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Forord
Vi kan præsentere ganske pæne resultattal 
for 2016, der viser at Egedal Kommune har en 
økonomi med en balance mellem indtægter og 
udgifter. Samtidig holder vi os tæt på det loft for 
kommunernes service-udgifter, som KL og rege-
ringen har aftalt. Dermed undgår vi sanktioner.

Når indtægter og udgifter er gjort op, viser det 
samlede resultat på det skattefinansierede om-
råde et overskud på 101 millioner kroner. 

Ved årets udgang havde vi indtægter for 2.400 
millioner kroner og driftsudgifter for 2.229 mil-
lioner kroner, hvilket giver et overskud på den 
løbende drift på 171 millioner kroner. 

Det er meget tæt på den politiske målsætning 
om et årligt driftsoverskud på mindst 175 mil-
lioner kroner for at sikre en robust og mod-
standsdygtig driftsøkonomi. Regnskabsresultatet 
er dog regnskabs-teknisk positivt påvirket af en 
refusion af købsmoms på 29,3 mio. kr. som er 
indregnet efter regnskabsreglerne. 

Driftsoverskuddet finansierede i 2016 anlægsud-
gifter for 70,7 millioner kroner og brugerfinan-
sierede udgifter for 5,8 millioner kroner.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at kom-
munens økonomi er under et voksende pres, 
fordi flere og flere borgere efterspørger vores 
serviceydelser. Det gælder eksempelvis på æl-
dreområdet og det specialiserede socialområde. 

Den væsentligste årsag til regnskabsresultatet 
er, at alle centre i kommunen er blevet bedre 
til - måned for måned – at styre efter de interne 
budgetprognoser, der med stadig større præci-
sion fortæller, hvordan økonomien vil udvikle sig 
hen over året. 

Det betyder, at vi ser færre dyre tillægsbevil-
linger end de tidligere år, der tærer på kassebe-
holdningen og udfordrer økonomistyringen.

En anden årsag er, at Byrådet i slutningen af 
august 2016 trak i den økonomiske håndbrem-
se, der øjeblikkeligt satte farten på serviceud-
gifterne ned - uden at det direkte påvirkede 
den borgernære service. Økonomiudvalget og 
Byrådet handlede rettidigt på prognoser, der 
advarede om, at udgifterne til især de ældre, 
skolerne og det specialiserede socialområde 
risikerede at blive markant højere end forventet 
i det oprindelige budget. 

Målet med den øko-
nomiske opbrems-
ning var samlet set 
at nedbringe ser-
viceudgifterne med 
22 millioner kro-
ner. Det lykkedes. 
Driftsresultatet blev 
styrket med 22,4 
millioner kroner og 
kom tilbage i ba-
lance.

På det grundlag kunne man fristes til at trække 
i ’håndbremsen’ igen. Det var effektivt, men 
absolut kun en nødløsning, der ikke hører til i 
værktøjskassen med gode økonomiske styrings-
redskaber, fordi det bremser unuanceret og ef-
terlader organisationen med sløjfede aktiviteter 
og ubesatte stillinger.

Byrådet er imidlertid også bevidst om, at god 
budgetstyring ikke er hele løsningen for at sikre 
en sund økonomi. Derfor sætter vi løbende nye 
initiativer i gang, der kan give den bedst mulige 
borgerservice for færrest mulige penge.

Et af de initiativer, der allerede er godt i gang, er 
indsatsen ’Parat til Fremtiden’, hvor målet er, at 
finde varige effektiviseringer for i alt 125 millio-
ner kroner inden udgangen af 2018 og skabe et 
større politisk handle- og råderum. 

Foreløbigt har vi iværksat effektiviseringer, der 
har en varig effekt på 138,8 millioner kroner i 
2018 og 150,7 millioner kroner i 2019. Udfordrin-
gen er, at det med årene bliver sværere og svæ-
rere at effektivisere; det vil sige, at kunne gøre 
det billigere eller bruge færre ressourcer - vel at 
mærke uden at sænke serviceniveauet over for 
borgerne.

Regnskab 2016 har alt i alt givet os et godt ud-
gangspunkt for at kunne styre økonomien gen-
nem 2017. Vi slæber ikke en tung ubalance ind i 
et nyt budgetår, hvor det er strengt nødvendigt 
at undgå ekstra driftsudgifter for at kunne holde 
balancen ind i 2018 og 2019.

 

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 overblik 
over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden 
af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”.

Regnskabet for 2016 omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Indhold i Årsrapport
• Årets gang

• Regnskabsvurdering

• Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

• Befolkningsudvikling

• Bevillingsoverholdelse

• Omkostningsbaseret balance

• Noter til regnskabet

• Driftsudgifter fordelt efter art

• Anlægsoversigt

• Beretninger 

• Personaleoversigt
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Indhold i bilag til Årsrapport
• Regnskabspraksis

• Målopfølgning

• Investeringsoversigt og bemærkninger hertil

• Nettooverførsler

• Specialregnskaber

• Leasingforpligtelser

• Renteswap

• Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

• Afskrivninger

• Værdiansættelser

• Obligatoriske oversigter
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De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 209 om kommunernes bud-
get- og regnskabsvæsen, revision m.v. af 27. februar 2017, at årsregnskabet skal aflægges af Øko-
nomiudvalget 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 be-
handles af Byrådet, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Byrådets af-
gørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august. 

De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsmini-
steriets ”Budget- og regnskabssystem”.

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

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 2016 for Egedal Kom-
mune.

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 19. april 2017.

 

Karsten Søndergaard  Lars Wilms 
Borgmester   Kommunaldirektør
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Januar 

Nyt ministerbesøg i det unikke sundhedscenter
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger Egedal Sundhedscenter for at opleve ’det nære 
sundhedsvæsen’ i praksis og høre om kommunens hjælp til demente.

KLIK OG LÆS MERE

Så er Egedal Kommune på Facebook!
Egedal Kommune går på Facebook med en mission om at vise en ny side af kommunen med hurtig 
borgerservice, rum til fælles dialog og gode historier om alt det der sker i Egedal.

KLIK OG LÆS MERE 

Plan klar for smukt boligområde i Smørum
Byrådet vedtager en lokalplan for det helt nye og naturskønne boligområde ved Dyvelåsen i 
 Smørumnedre. Op mod 65 parcelhusgrunde kommer i udbud.

KLIK OG LÆS MERE
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Februar

Innovationsfestival blev et godt springbræt
Egedal Kommune evaluerer innovationsfestivalen, der involverede en masse borgere midt i novem-
ber og sætter sine spor i 2016. Netto kostede festivalen 600.000 kroner.

KLIK OG LÆS MERE

Borgmester: Virksomheder skal trives i Egedal
’Det er jer vi lever af. Derfor skal I trives’. Sådan lyder det fra borgmester Willy Eliasen på nytårs-
kuren i 2016, hvor 100 erhvervsfolk, politikere og beskæftigelsesministeren deltager.

KLIK OG LÆS MERE

Plejecenter med gårdhave og hjemlig hygge
1. april åbner det bæredygtige Plejecenter Egeparken i bydelen Egedal By med 72 hjemlige lejebo-
liger, lyse fællesrum og en smuk gårdhave.

KLIK OG LÆS MERE
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Marts

Ny politik for en værdig ældrepleje
Social- og Sundhedsudvalget sender et udkast til en ny ’Værdighedspolitik for en værdig ældre-
pleje’ i høring. Politikken sætter blandt andet fokus på begrebet ’selvbestemmelse’ – retten til at 
bestemme mest muligt over eget liv. Med politikken følger 6,3 millioner kroner til bedre ældrepleje.

KLIK OG LÆS MERE

Foråret sætter skub i salg af byggegrunde
De naturskønne byggegrunde i Egedal Kommune er efterspurgt som aldrig før. Det gælder specielt 
parcelhusgrundene ved Dyvelåsen i Smørum, der forventes udsolgt, så snart de sendes i udbud.

KLIK OG LÆS MERE

Mindre syge og mere veloplagte medarbejdere
Færre sygedage og bedre forebyggelse af stress. Det er målet i en stor indsats for medarbejderne i 
Egedal Kommune, der i 2016 har fokus på at skabe trivsel og balance i en travl hverdag.

KLIK OG LÆS MERE
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April

Unge fester for årets ungdomskommune

Lørdag aften den 9. april fejrer flere hundrede unge, at Dansk Ungdoms Fællesråd(DUF) har kåret 
Egedal Kommune til at være Årets Ungdomskommune 2016. Det sker med en stor fest fyldt med 
prisoverræk-kelse, diskotek, lounge, juicebar, grillpølser og graffitikunst.

KLIK OG LÆS MERE

Arkitektfirmaet Arkitema designer byrum
Arkitema Architects designer byrum til nye bydele i Egedal Kommune. Egedal Kommune har udpe-
get Arkitema Architects som vindere af opgaven om at udvikle byrums- og landskabsdesign til de to 
kom-mende bydele, Egedal By og Dyvelåsen.

KLIK OG LÆS MERE

Egedal samler hjælpen til udsatte og familier
Mange borgere har brug for en mere helhedsorienteret og tværfaglig hjælp. Derfor samler Egedal 
Kommune familierådgivning, socialpsykiatri, rusmiddelteam og en række andre aktiviteter under et 
tag i Tofteparken. 

KLIK OG LÆS MERE
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Maj 

Festival i Egedal angriber København
Giv agt! Hjemmeværnet rykker ind for at sætte ekstra meget fut i renæssancefestivalen ’Svenske 
Slaget i Smørum’, der i 2016 genopfører kampscener fra Stormen på København i 1659. 

KLIK OG LÆS MERE

Dampmaskine koger ukrudt væk i Egedal
Ingen kemikalier, gasbrændere eller lugejern. Som den første kommune i landet fjerner Egedal nu 
ukrudtet på de offentlige veje med en ’dampmaskine’. Det er mere effektivt og sparer både penge 
og CO2.

KLIK OG LÆS MERE

Egedal varsler forbud mod sprøjtemidler
Som den første kommune i Danmark gør Egedal brug af en særlig paragraf for at beskytte drik-
kevandet i et nyt beskyttelsesområde. 33 grundejere og landmænd bliver varslet om et totalt for-
bud mod sprøjtemidler i et 67 hektar stort område, hvor der pumpes rent drikkevand op til 30.000 
mennesker. Grundejerne får tilbudt erstatning.

KLIK OG LÆS MERE
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Juni

Har du talt med din lokalpolitiker?
I sensommeren skal politikerne sætte sig sammen for at drøfte næste års budget, men borgerne kan 
allerede før sommerferien møde politikerne for at tale om, hvad der giver mest værdi at prioritere. 

KLIK OG LÆS MERE

Vi gør 2016 sunde ting - sammen
Siden Sundhedspolitikken blev vedtaget, har Egedal Kommune sat gang i en lang række initiativer 
som understøtter temaerne i den nye politik.

KLIK OG LÆS MERE

Privat hjemmepleje-firma konkurs
Det private hjemmepleje-firma Pareta Care, der leverer hjemmepleje til 130 borgere i Egedal, går 
konkurs. Egedal Kommune sætter et beredskab i værk for at sikre hjælp til alle de berørte borgere

KLIK OG LÆS MERE
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Juli

Succes med it-eksperter på skoler
Det er blevet sjovere og mere lærerigt at gå i skole i Ballerup, Furesø og Egedal. Sådan lyder er-
faringerne fra et it-mentorprojekt, hvor teams af lærere og pædagoger får hjælp til at indarbejde 
digitale værktøjer i undervisningen.

KLIK OG LÆS MERE

Regnvåd bjørneklo skyder i panik

Egedal Kommune fortsætter denne sommer med at bekæmpe den giftige Kæmpe-Bjørneklo, men 
desværre trives den godt med regnvejr og sætter lige nu masser af panikskud. 95 steder bliver der 
givet varsel om at fjerne planten. 

KLIK OG LÆS MERE

Kongeskrænten i Smørum solgt

Smørums smukke perle Kongeskrænten bliver solgt, og der skal opføres 66 nye attraktive og miljø-
venlige boliger.

KLIK OG LÆS MERE
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August

Egedal siger nej til råstofudgravninger
Egedal Kommune siger ’nej tak’ til Region Hovedstadens forslag til nye råstofudgravninger efter 
sand og grus i tre store områder tæt på landsbyerne Søsum og Ledøje. Kommunen vil dog godt an-
erkende et behov for mindre udgravninger, der hvor motorvejen til Frederikssund skal fœrdiggøres.

KLIK OG LÆS MERE

Egedals udgifter i 2016 stiger for meget
Egedal Kommunes budget for 2016 er under pres på grund af stigende serviceudgifter. Derfor 
indstiller Økonomiudvalget til Byrådet at der bliver skruet ned for udgifterne og indført ansættel-
sesstop. Desto bedre opbremsningen bliver i 2016, jo bedre går vi ind i 2017, lyder budskabet fra 
borgmesteren.

KLIK OG LÆS MERE

Rådhus får pris for enestående grønt tag
Egedal Kommune modtager en særlig skandinavisk pris for sin bemærkelsesværdige bæredygtige 
taghave, tegnet af SLA Landskabsarkitekter.

KLIK OG LÆS MERE
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September

Støjberg ser på flygtningesucces
Integrationsminister Inger Støjberg kommer til Egedal for at se nærmere på, hvordan det er lykkedes 
den nordsjællandske kommune at få knap hver anden flygtning i løntilskud eller virksomhedspraktik.

KLIK OG LÆS MERE

Budgetforlig: Stram styring frem mod 2018
Et enigt byråd i Egedal indgår en aftale om næste års budget, der lægger op til at 2017 bliver et 
’overgangsår’ med stram økonomistyring og en reform på skoleområdet for at opnå en sund og ro-
bust økonomi i 2018 og 2019. Aftalen reducerer serviceudgifterne i 2017 med 62 millioner kroner, 
hvilket især rammer administration og ledelse.

KLIK OG LÆS MERE

Babyer på Plejecenter Egeparken
Babyer er livsbekræftende og skaber smil og glæde. Egedal Kommune inviterer mødre og deres ba-
byer til at besøge de ældre på Plejecenter Egeparken. 

KLIK OG LÆS MERE



22Årets gang 2016 Årsrapport 2016

Oktober

Kommuner går sammen om nyt forsyningsselskab
Mere effektiv drift og udvikling af forsyningssektoren står på den fælles agenda, når ni kommuner 
går sammen om at drive forsyningsselskab.

KLIK OG LÆS MERE

Maskot og 100 børn planter 400 træer
Hundrede skolebørn fra Stengårdsskolen i Ølstykke planter 400 små træer for at skabe et bedre 
klima. Børnene får hjælp af Egedal Kommunes nye skud på stammen; det rodløse egetræ Ege.

KLIK OG LÆS MERE

Egedal med til fest for dansk musik
En lang række musikere, amatører og frivillige ildsjæle i Egedal deltager for første gang i den årlige 
fest for dansk musik. En række kendte musikere som Julie Maria, Orhan Özgür og Christine Skou 
deltager.

KLIK OG LÆS MERE
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November:

Dansk-kinesisk samarbejde fornyet 
De tre kommuner Egedal, Frederikssund og Ballerup fornyer for tredje gang samarbejdsaftalen 
med den kinesiske storby Wuxi. Det politiske samarbejde gavner både erhvervslivet og uddannel-
sesinstitutionerne.

KLIK OG LÆS MERE

Ingen skal dø alene
Egedal Kommune og Røde Kors Egedal opstarter et samarbejde omkring Vågetjenesten i Egedal. 
Samarbejdet skal øge fokus på dem som ikke selv har valgt at være alene i de sidste timer.

KLIK OG LÆS MERE

Indsats virker: Færre sygedage
Sygefraværet i Egedal Kommune falder til 5,3 procent. Det sker efter en betydelig indsats blandt 
ledere og medarbejdere for at nedbringe sygefraværet og forebygge stress. Især skoler og dagtil-
bud oplever færre sygedage.

KLIK OG LÆS MERE
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December:

Egedal By vokser med 300 nye boliger
Byudviklingen går rask fremad i Egedal Kommunes nye bydel Egedal By. Arkitekterne Schmidt 
Hammer Lassen har tegnet de næste 300 lejligheder og byhuse som AFP Rådgivning skal opføre. 
De første boliger ventes klar til indflytning i 2018.

KLIK OG LÆS MERE

Natur langs Mølleøen bliver Naturpark
Naturpark Mølleåen, hvis smukke natur strækker sig ind i Egedal, Furesø, Frederikssund og Allerød 
Kommuner, bliver det 10. naturområde, som Friluftsrådet optager i mærkningsordningen Danske 
Naturparker.

KLIK OG LÆS MERE

Egedals borgmester stopper 31. januar
Danmarks ældste borgmester, Willy Eliasen beslutter sig for at trække sig fra posten i Egedal Kom-
mune et lille år før tid. Det sker den 31. januar 2017, hvor han 1. februar overdrager borgmester-
stolen til udvalgsformand Karsten Søndergaard (V).

KLIK OG LÆS MERE
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Regnskabsvurdering
Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet.

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
I 2015 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2016. Aftalen tager udgangs-
punkt i den økonomiske ramme, som lå til grund for 2015 budgettet. Økonomiaftalen mellem re-
geringen og kommunerne omfatter alle kommuners samlede anlægs- og serviceudgifter og lægger 
begrænsninger på kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i 2016. Samtidig stilles der krav 
om, at kommunerne under ét skal holde skatterne i ro.

Med aftalen blev der endvidere indført et kommunalt omprioriteringsbidrag. For Egedal Kommune 
svarer det til netto 3,5 mio. kr., der blev indregnet som en reduktion i service fra 2015 til 2016. Det 
kommunale omprioriteringsbidrag falder bort fra 2018 med økonomiaftalen for 2017, og erstattes 
af et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Det blev med økonomiaftalen bestemt, at regeringen skulle yde et ekstraordinært finansieringstil-
skud i 2016 på 3.500 mio. kr. for at styrke kommunernes likviditet. Egedals Kommunes andel udgør 
11,2 mio. kr. I 2015 modtog Egedal til sammenligning 14,9 mio. kr. i finansieringstilskud.

Budgetaftalen for 2016 – 2019
Den 7. oktober 2015 vedtog et enigt Byråd kommunens budget for 2016 – 2019 med udgangspunkt 
i den økonomiske politik.

Budget 2016 afspejlede, at de politiske partier var enige om vigtigheden af, at der fortsat blev ført 
en stram økonomisk politik, der sigter på at ruste Egedal til fremtidens demografiske og struktu-
relle udfordringer.

Budgettet blev lagt under vanskelige forudsætninger. Befolkningen bliver ældre, hvilket sammen 
med aktivitetsstigninger på tunge velfærdsområder, samt et øget behov for mere komplekse ydel-
ser på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde betyder, at udgifterne stiger kraftigt. 
For at være på forkant har Kommunen igangsat initiativet ”Parat til Fremtiden”, hvis mål er at le-
vere økonomisk råderum i form af effektiviseringer, driftsoptimering og strukturændringer for op 
mod 125 mio. kr. Det er varige budgetreduktioner på bl.a. administration.

Byrådet måtte i budget 2016 dermed forholde sig til et stort pres på serviceudgifterne samt drifts-
balancen og kassebeholdningen. Derfor indebar budget 2016 en række reduktioner i den borger-
nære service for at sikre en forsvarlig økonomisk styring.

De økonomiske mål
Egedal Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlæg-
ning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Byrådets mål om et overskud på driftsba-
lancen på 175 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 100-125 mio. kr.
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Servicerammen og anlægsrammen angiver Egedal kommunes andel af de samlede service- og an-
lægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Tabel 1 De økonomiske mål i 2016

Tabel 1 De økonomiske mål
Hele mio. kr. 

Servicerammen 1 Overholdes 1.766 1.765 1.790 1.769

Anlægsrammen 2 Overholdes 105 105 121 99
Driftbalance - overskud 175 mio. kr. - 110 115 171

Kassebeholdning 3 100-125 mio. kr. - 68 157 135

Byrådets mål Udmeldt/ 
krav Opr. Budget Korr. Budget Regnskab

1 Vejledende teknisk serviceramme udmeldt af KL.

2 I 2016 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,61 mia. kr.  Rammen 
indeholder bruttoudgifter.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Regnskabet viser, at serviceudgifterne endte 4 mio. kr. højere end oprindeligt budget, hvilket er 
meget lavere end i både 2015 og 2014, hvor servicerammen blev overskredet med henholdsvis 48 
og 26 mio. kr. I forhold til anlægsudgifterne er regnskabet 6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. 
Overskuddet på driften er 171 mio. kr., dvs. 61 mio. kr. højere end oprindeligt budget, hvilket er 
tæt på Byrådets mål om et overskud på 175 mio. kr. Overskuddet skal sikre den strukturelle ba-
lance som indebærer, at resultatet af den ordinære drift primært skal kunne finansiere anlægsud-
gifterne. 

Kassebeholdningen var oprindelig budgetlagt til 68 mio. kr. men kommunen gik ud af året med 135 
mio. kr. i kassebeholdningen.

Økonomisk opbremsning i 2016
Det pæne resultat for udgifterne på service samt driftsbalancen er afstedkommet af en aktiv øko-
nomisk styring, da det med budgetopfølgninger for 2016 blev tydeligt, at der var behov for økono-
miske tilpasninger, Byrådet besluttede derfor i august 2016, at der var behov for påholdenhed, op-
bremsning af alle aktiviteter, der ikke var sat i gang endnu og ansættelsesstop for at fastholde en 
fornuftig økonomisk udvikling. Det skulle inden udgangen af 2016 give besparelser for 22 millioner 
kroner og derved mindske overskridelsen af servicerammen og styrke driftsbalancen. Opbremsnin-
gen lykkedes, hvilket det økonomiske resultat er et tydeligt bevis for.

Det økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af: 

 ● kommunens indtægter

 ● driftsudgifter

 ● finansielle poster

 ● anlægsudgifter

Kommunens samlede resultat er et overskud på 94,9 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordi-
nære drift bidrager med et overskud på 171,3 mio. kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 70,7 
mio. kr. og et forbrug på det brugerfinansierede område på 5,8 mio. kr.
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Resultat af den ordinære drift
Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion 
af købsmoms.

Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 171,3 mio. kr. I det oprindelige budget var der 
budgetteret med et overskud på 110,2 mio. kr. Korrigeret budget udviser et forventet overskud på 
115,4 mio. kr.

På indtægtssiden er der merindtægter for 29,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes 
primært, at kommunens regnskabspraksis i forhold til indregning af refusion af købsmoms i 2016 er 
ændret, således at refusion indregnes i det regnskabsår den vedrører. Dette er en ændring der kun 
giver udslag på regnskab 2016, da dette regnskab indeholder købsmoms for både 2015 og 2016. .  
Dertil er der merindtægter på skatter, tilskud og udligning på 0,5 mio. kr.

På centrenes drift er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 33,1 mio. kr. Der henvi-
ses til centrenes beretninger i regnskabet.

Når finansielle poster derefter indregnes fremkommer årets resultat af ordinær drift. Det viser et 
overskud på 55,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Der er for driftsområderne under et overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 21,1 mio. kr.

Heraf øger 14,1 mio. kr. kommunens serviceudgifter i 2017, mens det resterende beløb på 6,9 mio. 
kr. vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover overføres et merforbrug 
på service på 2,6 mio. kr.   

Udviklingen i resultatet af den ordinære drift i perioden 2013-16 er vist i nedestående figur. 
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For de seneste fire seneste regnskabsår er gennemsnittet på -148,7 mio. kr. Resultatet af den or-
dinære drift er således større i 2016 end gennemsnittet, hvilket primært skyldes et øget fokus på 
økonomistyring og at Byrådet besluttede påholdenhed og opbremsning, der har bevirket et mindre-
forbrug på centrenes drift. Derudover har en ændret regnskabspraksis for indregning af refusion af 
købsmoms i 2016 påvirket driftsresultatet positivt med 29,4 mio. kr.

Anlæg 
På anlægsområdet var der oprindeligt budgetteret med netto anlægsudgifter for 78,6 mio. kr. Der 
er efterfølgende i årets løb givet tillægsbevillinger for netto 44,6 mio. kr. Det skyldes primært tre 
forhold, 1) overførsel af anlægsudgifter fra 2015 til 2016 på 62,7 mio. kr., 2) den efterfølgende an-
lægsrevision, der reducerede budgettet i 2016 og 3) salgsindtægter fra Kongeskrænten 1 og Stor-
parcel A6, samt tilskud til supercykelstien, der først modtages i 2017. 

Regnskabet viser at der er nettoudgifter på anlæg for 70,7 mio. kr. Dette overstiger det korrige-
rede budget med 36,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter ved de to nævnte grundsalg.

De væsentligste anlægsaktiver er opstillet i nedenstående cirkeldiagram. 

Figur 1: Anlægsaktiver 2016

Det fremgår af figuren, at i 2016 har de to primære anlægsinvesteringer været på områderne 
”Transport og infrastruktur” med 36 % og ”Sociale opgaver og beskæftigelse” med 19 %.

Der søges overført 29,6 mio. kr. netto til 2017 til brug for uafsluttede projekter. 

Der er nærmere redegjort for anlæg under afsnittet ”bemærkninger til investeringsoversigten” i 
bilag til årsrapport. 
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Udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2013-16 er vist i nedenstående figur.

Anlægsudgifter har i gennemsnit for de seneste fire regnskabsår været på 141,8 mio. kr. Anlægs-
udgifterne har med et samlet resultat på 70,7 mio. kr. i 2016 således været væsentlig mindre end 
gennemsnittet. Det høje gennemsnitstal skyldes opførelsen af et nyt Rådhus og Sundhedscenter 
som blev færdigt i 2014.

Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 100,6 mio. kr., hvilket er 69 mio. 
kr. bedre end det oprindelige budget og 19 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Forsyning 
Forsyningsvirksomheder udgøres alene af Affaldshåndteringen. Øvrige forsyningsområder er over-
ført i kommunale selskaber og dermed ikke en del af det kommunale regnskab. Affaldshåndterin-
gen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være 
balance mellem indtægter og udgifter.

På driften viser forsyningsvirksomhederne (affaldshåndteringen) et nettoforbrug på 1,7 mio. kr., 
hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 0,8 mio. kr. større end det korrigerede 
budget.

På anlæg viser forsyningsvirksomhederne et netto forbrug på 4 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. 
mindre end det korrigerede budget. 
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Årets resultat
Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 94,9 mio. 
kr. i 2016. Det er 82,8 mio. kr. mere i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet til-
lægsbevillinger på til mindreudgifter og merindtægter på 50,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne består 
af:

 ● Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms 1,7 mio. kr.

 ● Driftsudgifter 10,1 mio. kr.

 ● Finansielle poster 6,7 mio. kr.

 ● Anlægsudgifter 44,6 mio. kr.

 ● Forsyning (renovation) 0,9 mio. kr.

Ud af årets samlede overskud på 94,9 mio. kr. budgetoverføres der for samlet 18,4 mio. kr. til 
2017, der forventes at øge forbruget og mindske kassebeholdningen tilsvarende i 2017. 

Udviklingen i årets resultat i perioden 2013-16 er vist i nedenstående figur. 

For de seneste fire år er gennemsnittet på -42,2 mio. kr. Årets resultat er således større end gen-
nemsnittet.
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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 kassebehold-
ning der er robust. Kassebeholdningen skal til daglig og gennemsnitligt over et år være solvent (jf. 
kassekreditreglen).  Byrådets erklærede mål er, at kassebeholdningen ved udgangen af året skal 
andrage mellem 100 - 125 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigi-
velse af indefrosne og opsparede midler. 

Ved regnskabsaflæggelsen for 2016 udviser kassebeholdningen en positiv saldo på 135 mio. kr. 
Heraf er der på driften disponeret -18,4 mio. kr. som vedrører budgetoverførsler fra 2016 til 2017. 
Tilsvarende overføres anlægsudgifter fra 2016 til 2017 for 42,1 mio. kr. samt anlægsindtægter fra 
grundsalg på 53,4 mio. kr. Dette tilfører samlet kassebeholdningen 11,3 mio. kr. i 2017. Overførsel 
af låneadgang samt indskud i Landsbyggefonden reducerer kassebeholdningen med 11 mio. kr. 
Den samlede kasse-effekt af budgetoverførelsessagen fra 2016 til 2017 er således et kassetræk på 
18,1 mio. kr. 

Kassebeholdningen ultimo året giver et øjebliksbillede af hvor mange penge der i kassen. Kassebe-
holdningen påvirkes af mange faktorer og afhænger for eksempel af hvornår borgere og virksom-
heder 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. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid lav, da der bli-
ver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter.

Det giver derfor mening at supplere vurderingen af kommunens økonomi, med den gennemsnitlige 
kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. 
Den 31. december 2016 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 
238,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2015 på 240,8 mio. kr. Det betyder, at der 
henover året er sket et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning på 2,7 mio. kr.

Hermed efterlever kassebeholdningen ultimo 2016 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 resultatet af de 3 budgetopfølgninger, som er godkendt af Byrådet.

Tabel 2 Budgetopfølgning 2016

Beløb i 1000 kr. 

