigning på 0,9 årsværk i forhold til 2016. Normeringen er ikke 
ændret, så ændringen til vakancer i forbindelse med almindeligt personaleudskiftning. Endeligt ses et fald 
på 0,3 årsværk vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Der har aldrig været ansat kommunalt personale på 
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dette område. Det handler om udbetaling af § 41 merudgifter, som er blevet fejlregistreret som et perso-

naleforhold i 2015 og 2016. 

Center for Ejendomme og Intern Service 
Center for Ejendomme og Intern Service har anvendt 45,2 årsværk i 2017. Det er 0,5 årsværk mindre 
end i 2016, hvilket skyldes stillingsledighed.  
Faldet mellem 2015 og 2016 skyldes at Redningsberedskabet blev udskilt i Frederiksborg Brand & Red-

ning I/S. I 2015 blev der anvendt 51,2 årsværk. Det var et fald på 5,2 årsværk i forhold til 2014. Det 
skyldes tekniske servicemedarbejdere, der blev omplaceret til skolerne. 

Center for Teknik og Miljø 
I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 66,1 til 65,3 årsværk, 
hvilket skyldes at en projektansættelse er ophørt med udgangen af 2017.    

Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Det samlede antal medarbejdere er faldet fra 76,5 årsværk til 75,1 årsværk i 2017. Centeret har i forbin-
delse med byudviklingen fået tilført en ny planlægger og en ekstra byggesagsbehandler i 2018 og 2019. 
Samtidig er antallet af mellemledere reduceret, bl.a. findes der ikke en souschef på idrætsafdelingen 

længere. Derudover er afdelingen Ejendom og GIS lagt sammen med afdelingen for Byggesag og afdelin-
gens lederstilling for Kultur og Fritid er ikke genbesat.
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Regnskab 2017 kan downloades på www.egedalkommune.dk Klik på ”Om Egedal kommune” – her-

efter ”Kommunens Økonomi”. 
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