25. maj 2016 -46.230

26. august 2016 -3.000

21. december 2016 -33.000

Budgetopfølgning pr.
Forventet 

mindreforbrug i 
hele 1.000 kr. 

Udover budgetopfølgningerne er der meddelt tillægsbevillinger til specifikke sager vedtaget af by-
rådet.
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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 2016 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 
0-6, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), samt net-
todriftsudgifterne til overførselsudgifter (for eksempel kontanthjælp og førtidspensioner) og udgif-
ter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsom-
rådet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for 
særligt dyre enkeltsager.

Det korrigerede budget for kommunens serviceudgifter udgør 1.790 mio. kr. Regnskabet viser, at 
der er brugt 1.769 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på serviceudgifter på 21 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget.

Regeringen har for 2016 udmeldt en serviceramme til Egedal Kommune på 1.766 mio. kr. Regn-
skabsresultatet svarer dermed til en overskridelse på 3 mio. kr. 

Tabel 3: Serviceudgifter 2016-2014

Hele mio. kr. 

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

Det fremgår af tabel 3, at der både i 2014 og 2015 har været en markant overskridelse af service-
rammen. I 2016 er regnskabsresultatet blot en mindre overskridelse, hvilket er et synligt bevis på, 
at der er styret efter rammen.
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4. Periodisering i 2016 – udgifter og indtægter 
Figur 1 og 2 viser henholdsvis udviklingen i de aggregerede udgifter og indtægter i 2016 i forhold 
til oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab.

Figur 1 Periodiserede udgifter i 2016

Figur 2 viser de aggregerede udgifter. Det periodiserede korrigerede budget afspejler stort set de 
realiserede udgifter. I september og oktober, og igen i december overstiger forbruget det oprinde-
lige budget og det korrigerede budget. 

Figur 2 Periodiserede indtægter i 2016

Figur 1 afspejler de aggregerede indtægter. Udviklingen viser, at der stort er sammenfald mel-
lem budgetterede indtægter og realiserede indtægter indtil september, hvilket også er tilfældet i 
forhold til det korrigerede budget. De forskelle der er skyldes forskydninger i indtægter fra stats-
refusion. Udsvinget i realiserede indtægter i oktober skyldes interne indtægter som følge af en ny 
afregningsmodel på det sociale område, som modsvares på udgiftssiden i figuren ovenfor.
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5. Fremadrettet
Regnskabets resultattal viser, at der en balance mellem indtægter og udgifter. Regnskabsresultat 
skal ses i lyset af, at kommunens økonomi er under et voksende pres, fordi flere og flere borgere 
efterspørger offentlige serviceydelser. Det gælder eksempelvis på pleje-, ældre- og det specialise-
rede 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 
2018 og 2019. 

6. Konklusion
Med en kassebeholdning der pr. 31. december 2016 viser 135 mio. kr. og anlægsoverførsler der 
samlet vil forøge kassebeholdningen med 11,3 mio. kr. er Byrådets mål om en kassebeholdning 
på 100-125 mio. kr. mere end opfyldt. Anlægsoverførsler omfatter bruttoanlægsudgifter for 42,1 
mio. kr. inkl. forsyning, der er disponeret til anlægssager og forventede indtægter på 53,4 mio. kr. 
fra 2016 til 2017, der primært kommer fra salget af Kongeskrænten i Smørum samt storparcel A6 i 
Egedal By og statsligt tilskud til supercykelstien. 
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Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

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

Budget bevillinger Budget
i f t .  o p r .  
B ud g e t

i f t .  k o r .  
B ud g e t

Skatter -2.358.831 123 -2.358.708 -2.356.820 2.011 1.888
Tilskud og udligning -10.159 -1.860 -12.019 -14.384 -4.225 -2.365
Refusion af købsmoms 0 0 0 -29.270 -29.270 -29.270

Indtægter i alt 1 -2.368.990 -1.737 -2.370.727 -2.400.474 -31.484 -29.747

Center for Borgerservice 277.127 -1.391 275.736 267.296 -9.831 -8.440
Jobcenteret 264.685 -13.045 251.641 248.885 -15.800 -2.756
Center for Social Service 301.727 8.706 310.433 308.502 6.776 -1.931
Center for Sundhed og Omsorg 326.541 4.575 331.116 328.492 1.951 -2.624
Center for Skole og Dagtilbud 692.206 19.233 711.439 713.875 21.669 2.436
Center for Plan, Kultur og 
Erhverv

52.175 -44 52.131 52.187 13 57

Center for Teknik og Miljø 82.744 -825 81.919 77.803 -4.941 -4.116
Center for Ejendomme og 
Intern Service

100.145 437 100.582 98.810 -1.335 -1.772

Center for Administrativ 
Service

138.402 -5.569 132.833 118.341 -20.061 -14.491

Direktion og Sekretariater 37.126 -22.215 14.911 15.480 -21.647 569

Driftsudgifter i alt 2.272.878 -10.137 2.262.740 2.229.671 -43.206 -33.069

Finansielle indtægter -28.466 8.862 -19.604 -15.421 13.045 4.183
Finansielle udgifter 14.344 -2.142 12.202 14.934 590 2.732

Finansielle poster i alt 2 -14.122 6.720 -7.402 -487 13.635 6.915

Resultat af ordinær drift -110.234 -5.154 -115.388 -171.290 -61.055 -55.901

Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

40.046 -25.100 14.946 24.602 -15.444 9.656

Transport og infrastruktur 7.095 -1.191 5.904 3.489 -3.606 -2.415
Undervisning og kultur 15.259 -5.370 9.889 11.072 -4.186 1.184
Sundhedsområdet 2.097 2.165 4.262 3.564 1.467 -698
Sociale opgaver og 
beskæftigelse

3.192 11.853 15.045 10.941 7.750 -4.103

Fællesudgifter og 
administration

10.880 -26.971 -16.091 16.995 6.114 33.085

Anlægsudgifter i alt 78.568 -44.614 33.954 70.662 -7.906 36.709

Resultat af 
skattefinansieret område

-31.666 -49.768 -81.434 -100.627 -68.961 -19.193

Driftvirksomhed – forsyning 4.377 -3.479 898 1.743 -2.634 845
Anlægsvirksomhed – forsyning 15.240 2.535 17.775 4.019 -11.221 -13.756

Resultat af 
brugerfinansieret område

19.617 -944 18.673 5.762 -13.854 -12.910

Årets resultat -12.050 -50.712 -62.762 -94.865 -82.815 -32.103
Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter

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

Udgiftsbaseret finansieringsoversigt

Beløb i 1000 kr. 
Noter Oprindeligt 

Budget
Tillægs-

bevillinger
Korrigeret 

Budget Regnskab
Afvigelser 

i f t .  o pr .  
B u dg e t

Afvigelser 
i f t .  k o r .  
B u dg e t

Kassebeholdning primo ( inkl. F orsyning) -68.000 0 -157.110 -133.309 -65.309 23.801
Resultat jfr. ovenstående -12.050 -50.712 -62.762 -94.865 -82.815 -32.103
Optagne lån 3 -23.914 -1.541 -25.455 -26.140 -2.226 -685
Afdrag på lån 61.079 2.632 63.711 75.444 14.365 11.733
Øvrige balanceforskydninger 32.370 -31.665 705 46.596 14.226 45.892
Postering direkte på status -2.707

Kassebeholdning ultimo ( in k l .  f o r s yn in g ) 4 -10.515 -81.286 -180.911 -134.979 -121.758 48.638

Noterne er beskrevet i et særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”.
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Befolkningsudvikling
Befolkningsprognosen 
Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning, og 
bosætningen i Kommunens geografiske områder. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af be-
folkningsprognosen. 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. Befolkningsprognosen 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 2016, blev godkendt af Økono-
miudvalget den 18. marts 2015. Prognosen viser forventningen frem til 2027. 

Nedenstående tabel viser det forventede og faktiske antal borgere i Egedal Kommune pr. 31. de-
cember 2016. Tabellen viser om udviklingen i 2016 forløb som ventet i prognosen.

Der var forventet et samlet folketal 31. december 2016 på 43.203 indbyggere. Det faktiske tal blev 
43.085 – dvs. 118 færre.  

Folketallet blev således noget lavere end ventet i prognosen. Afvigelserne i aldersklasserne påvir-
ker forskellige dele af kommunens regnskab.

Aldersklasse Forventet folketal 
ultimo 2016

Faktisk folketal 
ultimo 2016

Afvigelse ift. 
prognose

0-2 årige 1.312 1.306 -6
3-5 årige 1.557 1.494 -63
6-16 årige 7.060 7.000 -60
17-24 årige 3.466 3.636 170
25-39 årige 5.793 5.851 58
40-64 årige 15.961 15.857 -104
65-74 årige 5.165 5.081 -84
75-84 årige 2.429 2.426 -3
85+ årige 460 434 -26
I alt 43.203 43.085 -118

Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal
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Børn
For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2016 6 færre end forventet.  Der blev i 2016 født 400 
børn. Der var forventet 368 fødsler, dvs. en forskel på 32 børn.

Fødselstallet har siden 2006 været støt faldende. I 2015 blev faldet mindre end forventet. Tallene 
for 2016 viser et stigende fødselstal. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området.

For de 3–5 årige var der i 2016 en afvigelse på 63 i forhold til prognosen. 

Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet.

For de 6–16 årige var der forventet 7.060 personer og det faktiske tal blev 60 lavere. Det er rele-
vant for skoleområdet, der også ser et fald i disse år. 

Unge
Blandt de 17–24 årige var der en forskel på 170 personer. Afvigelsen viser, at de 17-24 årige som 
også i tidligere år ikke er flyttet hjemmefra i den forventede takt. 

Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har denne alderskasse ikke den store økonomiske be-
tydning, idet de typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke er i kommunalt regi. 
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Voksne
Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på 58. Aldersklassen udgør en stor andel af de primære 
skatteydere. Der har med andre ord været flere skatteydere i denne alder end forudsat i budget-
tet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Egedal Kommune valgte statsgaranti for 2016. 
Det betyder at kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2016, uanset hvordan udviklingen i det 
faktiske folketal har været.

Blandt de 40–64 årige er der 104 færre borgere. Denne aldersklasse er langt den største og har 
den primære betydning for skattegrundlaget. Flere er fraflyttet end forventet. 

Ældre
Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister - var der 84 færre end forventet, hvilket også skyldes 
større fraflytning.  

Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 3 personer.

For de 85 årige og opefter er der 26 færre og et samlet tal på 434 ved udgangen af 2016.

Det er typisk de ældste, der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som regel er 
de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Nybyggeri og tilflytning
Omfanget af nyopførte boliger blev i 2016 som forventet i prognosen. Der blev indflyttet i 204 nye 
boliger mod forventet 207.
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Bevillingsoverholdelse 

Bevillingsoverholdelse

Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel
Budget bevillinger Budget i  f ht .  k o r .  

b ud g e t

Overførsel fra 2015 til 2016 0
Center for Borgerservice 277.127 -1.391 275.736 267.296 -8.440
Jobcenter 264.685 -13.045 251.641 248.885 -2.756
Center for Social Service 301.727 8.706 310.433 308.502 -1.931
Center for Sundhed og Omsorg 326.541 4.575 331.116 328.492 -2.624
Center for Skole og Dagtilbud 692.206 19.233 711.439 713.875 2.436
Center for Plan, Kultur og Erhverv 52.175 -44 52.131 52.187 57
Center for Teknik og Miljø 82.744 -825 81.919 77.803 -4.116
Center for Ejendomme og Intern 
Service 100.145 437 100.582 98.810

-1.772

Center for Administrativ Service 138.402 -5.569 132.833 118.341 -14.491
Direktion og Sekretariater 37.126 -22.215 14.911 15.480 569
Overførsel fra 2016 til 2017 -18.427

I alt 2.272.878 -10.137 2.262.740 2.229.671 -33.069
Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt

Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne om, at der ikke må oppebæres indtægter eller af-
holdes 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 10,1 mio. kr., svarende til 
0,4 %. 

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre kan hen-
føres til lovhjemlede meraktiviteter, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling in-
den regnskabsårets udløb.

Mindreforbruget under Center for Administrativ Service udgør 14,5 mio. kr. 

Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 1,5 %.
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Omkostningsbaseret balance 
 
Balance

Beløb i 1.000 kr. Noter 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Aktiver

Grunde 387.225 382.264 382.264
Bygninger* 950.195 882.769 816.703
Tekniske anlæg og maskiner mv. 38.714 38.253 35.484
Inventar og IT-udstyr 4.508 5.544 4.857
Materielle anlægsaktiver under udførelse 414.516 403.894 393.273

Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) 1.795.157 1.712.725 1.632.581

Langfristede tilgodehavender (funktion 9.21-9.27) 6 1.431.446 1.496.484 2.340.521
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (funktion 9.30-9.35) -34.613 -27.477 -21.715

Finansielle anlægsaktiver 1.396.833 1.469.007 2.318.806

Anlægsaktiver i alt 3.191.990 3.181.732 3.951.388

Varebeholdninger (funktion 9.86) 0 0 0
Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 86.111 85.667 85.642
Tilgodehavender (funktion 9.12 – 9.19) 5 74.348 58.491 62.173
Værdipapirer (funktion 9.20) 6 1.042 1.246 1.217
Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11) 4 198.458 133.309 134.979

Omsætningsaktiver i alt 359.960 278.712 284.012

Aktiver 3.551.950 3.460.444 4.235.399

Passiver

Egenkapital (funktion 9.91-9.99) 10 -1.379.103 -1.291.971 -2.080.992

Hensatte forpligtigelser (funktion 9.90) 7 -347.330 -350.937 -388.469

Langfristet gæld (funktion 9.63-9.79) 9 -1.439.147 -1.450.187 -1.429.267
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. (funktion 9.36-9.49) -5.921 -8.306 -8.223
Kortfristede gældsforpligtigelser (funktion 9.50-9.62) 8 -380.449 -359.043 -328.447

Gældsforpligtigelser i alt -1.825.517 -1.817.536 -1.765.938

Passiver -3.551.950 -3.460.444 -4.235.399

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

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

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”.
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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 2015 til 2016 på ca. 775 mio. kr. fra 3.460 til 
4.236 mio. kr. I 2016 er der foretaget primo korrektioner på posten langfristede tilgodehavender 
(funktion 9.21-9.27), der samlet udgør 11 mio. kr. Korrektionen er foretaget i forhold til Egedal Kom-
munes depoter til sælg og lej tilbage arrangement pga. udeståender i bogføring fra 2015.

Materielle anlægsaktiver:
Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er faldet med 80,1 mio. kr., hvilket primært skyldes 
afskrivning på bygninger.

Finansielle anlægsaktiver:
De finansielle anlægsaktiver er steget med 849,8 mio. kr. hvilket primært skyldes ændret princip for 
indregning af langsigtede tilgodehavender.

Omsætningsaktiver:
Omsætningsaktiver er steget med 5,3 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er steget med ca.1,7 mio. 
kr. og tilgodehavender er steget med 3,7 mio. kr. 
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Hensatte forpligtigelser:
Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner, åremålsansættelser og ar-
bejdsskadeforpligtelse. Kommunens forpligtigelser er fra 2015 til 2016 steget med ca. 37,5 mio. kr. 
primært på grund af indregning af arbejdsskadesforpligtelse.

Herudover er der afsat 4,2 mio. kr. til eventuelt tab i forbindelse med en verserende retssag. Der er 
foretaget en aktuarberegning pr. 31. december 2012. Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år. 

Gældsforpligtigelser:
De samlede gældsforpligtigelser er faldet med 51,6 mio. kr. Forklaringen er dels, at der er foretaget 
primo korrektioner af restgæld og dertil, at der er afdraget på gælden. 

Egenkapitalen:
Egenkapitalen er steget fra 1.292 mio. kr. i 2015 til 2.081 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til en stigning 
på ca. 795,4 mio. kr. 
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Noter til regnskabet
Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse

Note 1 Indtægter

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Kommunal indkomstskat -1.987,5 -2.009,6 -2.079,3
Selskabsskat -24,9 -26,3 -27,9
Anden skat -1,8 -2,5 -2,1
Grundskyld -222,8 -228,9 -241,8
Dækningsafgift -5,8 -6,0 -5,8
Øvrige skatter 0,0 0,0 0,0

Skatter i alt -2.242,8 -2.273,3 -2.356,8

Generelle tilskud -69,4 -35,5 -14,4
Refusion af købsmoms 1,0 -6,3 -29,3

Tilskud og udligning i alt -68,3 -41,8 -43,7

Indtægter i alt -2.311,2 -2.315,1 -2.400,5
Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2016 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale 
indkomstskat på 25,7 procent og en grundskyldpromille på 23,98 procent. Det blev samtidig beslut-
tet at budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten ind-
bragte 2.079,3 mio. kr. i 2016.

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden skat og dækningsafgift har udgjort 35,8 mio. kr. Det 
svarer stort set til samme niveau som indtægterne indbragte i 2014 og 2015 regnskaberne.

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer 
og har udgjort 2,1 mio. kr. 

Grundskyld indbragte 241,8 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. mere end i 2015.

Egedal Kommune har totalt modtaget 14,4 mio. kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til den 
kommunale udligning 136,7 mio. kr., mens der er modtaget 139,9 mio. kr. i statstilskud – inkl. regu-
leringer. Udligning af selskabsskat har bibragt 27,9 mio. kr., mens udligning vedrørende udlændinge 
har kostet netto 4,9 mio. kr. Der er i 2016 betalt 5,5 mio. kr. i bidrag til regionen og et bidrag på 4,4 
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 
4,4 mio. kr. Og styrket løft af ældreplejen 6,2 mio. kr. 

Indtægterne fra tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet har for Egedal Kommune udgjort 
11,2 mio. kr. mens bidrag til andre kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer har 
udgjort 2,8 mio. kr. 
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Note 2 Finansielle poster

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Likvide beholdninger -0,2 0,0 0,0
Forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0
Kortfristede tilgodehavender 0,4 0,0 0,2
Langfristede tilgodehavender -35,4 -19,1 -15,4
Kursgevinster -2,4 -0,4 -0,3

Renteindtægter i alt -37,7 -19,5 -15,5

Likvide beholdninger 0,0 0,2 0,5
Forsyningsvirksomheder 0,3 0,1 0,0
Kortfristet gæld 0,0 0,0 0,0
Langfristet gæld 13,7 11,5 11,6
Kurstab 2,8 0,8 2,8

Renteudgifter i alt 17,0 12,6 14,9

Netto rente -20,7 -6,9 -0,5
Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

De samlede renteindtægter for 2016 udgør i alt 15,5 mio. kr. Størstedelen af renteindtægterne kom-
mer fra forrentning af SOLT kapitalen, som i 2016 har givet et afkast på 12,6 mio. kr. 

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har indgået 
vedrørende hovedsageligt skolebygninger i Stenløse og Ølstykke. SOLT er nærmere beskrevet under 
beretninger.

De samlede renteudgifter for 2016 udgør 14,9 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører 
renter af kommunens lån. 
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Noter til finansieringsoversigten

Tabel 3 Lån

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Låneramme til:

Skoler 0,0 0,0 0,0
Forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0
Ejendomsskatter 4,7 7,2 4,4
Fremrykning af anlægsopgaver 0,0 0,0 0,0
Dispensationer 0,0 0,0 0,0
Bloktilskudsfordelt lånepulje 0,0 0,0 0,0
Det fleksible familiehus 0,0 0,0 1,3
Parat til fremtiden - energioptimering 0,0 0,0 2,6
Lån kvalitetsfondsprojekter 0,0 0,0 0,0
Låneomlægning 0,0 0,0 0,0
Regulering af låneramme vedr. forrige år -2,5 -0,9 -1,7
Solcelleanlæg 0,9 0,0 0,0
Vejbelysning 20,2 18,2 0,1
Lån til energianlæg 3,4 2,6 0,0
Energibesparende foranstaltninger 10,9 5,4 5,7
Flygtningeboliger 0,0 5,1 9,6

Låneramme i alt 37,6 37,6 22,0

Optagne lån i alt 38,5 38,5 26,1

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Der er i 2016 optaget lån for 26,14 mio. kr. Årets låneberettigede udgifter udgjorde i 2016 i alt 
21,97 mio. kr., hvorfor der er optaget lån for 4,17 mio. kr. for meget. Dette reguleres i 2017.

Note 4 Likvide aktiver

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Kontante beholdninger 0,5 0,5 0,5
Indestående i pengeinstitutter m.v. 104,4 40,9 40,0
Realkreditobligationer 93,5 91,9 94,5
Statsobligationer 0,0 0,0 0,0

Likvide aktiver i alt 198,5 133,3 135,0

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Den likvide beholdning er steget fra 2015 til 2016 med 1,7 mio. kr. Hovedårsagen er en stigning i 
værdien af realkreditobligationerne.  
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Noter til den omkostningsbaserede balance

Note 5 Kortfristede tilgodehavender

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Refusionstilgodehavender 45,2 36,7 33,7
Andre tilgodehavender hos staten 0,0 0,0 0,0
Tilgodehavender i betalingskontrol 31,5 27,0 35,2
Andre tilgodehavender 9,1 1,3 31,5
Mellemregninger med foregående og følgende år -13,0 -6,6 -38,1
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 1,5 0,0 0,0

Kortfristede tilgodehavender i alt 74,3 58,5 62,2

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2015 til 2016 steget med 3,7 mio. kr.

Saldoen på kortfristede tilgodehavender er et øjebliksbillede ultimo regnskabsåret, som kan variere 
relativt meget. Mellemregninger mellem årene varierer relativt meget fra 2015 og 2016 sammenlignet 
med tidligere år. Dette skyldes ændrede konteringsregler.

Note 6 Langfristede tilgodehavender

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Pantebreve 1,0 1,2 1,2
Aktier og andelsbeviser 608,9 621,5 1.507,2
Tilgodehavender hos grundejere 1,1 1,1 1,0
Udlån til beboerindskudslån 8,6 9,2 10,7
Andre langfristede tilgodehavender 155,1 162,3 169,5
Deponerede beløb 657,8 695,3 652,1

Langfristede tilgodehavender i alt 1.432,5 1.497,7 2.341,7

Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Langfristede tilgodehavender er fra 2015 til 2016 steget med i alt 0,844 mio. kr.

Stigningen vedrører aktier og andelsbeviser der i 2016 er på 1.507,2 mio. kr. hvilket er en stigning på 
0,89 mio. kr.
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Note 7 Hensatte forpligtigelser

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Pensionsforpligtigelser -343,6 -345,1 -346,6
Åremåls ansættelser -3,8 -3,4 -1,8
Hensat til retssager 0,0 -2,5 -4,2
Hensat til skadesforpligtelse 0,0 0,0 -35,8

I alt funktion 9.90 -347,4 -351,0 -388,4

Skyldige feriepenge -182,2 -175,4 -177,3
Forventede tab på tilgodehavender 0,0 0,0 0,0

Hensatte forpligtelser i alt -529,6 -526,4 -565,7

Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser en stigning på 39,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Stignin-
gen skyldes primært hensættelse til skadesforpligtelse på 35,8 mio.kr. Der har ikke tidligere været 
hensat til skadesforpligtelse. Herudover sker der en stigning i pensionsforpligtelsen, skyldige ferie-
penge samt ny hensættelse vedrørende verserende 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. 

Note 8 Kortfristet gæld

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Anden gæld -5,9 -6,5 -7,3
Kirkelige skatter og afgifter 0,0 0,0 0,0
Skyldige feriepenge -182,2 -175,4 -177,3
Anden kortfristet gæld -138,9 -112,6 -73,2
Mellemregningskonti -53,5 -64,5 -70,6
Selvejende institutioner 0,0 0,0 0,0

Kortfristet gæld i alt -380,4 -359,0 -328,5

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Kommunens kortfristede gæld er faldet med 31,5 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Anden kortfristet gæld er faldet med 49,4 mio. kr. Anden kortfristet gæld er gæld til kommunens 
leverandører af varer og tjenesteydelser. 
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Note 9 Langfristet gæld

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Selvejende institutioner 0,0 0,0 0,0
Realkredit -1,3 -1,3 -1,2
Kommunekredit -491,2 -503,8 -506,9
Pengeinstitutter -1,7 -1,2 -0,9
Ældreboliger -73,3 -70,3 -66,7
Finansielt leasede aktiver -871,7 -873,6 -853,6

Langfristet gæld i alt -1.439,1 -1.450,2 -1.429,3

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Den samlede langfristede gæld er i 2016 faldet med 20,9 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at 
den samlede restgæld på SOLT er faldet i 2016, som følge af afdrag på gælden. I 2016 er der fore-
taget primo korrektioner, da der var manglende tilpasninger fra 2015. 

Note 10 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Modpost takstfinansierede aktiver -11,0 -11,0 -11,0
Modpost selvejende institutioner aktiver -3,5 -3,5 -3,5
Modpost skattefinansierede aktiver -1866,8 -1783,9 -1703,8
Reserveopskrivninger 0,0 0,0 0,0
Balancekonto finansielle aktiver/passiver 502,2 506,4 -362,8

Udvikling i egenkapitalen i alt -1.379,1 -1.292,0 -2.081,0

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapita-
len er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Fra 2015 til 2016 er egenkapitalen steget 
med 789 mio. kr.  

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til omkostningsba-
seret balancen pr. 31.12.2016.

Note 11 Garanti forpligtigelser

Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser -1.324 -1.944 -2.037

I alt -1.324,0 -1.944,0 -2.037

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.
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Driftsudgifter fordelt efter art  
Driftsudgifter fordelt efter art  

Beløb i 1.000 kr. 2014 2015 2016

Lønninger 1.207.747 1.226.585 1.226.584
Køb af varer og tjenesteydelser 567.384 558.050 538.669
Betaling til staten, regioner og kommuner 484.698 454.358 519.717
Overførsel til personer 400.840 427.648 435.254
Tjenestemandspensioner 17.725 18.268 18.700
Øvrige tilskud og overførsler 36.737 37.345 38.408

Nettoudgifter 2.715.131 2.722.253 2.777.333

Betaling fra stat, region og kommuner -190.479 -140.029 -210.571
Finansforskydninger (puljemidler) -5.078 -1.689 -11.072
Statsrefusion -133.945 -153.137 -149.589
Skatter og tilskud -2.312.198 -2.308.753 -2.371.204
Refusion af købsmoms 1.044 -6.327 -29.270
Finansudgifter og indtægter -20.661 -6.948 -487
Andre indtægter -189.774 -172.158 -176.430

Nettoindtægter -2.851.090 -2.789.040 -2.948.623

Årets udgiftsbaserede resultat -135.959 -66.787 -171.290

Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

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

Lønninger
De samlede lønninger er fra 2015 til 2016 faldet med 1 mio. kr. Se personaleoversigten for flere 
personaleoplysninger. 

Køb af varer og tjenesteydelser
Der er fra 2015 til 2016 sket et fald i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 19,4 mio. kr.

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner
Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2015 til 2016 steget med 65,4 mio. kr. mens der fra 
2014 til 2015 er sket et fald på ca. 30,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2016 er foretaget afregning 
af egne borgere på egne botilbud på samme måde som for eksterne borgere på egne botilbud. 
Formålet er registrantbogføring samt, at rådgiver kan sammenligne pris på botilbud. Fremadrettet 
vil den interne afregning blive ændret. Indtægter fra betalinger fra stat, regioner og kommuner er 
steget med 70,5 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Overførsel til personer
Udgifterne hertil er steget med ca. 7,6 mio. fra 2015 til 2016.
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Tjenestemandspensioner
Udgifterne er i 2016 steget med 0,4 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Der er i året indtægtsført 
12 måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab.

Øvrige tilskud og overførsler
Forbruget er steget med 1,1 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Finansforskydninger (puljemidler)
Finansforskydninger (puljemidler) er steget med 9,4 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Statsrefusion
Der har i 2016 været et fald i statsrefusioner på 3,6 mio. kr. 

Skatter og tilskud
Der er fra 2015 til 2016 sket en stigning i indtægter fra skatter og tilskud på 62,5 mio. kr. 

Refusion af købsmoms
Der er sket en væsentlig stigning i refusion af købsmoms fra 2015 til 2016 på 22,9 mio. kr. der 
skyldes ændret konteringspraksis. Det udligner sig i 2017. Differencen mellem 2014 og 2015 var 
7,4 mio. kr.

Finansudgifter og indtægter
Samlet set er nettobeløbet 6,5 mio. kr. lavere i 2016 end i 2015. 

Andre indtægter
Andre indtægter er steget med ca. 4,3 mio. kr. fra 2015 til 2016.
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Resultatopgørelse
Anlægsoversigt

Tabel 1 Oversigt over materielle anlægsaktiver 

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. 1.1.2016 382,3 882,8 38,3 5,5 403,9 85,7 1.798,4
Tilgang 0,0 0,0 3,9 0,2 0,0 0,0 4,0
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt før ned-, op- og afskrivninger 382,3 882,8 42,1 5,7 403,9 85,7 1.802,4
Ned- og afskrivninger i 2016
Årets afskrivninger 0,0 -66,1 -6,1 -0,9 -10,6 0,0 -83,6
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,6
Årets opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 0,0 -66,1 -6,6 -0,9 -10,6 0,0 -84,2
R e g n s k a bs m æ s s ig  v æ r di  pr .  3 1. 12 . 2 0 16 382,3 816,7 35,5 4,9 393,3 85,6 1.718,2

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2016 i alt 1.718,2 mio. kr.

Den bogførte værdi er således efter afskrivninger 80,2 mio. kr. lavere end værdien ultimo 2015. 

Når der bliver aflagt byggeregnskab for det nye rådhus og sundhedscenter vil de to igangværende 
projekter vedrørende rådhuset og sundhedscenteret blive udlignet. Derefter vil rådhuset og sund-
hedscenteret blive oprettet som nye aktiver. 
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Beretninger
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Center for Borgerservice
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

• Formål
Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, 
Bibliotekerne og Den Tværfaglige Myndighed.

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

• Politiske udvalg
Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget.
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2. Strategi og resultatmål

Strategiske mål for budgetperioden (2016-19)
 ● Center for Borgerservice (CBS) har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt 
effektivisering i organisationen og på tværs af organisationerne i Egedal kommune.

 ● Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune.

Særlige fokusområder
 ● Opbygge borgerservice opgaver på Bibliotekerne, heri pas og kørekort på Smørum Bibliotek.

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

 ● I samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg, implementere ”Det gode hverdagsliv”.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Budgetafvigelser på 
områdeniveau 

Med undtagelse af om-
råderne:

Bibliotekerne og Bor-
gertorvets konto 6 (løn-
ninger) 

Integrations- og Frit-
valgsområdet kan som 
følge af aktivitetsudvi-
delser stige med 

max +/- 2 %

max +/- 4 %.

max +/- 5%

Centerets mål er opfyldt da der 
max er afvigelse på +/- 2 %. 

Centeret har i løbet af 2016, til-
passet budgettet med -1,39 mio. 
kr., svarende til -0,5 % af det op-
rindelige budget.

For Borgertorvets konto 
5 (kropsbårne hjælpe-
midler) en budgetafvi-
gelse på max. +/- 2 %

max. +/- 2 % Måltallet er ikke overholdt med 
+/- 2 %, dette skyldes at 0,3 mio. 
kr. endnu ikke er overflyttet efter 
udbud af diabetesprodukter.

Hvis de 0,3 mio. kr. var overflyt-
tet i 2016, ville måltallet være 
overholdt. 

Regnskabstallene viser et mindre-
forbrug på 0,47 mio. kr.
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Integrationsområdet 
kan som følge af akti-
vitetsudvidelser stige 
med max 5 %.

max 5% Budgettet er ikke overholdt da 
regnskabsresultatet overskrider 
max 5 %. 

Budgettet er i løbet af 2016 blevet 
nedjusteret med 16,7 %.  Regn-
skabstallene viser et mindrefor-
brug på 0,19 mio. kr.

Fritvalgsområdet kan 
som følge af aktivitets-
udvidelser stige med 
max 5 %.

max 5% Budgettet er overholdt. 

Budgettet er i løbet af 2016 blevet 
nedjusteret med 2,219 mio. kr. 
svarende til 4,1 %.  Regnskabs-
tallene viser et yderligere mindre 
forbrug.

Udgifterne til Fritvalgsområdet er 
løbende blevet korrigeret grun-
det:  

- Resultatet af udbud       

- Implementering af besparelser 
og effektiviseringer

- Øget opfølgning og implemente-
ring af rehabiliteringsforløb.  

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Ultimo 2016 skal Bor-
gertorv og Biblioteker 
have identificeret og 
implementeret mindst 5 
fællesopgaver.

Implementering 
af 5 fællesopga-
ver. 

Borgerservices opgaver tilbydes 
på bibliotekerne med udgangen af 
2016: 

•  Pasudstedelse på  
Smørum Bibliotek,

•  medbetjening og undervisning i 
digitale selvbetjeningsløsninger, 

•  Brev-afstemning ved valg og

•  udstedelse af NemID
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Centeret i 2016
Center for Borgerservice går ud med et mindreforbrug samlet på 8,9 mio. kr. Dette skyldes primært revisitering 
på frit-valgsområdet- personlig pleje - som skal ses i forhold til rehabiliteringsprojektet ”Det gode 
hverdagsliv”, hvor der nu også er visiteret ud fra kriterierne omkring ”Det gode hverdagsliv”. Det 
øvrige mindre forbrug ses ved mindre justeringer hen over året. Endvidere har effekten af aktivi-
tetsstoppet i september, udmøntet sig i en højere effekt, end det oprindeligt forudsatte.

Kropsbårne Hjælpemidler
I 2016 blev der foretaget 610 nye bevillinger og 579 genbevillinger inden for området. Der er i 
årets løb indgået nye indkøbsaftaler på ortopædisk fodtøj samt diabeteshjælpemidler som har be-
tydet et mindre forbrug på i alt 0,6 mio.kr.

Borgertorv & Bibliotek
I Borgertorv & Bibliotek blev Projekt ”Fælles indgang for borgeren” afsluttet i april 2016. I projek-
tet blev der testet flere forskellige servicetilbud til borgerne, hvorefter der blev udvalgt følgende 
fællesopgaver som både bliver varetaget af team Borgertorv og team Bibliotek: Udstedelse af pas, 
medbetjening, undervisning af borgere i digitale løsninger, brevafstemning og udstedelse af Ne-
mID.

Budgettet på Fritvalgsområdet er løbende blevet korrigeret grundet: 

- Resultatet af udbud 

- Implementering af besparelser og effektiviseringer

- Øget opfølgning og implementering af rehabiliteringsforløb.

Resultater er, at der har været et mindreforbrug på 4,1 % i regnskab 2016, hvilket skyldes at der 
bl.a. er reduceret med 13.000 visiterede timer i 2016.  

På integrationsområdet har der været fokus på standardisering af tilbuddene ved bevilling af hjælp 
til etablering af ny bolig. Der er indgået aftale med Ikea i forhold til boligpakker. Disse er imple-
menteret i juli 2016, hvorfor der ses en reduktion i udgifterne på 16,7 %. 
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Beløb i 1000 kr.

Løn 51.789 51.962 49.922 -1.868 -2.040

Øvrige udgifter 242.128 239.606 236.723 -5.405 -2.883

Udgifter totalt 293.917 291.568 286.644 -7.273 -4.924
Indtægter totalt -16.790 -15.832 -19.348 -2.558 -3.517

Nettobevilling i alt 277.127 275.736 267.296 -9.831 -8.440

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

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Helt overordnet set har centeret overholdt sit budget, dog med et væsentligt mindreforbrug. 

Regnskabet for 2016 udgør 267,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der -9,83 mio. kr. i min-
dreforbrug og i forhold til korrigeret budget 2016, er der -8,44 mio. kr. i mindreforbrug. Der er i 
løbet af året givet tillægsbevillinger for -1,39 mio. kr.  

I forhold til korrigeret budget er der mindreudgifter til løn på -2,04 mio. kr. Mindreforbruget skyl-
des at løn der relaterer sig til borgere (som er arbejdsgivere), er bogført på øvrige driftsudgifter, 
men er budgetteret på løn. 

Der ses et mindre forbrug på -2,88 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Mindre forbruget udgør reelt 
-5,92 mio. kr., idet der er bogført udgifter til private leverandører, der er budgetlagt som løn. 

Mindreforbruget fordeler sig hen over flere aktiviteter, jf. tabel 4. Her skal dog særligt nævnes, at 
der til fritvalgsområdet - personlig pleje - ses mindreudgifter på 5,7 mio. kr., der kan begrundes i 
færre antal visiterede timer hen over efteråret 2016.

Der ses endvidere merindtægter på -3,52 mio. kr. bl.a. som følge af øget opkrævning fra andre 
kommuner til førtidspension, boligydelse og personlig hjælp. Endvidere er der opkrævet regresind-
tægter vedrørende sygedagpenge, for ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt. Denne indtægt mod-
svares dog af en merudgift til konsulentbetaling for håndtering af opgaven.

Overførsel af mindreforbrug for 2016 til 2017 på i alt 3,22 mio.kr.
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Sekretariat og Ledelse:
Nedenstående beløb ønskes overført til 2017. Beløbet skal bruges til:

 ● Merudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,72 mio. kr. Stigningen blev først 
meddelt i brev af 29/12 2016 fra Udbetaling Danmark.

 ● Administrationsbidrag til Revisionsfirmaet BDO mio. kr. 0,25. Overførslen søges da der ikke er 
budgetlagt med administrationsbidraget i 2017.

 ● Budget til drift af hjemmeside 0,1 mio. kr. Overførslen søges da der ikke er budgetlagt i 2017 til 
drift af hjemmeside. 

Biblioteker og borgertorv: 
Endvidere søges om overførsel af 0,3 mio. kr. til arm- og benproteser, der er bevilliget i 2016, men 
regningen modtages primo 2017.

Den Tværfaglige myndighed: 
Der søges om overførsel af budget på 1,13 mio. kr. til handicapbiler der er bevilliget i 2016. Bor-
gerne har klaget over sagerne, idet de har ønsker om større biler, derfor er regningen endnu ikke 
modtaget. 

Egedal kommune har modtaget puljemidler til ”Klippekort”. Der ansøges om overførsel af 0,72 mio. 
kr., da beløbet omhandler ubrugte midler, som skal refunderes til Sundheds- og Ældreministeriet i 
forbindelse med regnskabsafslutningen for projektet.

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 260.464 259.541 251.153 -9.311 -8.388
Sekretariat 13.333 14.682 15.030 1.697 348
Biblioteker og Borgertorvet 17.414 15.917 15.380 -2.035 -537
Borgerservice 115.376 112.943 112.993 -2.383 51
Den tværfaglige myndighed 114.341 116.000 107.751 -6.591 -8.249

Kultur og Erhvervsudvalget 16.663 16.195 16.143 -520 -53
Sekretariat 785 785 884 99 99
Biblioteker og Borgertorvet 15.878 15.411 15.259 -619 -152

Nettobevilling i alt 277.127 275.736 267.296 -9.831 -8.440

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Borgerservice fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Regnskabet vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser et mindreforbrug på -9,83 mio. kr. i 
forhold til oprindeligt budget, og et mindre forbrug på -8,44 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Afvigelsen kan primært henføres til mindreudgifter i rammen for Den Tværfaglige Myndighed, hvor 
der er budget til personlig pleje. Mindreudgiften udgør 5,72 mio. kr. jf. tabel 4 som kan begrundes i 
antal færre visiterede timer hen over efteråret 2016.

Regnskabet vedr. Kultur- og Erhvervsudvalget svarer stort set til budgettet og udgør et mindre 
forbrug på -0,52 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. i for-
hold til korrigeret budget.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Antallet af ældre 
 borgere

Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for 
Borgerservice på Pleje- og omsorgsdelen. Prognosen for antallet af ældre 
er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Admini-
strativ Service. Center for Borgerservice fungerer som bestiller på både 
den kommunale leverandør og for de private leverandører. Opgaverne var i 
udbud for De private leverandører og resultatet fik fuld gennemslagskraft i 
2016.

Antallet af ældre blev beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 
pr. 28.02.2015. Antal ældre blev beregnet til 7.619. Fordelingen af ældre i 
henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling 
for 2014.

Det faktiske  antal ældre var i 2016 7.825 personer. 

2.  Timepriser på 
 Fritvalgsområdet

Som nævnt ovenfor blev udbud på Fritvalgsområdet implementeret pr. ul-
timo 2015, således at der fra og med 2016 er to nye timeprisstrukturer fra 
to private leverandører. Fra 2016 er der ligeledes sket afregning pr. visite-
ret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform. 

Af de to timepriser fra privatleverandører, var der et generelt fald i timepri-
serne, hvor der hos den anden leverandør var en stigning. 

Hos den kommunale leverandør var der ingen ændring i timepriserne.  

3.  Antal bevilligede hjæl-
pemidler – kropsbårne

Området blev i 2016 budgetlagt med 1.632 borgere. De faktiske antal ud-
gjorde 1.829 som i 2016 fik bevilget kropsbårne hjælpemidler. 

I forhold til antal handicapbiler var der en forventning om at ca. 16 borgere 
skulle modtage tilskud til handicapbil, hvilket faktisk er opgjort til 13 bor-
gere. Desuden var der en forventning om særlig indretning af biler til 22 
borgere, hvilket reelt har udgjort 18 indretninger.

4.  Frederikssund/Egedal 
hjælpemiddeldepot  
§ 60 selskab

Hjælpemiddeldepotet drives som fælles selskab med Frederikssund. 2014 
og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til 
dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning på syge-
husene, samt af den demografiske udvikling. I 2016 har der været gen-
nemført en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten 
og indsatsen mere synlig og for at imødegå den væsentlig større aktivitet. 
Den økonomiske analyse har ikke haft konsekvenser for regnskab 2016, 
dog budgettet justeret fremadrettet. 

5.  Antallet af borgere til-
kendt Førtidspension

Det blev vurderet, at antallet af borgere som skulle tilkendes Førtidspen-
sion, for 2016 vil være 25 helårspersoner som skulle modtage førtidspen-
sion. I 2016 er der blevet tilkendt førtidspension til 46 borgere, fordelt over 
hele året, i gennemsnit svarende til 23 helårspersoner.  Der er pr. 31.12 
2016 opgjort 802 borgere som har modtaget førtidspension mod en for-
ventning på 886 borgere.

Samlet set er budgettet reduceret med -3,4 mio.kr.
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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. 

I februar måned ses et højere forbrug på 2,3 mio.kr. end budgetlagt, hvilket skyldes betaling af 
efterregulering for 2015 af boligydelser og boligsikring.

I juli ses en forskydning af regningsbetaling til august.

I september måned ses et meget højt forbrug både i forhold til juli og august måneder men også 
i forhold til det budgetterede i disse måneder. Årsagen skyldes forskydninger af regningsmodta-
gelse fra private leverandører fra juli til hhv. august og september måned.

I oktober og november måned ses et faldende forbrugsmønster i forhold til budgettet, hvilket bl.a. 
skyldes opbremsning jf. Byrådsvedtagelse af 31.august 2016.
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

I februar måned ses et fejlagtigt udgiftsbudget på 1,2 mio.kr. vedr. huslejeindtægter i midlertidige 
boliger, som omplaceres og udlignes i maj måned.

I august og september måned, ses forventede refusionsindtægter på Driftssikring af boligbyggeri, 
lejetab, som først modtages og bogføres i oktober måned.

I december måned reguleres indtægterne vedrørende statsrefusion, hvilket samlet giver mindre-
indtægter i forhold til det budgetterede. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Borgerservice har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktio-
ner i 2016. Tabellen neden for viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Beløb i 1000 kr.

CBS16-01 Ændring i tiden i pakkerne til person og praktisk hjælp -5.000 -5.000 0
CBS16-02 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) 170 170 0
CBS16-03 Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i 
kvalitetstandarden -801 -801 0

CBS16-05 Hurtigere opfølgning - tættere visitation -1.000 -1.000 0
Opbremsning -3.185 -3.185 0

Nettobevilling i alt -9.816 -9.816 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Borgerservice

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

Center for Borgerservice har samlet skulle effektivisere for -9,816 mio. kr., hvilket er opfyldt.
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

Sekretariat
Sekretariat og ledelse 14.117 15.466 15.913 1.796 447

Biblioteker og Borgertorvet
Sekretariat og ledelse 0 53 -108 -108 -161
Bibliotekerne 15.878 15.411 15.259 -619 -152
Borgertorvet 6.375 6.975 7.066 691 91
Kropsbårne hjælpemidler 11.039 8.889 8.422 -2.618 -468

Borgerservice
Begravelseshjælp 639 716 705 65 -12
Førtidspension 88.359 84.915 84.408 -3.951 -508
Boligydelse og boligsikring 19.881 19.097 18.393 -1.487 -703
Øvrige driftsudgifter 6.497 8.214 9.487 2.991 1.273

Den tværfaglige myndighed:
Administration (DTM) 23.014 24.135 23.183 169 -953
Personlig pleje 51.331 48.376 42.652 -8.679 -5.724
Praktisk hjælp 3.096 3.832 3.798 702 -34
Hjælpemidler (DTM) 5.255 6.530 6.348 1.093 -182
Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) 22.798 23.391 23.199 401 -192
Tilbud til udlændinge 1.656 988 801 -855 -187
Diverse aktiviteter 7.192 8.748 7.771 579 -977Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 277.127 275.736 267.296 -9.831 -8.440

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Tabel 4 Center for Borgerservice - aktiviteter fordelt pr. ramme

Der redegøres for afvigelser i de respektive rammer i Center for Borgerservice.
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Sekretariat og ledelse viser et merforbrug på 1,80 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et 
merforbrug 0,45 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt merud-
gifter til løn, som følge af en effektiviseringspulje, som blev budgetlagt på løn. I 2017 undersøges 
det hvor stor en andel af puljen som reelt skal effektiviseres på løn og på drift. 

De samlede aktiviteter på Biblioteket og Borgertorvet viser mindreudgifter i forhold til oprindeligt 
budget på -2,65 mio. kr. og mindreudgifter i alt for -0,69 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Det-
te skal dog også ses i lyset af at der i efteråret 2016, har været udbud på kropsbårne hjælpemidler, 
hvilket har medført lavere priser. 

Borgerservice viser et mindreforbrug på -2,69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og -0,25 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes særligt udgifter til førtidspension, der 
skyldes øget udfasning af de gamle pensionsordninger.

Den Tværfaglige myndighed viser et mindreforbrug på -6,58 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 
og –8,23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  I forhold til det korrigerede budget er der følgende 
forklaringer:

 ● Administration viser mindreudgifter på -0,93 mio. kr. fordelt med mindreforbrug til løn på 
-0,6 mio.kr. som skyldes stillingsvakancer og mindreforbrug til drift på -0,33 mio.kr.  som kan 
henføres til mindreudgifter til lægeerklæringer og personaleaktiviteter.

 ● Personlig pleje viser mindreudgifter på -5,72 mio. kr., der kan begrundes i antal færre 
visiterede timer hen over efteråret 2016.

 ● Diverse aktiviteter viser mindreudgifter på -0,98 mio.kr. 
Mindreforbruget kan særligt henføres til en stigning i indtægter som følge af regresindtægter 
vedr. sygedagpenge. 
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Jobcenteret
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål
Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal 
bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har 
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytnin-
gen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre bor-
geren den korteste 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.
Jobcenteret er underlagt følgende love:
 ● Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 ● Lov om aktiv socialpolitik

 ● Lov om sygedagpenge

 ● Lov om kompensation til handicappede i erhverv

 ● Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Politisk udvalg
 ● Kultur- og Erhvervsudvalget.
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2. Strategi og resultatmål

Strategi- og resultat mål:
For strategi- og resultatmål for Jobcenteret i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtaget 
af Byrådet den 12. december 2015.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Budgetafvigelser på 
aktivitetsniveau 

Med undtagelse af ak-
tiviteterne indenfor 
områderne ”Forsikrede 
ledige”, ”Kontanthjælp 
til borgere omfattet af 
integrationsloven” og 
”Tilbud til udlændinge”. 

max +/- 2 %

max +/- 5 %.

Måltallet er ikke over-
holdt. Centeret har i løbet 
af 2016, tilpasset budget-
tet med -13,045 mio. kr., 
svarende til -4,9 % af det 
oprindelige budget.

Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Maksimal sygefraværs-
procent på 4,5 % for 
ansatte i Jobcenteret.

4,5 % Sygefraværet udgør 4,5 
procent i perioden 1. ja-
nuar 2016 – 30. novem-
ber 2016, dvs. målet for 
2016 er nået

Centeret i 2016
I 2016 har Jobcenteret haft særlig fokus på integrationsområdet som følge af en kraftig stigning 
i den kvote af flygtninge, som Egedal Kommune hvert år modtager. Som følge af den styrkede 
indsats, er knap hver anden flygtning i Egedal Kommune kommet i job med løntilskud eller i virk-
somhedspraktik. Det viser tal for 2016 fra DI og jobindsats.dk. 

I de senere år har kommunerne fået større incitament til at kontakte virksomhederne direkte, når 
det gælder om at få ledige i praktik og løntilskud. Succesen skyldes blandt andet, at kommunen 
har ansat ekstra medarbejdere til at varetage kontakten til virksomhederne med henblik på at 
bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet samtidig med, at de går på sprogskole for at lære 
dansk.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Beløb i 1000 kr.

Løn 29.820 30.221 30.930 1.110 709

Øvrige udgifter 356.756 340.543 342.433 -14.323 1.890

Udgifter totalt 386.576 370.764 373.363 -13.213 2.599
Indtægter totalt -121.891 -119.123 -124.478 -2.587 -5.354

Nettobevilling i alt 264.685 251.641 248.885 -15.800 -2.756

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Jobcenterets budget for 2016 bærer præg af refusionsreformen, som træder i kraft 1.1.2016. Re-
formen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem 
refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Helt konkret betyder det, at refusionspro-
centerne bliver ens for alle forsørgelsesydelser og aftrappes over tid. Jo længere periode en borger 
har været på offentlig forsørgelse desto mindre kan kommunerne modtage af refusion. Den høje-
ste refusionsprocent er 80 % og den laveste er 20 %.

Lønbudgettet indeholder ud over løn til administrationen dels udgifter til mentorer og dels medar-
bejdere i det kommunale beskæftigelsesprojekt, der ikke er omfattet af servicerammen. Centeret 
har i 2016 haft ekstraordinære udgifter til en personalesag, hvilket forklarer afvigelsen mellem det 
korrigerede budget og regnskabet. 

Budgettet til øvrige udgifter er nedjusteret med 16 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, så-
ledes at merforbruget andrager 1,89 mio. kr. Budgettet er nedjusteret som følge af færre forsør-
gelsesudgifter til a-dagpenge og lovændring på integrationsområdet med en lavere forsørgelses-
ydelse. 

Indtægtsbudgettet udviser, at der har været en større statsrefusion end forventet, blandt andet 
som følge af at kommunen fører en aktiv beskæftigelsesindsats. Det korrigerede budget blev me-
dio 2016 nedjusteret med 2,7 mio. kr. som følge af en forventning om lavere aktivitetsniveau for 
sygedagpenge. Det endelige resultat levede dog ikke helt op til denne forventning. Endvidere er 
der opnået højere statsrefusion for fleksjobområdet, som følge af flere personer på fleksjobordnin-
gen. 

Jobcenteret har ikke videreført forbrug fra 2016 til 2017.
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Beløb i 1000 kr.

Erhvervs og kulturudvalget 264.685 251.641 248.885 -15.800 -2.756
806 Sygedagpenge- og fleksjobteam 101.204 106.184 102.313 1.109 -3.871
807 Aktivteam 52.038 50.443 46.395 -5.643 -4.049
808 Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen 74.662 56.043 59.482 -15.180 3.439
809 Tværgående områder 36.782 38.970 40.696 3.914 1.725

Nettobevilling i alt 264.685 251.641 248.885 -15.800 -2.756

Tabel 2 Driftsregnskab for Jobcenteret fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Budgettet for Sygedagpenge- og Fleksjobteam er blevet opjusteret som følge af en stigning i udgif-
terne til jobafklaringsforløb og fleksjob og ledighedsydelse. Regnskabet udviser et mindreforbrug, 
som følge af en forskydning mellem 2016 og 2017 af december måneds refusionsindtægt fra STAR 
stort set svarende til afvigelsen på 3,871 mio. kr.

Budgettet for Aktivteam er blevet nedjusteret som følge af en lovændring på integrationsområdet 
pr. 1. juli 2016, hvor borgere overgik fra kontanthjælp til integrationsydelsesmodtagere til at mod-
tage integrationsydelse, som er en lavere forsørgelsesydelse. Derudover har der været merudgifter 
til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til EU borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug, 
som følge af en forskydning mellem 2016 og 2017 af december måneds refusionsindtægt fra STAR 
stort set svarende til afvigelsen på 4,0 mio. kr.

Budgettet for Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse er blevet nedjusteret med 18 mio. kr. i forhold 
til det oprindelige budget som følge af en faldende ledighed, der har medført lavere udgifter til A-
dagpenge.  Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som følge af en forskydning mellem 
2016 og 2017 af december måneds medfinansiering fra STAR stort set svarende til afvigelsen på 
3,4 mio. kr.

Regnskabet til Tværgående Områder afviger med 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
Merforbruget på Tværgående Områder har primært fire årsagsforklaringer: 

Som følge af en statslig reduktion af driftsloftet vedrørende aktive tilbud til borgerne i 2016, blev 
blandt andet budgettet vedrørende Projekt Egedal nedskrevet, hvorfor der opstod et merforbrug 
på 0,6 mio. kr.

Der har været et merforbrug til mentorudgifter for så vidt angår sygedagpengemodtagere på 0,3 
mio. kr. Praksis på området er blevet revideret pr. 1.1.2017, og der er således fokus på området.

Der har været et merforbrug på jobafklaringsforløb på 0,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at 
der har været en større tilgang til ordningen end ventet, hvilket har bevirket en stigning i udgif-
terne til aktive tilbud til disse borgere. 

De tre ovenstående årsagsforklaringer løber op i ca. 1,4 mio. kr. Afvigelsen på 0,3 mio. kr. op til 
det samlede merforbrug på 1,7 mio. kr. for Tværgående områder skyldes blandt andet færre ind-
tægter i form af statsrefusion som følge af ovenstående forskydninger.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Antallet af forløb 
med langvarige 
ydelsesperioder

Dette angår primært langvarige forløb på sygedagpenge, jobafklaring og le-
dighedsydelse. Prognosen er baseret på 2014-tal, og viser hvor stor en andel, 
der vil være omfattet af 20 % statsrefusion. Der er budgetlagt med 199 hel-
årspersoner på baggrund af udviklingen i 2014 og første halvår 2015 og KL/
Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen i forhold til refusi-
onstrappen.

Budgettet er løbende blevet tilpasset i forhold til det realiserede forbrug i 
2016.

2.  Borgere omfattet af 
integrationsloven

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven er budgetlagt ud fra udviklin-
gen i 2014 og første halvår 2015 og KL/Beskæftigelsesministeriets prognose 
for fordelingsnøglen i forhold til refusionstrappen. Tilgangen af flygtninge er 
beregnet med udgangspunkt i det udmeldte kvote for 2015. 

Egedal kommunes kvote for 2016 er blevet justeret flere gange i løbet af året. 
Flygtningekvoten blev nedjusteret fra 177 personer til 87 personer i septem-
ber 2016 som følge af en faldende tilgang af flygtninge.

Budgettet er løbende blevet tilpasset i forhold til det realiserede forbrug i 
2016.

3.  Antallet af forsik-
rede ledige

Der er budgetlagt med 438 forsikrede ledige (helårspersoner) med udgangs-
punkt i udviklingen i ledigheden i Økonomisk Redegørelse fra december 2014, 
svarende til en kommunal nettoudgift på 65,7 mio. kr.

En forbedring i konjunkturudviklingen har medført et fald i ledigheden. Såle-
des udgjorde antallet af forsikrede ledige 400 helårspersoner (januar-decem-
ber) i 2016, hvilket svarede til en kommunal nettoudgift på 54,4 mio. kr.
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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. 

Figur 1 viser, at der stort set ikke er nogle afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Af-
vigelsen mellem oprindeligt budget og regnskab skyldes periodisering. Afvigelsen i januar måned 
skyldes, at der ikke er modtaget regninger. I juli måned blev der ikke bogført udgifter til A-dag-
penge, men hvor udgiften til gengæld blev bogført i august måned. Den høje udgift i december 
skyldes bogføring af regninger fra STAR, som ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Figur 2 viser udviklingen i indtægtterne. Det oprindelige budget er i hovedtræk periodiseret i 12-
dele. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab i oktober skyldes forskydning af bogførin-
gen af statsrefusion fra september til oktober måned.
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Jobcenteret har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Ta-
bellen neden for viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Beløb i 1000 kr.

JC16-101 D. Reduktin af driftsudgifter til aktivering -800 -800 0
Digital Post -134 -134 0
Administrativ effektivisering -12 -12 0
Opbremsning -150 -150 0

-1.096 -1.096 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Jobcenteret

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

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

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

Sygedagpenge- og fleksjobteam
Sygedagpenge 83.179 74.288 73.397 -9.782 -892
Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger -26.218 -22.901 -23.787 2.430 -887
Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger -5.184 -3.864 -4.531 653 -667
Andet  Sygedagpenge 24 3.097 3.219 3.195 122
Fleksjob 37.037 39.339 42.132 5.095 2.793
Andet Fleksjob -23.834 -25.331 -26.961 -3.127 -1.631
Fleksløntilskud 13.607 15.473 14.691 1.084 -782
Statsrefusion Fleksløntilskud -8.844 -9.974 -9.587 -743 387
Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016 7.260 6.935 7.022 -238 86
Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning  
1.1.2016 -1.922 -1.584 -1.943 -22 -359

Andet Fleksløntilskud 0 0 7 7 7
Ledighedsydelse 9.673 11.270 11.020 1.347 -250
Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 6.449 5.633 5.748 -700 115
Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger -93 -78 -371 -278 -292
Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger -1.239 -985 -954 285 31
Andet  Ledighedsydelse -2.073 -1.497 -2.125 -52 -628
Jobafklaringsforløb 9.472 14.284 14.085 4.613 -199
Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger -439 -569 -544 -105 25
Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger -1.684 -2.279 -2.499 -815 -220
Andet Jobafklaringsforløb 13 143 157 144 14
Ressourceforløb 4.122 4.122 4.157 35 35
Andet Ressourceforløb -913 -568 -967 -53 -399
Revalideringsydelse 3.490 1.411 1.037 -2.454 -374
Andet Revalidering -679 -183 -90 589 93

0 0
Aktivteam 0 0
Kontanthjælp 36.947 35.009 33.812 -3.135 -1.197
Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger -2.545 -1.656 -1.532 1.013 124
Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger -6.119 -5.581 -5.941 178 -360
Uddannelseshjælp 7.239 9.695 9.154 1.915 -541
Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger -994 -1.723 -1.323 -329 399
Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger -946 -1.300 -1.122 -176 178
Løntilskud 1.391 1.391 1.290 -101 -101
Statsrefusion Løntilskud -301 -326 -376 -75 -50
Andet  Kontant- og uddannelseshjælp 1.384 1.559 1.828 444 268
Kontanthjælp til borgere omfattet af 
integrationsloven 28.524 9.266 9.225 -19.300 -41

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 
integrationsloven under 52 uger -5.665 -1.207 -1.045 4.620 162

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 
integrationsloven over 52 uger -2.915 -994 -1.148 1.767 -154

Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af 
integrationsloven 0 142 306 306 164

Integrationsydelse 0 12.845 12.497 12.497 -349
Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger 0 -2.791 -2.620 -2.620 171
Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger 0 -907 -1.239 -1.239 -332
Andet Integrationsydelse 0 0 6 6 6
Tilskud -9.383 -9.124 -10.275 -892 -1.150
Tilbud 10.545 13.144 11.531 986 -1.614
Statsrefusion Tilbud til udlændinge -5.124 -7.000 -6.632 -1.508 368

Tabel 4 Jobcenteret - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Fortsættes på næste side
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Beløb i 1000 kr.

Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 3.416 1.445 1.423 -1.993 -22
Kontantydelse 1.314 297 435 -879 138
Andet Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse -270 22 -22 248 -44
A- dagpenge under 52 uger 39.029 30.305 32.028 -7.001 1.723
A- dagpenge over 52 uger 23.770 16.149 17.788 -5.982 1.638
Løntilskud forsikrede ledige 3.795 1.763 1.572 -2.222 -190
Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under 
52 uger -417 -333 -263 154 70

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 
uger -468 -266 -187 281 79

Andet  Forsikrede ledige 35 2.828 2.973 2.938 146
Personlig assistance 2.525 1.801 1.765 -760 -36
6 ugers jobrettet uddannelse 1.554 1.554 1.417 -137 -137
Andet  Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -202 -102 -10 192 92
Erhvervsgrunduddannelse 580 580 563 -17 -17

Tværgående områder
Mentor 3.398 4.386 3.975 577 -412
Statsrefusion Mentor -1.643 -588 -357 1.286 231
Ordinær uddannelse 2.960 2.104 2.055 -906 -49
Øvrige driftsudgifter til aktivering 10.803 11.179 11.744 941 564
Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering -6.714 -7.227 -6.508 206 719
Beskæftigelsesordninger 1.531 1.503 2.132 601 628
Jobcentre 24.120 24.642 25.145 1.025 503
Klinisk Funktion 345 345 344 -1 -1
Administration Andet 1.982 2.626 2.421 439 -205
Andet  Jobcenteret 0 0 -254 -254 -254Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 264.685 251.641 248.885 -15.800 -2.756

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

De væsentligste afvigelser skyldes hovedsageligt refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 
2016. Nedenstående er eksempler på afvigelser, som skyldes refusionsreformen.

Andet Sygedagpenge: Afvigelsen på 0,122 mio. kr. skyldes, at der er udgifter fra 2015, som er 
blevet bogført i januar 2016. Dette skyldes indfasningen af refusionsreformen og forskydningen af 
refusion fra arbejdsgiver.

Fleksjob: Der er en afvigelse på 2,793 mio. kr. I månederne oktober-december ligger antallet af 
helårspersoner over det gennemsnitlige årlige antal helårspersoner for 2016. I oktober-december 
var der gennemsnitligt pr. måned 22 flere personer på ydelsen ift. gennemsnittet for 2016.

Andet fleksjob: Der er en afvigelse på -1,631 mio. kr. Aktiviteten indeholder bl.a. statsrefusionen 
for fleksjob. Da udgifterne til fleksjob var højere end forventet, er der derfor også kommet højere 
indtægter fra statsrefusion.

Fleksløntilskud: Der er en afvigelse på -0,782 mio. kr. I budgettet var der indberegnet et forventet 
fald i antallet af helårspersoner gennem hele 2016. Faldet i perioden september-december blev dog 
højere. Faldet viste 15 personer mere end det var forventet.

Andet ledighedsydelse: Der er en afvigelse  på -0,628 mio. kr. Budgettet blev ved en genberegning 
i august fejlagtigt nedjusteret, således svarer regnskabet til det oprindelige budget.
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Kontanthjælp: Mindreforbruget på 1,197 mio. kr. for kontanthjælp skyldes en kombination af færre 
personer på ydelsen og lavere enhedspriser i oktober-december. Over året har der som helhed væ-
ret flere personer på ydelsen end forventet, til gengæld har den gennemsnitlige enhedspris været 
lavere end forventet. Dette har tilsammen ført til et mindreforbrug.

Uddannelseshjælp: Mindreforbruget på 0,541 mio. kr. for uddannelseshjælp skyldes en kombination 
af færre personer på ydelsen og lavere enhedspriser i oktober-december end det var forventet. 

Tilbud: Mindreforbruget på 1,586 mio. kr. skyldes, at der kom færre flygtninge, hvilket førte til fær-
re udgifter til primært danskuddannelse. 

A-dagpenge (begge grupper): Merforbruget på 1,723 mio.kr.+1,638 mio. kr.= 3,361 mio. kr. skyl-
des, at flere personer har modtaget A-dagpenge end det var forventet i forhold til det korrigerede 
budget. Budgettet til A-dagpenge blev nedjusteret med 8,724 mio. kr.+7,621 mio. kr.=16,345 mio. 
kr. på baggrund af en matematisk fremskrivning fra STAR. Denne fremskrivning viste sig dog at 
være lidt for optimistisk. 
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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 forankret i lov om Social Service. 

 ● Primære opgaver: Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et 
tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder.

Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning 
eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper:

 ● Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

 ● Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 ● Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 ● Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende.

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De 
udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og akti-
vitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. 

 ● Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.
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2. Strategi og resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19): 

 ● Implementering ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere opfølgning” 

 ● Økonomistyring – implementering af projekt forbedret styringsgrundlag herunder 
videreudvikling af dette.

Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien.

De finansielle mål baserer sig på de vedtagne politiske prioriteringsemner. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Myndighed Social skal 
realisere ”Investering i 
sagsbehandlere hurti-
gere og tættere opfølg-
ning”. 

Gennemsnitsprisen pr. 
sag skal reduceres med 
8.250 kr. 

Netto – 2,6 mio. kr. 

Der er opnået -2,3 mio. 
kr.

Målet er delvist opfyldt.

Se under Tabel 3 (nr.  
CSS16-113 D og 114 D) 
effektiviseringer. 

Myndighed handicap har 
seks konkrete redukti-
onstiltag. Måltal opstilles 
i tabel 3.

Aflastning; målet er  
-1,7 mio. kr.

Ledsagerordning; målet 
er -0,7 mio. kr.

Se under Tabel 3 effek-
tiviseringer.

Aflastning er der opnået 
–1,6 mio. kr. 

Ledsager ordning 0 kr., 
grundet øget behov. Må-
let er delvist opfyldt.

Se under Tabel 3 effek-
tiviseringer (nr. CSS16-
103D-109D).

Myndighed skal imple-
menterer nye kvalitets-
standarder for §85.

Nye kvalitetsstandarter.

 
Målet er -0,25 mio. kr.

Der er opnået -0,25 mio. 
kr. 

Målet er opfyldt.

Politisk vedtaget i Byrå-
det 27. april. 2016. Se 
under Tabel 3 effektivi-
seringer (nr. css16-108 
D).

Udfører skal implemen-
tere reduktion på §104 
og kapacitet på §85.

Målet er -2,24 mio.kr. 

Se under Tabel 3, (nr. 
CSS16-109D og 110D) 
effektiviseringer.

Der er opnået -1,41 mio.
kr. 

Målet er delvist opnået.

Se under Tabel 3 effek-
tiviseringer (nr. CSS16-
109D og 110D). 
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Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Implementeringen af ef-
fektiviseringerne ”Inve-
stering i sagsbehandlere 
hurtigere og tættere op-
følgning” kræver indar-
bejdelse af nye metoder, 
ændrede arbejdsgange 
og adfærd for at opnå de 
finansielle mål ovenfor. 
Konkret er det ikke-
finansielle mål at afholde 
kurser med rådgiverne 
om den nye metode.

Uddannelse og kurser. Der er afholdt kurser 
med deltager også fra 
andre centre. Kursusfor-
løb fortsætter de kom-
mende år med midler fra 
SATS-puljen. Se også 
under centerberetningen 
nedenfor.

Udviklingsstrategien og 
dermed fleksible tilbud 
for borgeren udvikles og 
implementeres.

Fremdrift i etablering af 
egne tilbud.

Etablering af egne til-
bud: Særligt Tilrettelagt 
Uddannelse (ST) Hver-
dagsaktivering, Egedal 
Familiehus samt 

Porsepakken. 

Se under ”centerets op-
gaver”.

Kvaliteten af prognose- 
og disponeringsværk-
tøjerne for økonomisty-
ring.

Det styringsansvarlige 
niveau udviser budget-
afvigelser på max +/- 2 
%.

Centeret samlet afvi-
gelse er på 0,65 %, og 
således langt under må-
let om 2 %.  Rammerne 
Myndighed og Egedal 
botilbud udviser budget-
afvigelse på hhv. -2,2 % 
og +2,6 %.

Implementering af ny 
takstmodel per 1.1.2016 
på Egedal Kommune Bo- 
og Aktivitetscenter.

Borger indplaceret på 
nye takstkategorier. 

Takstmodellen trådte i 
kraft 1.1.2016, og pri-
serne blev endelig ved-
taget april 2016, og bor-
gerne er indplaceret i de 
nye takstkategorier. 

Sygefravær < 4,5 % for CSS Centerets samlede syge-
fravær er 7,3 %.
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Centeret i 2016
Center for Social Services aktiviteter i 2016 har i væsentligt grad været fokuseret på tre overord-
nede spor:

 ● Implementering af ”investering af sagsbehandlere – hurtigere og tættere opfølgning” – en 
version af ”Sverigesmodellen”, som er navngivet ”Tæt på Tværs”

 ● Det fortsatte arbejde med implementering af Udviklingsstrategien

 ● Implementering af projekt ”Forbedret styringsgrundlag”.

Derudover har hele botilbudsområdet været i fokus i 2016.

Tæt på Tværs
I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet, at Egedal Kommune skal ”lokalud-
vikle” og implementere det, som mange kalder for ”Sverigesmodellen” eller ”Herningprogrammet”. 
Prioriteringsforslaget hed i budgetforhandlingerne ”Mere forebyggelse via investering i sagsbe-
handlere”. CSS har fået en opnormering i rådgivere, og CSS mål i 2016 var at opnå en besparelse 
på 5,76 mio. netto -2.6 mio. kr. I 2016 er der opnået -2,3 mio. kr. Fra 2017 en besparelse på 12,7 
mio. kr. For at det kan lykkes, skal arbejdet ske på tværs af hele organisationen. I Egedal kalder vi 
det ”Egemodellen – Tæt På Tværs”. Tæt på Tværs henviser til tæt på familien og på tværs af orga-
nisationen og professionelle.

”Sverigesmodellen” er skabt til børne- og ungeområdet. Over halvdelen af landets kommuner ar-
bejder i dag med mindsettet i ”Sverigesmodellen” på børne- og ungeområdet. Egedal er den første 
kommune, som arbejder med at overføre mindsettet til 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 
almindelige som muligt.

• målrettede og helhedsorienterede indsatser, der praktiseres i et forløbsperspektiv med tæt op-
følgning og gradvis nedtrapning på indsatstrappen for øje.

• effektiv ressourceudnyttelse – vi øger den faglige og menneskelige kvalitet af sagsbehandlin-
gen samtidig med, at vi realiserer økonomiske besparelser.

I 2016 har aktiviteterne i ”Tæt på Tværs” særligt været det grundlæggende arbejde i arbejdsgrup-
per, projektgruppe og styregruppe. Der har været afholdt seminarer for medarbejdere og ledere 
fra både CSD, CBS, JC og CSS i både voksen- og børnesporet. Der har været afholdt flere kompe-
tenceforløb for medarbejdere og ledere fra alle centre. 
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Andel i SATS puljemidler
CSS har i 2016 fået 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. 

Tilsagnet forudsætter, at Egedal deltager i et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen i 2016-2017.

Projekt ”Tæt på Tværs” har reduceret udgifterne med 2,9 mio. kr. i 3. kvartal 2016. Der er ikke en-
deligt opgjort effekten for 4. kvartal i 2016 på nuværende tidspunkt. 

Derudover opnåede CSS med brugen af boligerne på Porsebakken 483.000 kr. i besparelse. Tilbud-
det på Porsebakken er i tråd med mindsettet i ”Tæt på Tværs”, at borgerne skal have tilbud så tæt 
på hverdagslivet som muligt.
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Udviklingsstrategi
Byrådet vedtog i 2013 CSS Udviklingsstrategi, hvor der er seks delprojekter.

I 2016 har CSS arbejdet særligt med delprojekterne i strategien – Fleksibelt Familiehus, STU tilbud 
og Hverdagsaktivering.

Fleksibelt Familiehus/ Egedal Familiehus

Egedal Familiehus skal danne rammerne for et nyt tilbud i ydelseskataloget for CSS børn, unge og 
familie team. Huset skal være fleksibelt, da ydelserne er mangeartede og rummer forskellige behov 
og varighed. Huset skal primært løfte opgaver for børn, unge og familier i Egedal Kommune, hvor-
ved de kan blive i deres nærmiljø og fastholde deres arbejde i perioden, de er tilknyttet tilbuddet.

Byrådet vedtog i december 2015 at godkende et låneoptag fra Social- og Indenrigsministeriet på 
14,1 mio. kr. Der er endvidere bevilliget en tillægsbevilling i 3,2 mio. kr. i Byrådet d. 30.11.16 pri-
mært grundet i stigende bygge- og håndværkerpriser.

I 2016 er der valgt en grund i Stenløse Syd, afholdt nabomøde, udbud af arkitekt og sidst på året 
udbudsrunde i forhold til entreprenør. Byrådet vedtog navnet ”Egedal Familiehus”, og huset står 
færdigt til september 2017. 

Hverdagsaktivering

Hverdagsaktivering er et dagtilbud til borgere med handicap boende på EKBA. Tilbuddet åbnede 1. 
oktober 2016 i lokalerne på Tofteparken. Som en yderligere udvikling er der etableret fællesspis-
ning for beboerne på EKBA på Tofteparken hver anden torsdag aften indenfor de eksisterende per-
sonaleressourcer for at fremme og understøtte beboernes sociale interaktion, netværk og trivsel.

STU

Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er et uddannelsesforløb til unge med en fysisk og/ eller 
psykisk funktionsnedsættelse. CSS har i 2016 udarbejdet en analyse af målgruppen, udarbejdet 
materialer til de unge og deres forældre om tilbuddet, men på grund af forsinkelserne med renove-
ringen af Tofteparken kunne tilbuddet ikke åbne den 1. august 2016. Tilbuddet forventes åbnet til 
august 2017. 

Tofteparken
Den 1. marts 2016 flyttede de ambulante udførertilbud fra Sandbjergcenteret og Krogholmvej sam-
men i Tofteparken. Her er nu samlet alle CSS ambulante tilbud fra rusmiddelbehandling, støtte til 
udsatte voksne, værested, børn og familieteam, støtte-kontakt team og hverdagsaktivering. Tofte-
parken understøtter CSS strategi og vision om det tværgående samarbejde og sammenhængende 
serviceforløb til borgerne i et samlet hus, og har givet muligheder for at udvikle nye tilbud og ydel-
ser i samspillet med ”Tæt på Tværs”.
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Botilbudsområdet
CSS har i 2016 haft stor fokus på botilbudsområdet.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) ændrede den 1. januar 2016 blandt andet på 
deres ledelsesstruktur efter Socialtilsynets bemærkninger om, at det var ønskeligt, at den faglige 
ledelse kom tættere på medarbejderne. CSS iværksatte på eget initiativ en analyse af EKBAs sty-
ring, ledelse og serviceniveauer ved ekstern konsulent, med henblik på at kunne optimere og for-
bedre styringen og driften af botilbuddene. Rapporten forventes at forelægge i starten af 2017.

De Socialpsykiatriske Botilbud fik i foråret 2016 et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi der var en ri-
siko for medarbejderne grundet i beboernes adfærd og lav normering. Påbuddet medførte en tilfør-
sel til området samt installering af sikkerhedsforanstaltninger. Byrådet tilførte med vedtagelsen af 
budget 2017-2020 en opnormering til De Socialpsykiatriske Bosteder.

Botilbuddenes juridiske konstruktion

Såvel EKBA som De Socialpsykiatriske botilbud er opført efter almenboliglovens regler, hvilket ikke 
er foreneligt med visitationsgrundlaget i servicelovens §§ 107 og 108. De fleste af botilbud i landet 
er opført på denne vis tilbage fra amternes tid, og da udfordringen både er kompleks og løsnin-
gerne kan være meget omkostningstunge, har blandt andet KL bedt Social- og Indenrigsministeriet 
om at gå ind i problematikken. CSS har i 2016 afdækket forskellige løsninger, mens vi afventede 
ministeriets melding.

I november 2016 udmeldte Social- og Indenrigsministeriet, at der ikke ændres på samspillet mel-
lem boliglovgivningen og serviceloven, og at kommunerne skal lovliggøre botilbuddenes juridiske 
konstruktion ud fra det eksisterende lovgrundlag. CSS har udarbejdet handleplaner frem mod en 
lovliggørelse af den juridiske konstruktion, som forelægges politisk niveau i starten af 2017. 

Implementering af projekt ”Forbedret styringsgrundlag”
CSS har i 2016 fuldt implementeret projekt ”Forbedret styringsgrundlag” fra 2014/ 2015, og pro-
jektet er nu succesfuldt i drift.

CSS har hele året fokuseret arbejdet med aktivitetsbaseret budgetlægning og prognoser på områ-
det. Der ses ved årets afslutning, at der er en prognosepræcision på 0,65 % samlet set for cente-
ret, og således langt under målet om +/- 2 %.  Rammerne Myndighed og Egedal botilbud udviser 
budgetafvigelse på hhv. -2,2 % og +2,6 %.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Beløb i 1000 kr.

Løn 179.445 174.516 170.733 -8.712 -3.784

Øvrige udgifter 218.417 245.955 323.158 104.741 77.203

Udgifter totalt 397.862 420.471 493.890 96.029 73.419
Indtægter totalt -96.135 -110.038 -185.388 -89.253 -75.350

Nettobevilling i alt 301.727 310.433 308.502 6.776 -1.931

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Centeret har overordnet set overholdt sit budget i 2016. Resultatet for Center for Social Service er 
i 2016 på netto 308,5 mio.kr. hvilket er et mindreforbrug på -1,9 mio.kr. i forhold til korrigeret bud-
get. Det er en budgetafvigelse på 0,6 %, hvilket er langt under Centerets mål ved budgetlægnin-
gen på +/-2 % budgetpræcision. Mindreforbruget uddybes under tabel 2.

I tabel 1 ses regnskabet fordelt på løn, drift og indtægter. Der er i oktober og december afregnet 
internt for Myndighed og bestillers ydelser leveret hos egne Udfører enheder. Der er afregnet for 
74 mio.kr. både i udgifter og indtægter, som derfor netto ikke påvirker regnskabsresultatet. Derfor 
er der advigelse i det korrigerede budget på øvrige udgifter og indtægter på dette beløb. Der er 
et mindreforbrug på løn på -3,8 mio. kr. som skyldes at ansættelsesstop og opbremsning har haft 
større effekt end budgetteret, hvilket kan ses i Tabel 2 på løn i Sekretariat og Myndighed ledelse. 
Endvidere har der i løbet af året været fald i lønudgifter til plejevederlag og ledsagerordning. 

Det oprindelige budget 2016 er 301,7 mio. kr., og det korrigerede budget er 310,4 mio. kr. I løbet 
af året er der bevilliget tillægsbevilliger på i alt netto 8,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er bevilliget 
på grund af primært prisstigninger på ydelserne hos Myndighed og bestiller for 12,8 mio. kr. Udfø-
rer enhederne har tilsammen fået tillægsbevilling på -2,1 mio.kr. og sekretariatet tillægsbevilling på 
-2, mio. kr. som blandt andet skyldes nedlæggelse af afdelingsleders rammen Udfører på 2,2 mio. 
kr. som ses i tabel 2. 

Budgettet til SATS-pulje projekt på -0,7 mio. kr. søges overført fra 2016 til 2017.
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Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 301.727 310.433 308.502 6.776 -1.931
Sekretariat 8.405 8.639 7.899 -506 -740
Myndighed og bestiller 147.651 160.473 156.970 9.319 -3.502
Udkørende team 16.310 14.704 13.902 -2.407 -802
Udfører 2.236 0 3 -2.233 3
Socialpsykiatri og Udsatteområde 18.576 18.747 19.115 539 368
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 108.548 107.870 110.612 2.063 2.741

Nettobevilling i alt 301.727 310.433 308.502 6.776 -1.931

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Social service fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Tabel 2 viser centeret opdelt på rammer. Mindreforbruget på -1,9 mio. kr. kan primært henføres til 
to rammer: Sekretariat og Myndighed og bestiller. Sekretariat har modtaget indtægter fra SATS-
puljemidler, som skal dække udgifter over ét skole år. Budgettet på -0,7 mio. kr. søges derfor over-
ført til 2017. Mindreforbruget på -3,5 mio. kr. hos Myndighed og bestiller skyldes merindtægt på 
statsrefusion på -0,4 mio. kr. samt manglende regninger for i alt -2,9 mio. kr.  

Udekørende teams mindreforbrug skyldes løbende tilpasning ift. ydelser. Det udekørende team har 
i sidste kvartal af 2016 løst en større intensiv familiebehandlings opgave inden for teamets res-
sourcer, og denne opgave var 100 % refusionsberettiget. Desuden er Udekørende Teams og Social-
psykiatri og Udsatteområdet flyttet sammen på Tofteparken, hvilket har betydet at fælles driftsud-
gifter skal tilpasses de nye fysiske rammer.

Udfører fælles ramme er lukket og delvist reduceret samt delvist fordelt på øvrige rammer.

Socialpsykiatri og Udsatteområdet har anvendt flere midler på Botilbudsområdet som følge af 
straks påbud og investering i alarmsystemer og IT-systemer.  

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter udviser et merforbrug, som skyldes højere udgifter til 
løn. Der er igangsat et projekt for at styre disse udgifter bedre som beskrevet i ”Forbedret sty-
ringsgrundlag”. 

Centerets strategi er at satse på forebyggende foranstaltninger og dermed reducere udgifter til 
langvarige ophold og anbringelser, samt botilbud. Gennemgangen af drivere viser at der er et fald 
i antal helårspersoner af børn og unge anbringelser men også en prisstigning. Der er en stigning 
både i antal og pris af botilbud til voksne. Der er arbejdet med aktivitetsstyring af de forebyggende 
ydelser og det er nu muligt at opgøre priser og mængder på alle ydelser som der kan følges op på i 
2017. Dette var ikke muligt ved budgetlægning 2016. Samlet set ser det ud til at centerets strategi 
er slået igennem på børneområdet, men kurven ikke er knækket på voksenområdet.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Forebyggende 
 foranstaltninger  
for børn og unge

Der satses på forebyggende tiltag i centeret. Ved budgetlægning 2016 var det 
ikke muligt at opgøre aktiviteter og priser på dette område. 

Resultatet er, at der med den interne afregning er opgjort aktiviteter og priser 
på alle forebyggende ydelser i centeret. Der er 217,4 helårsydelser til en gen-
nemsnitspris på 156.759 kr. pr. år. Det er aggregerede aktivitetstal baseret på 
33 forskellige typer ydelser med forskellige pakker (tyngde) og varighed.  Vo-
lumen af forebyggende tiltag på tværs af centeret er steget fra opr. budget på 
38,3 mio. kr. til et forbrug i 2016 på 44,2 mio.kr.

2.  Anbringelser og 
ophold for børn  
og unge

Der var i alt 90 børn og unge på ophold og anbringelse i 2015 til en gennem-
snitspris på ca. 544 t. kr., hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 48,9 mio.kr. 

Der er afsat 43,5 mio. kr. i oprindeligt budget 2016. Det vil sige knapt 5,4 mio. 
kr. mindre end det aktivitetsbaserede budget.

Resultatet i 2016 er, at der er i alt 80,6 børn og unge i ophold og anbringelser 
i 2016 til en gennemsnitspris på 629 t. kr. pr år. Det vil sige færre, men dyre-
re ophold. Der er anvendt 42,5 mio.kr. inkl. refusion på anbringelser og ophold 
for børn og unge i 2016, heraf -6 mio. kr. i berigtigelse for refusion tidligere 
år. Ca. 48,5 mio. kr. eks. refusion. 

3.  Forebyggende 
 foranstaltninger  
for voksne

En sammenlignelig opgørelse af helårspersoner og priser var ikke mulig ved 
budgetlægning 2016.

Resultatet er, at der med den interne afregning er opgjort aktiviteter og priser 
på alle forebyggende ydelser i centeret. Der er 323 helårsydelser med en gen-
nemsnitlig pris på 195 t. kr. pr. år.  Det er aggregerede aktivitetstal baseret 
på 17 forskellige typer ydelser med forskellige pakker (tyngde) og varighed.  
Volumen af forebyggende tiltag på tværs af centeret er steget fra opr. budget 
på 70,2 mio. kr. til regnskabsresultat på 76 mio. kr.

4.  Midlertidige og 
 længerevarende 
botilbud for voksne

Der var i 2015 købt knap 88 helårs botilbud til en gennemsnitspris på ca. 747 
t. kr. pr. år, hvilket svarer til en årlig udgift på 65,4 mio. kr. I oprindeligt bud-
get 2016 er der afsat 58,7 mio. kr., altså 6,7 mio. kr. lavere end forbruget i 
2015 hos myndighed.

Resultatet i 2016 viser, at i 2016 var der 93,7 helårspersoner, gennemsnitspris 
på 765 t. kr. pr år. Der er 143,5 helårspersoner i egne botilbud, både handicap 
og Socialpsykiatri. . Der er således stigning i antal og pris. 

Samlet set på tværs af centeret er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. bestå-
ende af 1,8 mio. kr. merudgifter hos Myndighed og 2,2 mio. kr. hos Udfører.

5.  Særlig tilrettelagt 
Ungdomsuddan-
nelse

Budgetforudsætningen er at STU kan reduceres yderligere fra 2015 omkost-
ning til 2016. Der er budgetlagt med et fald fra 42 til 41 helårspersoner.

Resultatet er, at der har været 40,3 helårspersoner på STU. Gennemsnits-
prisen er faldet fra 318 t. kr. til 309 t. kr. i gennemsnit. Både det korrigerede 
budget og regnskabsresultatet er lavere end det oprindelige budget. Regn-
skabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
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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. 

Figuren viser, at det korrigerede budget følger samme periodiseringsmønster som forbruget, på 
nær oktober. I oktober 2016 blev der bogført intern afregning af egne borgere i botilbud på 40,6 
mio. kr. ligeledes blev interne køb hos udfører enhederne afregnet i december. Det oprindelige 
budget blev lagt ud fra forudsætning om et lineært forbrug og et fald i udgifter på de områder, 
hvor der skulle konsolideres reduktioner hen over året. Forbruget afspejler at faktura kommer 
kvartalsvis og halvårligt. 
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Figuren viser, at det korrigerede budget følger samme periodiseringsmønster som forbruget. En-
gangs flygtninge refusionsindtægt var budgetlagt i juni, men blev først modtaget i august. I ok-
tober 2016 blev der bogført intern afregning af egne borgere i botilbud på -41,3 mio. kr. ligeledes 
blev interne køb hos udfører enhederne afregnet i december. Det oprindelige indtægtsbudget er 
lagt lineært ud fra en forudsætning om jævn belægning på botilbud alle måneder. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Social Service har gennemført en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Samlet 
set er der opnået reduktioner for -5,9 mio. kr. ud af de -8,3 mio. kr. der blev vedtaget i budgetaf-
talen for 2016. Det har vist sig, at den fulde effekt ikke kunne opnås på grund af nye ydelser, og 
højere dækningsgrad på samme områder. Tabel 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret de 
10 reduktionsemner i budgetaftalen for 2016. Endvidere er de vedtagne reduktioner i budgetåret, 
opbremsning og Porsebakken, opstillet i tabellen. I budgetaftalen for 2015 blev der indlagt reduk-
tioner på -8,3 mio.kr. i 2016..
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Beløb i 1000 kr.

CSS16-103D, Ledsagerordning §97 -666 0 666

CSS16-105D, Aflastning - Børn handicap -1.515 -1.450 65

CSS16-107D, Aflastning - Voksen handicap -216 -92 124

CSS16-108D, Reduceret adgang til §85 støtte -250 -250 0

CSS16-109D, Reduceret mulighed §104 i botilbud -1.844 -1.015 829

CSS16-111D, Halvering af åbningstid §104 Egehuset -400 -400 0

CSS16-113D, Tæt på Tværs -485 -485 0

CSS16-114D, Tæt på Tværs -2.108 -1.816 292

CSS16-115D, Aflastning - Børn handicap - yderligere -639 -350 289

CSS16-117D, Aflastning - voksen handicap - yderligere -198 0 198

Effektivisering af regnskabsopgaver -99 0 99

Opbremsning -1.881 -2.081 -200

Porsebakken byrådsbeslutning -483 -483 0

Nettobevilling i alt -8.321 -5.858 2.362

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i CSS

Effektivisering/ 
besparelse Resultat 2016

Afv. ift. 
Effektiviserings-

forslag

Reduktionsforslag nr. 103 Ledsagerordning § 97 er der ingen fald i antal ydelser. Der er fald i pris 
grundet leverandørskifte, gevinsten tilgår udbudskontoret under Center for Administrativ Service.

Reduktionsforslag nr. 105 og 115 Aflastning - Børn handicap blev gennemført primo 2016 med en 
realiseringsgrad på 85 % på eksisterende sager. Men der har været tilgang af nye sager. Derfor 
er der i alt netto reduceret -350 t. kr. fra 2015 til 2016. Dertil er der opstået usikkerhed omkring 
varigheden af reduktionen, idet en stor del af de berørte borgere har klaget til Ankestyrelsen, som 
har hjemsendt en stor del af afgørelserne til fornyet visitation.

Med reduktionsforslag nr. 105 og 117 Aflastning - Voksen handicap, har det ikke været muligt at 
reducere udgifterne, trods ændret serviceniveau.

Reduktionsforslag nr. 109 D, hvor serviceniveauet er reduceret til højst et aktivitetstilbud for bor-
gere i botilbud, er realiserings grad 70 % på egne borgere, men effekten er ikke helårlig i 2016. På 
eksterne aktivitetstilbud er der fra 2015 til 2016 et fald på 6 helårsydelser, hvilket svarer til 8 %. 
Der er nye bevillinger af aktivitetstilbud til andre borgere svarende til 7 helårsydelser. Det ses der-
for en samlet stigning på området fra 2015 til 2016. 

Reduktionsforslagene nr. 113 og 114 Tæt på Tværs handicap området, har på børneområdet haft 
den halve effekt. Effekten er ikke endeligt opgjort ved regnskabsafslutningstidspunktet. Imple-
menteringen fortsætter i 2017 og der vil blive fulgt op på effekten af Tæt på tværs, både på børne- 
og voksenområdet for hhv. social og handicap området. 
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.
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Beløb i 1000 kr.

Sekretariat
010 Ledelse - CSS 3.145 5.591 5.529 2.384 -62
020 Tværgående projekter og udgifter - CSS 0 0 -746 -746 -746
030 Administration - CSS 5.261 3.048 3.116 -2.145 68

Myndighed og Bestiller
Ledelse - Myndighed 2.039 2.812 2.775 736 -37
Tilsyn - Myndighed 2.496 2.064 2.131 -366 66
Handicapråd 28 1 1 -27 0
Råd og vejledning 1.562 1.392 1.417 -145 25
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - 
handicap 10.863 10.631 10.101 -763 -530

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og 
familier - handicap 12.939 16.379 17.186 4.247 807

Ophold og anbringelser for børn og unge - 
handicap 5.923 5.896 5.889 -34 -7

Forebyggende foranstaltninger for voksne - 
handicap 47.038 50.755 53.163 6.125 2.408

Botilbud for voksne - handicap 39.504 50.065 91.816 52.312 41.751
Sociale formål - handicap 6.936 7.007 7.201 265 194
Administration (rådgivere) - handicap 5.116 5.535 5.335 218 -201
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) - 
social 1.780 1.780 1.501 -279 -279

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og 
familier - social 15.085 13.998 19.201 4.116 5.203

Ophold og anbringelser for børn og unge - social 37.559 35.105 36.005 -1.554 900
Forebyggende foranstaltninger for voksne - social 6.961 7.256 19.402 12.441 12.146
Botilbud for voksne - social 19.198 19.041 27.960 8.762 8.919
Sociale formål - social 80 78 79 -1 1
Administration (rådgivere) - social 11.231 10.088 10.203 -1.028 115
Salg Botilbud for voksne med psykiske 
funktionsnedsættelser -394 -100 -21.416 -21.022 -21.315

Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri 0 -75 -2.011 -2.011 -1.936
Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling 0 -68 -11.181 -11.181 -11.112
Salg Botilbud for voksne med fysiske 
funktionsnedsættelser - længerevarende -74.266 -75.102 -115.793 -41.526 -40.691

Salg Botilbud for voksne med fysiske 
funktionsnedsættelser - midlertidige -4.027 -4.065 -3.995 33 71

Udkørende team
Børn og Handicap - Fælles -8 1.973 1.709 1.717 -264
Hybelpladser (døgnpladser) 553 553 608 55 55
Forebyggende foranstaltninger børn, unge og 
familier 10.279 8.451 7.843 -2.436 -608

Handicap støtte kontaktperson 5.485 3.727 3.742 -1.743 15
Det fleksible familiehus 0 0 0 0 0

Udfører
Ledelse - Udfører 2.236 0 0 -2.236 0
Aktivitetstilbud 0 0 0 0 0

Socialpsykiatri og Udsatteområde
Udsatteområdet – fælles 0 1.115 0 0 -1.115
Socialpsykiatrisk botilbud 8.063 8.119 7.951 -112 -168
Socialpsykiatri og udsatte områder 7.967 7.461 9.044 1.077 1.583
Rusmiddelområdet 2.546 2.052 2.120 -426 68

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
Botilbud 99.664 96.977 98.540 -1.124 1.564
Botilbud 3 C 4.735 4.989 5.885 1.149 896
Botilbud 3 L 3.953 4.207 4.394 440 187
Aktivitetstilbud 195 1.698 1.793 1.598 95Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 301.727 310.433 308.499 6.772 -1.934

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

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Tabel 4 viser, at der på myndighedens rammer er større afvigelser på de enkelte aktiviteter. Dette 
skyldes indarbejdelsen af intern afregning. Der er på Botilbud voksen handicap afregnet 40,7 mio. 
kr. På Socialpsykiatriske ydelser og botilbud er der afregnet 21,2 mio. kr. og på voksen og Børne 
området er der afregnet 12,1 mio. kr. 
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Center for Sundhed og Omsorg
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

 ● Formål: Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst 
muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme.

 ● Primære opgaver: Centeret varetager hjemmesygepleje, hjemmehjælp, plejeboliger, 
genoptræning og rehabilitering og døgnpladser. Desuden varetages madservice til kommunens 
ældre og handicappede borgere, samt driften af kantinen på Rådhuset. I centeret varetages 
opgaver relateret til sundhedsfremme og forebyggelse samt betaling af medfinansiering af 
sundhedsvæsnet.

 ● Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
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2. Strategi og resultatmål

Centeret har en strategi for udbygning af plejeboligområdet.

Fokus på køb og salg af plejeboliger.

Der skal løbende være fokus på udviklingen i kommunens fuld- og medfinansiering i forhold til 
Region Hovedstaden.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

At den samlede kom-
munale økonomi for 
ombygningen i Dam-
gårdsparken, der for-
ventes påbegyndt i 2017 
og afsluttet i 2018, af-
klares og indarbejdes i 
budget 2017.

Der er efterfølgende truffet be-
slutning om, at Damgårdsparken 
ikke ombygges, men i stedet 
fortsætter som hidtil. Konse-
kvenserne for budgettet af 
denne beslutning er indarbejdet 
i budget 2016 og frem gennem 
vedtagelsen af Plejeboligsagen 
(16/1263).

At den samlede konse-
kvens for køb og salg af 
plejeboliger som åbnin-
gen af Plejecenter Ege-
parken giver, følges og 
at denne udvikling ind-
arbejdes i budget 2017.

Som en del af Plejeboligsagen 
(16/1263) blev det besluttet at 
regulere antallet af solgte plad-
ser med i alt 9 helårspladser 
vedrørende Egeparken. Der er i 
alt solgt svarende til 8,6 helårs-
pladser på Egeparken i 2016.

At der, eventuelt i sam-
arbejde med andre 
kommuner søges ud-
arbejdet prognoser for 
udviklingen af kommu-
nal fuld- og medfinan-
siering løbende i 2016 
og for 2017.

Der har i årets løb været gen-
nemført flere analyser af områ-
det med henblik på at vurdere 
det samlede resultat for finan-
sieringen for 2016. Centeret har i 
løbet af 2016 tilpasset budgettet 
på baggrund af prognoser med 
-18,435 mio. kr. Den kommunale 
fuld- og medfinansiering er ble-
vet gennemkvalificeret fra bud-
get 2017-20 og frem, med tilsva-
rende budgettilpasninger.

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Vil fremgå af handlepla-
ner udarbejdet for alle 
større udviklingstiltag i 
Center for Sundhed og 
Omsorg (CSO) som vil 
være færdige ved ud-
gangen af 2016.

Der blev for 2016 udarbejdet 17 
handleplaner med ikke finansielle 
mål. Målene i 14 af handleplaner-
ne er gennemført med succes, 2 
handleplaner er udsat og 1 hand-
leplan er gennemført men uden 
at nå målet i handleplanen.
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Centeret i 2016

Ibrugtagningen af Egeparkens 72 plejeboliger er foretaget hen over året og det er lykkedes lø-
bende at tilpasse ressourcerne til behovene. Der har været stor borgertilfredshed med centeret 
og dets medarbejdere.

Døgnpladserne i Sundhedscenteret har været præget af, at der indtil Egeparken blev taget i brug 
var mange borgere der ventede på en plejebolig i døgnpladserne. Efter at Egeparken kom i brug, 
har døgnpladsernes formål ændret sig, der er blevet arbejdet intensivt med træningsforløb og 
optimering af anvendelsen af ressourcerne. Der er efterfølgende registreret noget en nær fordob-
ling af træningsforløbene fra 2015 til 2016 og der har  fra borgerne været udtrykt stor tilfredshed 
med træningsforløb.

Sygeplejeklinikken i Sundhedscenteret har i 2016 fordoblet sit brugerantal, så det nu er godt 12 
% af alle borgere, der er visiteret til hjemmesygepleje, som anvender klinikken som alternativ til 
hjemmebesøg. Dette er både en rationalisering af arbejdet og opleves også af borgerne som en 
frihed, fordi de selv i højere grad kan bestemme, hvornår de konsulterer sygeplejersken.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Beløb i 1000 kr.

Løn 181.373 206.508 199.480 18.107 -7.028

Øvrige udgifter 180.573 169.335 170.270 -10.303 935

Udgifter totalt 361.947 375.843 369.751 7.804 -6.093
Indtægter totalt -35.405 -44.727 -41.258 -5.853 3.469

Nettobevilling i alt 326.541 331.116 328.492 1.951 -2.624

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Helt overordnet set har centeret overholdt budgettet. Regnskabsresultatet viser, at der samlet er 
et mindreforbrug på 2,62 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Løn

Den væsentligste forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget, som er 25,1 mio. kr. på 
lønninger udgøres primært af tre bevægelser. For det første genoprettede plejeboligsagen budget-
terne på Damgårdsparken og Egeparken med netto 7,3 mio. kr. For det andet blev Ældremilliarden 
udmøntet til daglig drift, hvilket samlet set har tilført 5,9 mio. kr. til pleje og træning. Herudover er 
der foretaget en kvalificering af det samlede lønbudget som viste, at visse områder, særligt Mad-
service og Hjemmeplejen (de to aktiviteter udgør tilsammen en netto forøgelse på 7,2 mio. kr.), 
ikke har været tilpasset i forhold til pris- og aktivitetsudviklingen.

Lønforbruget dækker alle lønudgifter, idet de enkelte teams har et brutto lønbudget, hvoraf de skal 
dække både faste ansættelser og afløsning ved ferie, sygdom med videre.

Samlet har centeret et mindreforbrug på lønninger på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret  
budget når udgifterne til afløsning på 6,7 mio. kr., der er en del af bruttolønnen, medtages.
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Øvrige udgifter

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsageligt, at centeret har gennem-
ført en analyse af den kommunale fuld- og medfinansiering, som resulterede i en negativ tillægsbe-
villing på i alt 18,4 mio. kr..

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget 
forklares hovedsageligt af et merforbrug på køb af pladser på 5,8 mio. kr. samt mindreforbrug på 
Værdighedsmilliarden, Plejecentrene og kommunal fuldfinansiering på henholdsvis 1,1 mio. kr., 2,1 
mio. kr. og 1,3 mio. kr.

På kommunal medfinansiering er der samlet et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som ikke er en del af 
centerets serviceramme. Dermed har centeret reelt et merforbrug på servicerammen på 4,2 mio. 
kr.

Indtægter

Korrigeret budget er steget med 9,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. De største bevægelser 
er en stigning i indtægtsbudgettet på salg af pladser i forbindelse med plejeboligsagen på 4,4 mio. 
kr. samt en indtægtsbevilling på 6,3 mio. kr. vedrørende Værdighedsmilliarden.

De samlede realiserede indtægter giver en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget, hvilket hovedsageligt skyldes en mindreindtægt på aktiviteten salg af pladser på 3,6 mio. 
kr. 

Center for Sundhed og Omsorg har søgt om følgende overførsler af puljemidler fra 2016 til 2017:

 ● 1,124 mio. kr. vedr. uforbrugte midler under Værdighedsmilliarden. På grund af det sene 
tilkendelsestidspunkt i 2016 er det ikke lykkedes centeret at anvende alle midlerne til uddannelse 
af personale og anskaffelser som planlagt. Det er derfor aftalt med ministeriet, at midlerne 
overføres til 2017. Midlerne skal fortsat anvendes til de af ministeriet godkendte formål, ellers 
skal de tilbagebetales.

 ● Centeret søger desuden om overførsel af 0,217 mio. kr. til ”Nedbringelse af ventetid til 
genoptræning”, der er afsat i forbindelse med finansloven for 2016 gennem SATS midlerne. 
Midlerne er politisk godkendt i 2016, men udbetales først til kommunen i 2017, hvorfor det 
ikke har været muligt at anvende midlerne. Midlerne for 2016 vil blive anvendt til uddannelse 
af flere medarbejdere i ”den motiverende samtale” samt indkøb af en særlig træningscykel til 
neurosalen.



97center For sundhed og omsorg Årsrapport 2016

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 326.541 331.116 328.492 1.951 -2.624
CSO - Sekretariat og Ledelse 188.340 163.054 163.317 -25.022 264
Plejen 101.817 123.155 124.848 23.031 1.693
Forebyggelse og Sundhed 31.554 38.944 36.339 4.784 -2.606
Madservice og kantine 4.831 5.963 3.988 -842 -1.975

Nettobevilling i alt 326.541 331.116 328.492 1.951 -2.624

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

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Centeret har ved udgangen af 2016 et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget deles 
op i 3 områder, kommunal fuld- og medfinansiering, køb og salg af pladser samt drift af centerets 
øvrige aktiviteter. 

Kommunal medfinansiering er ikke en del af servicerammen, hvorfor et mindreforbrug på 6,790 
mio. kr. skal tages ud af det samlede mindreforbrug. For at give et reelt billede af centerets sam-
lede mer- eller mindreforbrug på servicerammen.

Køb og salg af pladser udgør samlet et merforbrug 9,4 mio. kr. Centeret har reelt ikke nogen ind-
flydelse på dette forbrug, men bør være mere opmærksomme på udviklingen. Det er Center for 
Borgerservice der visiterer borgere til plejebolig, meddeler betalingstilsagn til de borgere, der øn-
sker en plads i andre kommuner og modtager ansøgninger fra borgere fra andre kommuner, det vil 
derfor fremadrettet være dette center der får disse aktiviteter.

Centerets øvrige aktiviteter udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. heraf er der ubrugte midler fra 
Værdighedsmilliarden på 1,1 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende projektet ”Nedbringelse af ven-
tetid til genoptræning”. Udviklingen i centerets aktiviteter er beskrevet nærmere under afsnit 4.1.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Antallet af ældre 
borgere

Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune, der er over 85 år, er ved ud-
gangen af 2016 på 417 imod de budgetlagte 369. Der er særligt fokus på 
denne befolkningsgruppe idet de typisk modtager flere offentlige ydelser 
såsom hjemmepleje og sygepleje.

2.  Antallet af 
 plejeboliger

Antallet af plejeboliger, inklusive demensboliger, i Egedal Kommune er ved 
udgangen af 2016 på 194 boliger i stedet for de budgetterede 153 boliger. 
Grundet politisk beslutning om ikke at lukke Damgårdsparken (Plejeboligs-
agen).
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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. 

Oprindeligt budget var primært periodiseret i 12-dele, på nær aktiviteten ældreboliger samt an-
dre udgifter, der kun er der en gang om året, som blev placeret i december. Korrigeret budget og 
regnskab viser et højt udgiftsniveau i august, da fuld- og medfinansiering for tidligere måneder 
først blev bogført her.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Oprindeligt budget var primært periodiseret i 12-dele. De realiserede indtægter er blevet bogført 
en måned forskudt i forholdt til korrigeret budget, grundet nye afregningsprocedurer indenfor 
hjemmeplejeydelser.
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Sundhed og Omsorg har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og re-
duktioner i 2016. Tabellen 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.

Beløb i 1000 kr.

Effektivisering af regnskabsaktiviteter -70 -70 0

Effektivisering af post -32 -32 0

Effektivisering af rengøring -189 -189 0

Effektivisering af vikarydelser på sundhedsområdet -526 -526 0

Effektivisering af personbefordring -620 -620 0
CSO16-121 D: Øge ventetiden på træning efter SL § 86 fra 
10 til 30 dage -300 -300 0

CSO16-122 D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL § 
44 fra 10 til 30 dage -300 -300 0

CSO16-123 D: Skære alle træningsforløb med ca. 20 % -800 -800 0
CSO16-124 D: Sænke tilbuddet om patientundervisning 
inden for kost, diabetes og overvægt -500 -500 0

CSO16-125 D: Sænke volumen på 
Sundhedsforebyggelse/events + nedlæggelse af 
sundhedsbussen

-200 -200 0

CSO16-126 D: Reducerer antallet af timer til 
demenskoordinatorer i Sundhedsteamet -200 -200 0

CSO16-127 D: Reduktion i antal pladser i Aktivitetscenteret -800 -800 0

CSO16-129 D: Den forebyggende indsats "Det Gode 
Hverdagsliv" implementeres ikke på plejecentrene -500 -500 0

CSO16-130 D: Reducere normeringen på plejecentrene 
med 1 time pr. borger pr. uge -1.300 -1.300 0

CSO16-131 D: Reducere normeringen på plejecentrene 
med 2 timer pr. borger pr. uge -1.300 -1.300 0

CSO16-135 D: Antallet af borgere der henvises til 
sygeplejeklinikken i stedet for hjemmebesøg øges -300 -300 0

CSO16-136 D: Hjemmesygepleje. Skærpelse af kriterier og 
reduktion i ydelser og tidsudmåler -700 -700 0

CSO16-137 D: Tilskud til seniorfest bortfalder -167 -167 0

Opbremsning: Demensområdet -500 -500 0

Opbremsning: Plejehjemslæge -260 -260 0

Opbremsning: SOSU stillinger -300 -300 0

Nettobevilling i alt -9.864 -9.864 0

Effektivisering/
besparelse Resultat 2016

Afv. ift. 
Effektiviserings-

forslag

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har i 2016 skullet realisere effektiviseringer, reduktioner og op-
bremsninger for i alt 9,9 mio. kr. Regnskab 2016 viser, at dette er opfyldt, hvilket blandt andet er 
sket ved at reducere i normeringen på plejecentrene, i antallet af pladser på aktivitetscenteret og 
tilpasse volumen af sundhedsforebyggende events. Opbremsningen betød, at projektet om at få en 
plejehjemslægeordning er udskudt til 2017, samt at der ikke blev genansat ledige stillinger inden 
for Demens- og SOSU-området.
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme. 

Beløb i 1000 kr.

CSO - Sekretariat og Ledelse
Administration 17.061 21.161 21.325 4.264 164
Projekter 5.892 -615 -1.849 -7.741 -1.234
Målstyring 0 436 251 251 -185
Medfinansiering 161.249 139.899 133.108 -28.140 -6.790
Ambulant specialiseret genoptræning 802 802 551 -250 -250
Vederlagsfri fysioterapi 4.755 6.155 6.506 1.751 351
Hospice 1.137 1.137 1.199 62 62
Ventedage 2.197 3.712 2.272 75 -1.440
Ældreboliger -4.225 -4.225 -4.208 17 17
Køb af pladser 13.895 13.895 19.674 5.779 5.779
Salg af pladser -14.423 -18.867 -15.261 -838 3.606

Plejen
Personlig pleje - udgifter 38.290 0 0 -38.290 0
Personlig pleje - indtægter -38.290 0 0 38.290 0
Praktisk hjælp - udgifter 2.651 6.294 9.330 6.679 3.036
Praktisk hjælp - indtægter -2.651 0 0 2.651 0
Andet hjemmeplejen 3.270 2.331 2.479 -792 147
Plejeboliger/demens/dagcentre/ventepladser 61.784 74.974 74.175 12.391 -799
Sygeplejen 19.131 21.924 21.321 2.189 -604
Videredelegeret sygepleje 17.631 17.631 17.538 -93 -93

Forebyggelse og Sundhed
Træningsteamet 11.900 11.287 11.211 -689 -77
Aktivitetscenteret 3.964 3.595 3.012 -952 -583
Sundhedsteamet 4.374 9.231 8.039 3.665 -1.192
Døgnpladser 11.316 14.394 13.830 2.514 -564

Madservice og kantine
Madservice 903 2.697 1.308 405 -1.390
Kantine 3.927 3.266 2.680 -1.247 -586Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 326.541 331.116 328.492 1.951 -2.624

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

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget
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CSO – Sekretariat og Ledelse

Hvis der ses bort fra kommunal fuld- og medfinansiering samt køb og salg af pladser, har rammen 
samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes aktiviteten Projekter.

Projekter har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt vedrører ubrugte midler fra Vær-
dighedsmilliarden og projektet ”nedbringelse af ventetid på genoptræning”. Centeret søger om at 
få overført disse midler til 2017. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt denne overførsel til 
definerede formål inden for rammerne for tildelingen af ”Værdighedsmidlerne”. Anvendes de ikke til 
disse formål skal midlerne tilbagebetales.

Fuld- og medfinansiering, der består af aktiviteterne medfinansiering, ambulant specialiseret gen-
optræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og ventedage, har samlet et forbrug på 144 mio. kr., 
dette er 8 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Centeret har i løbet af året analyseret forbruget 
og har i den forbindelse lagt 18,4 mio. kr. i kassen på dette område. Der er i 2016 implementeret 
et nyt patientsystem i Region Hovedstaden, det nye system har betydet, at ikke alle patienter er 
registreret korrekt, hvorfor det må forventes at resultere i en efterregulering i 2017. Størrelsen på 
denne efterregulering er endnu ukendt.

Køb af pladser er oprindeligt budgetlagt med 13,9 mio. kr. fordelt på 41 helårspladser til en en-
hedspris á 0,34 mio. kr. Der er i alt købt 36 helårspladser til en gennemsnitlig enhedspris á 0,55 
mio. kr., svarende til et forbrug på 19,7 mio. kr.. Centeret har dermed et merforbrug på 5,8 mio. 
kr. på denne aktivitet.

Det oprindelige budget til salg af pladser blev reguleret med en merindtægt på 4,4 mio. kr. i forbin-
delse med indvielsen af plejecenter Egeparken og beslutningen om ikke at lukke Damgårdsparken 
(Plejeboligsagen). Der er i gennemsnit solgt 27 helårspladser til en enhedspris af 0,59 mio. kr., hvil-
ket er 5 pladser lavere end budgetteret. Det resulterer samlet i en mindreindtægt på 3,6 mio. kr.
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Plejen

Hjemmeplejen, bestående af aktiviteterne personlig pleje, praktisk hjælp og andet hjemmepleje, 
går ud af 2016 med et merforbrug på 3,2 mio. kr.. Centeret har hele tiden haft en formodning om, 
at de beregnede enhedspriser for 2016 ikke har været realistiske og for lave, hvilket merforbruget 
også afspejler. Enhedspriserne er politisk godkendte for et år ad gangen, hvorfor centeret ikke har 
haft mulighed for få en retvisende pris.

Der er visiteret 2.789 flere timers personlig pleje og 380 flere timers praktisk hjælp i 2016 end 
budgetlagt, hvilket primært skyldes, at Pareta Care ApS blev erklæret konkurs den 30. juni 2016, 
hvorefter den kommunale hjemmepleje overtog en del af deres ydelser.

Plejecentrenes oprindelige budget blev forhøjet med 13 mio. kr. efter det blev politisk besluttet 
ikke at lukke Damgårdsparken (Plejeboligsagen). Driften af Damgårdsparken var budgetteret til 
at koste 28 mio. kr. ekstra. Når beløbet er endt på 13 mio. kr. skyldes det den gradvise ibrugtag-
ning af Egeparken. Plejecentrene har totalt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget, fordelt med et merforbrug af brutto lønninger på 1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes 
rekrutteringsudfordringer på Porsebakken samt opstartsvanskeligheder på det nye plejecenter 
Egeparken og et mindreforbrug, 0,4 mio. kr. tomgang i Egeparken, øvrige driftsudgifter 0,3 mio. kr. 
Damgårdsparken, 0,2 mio. kr. Porsebakken og 0,6 mio. kr. i demensområdet.

Sygeplejen har i 2016 kørt Lean proces, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er opnået på trods af særlige foranstaltninger, der 
samlet har kostet sygeplejen 0,4 mio. kr. samt udgifter til Lean-konsulent på 0,3 mio. kr.

Forebyggelse og Sundhed

Samlet set er der opnået et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes, at der er 
gennemført en Lean proces på Døgnpladser samt udskudte genansættelser af vakante stillinger i 
sidste halvdel af året for hele rammen.

Madservice og Kantine

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Størstedelen af 
mindreforbruget skyldes flere indtægter på samlet 1,3 mio. kr. på Madservice, da centeret har væ-
ret tilbageholdende med at tilrette indtægtsbudgettet grundet manglende viden omkring indtæg-
terne fra salg af mad til beboerne på det nyåbnede plejecenter Egeparken.
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Center for Skole og Dagtilbud
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål: 
Centeret står for drift af 0-6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, under-
visning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler 
og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen 

Primære opgaver:  
Centeret arbejder 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 
forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år.

Centeret er organiseret i afdelingerne: 
Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
Dagtilbudsafdelingen 
Sundhedstjenesten 
Tandpleje og Tandregulering.

Politisk(e) udvalg: 
Børne- og Skoleudvalget varetager skole og dagtilbud 
Social- og Sundhedsudvalget varetager Sundhedstjenesten og Tandplejen.
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2. Strategi og resultatmål

Fokusområder:
Skolerne skal i 2016 arbejde på fortsat implementering af skolereformen, herunder at sam-
arbejde med SFO og klubber om, at den understøttende undervisning bliver en vigtig og in-
tegreret del af undervisningen, som understøtter inklusion. Kompetenceudviklingen af med-
arbejdere i forhold til inklusion fortsætter.

Dagpasningsområdet skal fortsætte kompetenceudvikling af personalet for at imødekomme  
de øgede krav til pædagogisk udvikling og dokumentation, samt understøtte bestræbelserne 
for, at flest mulige børn inkluderes i dagpleje og institutioner, hvor det er til gavn for barnets 
udvikling og trivsel.

PPR skal medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt 
omfang kan fastholdes i normalsystem.

Tandplejen har særlig fokus på, at det forebyggende arbejde blandt kommunens skoleelever 
sker under hensyntagen til optimal ressourceanvendelse herunder en minimering af sene af-
bud og udeblivelser fra aftaler.

Sundhedstjenesten har særlig fokus på at rådgive og vejlede børnefamilier ud fra et holistisk 
menneskesyn, samt at fremme sundhed og trivsel blandt kommunens unge.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

En afvigelse på max 
+/- 2 % i forhold til 
det periodiserede 
budget på centeret 
samlet set.

Målet er opfyldt, da 
centerets resultat er på 
+0,34 % gennemsnit-
ligt set for året.

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Centeret i 2016

CSD har haft store udfordringer med stigningen i antallet af børn med særligt behov.

Der er sket en fordobling af antallet af visiterede børn samtidig med at pladserne på specialsko-
ler og specialtilbud har været fyldt op. Der skal arbejdes på at etablere yderligere pladser i 2017.  
Udskiftningen af IT er presserende. Derfor har der i 2016 været forhandlinger med IT-Forsynin-
gen om at indgå leasingaftaler om nyt hardware til skolerne.

I 2016 kom der et stort antal flygtninge til Egedal, hvilket betød en stor udvidelse af modtage-
klasserne på Stengårdsskolen. På dagtilbudsområdet skabte det udfordringer at tage imod de 0-6 
årige flygtninge. Men både i dagtilbud og skole har personalet klaret det flot.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Løn 535.721 619.720 614.444 78.723 -5.276

Øvrige udgifter 289.614 222.828 237.104 -52.510 14.276

Udgifter totalt 825.336 842.549 851.548 26.213 9.000
Indtægter totalt -133.130 -131.110 -137.673 -4.544 -6.564

Nettobevilling i alt 692.206 711.439 713.875 21.669 2.436

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

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Overordnet set har Center for Skole og Dagtilbud overholdt deres budget. Regnskabsresultatet vi-
ser en merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,34 % af det korrigerede budget, og må 
betragtes som værende meget lille.

Da det oprindelige budget for 2016 blev lagt, blev lønbudget for distriktsskole Stenløse fejlagtigt 
lagt som budget for øvrig drift. Det blev rettet til ved 1. budgetopfølgning i 2016, hvilket er den 
væsentligste årsag til forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget for såvel løn som øv-
rige udgifter. 

Der er i løbet af 2016 givet tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. til Skoleafdelingen (Skoler fælles) til 
neutralisering af en negativ budgetpost, som stammede fra en ”gammel” demografipulje på skole 
og SFO.

Der er givet tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. på grund af stigning i antal af elever i privatskole, lige-
som der er givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. på grund af udgifter til elevtransport, som var større 
end det oprindelige budget. Begge tillægsbevillinger er givet til Skoleafdelingen (Skoler fælles), 
som afholder disse udgifter.

Der er i løbet af 2016 blevet reguleret i børnetal på daginstitutionsområdet, hvilket har betydet, at 
der samlet set er reduceret med netto ca. 10,5 mio. kr.

Det samlede nettoresultat for centeret er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 2,4 
mio. kr.

Der har været udgifter for 9 mio. kr. mere end det korrigerede budget og indtægter på ca. 6,6 mio. 
kr. mere end det korrigerede budget.

På indtægtssiden er der mindreindtægter på SFO-betaling og betaling for undervisning på kom-
munens egne specialtilbud på ca. 4,7 mio. kr., og merindtægter på tilskud fra staten til efteruddan-
nelse på skoleområdet, kantineindtægter på distriktsskole Ølstykke, deltagerbetaling i Ung Egedal, 
forældrebetaling daginstitutioner, egenbetaling for aktiviteter i Klub Egedal og Ung Egedal og for-
ældrebetaling til klubber på i alt ca. 11,2 mio. kr. Et samlet resultat på ca. 6,6 mio. kr.
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Center for Skole og Dagtilbud har søgt om følgende overførsler fra 2016 til 2017: Puljemidler for 
– 5,752 mio. kr. fordelt med -4,411 mio. kr. til uddannelsesmidler fra ministeriet til linjefagsuddan-
nelse. Ung Egedal – 156.800 kr. til et øremærket projekt. Der er tale om puljemidler, som skal til-
bagebetales, hvis de ikke anvendes til det bevilgede formål. Distriktsskole Stenløse -48.000 kr. fra 
central uddannelsesfond (som skal betales tilbage, hvis de ikke anvendes til det bevilgede formål) 
samt -111.000 kr. til proces påbudt af Arbejdstilsynet. Maglehøjskolen -72.000 kr. tildelt fra Fond. 
Midlerne blev ikke brugt i 2016 på grund af Byrådets beslutning om økonomisk opbremsning. Tand-
plejen -597.000 kr. til IT og røntgen, som blev bevilget i 2016, men ikke brugt endnu. Kontrakt er 
underskrevet. Fra bevilling fra A. P. Møllers fond søges overført -56.617 kr.

Der søges overført et samlet merforbrug på 2,436 mio. kr.

Beløb i 1000 kr.

Social og Sundhedsudvalget 25.027 26.440 25.907 880 -533
CSD - Ledelse, Sundhed og Tandpleje 1.576 1.576 1.623 46 46
Sundhedstjenesten 7.193 7.385 7.269 76 -116
Tandplejen 16.257 17.479 17.015 758 -464

Børne og Skoleudvalget 667.179 684.999 687.968 20.789 2.969
CSD - Sekretariat og ledere 599 1.513 4.518 3.919 3.005
Skoler - Sekreteriat og ledere 8.918 31.877 32.955 24.037 1.078
Distrikt Ølstykke 91.308 89.193 89.434 -1.874 240
Distrikt Stenløse 119.874 124.263 120.640 766 -3.623
Distrikt Ganløse 51.126 49.658 49.805 -1.321 148
Distrikt Smørum 115.301 117.151 119.640 4.340 2.490
Ungdomsskolen/SSP 14.080 13.792 13.517 -563 -275
PPR 57.615 59.690 59.288 1.673 -402
Dagtilbud - Sekretariat og ledere -40.902 -43.306 -41.243 -340 2.064
Daginstitutioner område Smørum 51.218 52.651 51.223 5 -1.429
Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde 14.709 15.593 15.924 1.215 332
Daginstitutioner område Ølstykke 1 0 0 1 1 1
Daginstitutioner område Ølstykke 2 43.717 37.609 36.561 -7.156 -1.048
Daginstitutioner område Stenløse/Veksø 61.953 63.960 63.315 1.362 -645
Selvejende institutioner 2.696 3.059 3.296 600 237
Private institutioner 8.029 8.413 9.233 1.204 820
Område Klub Egedal 36.314 38.184 39.039 2.725 855
Dagplejen 21.837 18.751 17.423 -4.414 -1.329
Støttepædagog korps 8.788 2.948 3.398 -5.390 450

Nettobevilling i alt 692.206 711.439 713.875 21.669 2.436

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Tandplejen har et mindreforbrug i 2016, hvilket skyldes, at der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2015 
til 2016 til dækning af ekstraordinær udgift til nyt røntgen- og IT-system. Denne udgift er ikke af-
holdt, da systemet ikke er leveret i 2016, hvorfor denne udgift må påregnes i 2017. 

På sekretariat og ledere er der et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Hovedårsagen til det er, at der på 
denne ramme ligger en ikke udmøntet effektivisering på -3,6 mio. kr. Den effektivisering skal ud-
møntes i 2017. 

På Skoler – Sekretariat og ledere er der i 2016 givet tillægsbevillinger på samlet ca. 23,9 mio. kr. 
Det omfatter befordring af elever 3 mio. kr., tilskud til privatskoler 4,1 mio. kr., fra pulje til strate-
giske mål 0,73 mio. kr., efteruddannelse (overført fra 2015) 4 mio. kr., flere inkluderede elever 2,3 
mio. kr., neutralisering af negativ demografipulje 10,6 mio. kr. og refusion for flere flygtninge 0,8 
mio. kr. Samlet er der et merforbrug på ca. 1 mio. kr.



107center For sKole og dagtIlbud Årsrapport 2016

På distriktsskole Ølstykke er budgettet reduceret med ca. 2,1 mio. kr. Årsagen er færre klasser, 
afregning for segregerede elever (elever, som oprindeligt var indskrevet i normalklasse, men efter-
følgende overflyttes til specialtilbud), regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, 
administrative effektiviseringer samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 
er et mindreforbrug på 0,24 mio. kr.

På distriktsskole Stenløse er budgettet forøget med ca. 4,4 mio. kr. Årsagen er flere klasser, afreg-
ning for segregerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, admi-
nistrative effektiviseringer samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et 
mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

På distriktsskole Ganløse er budgettet reduceret med ca. 1,4 mio. kr. Årsagen er færre klasser, 
afregning for segregerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, 
administrative effektiviseringer, flere flygtninge samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede 
resultat for 2016 er et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr.

På distriktsskole Smørum er budgettet forøget med ca. 1,9 mio. kr. Årsagen er afregning for segre-
gerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, administrative effek-
tiviseringer, flere flygtninge samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et 
merforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Ung Egdals budget er reduceret på grund af administrative effektiviseringer. Det samlede regn-
skabsresultat er et mindreforbrug på ca. 0,28 mio. kr.

Der er givet en tillægsbevilling til PPR på ca. 2 mio. kr. til dækning af større udgifter til elevtrans-
port, end der var budgetlagt med. Netto har PPR et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2016.

På Dagtilbud – Sekretariat og ledere er budgettet i løbet af året opjusteret med ca. 2,4 mio. kr. De 
væsentligste årsager er, at frokostordning i daginstitutioner er flyttet økonomisk fra Centeret til 
de enkelte daginstitutionsområder, at der er reduceret i indtægter fra forældrebetaling på grund af 
regulering af pladser, der er fra fælles pulje tilført budget til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Ud-
dannelse)og der er indlagt en reduktion på grund af økonomisk opbremsning. Samlet set er der et 
mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

På daginstitutionsområde Smørum er budgettet forøget med ca. 1,4 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er 
et resultat af børnetalsregulering (pengene følger barnet) og udlægning af frokostordning og res-
sourcepædagoger fra Centeret centralt. Områdets samlede resultat er et mindreforbrug på ca. 1,4 
mio. kr. Årsagen til det er bl.a. den økonomiske opbremsning.

På daginstitutionsområde Ganløse er budgettet forøget med ca. 0,9 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er 
et resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Cen-
teret centralt. Områdets samlede resultat er et regnskabsmæssigt merforbrug på 0,33 kr. hvilket 
dog skal holdes op imod, at der på grund af økonomisk opbremsning ikke er gennemført børnetals-
regulering ultimo året. En sådan ville have betydet en yderligere forøgelse af budgettet med 0,62 
kr., hvilket ville have resulteret i et mindreforbrug på 0,65 kr.

På daginstitutionsområde Ølstykke er budgettet reduceret med ca. 6,1 mio. kr. i 2016. Reduktionen 
er et resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra 
Centeret centralt. Områdets samlede resultat er et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Årsagen til det 
er bl.a. den økonomiske opbremsning.

På daginstitutionsområde Stenløse er budgettet forøget med ca. 2 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er et 
resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Cente-
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ret centralt, samt udvidelse af specialgruppe Hyldeblomsten. Områdets samlede resultat er et min-
dreforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Årsagen til det er bl.a. den økonomiske opbremsning.

Selvejende institutioner har fået en tillægsbevilling på ca. 0,4 mio. kr., som er et overført mindre-
forbrug fra 2015. Nettoresultatet for 2016 er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som indgår i bud-
gettet for 2017. Selvejende institutioner afregnes efter princippet, at pengene følger barnet.

Der er givet en tillægsbevilling på ca. 0,4 mio. kr. i 2016 til privatinstitutioner. Årets resultat er et 
merforbrug på ca. 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at flere børn end forudsat i budgettet gjorde brug 
af privatinstitutioner, herunder klubber. Privatinstitutioner budgetreguleres efter princippet om, at 
pengene følger barnet, så udgiften svarer til det faktiske antal passede børn.

Klub Egedal har fået en tillægsbevilling på ca. 1,9 mio. kr. på grund af flere indskrevne medlemmer, 
end der var budgetlagt med. Årets resultat er et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. 

Dagplejens budget er nedskrevet med ca. 3 mio. kr. på grund af at færre børn end forudsat i bud-
gettet har været indskrevet i dagplejen. Årets resultat er et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., hvil-
ket dels skyldes færre børn indskrevet, dels at der blev besluttet økonomisk opbremsning medio 
året.

Budgettet til støttepædagogkorpset (ressourcepædagoger) er reduceret med ca. 5,8 mio. kr. Den-
ne regulering er en konsekvens af, at ressourcepædagogerne ansættelsesmæssigt er flyttet fra et 
centralt korps til at være ansat i de enkelte institutionsområder, hvilket betyder, at budgettet er 
flyttet til områderne. Nettoresultatet for støttepædagogkorpset er et merforbrug på ca. 0,5 mio. 
kr.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Antal børn i dag-
institutioner

Der var budgetlagt med 709 vuggestuebørn og 1499 børnehavebørn i 
kommunale og selvejende institutioner og der var indskrevet 656 vug-
gestuebørn og 1330 børnehavebørn. Da ”pengene følger barnet” er 
budgettet reguleret i løbet af året. Budgetreduktionen er tilført kas-
sen.

Indtægtsbudgettet er reguleret tilsvarende.

2.  Antal medlemmer 
i Fritids- og ung-
domsklubber.

Der var budgetlagt med 1780 pladser i klubberne og den faktiske be-
lægning var 2167. Da ”pengene følger barnet” er budgettet reguleret i 
forhold til det faktiske antal medlemmer. Reguleringen er finansieret af 
kassen.

Indtægtsbudgettet er reguleret tilsvarende.

3.  Antal elever i 
skolen.

Der var budgetlagt med 5.667 elever i 0-9 klasse. (247 klasser), 140 
elever i 10 klasse (6 klasser) og 94 elever i specialklasser. Desuden 
modtager 172 elever ekstra danskundervisning, da dansk ikke er deres 
modersmål.

Resultatet af skoleåret planlægning (2016/2017) blev 5.544 elever i 
0-9 klasse (246 klasser), 120 elever i 10. klasse (4 klasser) og 121 ele-
ver i specialklasser. 110 elever modtager ekstra danskundervisning.

Det økonomiske resultat af dette er indarbejdet i skolernes budgetter i 
forbindelse med budgetopfølgning medio 2016.

4.  Antal børn i SFO Der var budgetlagt med 2.274 SFO-pladser. Årets resultat er, at der 
som gennemsnit for året var indskrevet 2.191 børn i SFO. De økonomi-
ske konsekvenser af dette er indarbejdet i budgettet i forbindelse med 
budgetopfølgning medio 2016.
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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. 

Det periodiserede budget svarer stort set til udgiftsfordelingen i løbet af året, dog med den 
undtagelse, at den forventede betaling til staten for tilskud til børn i private skoler i august 
måned i 2016 er faldet i juli. Der er desuden en del afvigelser i løbet af året i betaling for 
elevtransport og taxakørsel til specialskoler.

 
Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Årets indtægter er i store træk faldet, som det var budgetteret, dog med en stor afvigelse i 
oktober, som væsentligst skyldes, at afregning med andre kommuner for skolegang i Egedal 
er foretaget i oktober. Der er fra år til år ret stor variation i, hvornår der indhentes indtægter 
fra andre kommuner i forbindelse med mellemkommunal afregning, hvilket betyder, at den 
periodiserede budgettering af indtægter afviger noget fra de faktiske indtægter.
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Skole og Dagtilbud har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduk-
tioner i 2016. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.

Alle reduktioner er udmøntet på kontonumre på de enkelte rammer/aktiviteter, og er således im-
plementeret i budgetterne.

I alt er der indlagt besparelser for 7,715 mio. kr. 

Beløb i 1000 kr.

CSD16-114D Reduktion af ressourcepædagogkorpser, reduktion af 
inklusionsvejledere, reduktion af PPR med en tale-hørepædagog og en 
psykolog og nedlæggelse af flyverkorps - skole

-2.000 -2.000 0

CSD16-105D Reduktion på Tandplejen -1.000 -1.000 0

CSD16--106D Reduktion af Dagplejen -1.215 -1.215 0
CSD16-107D Reduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger -1.125 -1.125 0
CSD16-108D Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer 
og IT -1.500 -1.500 0

CSD16-109D Reduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer -500 -500 0
CSD16-110D Reduktion af budget til Ung Egedal -375 -375 0

Nettobevilling i alt -7.715 -7.715 0

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

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

Reduktion af ressourcepædagogkorps, inklusionsvejledere, PPR/tale- hørepædagog og psykolog samt 
nedlæggelse af flyverkorps: Der er reduceret med to psykologer og to stillinger i flyverkorpset.

Reduktion på Tandplejen: Reduktionen er udmøntet i budgettet, og der er reduceret på drift og en 
mindre tilpasning i personale i forbindelse med genbesættelse af vakante stillinger.

Reduktion af dagplejen: Reduktionen på Dagplejen er effektueret.

Reduktion af medarbejdere i Centeret med tre stillinger: Der er reduceret med en leder, en konsu-
lent og en administrativ medarbejder.

Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT: Reduktionen er opnået. Bud-
gettet var, efter indarbejdelse af reduktionen på 1,5 mio. kr. på 14,53 mio. kr. til pædagogiske ma-
terialer og IT. Forbruget på disse to grupperinger er 11,7 mio. kr. Mindreforbruget er 2,83mio. kr.

Reduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer: Reduktionen er opnået. Klubbernes 
budget til pædagogiske materialer var 2,9 mio. kr., hertil skal lægges 3,2 mio. kr., som medlem-
merne betaler til materialer og aktiviteter, i alt 6,15 kr. Forbruget til pædagogiske materialer var 
5,04 mio. kr. altså et mindreforbrug netto på 1,11 mio. kr.

Reduktion af budgettet til Ung Egedal: Reduktionen er opnået, da Ung Egedal har tilpasset forbru-
get til det reducerede budget.
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

CSD - Sekretariat og ledere
Sekretariat 95 1.009 4.518 4.424 3.509

Dagtilbud fælles 504 504 0 -504 -504

CSD - Ledelse, Sundhed og Tandpleje
Sekretariat 1.576 1.576 1.623 46 46

Skoler - Sekreteriat og ledere
Sekretariat 91 91 0 -91 -91
Skoler fælles 8.827 31.786 32.955 24.128 1.169

Distrikt Ølstykke
Distriktsskole Ølstykke 91.308 89.193 89.434 -1.874 240

Distrikt Stenløse
Distriktsskole Stenløse 119.874 124.263 120.581 707 -3.682
Distriktskole Ganløse 0 0 59 59 59

Distrikt Ganløse
Distriktskole Ganløse 51.126 49.658 49.805 -1.321 148

Distrikt Smørum
Distriktsskole Smørum 115.301 117.151 119.640 4.340 2.490

Ungdomsskolen/SSP
Ung Egedal 14.080 13.792 13.517 -563 -275

PPR
PPR fælles 57.615 59.690 59.288 1.673 -402

Dagtilbud - Sekretariat og ledere
Sekretariat 69 69 0 -69 -69
Dagpleje 320 320 337 17 17
Dagtilbud fælles -41.850 -44.254 -42.213 -363 2.041
Daginstitutionsområde Ganløse 559 559 634 74 74

Daginstitutioner område Smørum
Daginstitutionsområde Smørum 51.218 52.651 51.223 5 -1.429

Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde
Daginstitutionsområde Ganløse 14.709 15.593 15.924 1.215 332

Daginstitutioner område Ølstykke 1
Daginstitutionsområde Ølstykke 0 0 1 1 1

Daginstitutioner område Ølstykke 2
Daginstitutionsområde Ølstykke 43.717 37.609 36.561 -7.156 -1.048

Daginstitutioner område Stenløse/Veksø
Daginstitutionsområde Stenløse 61.953 63.960 63.315 1.362 -645

Selvejende institutioner
Selvejende institutioner 2.696 3.059 3.296 600 237

Private institutioner
Private daginstitutioner 8.029 8.413 9.233 1.204 820

Område Klub Egedal
Klub Egedal 36.314 38.184 39.039 2.725 855

Dagplejen
Dagpleje 21.837 18.751 17.423 -4.414 -1.329

Støttepædagog korps
PPR fælles 8.788 2.948 3.398 -5.390 450

Sundhedstjenesten
Sundhedstjenesten 7.193 7.385 7.269 76 -116

Tandplejen
Tandplejen 16.257 17.479 17.015 758 -464Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 692.206 711.439 713.875 21.669 2.436

Tabel 4 Center for Skole og Dagtilbud - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Der henvises til bemærkninger under tabel 2.
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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

 ● Bedst mulig servicering af kultur-og idrætsbrugerne med flere 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 
kommuneplan for Egedal Kommune

 ● Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest 
ressourcekrævende

 ● Delvist lovbestemte opgaver, som er tilsyn med de almene boliger, opkrævning af 
ejendomsskatter samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter

 ● Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af 
kommunes opgaver i hele organisationen

 ● Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven 
med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder

 ● Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer 

Politisk(e) udvalg: 

 ● Planudvalget 

 ● Kultur- og Erhvervsudvalget
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2. Strategi og resultatmål

2016 var sidste år med det strategiske mål ”Promovering af Egedals byudviklingsområder” og 
opgaven er nu en del af driften. I 2016 blev der solgt en storparcel i Smørum, 2 storparceller i 
Stenløse syd og 1 i Egedal by. Der er lavet udbudsmateriale for en grund i Smørum, Annekset i 
Stenløse og 5 storparceller i Egedal by.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Det overordnede mål 
for centeret er at over-
holde budgettet.

Budgettet og forbruget 
må maksimalt differere 
med +/- 2 %.

Opfyldt med en budge-
toverskridelse på 0,1 %, 
svarende til et merfor-
brug på 56.600 kr.

I 2016 skal budget-
terne på registrerings-
konto-niveau ændres, 
så periodiseringen 
svarer til et mere for-
venteligt månedligt 
forbrug. Stort set alle 
konti er periodiseret 
med 1/12-del pr. må-
ned i det oprindelige 
budget

Mindst 80 % af kon-
tiene med væsentlige 
budgetbeløb skal være 
korrekt periodiseret, 
så de minimum er klar 
til budget 2017.

Målet er opfyldt. Der 
mangler periodisering 
på ganske få konti. Her-
udover skal budget og 
forbrug for årets sidste 
3-4 måneder gennem-
gås for eventuelle æn-
dringer i periodiseringen 
fra 2017

Samtlige konti skal 
gennemgås, så de pla-
ceres under den akti-
vitet, de omhandler.

Samtlige konti er gen-
nemgået og er flyttet, 
så budgetbeløb fra 
2017 er placeret kor-
rekt.

Samtlige konti er place-
ret korrekt.
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Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

I forlængelse af kom-
munens Planstra-
tegi fra 2015 revideres 
kommuneplanen. De 
prioriterede lokalpla-
ner for perioden ud-
arbejdes og vedtages, 
herunder planerne 
for byudviklingsområ-
derne. Planlægningen 
skal ske i dialog med 
borgerne, grundejer-
foreningerne, landsby-
laug og erhvervslivet 
så tidligt som muligt i 
processen.

Kommuneplanen er 
under revision og en 
pixiudgave er udarbej-
det til forelæggelse for 
Byrådet.

Der er arbejdet med 9 
lokalplaner i 2016 og der 
har ved de fleste været 
en god forhåndsdialog 
med borgerne i nabola-
get. Yderligere 3 planer 
blev endeligt vedtaget 
primo 2016.

Centerets ISO9001 
certificering af sags-
behandlingen i alle af-
delingerne skal opret-
holdes og medvirke til 
fortsat effektivisering 
af administrationen.

Certificeringen er opret-
holdt og målet dermed 
opfyldt. 

Center for Plan, Kul-
tur og Erhverv(CPK) 
arbejder på en udbyg-
ning af idrætsfacilite-
terne, så de er tids-
svarende.

Renovering og mo-
dernisering af Gan-
løse Idrætscenter og 
Ølstykke Svømmehal 
igangsættes i 2016 
og færdiggøres primo 
2017.

Omklædningsrum i Gan-
løse idrætscenter og 
Ølstykke svømmehal er 
igangsat renoveret og 
begge anlæg forventes 
færdige til ibrugtagning 
senest 1/3 2017.

Der arbejdes på, at 
Stenløse Kulturhus 
fyldes med mange for-
skellige aktiviteter.

Via brugere af huset 
igangsættes forskellige 
kulturelle aktiviteter.

Der har været afholdt 
Brugerforum 4 gange 
og der er dagligt mange 
aktiviteter i huset. 

Kontoplanen for såvel 
Kultur og fritid som 
Idrætsanlæg skal re-
duceres kraftigt uden 
at overblikket og sty-
ringen af budgetterne 
forringes.

Arbejdet med redu-
cering af kontoplanen 
igangsættes i 2016 og 
forventes færdige til 
budget 2017.

Er gennemført så bud-
gettet fra 2017 bliver 
mere overskueligt. Der 
er reduceret med ca. 75 
% af kontiene inden for 
områderne, svarende til 
ca. 400 konti.



116center For plan, Kultur og erhverv Årsrapport 2016

Centeret i 2016

Fredningen af Værebro Å blev afsluttet i klagenævnet i 2016 efter en ny gennemgang af alle sti-
udlæg.

Maskotten ”Ege” og ”Marie Marolle” er første gang præsenteret i efteråret 2016, og har efterføl-
gende deltaget i en række aktiviteter for børn, bl.a. ved plantning af skoven i Egedal by, Jul i Ege-
dal m.m.

Der har i 2016 været gennemført flere koncerter i Foyeren på Egedal Rådhus til stor glæde for 
borgerne i Egedal Kommune.

I juni 2016 afholdt Egedal Kommune for første gang idrætsdag for erhvervslivet med ca. 100 del-
tagere.

En prioriteret opgave har været indførelse af nyt webbaseret lokalebookingsystem, hvor ikke alle 
mål er nået. Der arbejdes fortsat på at få lokalebookingsystemet implementeret fuldt ud, så også 
foreningslivet kan anvende det.

Egedal Kommune har i 2016 opsagt samarbejdet med Kulturaftaler i Hovedstadsregionen.

Musikskolen har i efteråret indgået en række aftaler med skolerne om skabelsen af musikmiljøer i 
undervisningen.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Løn 37.079 36.768 36.703 -376 -65

Øvrige udgifter 20.837 20.579 20.140 -697 -439

Udgifter totalt 57.916 57.347 56.843 -1.073 -505
Indtægter totalt -5.741 -5.216 -4.655 1.086 561

Nettobevilling i alt 52.175 52.131 52.187 13 57

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Helt overordnet set har centeret overholdt deres budget. Regnskabsresultatet viser, at der samlet 
set er tale om et lille merforbrug på 56.600 kr. svarende til 0,1 % i forhold til det korrigerede bud-
get. 

Budgettet på løn er reduceret med 0,3 mio. kr. differencen mellem det korrigerede og oprindelige 
budget, øvrige udgifter er reduceret med 0,3 mio. kr. og indtægter er reduceret med 0,5 mio. kr. I 
alt en budgetreduktion på 44.000 kr.

Lønbudgettet overholdes – et lille mindre forbrug på 65.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

På de øvrige udgifter er der tale om et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som blandt andet skyldes 
beslutningen om generelt at udvise tilbageholdenhed.

Omvendt er der manglende indtægter på knap 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. År-
sagen hertil er mindre indtægt på Musikskolen og på Byggesagsgebyrer.

Beløb i 1000 kr.

Planudvalget 16.053 16.393 16.630 577 238
CPK - Sekretariat og ledere 1.409 1.560 1.768 359 208
Planlægning, Byggeri og Erhverv 14.644 14.833 14.863 219 30

Kultur og Ervervsudvalget 36.122 35.738 35.557 -565 -181
CPK - Sekretariat og ledere 1.553 1.553 2.542 989 989
Kultur og Fritid 11.758 12.626 13.074 1.316 448
Erhverv 2.226 1.697 1.496 -729 -201
Idrætsanlæg 15.041 15.094 14.046 -995 -1.048
Musikskolen 5.544 4.768 4.399 -1.145 -369

Nettobevilling i alt 52.175 52.131 52.187 13 57

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

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Samlet set er der tilført 0,34 mio. kr. på Planudvalgets område og reduceret med 0,38 mio. kr. på 
Kultur- og Erhvervsudvalgets område.
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Planudvalgets område: 
Sekretariat og ledere: Her er der tale om et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget. Den væsentligste årsag hertil er, at der er krediteret for knap 0,2 mio. kr. for udskrevne 
fakturaer i 2014 og 2015 til dagbøder for ulovlig beboelse i sommerhusområde. 

Planlægning, Byggeri og Erhverv udviser et forbrug, der balancerer i forhold til det korrigerede 
budget.

Kultur- og Erhvervsudvalgets område:
Sekretariat og ledere: Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes at lønnen til lederen af 
Idrætsanlæg fejlagtigt ikke er budgetlagt her – kun forbruget er konteret her. Omvendt er tilfæl-
det med Idrætsanlæg, hvor budgettet er lagt, men forbruget bogført under Sekretariat og ledere. 
Disse to rammer udligner derfor hinanden. 

Kultur og Fritid: Der er et merforbrug på knap 0,45 mio. kr. Der er merforbrug på 0,1 mio. kr. på 
Kulturhuset i Ledøje-Smørum, 0,2 mio. kr. på Arkiv og Museum - overvejende løn, knap 0,3 mio. 
kr. på øvrige kulturelle opgaver, heraf er 0,24 mio. kr. nettoudgifter i forbindelse med afholdelse 
af tre musikarrangementer på Egedal Rådhus. Derimod er der mindre udgifter på hele Folkeoplys-
ningsområdet med 0,15 mio. kr.

Erhverv: Totalt er der et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. De to væsentligste årsager er mindre for-
brug på Aktivitetstilskud med -0,05 mio. kr. og Erhvervsfremme aktiviteter på 0,12 mio. kr. 

Idrætsanlæg: Se bemærkningen under Sekretariat og ledere. Hele kontoplanen på rammen er æn-
dret fra 2017, så styringen af området vil blive væsentlig mere overskuelig. Antallet af konti er hal-
veret, og mange konti med små budgetbeløb er ændret til en fælles eller fordelt på de tre distrikter 
– Ølstykke, Stenløse og Smørum.

Musikskolen: Der er et mindre forbrug på knap 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I 
forhold til 2015 er elevtallet stort set uændret, men flere elever har valgt holdundervisning frem 
for soloundervisning, hvilket giver færre udgifter til løn, men også mindre indtægter. Der er ultimo 
2016 venteliste til musikundervisning. Der er dog en mindre indtægt for elevbetaling og Statsre-
fusion til Musikskolen på knap 0,5 mio. kr. Dette ”kompenseres” af at lønudgiften er 0,7 mio. kr. 
mindre end budgetteret. Der er sammenhæng mellem elevantallet og antal lærere der ansættes. 
Derudover har der været stor tilbageholdenhed vedrørende køb af instrumenter, så her er der et 
mindre forbrug på knap 0,3 mio. kr.

Center for Plan, Kultur og Erhverv har søgt om at overføre et merforbrug på 0,207 mio. kr. fra 2016 
til 2017.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater

1.  Antal byggesager 
og deres omfang 
og kompleksitet

Antallet af byggesager har været som forudsat i størrelsesorden 700 sa-
ger. Indtægterne blev mindre end budgetteret efter afregningen er over-
gået til medgået tid og ikke antal m2.

2.  Elevtal og under-
visningsønsker i 
Musikskolen

Der er ca. 1500 aktivitetselever (en elev kan gå på flere hold) og ca. 140 
på venteliste. Ventelisten opstår da der ikke laves hold på tværs af skole-
distrikterne og fordi særlige ønsker, som ikke kan opfyldes, hvis volumen 
er for lille.  
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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. 

Der har i løbet af 2016 været stor fokus på den periodiserede budgetlægning. Som det ses har de 
budgetlagte udgifter været periodiseret med 1/12-del pr. måned i det oprindelige budget, hvilket 
ikke afspejler virkeligheden. 

Der er dog nogle måneder, der viser større udsving mellem det faktiske forbrug og det korrige-
rede budget. 

Differencen mellem det korrigerede budget og det faktiske forbrug i februar, viser et merforbrug 
på 0,9 mio. kr. og i marts et mindre forbrug på -0,7 mio. kr. hvilket hovedsagelig skyldes en for-
kert periodisering på den Folkeoplysende voksenundervisning. Periodiseringen vil blive ændret i 
budget 2017.

Årsagen til differencen i april og maj er en forkert bogføring i april, som først ændres i maj og 
vedrører aktiviteten ejendomme.

Mindre udgiften i juni måned er begrundet i mindre udgifter til den udendørs vedligeholdelse. Her 
er en del af ydelserne betalt successivt over året med månedlige/kvartalsvise betalinger.

Periodiseringen på de sidste fire måneder har det ikke været muligt at ændre på i 2016, men vil 
på relevante konti blive indarbejdet i budget 2017. Det relativt store forbrug i december knap 0,9 
mio. kr. opvejes af mindre forbruget i september, oktober og november på i alt -1,2 mio. kr., så 
der er derfor ikke tale om et forøget forbrug ultimo året, men en forkert periodisering.

Totalt set er der på udgiftssiden for hele året tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Der er i løbet af 2016 ændret lidt på de periodiserede indtægter, idet der modtages Statsrefusion 
vedrørende Musikskolen kvartalsvis.

Der er dog nogle kraftige udsving i periodiseringen.

I april er der bogført en udgift på 1,2 mio. kr. på indtægtskontoen for renholdelse og vinterve-
dligehold i Egedal Centeret. Dette beløb fordeler Center for Administrativ Service til de enkelte 
forretningsindehavere og beboere i centeret efter en fordelingsnøgle. Denne fakturering er i 2016 
først foretaget i maj. Hvis beløbene var faktureret i april, så ville det periodiserede budget og for-
brug i de to måneder svare til hinanden.

Årsagen til at kurverne i juli-september for forbrug og korrigeret budget varierer, er begrundet i, 
at elevbetalingerne på Musikskolen for det første halve år først blev bogført i august og septem-
ber og ikke i juli måned.

Overordnet set er der på indtægtssiden tale om en mindre indtægt på i alt 0,6 mio. kr., som ho-
vedsaglig omhandler størrelsen på Byggesagsgebyrer samt elevbetaling og Statsrefusion i Musik-
skolen. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Plan, Kultur og Erhverv har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og 
reduktioner i 2016. Tabellen nedenfor viser, at centeret har realiseret disse. 

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. 

Beløb i 1000 kr.

CPK-16-101D: Stiplanlægning og formidling af stierne -75 -75 0
CPK-16-102D: Opdatering og trykning af fysiske vægkort og foldekort -105 -105 0
Effektivisering af Digital post -81 -81 0
Effektivisering af Regnskabsaktiviteter -261 -261 0
Opbremsning - Aktivering og events -500 -500 0
Opbremsning - Fra delt by til hel by -250 -250 0
Opbremsning - Professionel markedsføring -50 -50 0
Opbremsning - GIS -170 -170 0
Opbremsning - Støtte til opførelse af boliger -350 -350 0
Opbremsning - Mellemkommunale betalinger voksenundervisning -250 -250 0
Opbremsning - Ikke igangsatte aktiviteter på Idrætsanlæg -250 -250 0

Nettobevilling i alt -2.342 -2.342 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Plan, kultur og Erhverv

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

CPK - Sekretariat og ledere
Planlægning 598 919 982 384 63
GIS 811 641 629 -182 -12
Ejendomme 0 0 157 157 157
Kultur og fritid 887 887 836 -51 -51
Idrætsanlæg 0 0 925 925 925
Musikskolen 667 667 781 114 114

Planlægning, Byggeri og Erhverv
Planlægning 11.406 13.739 13.581 2.174 -158
Byggesager 248 -1.046 -565 -813 481
GIS 1.238 388 219 -1.019 -169
Ejendomme 1.743 1.743 1.628 -115 -115
Erhverv 8 8 0 -8 -8

Kultur og Fritid
Kultur og Fritid 11.758 12.626 13.074 1.316 448

Erhverv
Erhverv 2.226 1.697 1.496 -729 -201

Idrætsanlæg
Idrætsanlæg 15.041 15.094 14.046 -995 -1.048

Musikskolen
Musikskolen 5.544 4.768 4.399 -1.145 -369Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 52.175 52.131 52.187 13 57

Tabel 4 Center for Plan, Kultur og Erhverv - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

CPK – Sekretariat og ledere:
Planlægning har i 2016 haft et merforbrug på 0,06 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at et 
af kommunens arkivsystemer skulle testes og godkendes inden aflevering til landsarkivet. Udgiften 
for dette var 0,12 mio. kr. Disse test af arkiver er ikke budgetlagt. I 2017 budgetomplaceres Plan-
lægning (til Planlægning) under ”Planlægning, Byggeri og Erhverv”.

I 2016 har GIS et lille mindre forbrug på 0,01 mio. kr. Fra 2017 budgetomplaceres GIS, så hele ak-
tiviteten retmæssigt er placeret under ”Planlægning, Byggeri og Erhverv”.

Forbruget under Ejendomme er debitering af udsendte faktureringer i 2014 og 2015 vedrørende 
dagbøder for ulovlig beboelse i sommerhusområde. Bøder er ikke budgetlagt. Da bøderne ikke be-
tales inden, det er lovligt at bo i sommerhuset igen, bortfalder kravet. Der var i alt et merforbrug 
på 0,157 mio. kr.

Kultur og fritid er løn til lederen af området og udviser et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. 

Idrætsanlæg er ligeledes løn til lederen af området. Det har systemmæssigt ikke været muligt at 
flytte budgettet hertil fra ”Idrætsanlæg”. Lederen er ophørt i december 2016, så der er blandt an-
det udbetalt optjente feriepenge. Dette betyder, at der på Idrætslederlønnen er et merforbrug på 
knap 1,0 mio. kr. Budgettet omplaceres fra 2017.
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Musikskolen er også løn til lederen. Der er i 2016 et merforbrug på 0,1 mio. kr., som er forårsaget 
af den tidligere leders ophør medio 2016, med deraf udbetaling af opsparet feriepenge.

Planlægning, Byggeri og Erhverv:
Planlægning går ud med et mindre forbrug på 0,16 mio. kr. Der har været et merforbrug på løn på 
netto 0,34 mio.kr., men et mindre forbrug på de tre strategiske mål på knap 0,5 mio. kr. på grund af 
budgetopbremsningen, så ”event” måtte opgives.

Netto går Byggesager ud af 2016 med et merforbrug/mindre indtægt. Mindre indtægten er på 
0,484 mio. kr. Antallet af byggesager har været som forudsat i størrelsesorden 700 sager. Indtæg-
terne blev mindre end budgetteret efter afregningen er overgået til medgået tid og ikke antal m2.

I 2016 er der på GIS et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. I 2016 har der ikke været udgifter vedrørende 
skimmelsvamp i private og almene boliger, derfor er der et mindre forbrug på 0,28 mio. kr. Der har været 
en mindre indtægt på 0,09 mio. kr. for refusion af byfornyelsesudgifter, men et lille merforbrug på 
0,02 mio. kr. på støtte til opførelse af boliger. Tre budgetlagte konti under GIS er retmæssigt fra 
2017 omplaceret til ejendomme.

Ejendomme har i 2016 et mindre forbrug på 0,12 mio. kr. Der er i 2016 et mindre forbrug på den 
ene af to budgetlagte konti på Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger (0,15 mio. kr.) og et 
merforbrug på 0,04 mio. kr. på tinglysning af ejendomsskattelån. Merforbruget skyldes flere an-
søgninger af lån end forventet.

Budgettet på Erhverv under Planudvalget på 0,008 mio. kr. overholdes. Der har været udgifter så-
vel som indtægter på samlet 0,032 mio. kr. vedrørende hegnsyn. 

Kultur og Fritid:
Kultur og Fritid under Kultur- og Erhvervsudvalget, se kommentarerne under tabel 2.

Erhverv:
Erhverv under Kultur- og Erhvervsudvalget har i 2016 et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Af de vig-
tigste årsager hertil kan nævnes mindre forbrug på 0,12 mio. kr. til Erhvervsfremmeaktiviteter og 
0,051 mio. kr. på Aktivitetstilskud.

Idrætsanlæg:
Idrætsanlæg har et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,0 mio. kr. i 2016. Som 
nævnt i kommentarerne til tabel 2, så har lederlønnen ikke været budgetomplaceret her fra den 
faste løn til Idrætsanlæg under CPK – Sekretariat og ledere. Når der ses separat på disse to regn-
skabsresultater går Idrætsanlæg ud af 2016 med et mindre forbrug på 0,12 mio. kr. Der har i 2016 
været bogført og budgetlagt på mange konti, så det er vanskeligt at fremkomme med specifikke 
årsager til mindre forbruget. Hele kontoplanen på Idrætsområdet er fra 2017 ændret. Dels er an-
tallet af konti reduceret kraftigt, dels er samtlige konti på idrætsanlæg enten sammenlagt til et 
fællesområde eller på de tre distrikter (Ølstykke, Smørum og Stenløse).

Musikskolen:
Musikskolen, se kommentarerne under tabel 2.
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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 vedr. 
skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.

 ● Centeret består af følgende 4 afdelinger, som budgetmæssigt har hver sin ramme: Sekretariat, 
Natur, Miljø og Vej, Affaldshåndtering samt Materielgården.

Politisk udvalg: 

 ● Teknik- og miljøudvalget
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2. Strategi og resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19)

 ● Indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, 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 det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at: 
- Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i ”Ny drift – et  
  smukkere Egedal” 
- Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud på Materielgårdens område.

Særlige fokusområder

 ● Tilpasning af opgaveløsning i forhold til faldende medarbejderressourcer i alt 4,5 årsværk fra 
2015 til 2018.

 ● Klimasikringsopgaver i første omgang ved Tangbjerg og Stenløse by.

 ● Byggemodningsprojekter i Egedal by og andre byudviklingsområder.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Udbyde drift af vejbe-
lysning i et fælleskom-
munalt udbud 

- Kommunen har udar-
bejdet udbudsmateriale. 
Desuden er vi i dialog 
med de øvrige kommu-
ner i indkøbssamarbej-
det i Nordsjælland om 
deltagelse i et fællesud-
bud.

Udbyde drift af vej-
belægningsopgaven 
i et fælleskommunalt 
udbud

- Der er drøftelser med 
en nabokommune om at 
gå ud med et fælles ud-
bud i 2018.

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Tilpasse opgaveløs-
ningen til de faktiske 
medarbejderressour-
cer.

- Der er sket en delvis 
tilpasning. Der er brug 
for yderligere tilpasnin-
ger, i det der er sket 
yderligere reduktioner 
på lønsummen, samtidig 
er der kommet nye op-
gaver til. 
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Centeret i 2016

I 2016 har centret afholdt en workshop for administration og politikere om Smart Egedal og en 
workshop for eksterne parter om digitale masterplaner. Arbejdet med udarbejdelse af en strategi 
for Smart Egedal er påbegyndt og forventes afsluttet i det første halvår af 2017. 

Kystsikringsprojektet ved Tangbjerg er blevet forsinket, da projektet er blevet påklaget til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Det forventes at klagenævnet behandler sagen i første halvdel af 2017 og 
at projektet herefter kan fortsætte.

Klimasikringsopgaven med at omlægge Stenløse Å er vedtaget af Byrådet og Furesø-Egedal For-
synings bestyrelse i december 2016.

Under affaldshåndteringen har et nyt udbud på dagrenovation givet en besparelse, som sendes 
videre til borgerne i form af en nedsættelse af taksterne for 2017. 

Antallet af aktive anlægsprojekter er blevet halveret i løbet af 2016. I marts 2016 blev 4 anlægs-
projekter afsluttet og med regnskab 2016 afsluttes yderligere 7 anlægsprojekter.

Året 2016 har været det første normalår for driften af vejbelysning efter overtagelsen fra DONG i 
2014/2015. Drift, vedligehold samt renovering af vejbelysning er i 2016 udført for 5,8 mio. kr. Det 
skal ses i forhold til et forbrug på 10,3 mio. kr. i 2013 og heri indgik ikke udgifter til renoveringer 
af forældet udstyr. 

Med hensyn til de strategiske mål på Materielgårdens område har HedeDanmark påbegyndt for-
bedringsprojekter i den del af kommunen, der ellers vedligeholdes af Egedal Kommune. Det er 
dog ikke sket i det omfang, det var planlagt pga. den økonomiske opbremsning, som blandt andet 
satte arbejderne i Ølstykke Bypark i stå.

Der er i mindre omfang indarbejdet en samarbejdsmodel, i udbuddet af driften af vejbelysningen.

Der er udført byggemodning i Egedal By og ved Dyvelåsen. 

Center for Teknik og Miljø lagde 2,2 mio. kr. i kassen ved den generelle økonomiske opbremsning 
af aktiviteter i kommunen i august. Centret har herefter bremset yderligere aktiviteter og lagt 
yderligere 3,0 mio. kr. i kassen ved årets afslutning som følge af påholdenhed sidst på året. Det 
betyder, at en række projekter ikke er igangsat, særlig på trafiksikkerhedsområdet. 
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab
Driftsbudgettet for Center for Teknik og Miljø er opdelt i primært skattefinansierede serviceudgifter 
og brugerfinansieret affaldshåndtering. 

De brugerfinansierede aktiviteter er omfattet af det kommunalretslige hvile-i-sig-selv-princip, så 
udgifterne skal økonomisk balancere med opkrævede gebyrindtægter over en årrække. For at syn-
liggøre den flerårige udvikling er disse aktiviteter opstillet i separate tabeller i dette afsnit. 

Beløb i 1000 kr.

Løn 29.498 30.574 29.696 198 -879

Øvrige udgifter 63.908 62.422 62.026 -1.883 -396

Udgifter totalt 93.406 92.996 91.721 -1.685 -1.275
Indtægter totalt -10.663 -11.078 -13.919 -3.256 -2.841

Nettobevilling i alt 82.744 81.919 77.803 -4.941 -4.116

Tabel 1A Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 
indtægter (skattefinansieret)

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Beløb i 1000 kr.

Teknik og Miljøudvalget 82.744 81.919 77.803 -4.941 -4.116
CTM - Sekretariat og ledere 12.839 13.602 12.437 -402 -1.165
Materielgården 26.544 25.923 23.811 -2.732 -2.111
Natur, Miljø og Vej 43.360 42.394 41.554 -1.806 -840

Nettobevilling i alt 82.744 81.919 77.803 -4.941 -4.116

Tabel 2A Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på rammer (skattefinansieret)
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab som vist i tabel 1A og 
tabel 2A.

Center for Teknik og Miljø har samlet leveret besparelser for 4,1 mio. kr. på de tre skattefinansiere-
de rammer som bidrag til kommunens opbremsning af økonomien og påholdenhed mod slutningen 
af 2016.

Lønudgifterne er i årets løb korrigeret op, fordi Center for Teknik og Miljø fik tilført en medarbejder 
fra Center for Plan, Kultur og Erhverv ved årets begyndelse. Desuden blev vand- og naturafdelin-
gen tilført ekstra lønmidler til nye administrative opgaver med rottebekæmpelse. Omvendt er der 
afgivet 243.000 kr. i lønmidler som led i kommunens effektivisering af regnskabsfunktionerne. Ved 
opbremsningen i august blev centerets lønmidler yderligere reduceret med 400.000 kr. Regnskabet 
viser, at forbruget af lønmidler er 0,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det skyldes primært 
opbremsning af aktiviteter og vakante stillinger. 
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Indtægterne er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært at 
Materielgården har udført flere plejeopgaver end forventet. De resterende ekstraindtægter i 
2016 modsvares af udgifter til udførelse af plejeopgaver, som udføres til kostpris. Materielgården 
har dog som følge af generel påholdenhed sidst på året udskudt en række opgaver på driftsbevil-
lingen og derfor ses også et samlet mindreforbrug i 2016 for Materielgården jf. tabel 2A. Dertil 
er 0,7 mio. kr. hentet ved en hurtigere afregning af Materielgårdens ydelser i plejeaftalerne med 
kommunens andre centre. Beløbet vedrører opgaver som er udført i 2015, men hvor af regningen 
først er sket i 2016. Men alle opgaver som er udført i 2016 er også faktureret i 2016.

Beløb i 1000 kr.

Løn 1.938 1.938 1.900 -38 -38

Øvrige udgifter 43.541 42.741 43.800 259 1.059

Udgifter totalt 45.479 44.679 45.700 221 1.021
Indtægter totalt -41.103 -43.782 -43.957 -2.855 -176

Nettobevilling i alt 4.377 898 1.743 -2.634 845

Tabel 1B Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og 
indtægter (Brugerfinansieret)

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Beløb i 1000 kr.

Teknik og Miljøudvalget 4.377 898 1.743 -2.634 845
Affaldshåndtering 4.377 898 1.743 -2.634 845

Nettobevilling i alt 4.377 898 1.743 -2.634 845

Tabel 2B Driftsregnskab for Center for Teknik og Miljø fordelt på rammer (Brugerfinansieret)
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Overordnet svarer driften nøje til det korrigerede budget med en afvigelse på 0,8 mio. kr. svaren-
de til 2 % af omsætningen på 45,7 mio. kr.. Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mel-
lem budget og regnskab som vist i tabel 1B og 2B.

Øvrige udgifter blev 1,1 mio. kr. større end budgetteret, fordi Vestforbrænding vedtog nye takster 
for behandling af affald fra genbrugsstationer efter kommunens budget var vedtaget. 

Gebyrindtægten er øget fra oprindeligt til det korrigerede budget, fordi det blev klart, at der ved 
beregning af årets affaldsgebyrer havde indsneget sig en fejl i antallet af husstande, hvilket med-
førte at den samlede gebyropkrævning blev 1,2 mio. kr. for høj. Desuden har kommunen modtaget 
en betaling fra Vestforbrænding, fordi driftsresultatet i 2014-2015 blev bedre end forudsat. De 
øgede indtægter sendes tilbage til brugerne ved reduktion af gebyropkrævningen for 2017.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere 

Primære drivere Resultater

1.  Vintertjeneste Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Budgettet er 
lagt under forudsætning om at behovet svarer til et gennemsnitligt aktivi-
tetsniveau for en referenceperiode frem til 2012. 

År 2016 bød på markant mildere vejr og færre snefald end referencepe-
rioden, så forbruget på glatførebekæmpelse blev 750.000 kr mindre end 
budgetteret. 

2.  Busdrift Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af 
svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal bus-
ruter. 

I 2016 svarede forbruget til budgettet. 

3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige ned-
børsmængde, og kan derfor variere fra år til år. Kommunen betaler for 
afledning af vejvand via kloak til Forsyningens renseanlæg. Prisen fast-
lægges årligt ud fra vejvandets andel af den samlede spildevandsmængde 
og Forsyningens driftsomkostninger. Afregning sker årligt bagud, så der i 
2016 betales for afledningen i 2015. 

Nedbørsmængden i 2015 var større end normalt og mængden af vejvand 
blev opgjort til at være 25% større end gennemsnittet for de foregående 
4 år. Afledningsomkostningen blev 45% højere end oprindeligt budget, 
fordi prisen pr. m3 også var 16% højere end forudsat ud fra de foregå-
ende år. Regnskabsresultatet svarer nøje til korrigeret budget. 

4.  Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forud-
sætningerne for affaldstaksterne. 

Indtægterne på salg af genanvendelige materialer fra genbrugspladserne 
og kuberne blev 400.000 kr. mindre end forudsat i budgettet i 2016. 
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1A – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. (skattefinansieret)

Figur 1A viser at forbruget kun delvist har fulgt det korrigerede, periodiserede budget. Der er flere 
forskydninger mellem de enkelte måneder undervejs afhængig af hvornår de enkelte større entre-
prenørarbejder med f.eks. slidlag og broreparationer er afsluttet og faktureret. Forbruget viser en 
svagt stigende tendens i 4. kvartal. Det skyldes at nogle af opgaverne i årets løb blev forsinket, 
så de blev sat i værk i 2. halvår og det lykkedes centeret at nå i mål inden årets udgang. 

Figur 2 A– Indtægtsniveau i 1000 kr., skattefinansieret

Indtægterne stammer helt overvejende fra Materielgårdens aftaler om plejeopgaver, som udføres 
for kommunens andre centre. De faste aftaler afregnes en gang årligt i juni. Ekstraopgaver og 
tilkøb afregnes løbende når arbejdet er udført. Disse opgaver har haft et større omfang end bud-
getteret især i december. Desuden er der i december gået en ekstraordinær indtægt ind fra salg 
af en realiseret energibesparelse på vejbelysningen for 0,3 mio. kr.
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Figur 1B – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. (brugerfinansieret)

Forbrug og korrigeret budget på affaldsområdet er præget af fem toppe i løbet af året jf. figur 1B. 

De fire toppe i årets løb skyldes, at Vestforbrænding afregner sine ydelser vedrørende drift af 
genbrugspladserne med 3,8 mio. kr. halvårligt og håndteringen af affald til genanvendelse afreg-
nes med 3,5 mio. kr. kvartalsvis. 

Den femte top i december skyldes årsafslutning på dagrenovationskørslen samt at der i december 
afregnes administrationsbidrag med kommunen.

Forbruget er 1 mio. kr. højere end det budgettet. Merforbruget ligger i december og skyldes pri-
mært afregning af tømning af nedgravede løsninger for dagrenovation, som ikke var med i årets 
budget. 
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Figur 2 B– Indtægtsniveau i 1000 kr. brugerfinansieret

Den væsentligste indtægt på affaldsområdet kommer fra brugernes indbetaling af affaldsgebyrer 
sammen med ejendomsskattebetalingen i januar som vist på figur 2B.

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 2,5 mio. kr. fra Vestfor-
brænding fordi resultatet af genbrugspladsernes drift i 2014-15 var bedre end forudsat ventet. 
Som nævnt i afsnit 3.1 blev årets øvrige udgifter dog også 1,1 mio. kr. større end budgetteret, 
fordi Vestforbrænding vedtog nye takster for behandling af affald fra genbrugsstationer i 2016 
efter kommunens budget var vedtaget.

Salget af genanvendelige materialer er i 2016 som forventet sket to gange i årets løb. Men hvor 
det i budgettet var forventet i januar og oktober skete salget faktisk i april og september.

Det korrigerede budget for december viser en indtægt på 1,795 mio. kr. som ikke er registreret i 
regnskabet. Det skyldes, at beløbet er overført fra drift til to anlægsprojekter vedr. forbedring af 
genbrugspladserne i Stenløse og Smørum. I driftsbudgettet burde ændringen have været regi-
streret som en reduceret udgiftsbevilling i stedet for en indtægtsbevilling. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Teknik og Miljø har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktio-
ner i 2016. Tabel 3 neden for viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Tabel 3 viser at alle besparelser og effektiviseringer i Center for Teknik og Miljø er blevet indarbej-
det i planlægningen, og at effekten kan ses i regnskabet. I flere tilfælde er der endda opnået en 
lidt større besparelse end krævet, men det kan også være en effekt af kravet om generel påhol-
denhed sidst på året. 

Beløb i 1000 kr.

CTM-16-101 D: Bjørneklobekæmpelse -500 -500 0
CTM-16-102 D: Signalanlæg -50 -50 0
CTM-16-103 D: Vandforsyningsplan -142 -142 0
CTM-16-104 D: Naturpleje -50 -50 0
CTM-16-105 D: Slidlag og vedligeholdelse af veje, stier m.v. -3.000 -3.000 0
Effektivisering, digital post - Sekretariatet -27 -27 0
Effktivisering, digital post - Affaldshåndtering -80 -80 0
Effektivisering, regnskabsaktiviteter Materielgården -120 -120 0
Effektivisering, regnskabsaktiviteter Sekretariatet -43 -43 0
Opbremsn Cykel-parkeringsproj -20 -25 -5
Opbremsn Cykelproj -210 -214 -4
Opbremsning trafikreguleringstiltag -640 -555 85
Opbremsning i Grøns Å-projekt -50 -102 -52
Opbremsning i bjørneklobekæmpelse -60 -60 0
Opbremsning i strategisk mål: naturplejeindsats -50 -100 -50
Opbremsn. Klimasikringprojekt i Smørumnedre -260 -293 -33
Opbremsning på vandløbsvedligeholdelse -200 -200 0
Opbremsn. reduktion af lønsum -400 -400 0
Opbremsn. Fortorve -300 -476 -176

Netto i alt -6.202 -6.437 -235

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Teknik og Miljø

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

I tabel 3 opstillet med beløb i nettoudgifter, så negative beløb viser besparelser og negative beløb i 
afvigelseskolonnen viser, at der er opnået større besparelser end krævet. 

Tabel 3 omfatter både besparelser, som er vedtaget sammen med det oprindelige budget og efter-
følgende besparelser, som er vedtaget i forbindelse med opbremsningen i august. Besparelserne 
regnes som effektueret, hvis regnskabsresultatet viser, at budgettet er overholdt på kontoniveau. 
Kun en enkelt af besparelserne er det ikke lykkedes at implementere fuldt ud. Det gælder en be-
sparelse på 640.000 kr. på trafikreguleringstiltag, hvor det lykkedes at realisere 87 % af besparel-
sen. I to tilfælde er besparelser/effektiviseringer lagt ind på lønkonti med betydelig øvrig aktivitet; 
nemlig: reduktion af lønsum og effektivisering af regnskabsaktiviteter. Her har der i årets løb væ-
ret andre væsentlige bevægelser, som har påvirket årets resultat og som derfor gør det vanskeligt 
at vise i hvor høj grad effektiviseringen er realiseret. Men sikkert er, at de pålagte besparelser er 
implementeret i driften og budgettet er overholdt. 
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver nettoregnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

CTM - Sekretariat og ledere
Sekretariat 12.839 13.602 12.437 -402 -1.165

Materielgården
Drift - grøn 8.259 8.359 6.149 -2.110 -2.210
Drift - sort 9.204 9.003 9.362 159 360
Øvrige drift - Bygninger og veje 4.875 4.326 4.815 -61 489
Vintertjeneste 4.206 4.236 3.486 -721 -750

Natur, Miljø og Vej
Skov og vandløb 2.893 2.433 2.491 -402 58
Miljøbeskyttelse 890 890 594 -296 -296
Planlægning og tilsyn 1.668 1.608 2.114 446 506
Skadedyrsbekæmpelse 0 803 1.005 1.004 202
Vejbelysning 7.148 6.858 5.531 -1.616 -1.327
Trafiksikkerhed 395 518 648 253 130
Vejafvandingsbidrag 1.343 1.949 1.945 602 -4
Belægninger 8.218 7.455 7.237 -981 -218
Brorenoveringer 3.309 2.514 2.530 -779 16
Busdrift 17.496 17.366 17.458 -37 93Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 82.744 81.919 77.803 -4.941 -4.116

Tabel 4A Center for Teknik og Miljø - aktiviteter fordelt pr. ramme (skattefinansieret)
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Aktivitetsregnskabet i tabel 4A viser Center for Teknik og Miljø’s 15 aktiviteter. Neden for nævnes 
årsagerne til de væsentligste afvigelser i budget og forbrug i 2016.

For Sekretariatet fremgår der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til løn-
midler der ikke er forbrugt på grund af opbremsning og vakante stillinger. 

Den resterende afvigelse på 0,6 mio. kr. skyldes en teknisk ompostering af lønudgifter til arbejdet 
med indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Forbruget er efter anvisning fra KL overført til en 
funktion som hører under aktiviteten ”Planlægning og tilsyn”. Aktiviteten ”Planlægning og tilsyn” 
viser tilsvarende et betydeligt merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til ovennævn-
te ompostering af en lønudgift på 0,6 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse. Fremadrettet bør budget-
tet afspejle den korrekte postering af forbruget vedr. grundvandsbeskyttelse.

På vejbelysning viser tabel 4A et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til en 
besparelse på el-udgifterne til vejbelysning. Besparelsen er et resultat af kommunens investeringer 
i energibesparende armaturer i de foregående år. 

Vintertjenesten har i 2016 været 0,75 mio. kr. billigere end budgetteret. Det skyldes, at der er 
budgetteret med en gennemsnitlig vinter i årene frem til 2012. I 2016 var vinteren betydeligt mil-
dere og med meget lidt behov for snerydning.

I tabel 4A er aktiviteternes nøgletal opstillet som nettoudgifter. Men tre af Center for Teknik og Mil-
jø’s aktiviteter har en betydelig indtægtsside, som dermed ikke vises. Det gælder Materielgårdens 
grønne drift, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndteringen i tabel 4B. 
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Materielgården har på grøn drift en omsætning på 18,3 mio. kr. og i 2016 var der indtægter på 
12,1 mio. kr. fra aftaler om pleje af grønne områder m.v., som Materielgården har indgået med 
kommunens øvrige centre. Samlet har Materielgårdens grønne drift været 2,1 mio. kr. billigere end 
budgetteret. Det er der tre grunde til: styrket periodisering og øget salg af ydelser samt påholden-
hed ved driftsopgaver. Der er i 2016 modtaget indtægter for 0,7 mio. kr. som vedrørte arbejder i 
2015, mens alle arbejder i årets løb er faktureret inden årets udgang. De resterende ekstraindtæg-
ter i 2016 modsvares af udgifter til udførelse af plejeopgaver, som er udført til kostpris. Materiel-
gården har imidlertid som følge af påholdenhed sidst på året udskudt en række opgaver på drifts-
bevillingen bl.a. Ølstykke Bypark og derfor ses et samlet mindreforbrug i 2016. 

Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse skal over en årrække hvile i sig selv og dermed svare til den 
brugerfinansiering som opkræves årligt samtidig med ejendomsskatten. Derfor var aktivitetens 
oprindelige budget sat til nul. Men kravene til kommunernes indsats med forebyggelse, kontrol og 
administration er blevet øget med den nye Rottebekendtgørelse. Den udvidede aktivitet betales af 
øget brugerbetaling i perioden 2017-19.

Beløb i 1000 kr.

Affaldshåndterring
Adm. af affaldshåndtering -1.879 -2.479 -3.798 -1.919 -1.319
Dagrenovation -1.671 -1.871 -1.003 669 869
Genbrugsstationer 7.927 5.248 6.544 -1.383 1.296Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 4.377 898 1.743 -2.634 845

Tabel 4B Center for Teknik og Miljø - aktiviteter fordelt pr. ramme (Brugerfinansieret)
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

I tabel 4B ses årets nettobeløb, hvor afvigelserne forekommer store i forhold til de budgetterede 
nettoudgifter. De tre aktiviteter under affaldshåndteringen: administration, dagrenovation og gen-
brugsstationer havde imidlertid en samlet omsætning på 45,7 mio. kr. i 2016 og i forhold til denne 
omsætning vurderes afvigelserne at være acceptable. Fra tidligere år er der et mellemværende 
mellem kommunekassen og den brugerfinansierede drift af ordningerne på Affaldsområdet – især 
vedr. genbrugsstationerne. 

På administration af affaldshåndtering var der en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrige-
rede budget, fordi der ved beregning af årets affaldsgebyrer havde indsneget sig en fejl i antallet 
af husstande, hvilket medførte at den samlede gebyropkrævning blev for høj. Fejlen modregnes på 
opkrævningen for 2017. 

På dagrenovation var der et merforbrug på 0,9 mio. kr. som væsentligst skyldes, at tømning af 
nedgravede løsninger for dagrenovation, som ikke var medregnet i årets budget.

Budgettet for drift af genbrugsstationerne var fra årets start lagt med en nettoudgift på 7,9 mio. 
kr. for at reducere mellemværendet. Resultatet blev en reduktion af mellemværendet på 6,5 mio. 
kr. Forskellen skyldes primært afregningerne med Vestforbrænding, hvor kommunen samlet fik 
1,4 mio. kr. tilbage som ikke var indregnet i budgettet. Kommunen fik en tilbagebetaling fra Vest-
forbrænding på 2,5 mio. kr. på drift af genbrugsstationerne fra 2014/2015 og en merudgift på 1,1 
mio. kr. på driften i 2016, som følge af Vestforbrændings takststigninger.
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Center for Ejendomme og Intern Service
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

 ● Center for Ejendomme og Intern Service(CEI) tjener de formål at optimere anvendelsen 
af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt at skabe en samlet professionel 
driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern rådhusservice, 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 være professionelle og effektive, så brugerne i højere grad kan fokusere på deres 
kerneopgaver og bruge mindst mulig energi på ejendomsrelaterede opgaver.

Centeret vil implementere mulighederne for innovativ samskabelse og hvor service, samarbejde 
og dialog er bærende og gennemgående elementer.

Derudover skal der optimeres i forhold til de ressourcer, der bruges på at bygge, drifte, vedlige-
holde og administrere kommunens 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.

Særlige fokusområder: 
Drift af det nye rådhus og sundhedscenter, samt at optimere udnyttelsen og driften af de kommunale 
bygninger. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Budgetoverskridelse 
på maksimalt +/- 2 %.

+/- 2 %. Målet er opfyldt da årets 
mindreforbrug udgør 1,4 
%. 

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat
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Centeret i 2016

Center for Ejendomme og Intern Service har i løbet af 2016 arbejdet med at skabe en profes-
sionel og effektiv driftsorganisation. Der er arbejdet med facilities-management af kommunens 
bygninger.

For at understøtte en effektiv drift og vedligeholdelse har der i centeret været en særlig indsats 
for at samle data og materiale i en samlet tegnings-database med standardiseret dokument-
navngivelse for at lette søgning på tegninger på kommunens bygninger. Arbejdet understøtter 
arbejdet med at sikre en effektiv driftsorganisation og den bedst mulige anvendelse af de knappe 
ressourcer.

Der har i 2016 været arbejdet med ejendomsstrategien 2014-17 og de fire indsatsområder; 
”Grunddata, anvendelse af data som udgangspunkt for styring”, ”Arealforbrug – de kloge m2”, 
”Vedligeholdelse” og ”Bæredygtighed og (energi)effektiv drift”.

Centeret fik via et omfattende screeningsprojekt udpeget effektiviseringsprojekter på alle kom-
munens ejendomme i forhold til tekniske anlæg og energibesparende foranstaltninger. Samtidig 
med reduktion af energiforbruget forventes projektet at skabe forbedringer på indeklima, og det 
vil samtidig afhjælpe noget af det store vedligeholdelsesefterslæb som er på de tekniske anlæg 
på nuværende tidspunkt. Driftsbudgettet (energi) er reduceret i de kommende år som følge af 
dette projekt om energioptimering.

Egedal Kommunes Tekniske Service Medarbejdere (TSM’ere) har i 2016 arbejdet med at sikre 
drift, forebyggende og afhjælpende vedligehold på kommunens ejendomme - særligt i forhold til 
sikkerhed, tilgængelighed og funktionalitet. 

Centeret har sat gang i et større projekt om entreprise-ret, der skal standardisere og ensarte 
kontraktgrundlaget i vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Udbuddet af forsikringsopgaven i 2016 har ført til en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. Derudover 
er der på risikostyringsområdet arbejdet med at forebygge indbrud og hærværk på kommunens 
ejendomme.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Løn 23.444 21.278 21.306 -2.138 27

Øvrige udgifter 79.870 84.222 81.520 1.650 -2.701

Udgifter totalt 103.314 105.500 102.826 -488 -2.674
Indtægter totalt -3.169 -4.918 -4.016 -847 902

Nettobevilling i alt 100.145 100.582 98.810 -1.335 -1.772

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 

Centerets samlede oprindelige driftsbudget udgør 100,1 mio. kr. Driftsbudgettet er i løbet af året 
forøget med 0,5 mio. kr. til 100,6 mio. kr. 

Det skyldes følgende budgetkorrektioner: Der er tilført driftsbudget til forsikringer, energi og ejen-
domsdrift i de kommunale ejendomme til flygtninge. Der er indarbejdet driftsbudget til Tofteparken 
fra 2016. Der blev afsat årligt 3 mio. kr. til at installere automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-
anlæg) på en række skoler i 2016, 2017 og 2018, og budgettet er korrigeret i forhold til dette med 
2 mio. kr., da der ved en fejl kun var indarbejdet 1 mio. kr. til opgaven. 

Derudover er administrationsbudgettet reduceret med 0,244 mio. kr. i forbindelse med effektivise-
ringer i forbindelse med den nye regnskabsenhed. Budgettet til forsikringer er ved budgetopfølg-
ningen reduceret med 2 mio. kr. til med-finansiering af tværgående aktiviteter i andre centre. I 
forbindelse med årets sidste budgetopfølgning besluttede byrådet - af hensyn til kommunens sam-
lede budgetoverholdelse - en økonomisk opbremsning. Centeret bidrog hertil med dels en reduce-
ret aktivitet ved bygningsvedligeholdelse og dels et identificeret mindreforbrug til energi der kunne 
tilgå kassen. 
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Årsregnskabet udviser et forbrug på 98,8 mio. kr. Det betyder, at centeret har haft et mindrefor-
brug på 1,335 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,772 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet afspejler, at centeret har ageret i henhold 
til Byrådets beslutning ultimo september 2016 om at udvise økonomisk tilbageholdenhed. Center 
for Ejendomme og Intern service har overført følgende forbrug fra 2016 til 2017, der er listet op 
herefter:

Beløb i 1000 kr.

Økonomidvalget 29.589 30.472 33.229 3.639 2.757
CEI fælles administration 12.709 10.396 9.856 -2.853 -540
Redningsberedskab og Risikostyring 8.050 13.245 16.886 8.837 3.641
Forsikringsområdet 8.831 6.831 6.486 -2.344 -344

Planudvalget 70.556 70.110 65.581 -4.974 -4.529
CEI - fælles administration - Ejendomme 14.065 13.961 14.261 196 300
Intern service 56.490 56.361 51.531 -4.959 -4.829
Redningsberedskab og Risikostyring 0 -212 -211 -211 1

Nettobevilling i alt 100.145 100.582 98.810 -1.335 -1.772

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Ejendomme og Intern service fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Merforbruget på rammen for Redningsberedskab og Risikostyring udgør 3,6 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. 

Heraf ligger 2 mio. kr. på Beredskabet. Der er indgået forlig med Züblin, der betyder, at Center for 
Ejendomme og Intern service ikke modtager de indtægter på 1,6 mio. kr., der er faktureret i de 
foregående år for brandvagt på rådhus og sundhedscenteret. De manglende indtægter på 1,6 mio. 
kr. er krediteret, hvilket bevirker, at det belaster beredskabsaktiviteten i 2016 med et merforbrug 
på 1,6 mio. kr.

Derudover er budgetlagt med et mindre beløb end udgifterne til betaling af Frederiksborg Brand og 
Redning. 

På risikostyringen var der et merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes, at der dels blev afholdt ikke 
budgetterede udgifter på 0,5 mio. kr. på Tofteparken til etablering af adgangskontrol, tyverialar-
mer, talevarslingsanlæg mv. Desuden blev der konteret udgifter, der tidligere blev afholdt af bered-
skabet vedr. lovpligtigt tilsyn med pulverslukkere samt lovpligtig inspektion af ABA-anlæg (tidligere 
udført af beredskabet) mv.

På rammen for Intern Service er der et mindreforbrug på -4,5 mio. kr. Det er sammensat af flere dele.  
På energi er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er en del 
af forbruget vedrørende 2016, der først er konteret i 2017. Dette skyldes, at der har været lukket 
tidligere for bogføring i gammelt regnskabsår (meget kort supplementsperiode), hvilket betyder at 
en del af 2016 forbruget bogføres på regnskabsår 2017.  
På aktiviteten ”Ejendomsdrift – skoler” er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget modsva-
res af et tilsvarende mindreforbrug på ”Ejendomsdrift – dagtilbud, børn”.  
Forbruget imellem de to aktiviteter varierer over årene i forhold til en konkret faglig afvejning af de 
mest presserende bygningsbehov.  
På ”Ejendomsdrift – idrætsanlæg” er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. set i forhold til et kor-
rigeret budget på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter for 2,2 mio. kr. til ejendomsdrift 
på idrætsanlæg er konteret på aktiviteten ”Ejendomsadministration”. Der har såedes reelt været et 
merforbrug på denne aktivitet på 1 mio. kr. 
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Bygningsdrifts-
areal

Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 218.469 m2, samt et kæl-
derareal på 22.387 m2, der skal driftes. Udvidelse af bygningsdriftsarealet 
vil være udgiftsdrivende.

Der har i løbet af 2016 været mindre justeringer i bygningsdriftsarealet og 
en budgetforøgelse på 0,420 mio. kr. som følge af anvendelsen af Tofte-
parken.

2.  Funktionsændrin-
ger af driftsareal

Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse 
og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere 
tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller 
udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis ud-
videlse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. 

Der blev i 2015 modtaget et ekstraordinært stort antal flygtningen som 
skulle have midlertidige boliger. I 2016 er modtaget ca. 150 flygtninge 
mod forventet ca. 200.  

3.  Ældre bygnings-
masse

Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld 
at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere 
forekomme akutte opståede skader, der vil være mere omkostningsfulde 
set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 

Anvendelsen af ressourcerne til at drifte og vedligeholde bygningerne har 
også i 2016 været præget af, at der foretages en del genopretning og 
udbedring af akut opståede skader. Dette sker som følge af vedligeholdel-
sesefterslæbet.

4.  Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, 
forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau.

Budgettet til energi blev i 2016 reduceret med 5 mio. kr. som følge af ud-
viklingen på området. Der er en større leverandør, der har varslet efter-
reguleringer som følge af manglende aflæsning og opkrævning, men dette 
er ikke nået med i regnskabet for 2016. Dette kan risikere at belaste bud-
gettet i 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. 

	
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	

	

Forbruget følger i store træk det korrigerede periodiserede budget. De væsentligste afvigelser lig-
ger i perioden marts og april samt oktober og november.  
Mindreforbruget i oktober og november afspejler tilbageholdenhed efter Byrådets opbremsning 
samt merudgifter i månederne før og i december. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

	
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	

	

Indtægterne udgør i det oprindelige budget 3,169 mio. kr. og i det korrigerede budget 4,918 mio. kr.

Indtægtsforøgelsen i 2016 skyldes huslejeindtægter vedr. flygtningeboliger og midlertidige boliger. 

Årets samlede indtægter udgør i regnskabet 4,016 mio. kr.

Årets mindreindtægt på 0,847 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes, at der i regn-
skabet indgår en udgift på 1,568 mio. kr. til brandvagt som fejlagtigt er konteret på en indtægts-
konti under aktiviteten ”Beredskab”.  Dette forklarer springet i december i ovenstående figur. 
Ses bort herfra har der samlet været merindtægter for 0,721 mio. kr. Dette skyldes statsrefu-
sion der ikke kunne budgetlægges. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Ejendomme og Intern Service har i 2016 været pålagt at gennemføre en række effek-
tiviseringer og reduktioner i 2016. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret 
disse. 

Beløb i 1000 kr.

CPK16-05 A Renovering og modernisering af Ølstykke svømmehal i 2016 -500 -473 27
CEI16-101 D Ejendomsvedligeholdelse -2.000 -2.000 0
Opbremsning - bygningsvedligeholdelse reduceres med 1 mio. kr. -1.000 -1.000 0
Opbremsning - mindreforbrug på energi kan tilgå kassen -500 -500 0
Effektivisering af regnskabsfunktion -244 -244 0

Nettobevilling i alt -4.244 -4.217 27

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Ejendomme og Intern 
service

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

 
I forbindelse med renovering af Ølstykke Svømmehal blev bassinet tømt, og der blev i 2016 spa-
ret 0,5 mio. kr. på energiforbruget til opvarmning. Der har dog været en række energiudgifter, der 
vedrører byggestrøm, opvarmning af lokalerne i forbindelse med renoveringsarbejdet med videre. 
Dette mål blev derfor kun delvist realiseret. Yderligere blev der fjernet 0,5 mio. kr. fra energibud-
gettet i 2016. 

Der har været nedlagt en række vedligeholdelses- og genopretningsprojekter i 2016 for i alt 3 mio. 
kr. i forbindelse med opbremsningen og besparelsestiltag. Der er blandt andet udskudt et projekt 
om at renovere Lærkeskolens gangbroer. Projektet er samtidig reduceret i omfang. Gangbroerne er 
gennemtærede i betonkonstruktionen og skal af sikkerhedsmæssige grunde repareres, hvilket bli-
ver udført i 2017 i den reducerede form med renovation af 1 ud af 3 gangbroer.

Lønbudgettet blev i 2016 reduceret med 244.000 kr. som følge af, at der blev overflyttet en medar-
bejder fra Center for Ejendomme og Intern Service til Center for Administrativ Service.
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

CEI fælles administration
Fælles administration 12.709 10.396 9.856 -2.853 -540

CEI - fælles administration - Ejendomme
Fælles administration - ejendomme 14.065 13.961 14.261 196 300

Intern service
Ejendomsadministration -467 -195 712 1.178 906
Energi 33.333 28.313 24.542 -8.791 -3.772
Ejendomsdrift - skoler 8.349 10.349 14.177 5.828 3.828
Ejendomsdrift - dagtilbud, børn 7.156 8.156 4.057 -3.099 -4.099
Ejendomsdrift - administrationsbygninger 7.000 7.018 6.325 -675 -693
Ejendomsdrift - idrætsanlæg 406 2.006 828 423 -1.177
Ejendomsdrift - biblioteker 370 370 326 -43 -43
Ejendomsdrift - kulturhuse 344 344 564 220 220

Redningsberedskab og Risikostyring
Ejendomsdrift - administrationsbygninger 0 0 1 1 1
Beredskab 4.835 7.679 9.678 4.843 1.999
Risikostyring 3.214 5.354 6.985 3.771 1.631

Forsikringsområdet
Forsikringer 8.831 6.831 6.486 -2.344 -344Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 100.145 100.582 98.799 -1.346 -1.783

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Tabel 4 Center for Ejendomme og intern service - aktiviteter fordelt pr. ramme

 
Center for Ejendomme og Intern Service har samlet set på aktivitetsniveau et mindreforbrug på 
-1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og -1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

På aktiviteten ”Ejendomsadministration” er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det kor-
rigerede budget. Der er på aktiviteten budgetteret med indtægter for 4,4 mio. kr. mens regnskabet 
viser indtægter for 4,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter for 4,2 mio. kr. mens regnskabet 
viser udgifter for 5,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører hovedsageligt udvendig og indvendig vedlige-
holdelse på rammen for Bygningsvedligeholdelse. Disse merudgifter burde rettelig være bogført på 
aktiviteten for ”Ejendomsdrift – idrætsanlæg”, der så udviser et mindreforbrug.. 

På energi er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er en del 
af forbruget vedrørende 2016, der først er konteret i 2017. Dette skyldes, at der har været lukket 
tidligere for bogføring i gammelt regnskabsår (meget kort supplementsperiode), hvilket betyder at 
en del af 2016 forbruget bogføres på regnskabsår 2017. 

På aktiviteten ”Ejendomsdrift – skoler” er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget modsva-
res af et tilsvarende mindreforbrug på ”Ejendomsdrift – dagtilbud, børn”. 
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Forbruget imellem de to aktiviteter varierer over årene i forhold til en konkret faglig afvejning af de 
mest presserende bygningsbehov. 

På ”Ejendomsdrift – idrætsanlæg” er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. set i forhold til et kor-
rigeret budget på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter for 2,2 mio. kr. til ejendomsdrift 
på idrætsanlæg er konteret på aktiviteten ”Ejendomsadministration”. Der har såedes reelt været et 
merforbrug på denne aktivitet på 1 mio. kr. 

I 2016 var der er merforbrug på 2 mio. kr. på Beredskabet, hvilket skyldes, at aktiviteten er un-
derbudgetteret. Der er budgetlagt med et mindre beløb end udgifterne til betaling af Frederiks-
borg Brand og Redning. Desuden blev der indgået et forlig med Züblin, der betyder, at Center for 
Ejendomme og Intern service ikke modtager de indtægter, der er faktureret i de foregående år 
for brandvagt på rådhus og sundhedscenteret. Brandvagten var påkrævet af brandmyndighederne 
som følge af, at byggeriet ikke var helt færdigt ved indflytning. De manglende indtægter på 1,6 
mio. kr. er krediteret, hvilket bevirker, at det belaster beredskabsaktiviteten i 2016 med et merfor-
brug på 1,6 mio. kr.

På risikostyringen var der et merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes, at der dels blev afholdt ikke 
budgetterede udgifter på 0,5 mio. kr. på Tofteparken til etablering af adgangskontrol, tyverialar-
mer, talevarslingsanlæg mv. Desuden blev der konteret udgifter, der tidligere blev afholdt af bered-
skabet vedr. lovpligtigt tilsyn med pulverslukkere samt lovpligtig inspektion af ABA-anlæg (tidligere 
udført af beredskabet) mv.
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Center for Administrativ Service
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg 

Formål:

 ● Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende 
administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre herunder; 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 

De væsentligste strategiske mål:

Center for Administrativ Service har ansvaret for, i samarbejde med kommunens øvrige fagcentre, 
at drive to store forandringsprojekter i de kommende år.

Monopolbrudsprogrammet er et obligatorisk digitaliserings- og forandringsprojekt for alle kommu-
ner, der initieres og ejes af KOMBIT. Programmet består af en række delprojekter, der tilsammen 
gør op med KMD’s tidligere monopol på kommunale forretningssystemer. Delprojekterne omhand-
ler både implementering af ny systemunderstøttelse samt nye- og optimerede forretningsgange. 
Delprojekterne følger en fælles tidsplan lagt af KOMBIT.

Parat til Fremtiden er kommunens effektiviseringsindsats, der via udvalgte projekter skal tilveje-
bringe økonomisk råderum for i alt 125 mio. kr. med helårseffekt fra 2018. Center for Administra-
tiv Service har ansvaret for at drive det samlede program og som en del af programmet har Cen-
ter for Administrativ Service i 2015 igangsat fem administrative effektiviseringsprojekter. I 2015 
gennemføres en række tilbundsgående analyser, hvorefter der kan træffes beslutning om egentlig 
implementering i 2016 og årene frem.

Særlige fokusområder:

Udover de strategiske mål, har Center for Administrativ Service nogle særlige fokusområder. Det 
drejer sig om etablering af et effektivt og styrket styringssetup for kommunens it- og digitalise-
ringsaktiviteter, herunder samarbejdet med IT-forsyningen samt kontrakt- og porteføljestyringen 
for kommunens samlede it-investeringer.

Endvidere skal Center for Administrativ Service sikre indkøb, og implementeringsplan for et nyt 
intranet for hele kommunen, der skal sikre adgang til relevant information for alle kommunens 
ansatte.
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Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Parat til Fremtiden:

CAS har ansvaret 
for at der samlet set 
igangsættes effektivi-
seringsprojekter der 
kan tilvejebringe 125 
mio. kr. i varig effekt. 

 
 

CAS’ delprojekter be-
tegnes ”Administrative 
effektiviseringer”, som 
skal levere effektivise-
ringer på indkøbsom-
rådet, it-området og på 
administrative arbejds-
gange.  Samlet set skal 
der i 2016 gevinstreali-
seres for 7,1 mio. kr. på 
CAS’ ramme. 

Det samlede program 
skal tilvejebringe vari-
ge effektiviseringer for 
125 mio. kr. fra 2018 
(2015-priser). 132 
mio. kr. fremskrevet til 
2017 priser. 

 

Indkøb og IT skal ef-
fektivisere for 5,2 mio. 
kr. i 2015 og 2016.

Øvrige Administrative 
effektiviseringer regn-
skabsområdet) skal ef-
fektivisere for 2,9 mio. 
kr. i 2016. 

Med vedtagelsen af bud-
get 2017-20 er der bud-
getlagt med varige effek-
tiviseringer for i alt 138,8 
mio. kr. i 2018, voksende 
til 150,7 mio. kr. i 2019. 
Det samlede mål for pro-
grammet Parat til frem-
tiden er således nået. 
(afrapporteret til ØU og 
BR i januar 2017). 

Målet er nået.  

 
Målet er nået. 

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Center for Admini-
strativ Service skal 
i samarbejde med 
Udviklingssekreta-
riatet tilvejebringe en 
Governancemodel for 
it-området, en model 
for leverandørstyring, 
it-investeringer og por-
teføljestyring. 

Modellen skal være 
fuldt implementeret i 
løbet af 2016. 

IT-reference-gruppen 
er idriftsat i 1. kvartal 
2016. 

Projektporteføljeko-
mitéen er idriftsat i 4. 
kvartal 2016. 

Nye projektværktøjer 
og standardiserede ar-
bejdsgange er udviklet 
og tilgængelige for hele 
organisationen. 

Center for Administra-
tiv Service skal under-
støtte, at alle centre i 
løbet af 2016 er fuldt 
implementeret på det 
ny intranet. 

CAS og Center for 
Ejendomme og Intern 
Service skal være 
implementeret med 
indhold på siden (da 
det er de tværgående 
servicecentre). 

Målet er nået. 

Center for Administra-
tiv Service opfylder 
kommunens målsæt-
ninger om sygefravær. 

4,5 %. Det gennemsnitlige sy-
gefravær i CAS var i 
2016 2,7 %. 
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Centeret i 2016

Monopolbrud-programmet er udskudt grundet forsinkelser fra KOMBIT, der er kommunernes it-
fællesskab. De aktiviteter, som det har været muligt at gennemføre, er afsluttet og det afventes 
nu, at KOMBIT i løbet af 2017 igangsætter projektets næste faser. Forsinkelsen vil få betydning 
for de planlagte effektiviseringer, der er budgetlagt i 2017.

Der er opnået betydelige besparelser på genudbud og optimering af vores indkøbsaftaler samt 
genforhandling af udvalgte it-kontrakter. I alt er der i 2016 opnået besparelser for 5,2 mio. kr.

Som del af Administrative effektiviseringer, samlede man pr. 1. januar 2016 al regningsbetaling 
og fakturering i en central enhed under CAS. Det ny team har resulteret i en lavere ressourcean-
vendelse for kommunen samlet set og en betydelig højere kvalitet i opgaveløsningen. Den højere 
kvalitet  ses b.la. ved færre omposteringer, en betydelig større andel af regninger som betales til 
tiden og generelt en bedre overholdelse af kommunens principper for økonomistyring. 

2016 var også første år, hvor kommunen var i drift med et nyt koncept for budgetopfølgninger. 
Det betyder, at både de decentrale økonomiansvarlige og de centrale økonomikonsulenter har 
taget ny systemunderstøttelse og standardiserede arbejdsgange i brug. Implementeringen har 
krævet mange ressourcer og kompetenceudvikling både decentralt og centralt, men det har også 
allerede vist sig at give en tættere og mere transparent styring og derved større sikkerhed for 
den løbende økonomistyring i kommunen. 
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Løn 64.370 58.806 58.852 -5.518 46

Øvrige udgifter 96.276 90.777 76.415 -19.860 -14.362

Udgifter totalt 160.645 149.583 135.267 -25.378 -14.316
Indtægter totalt -22.244 -16.750 -16.926 5.318 -176

Nettobevilling i alt 138.402 132.833 118.341 -20.061 -14.491

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

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Det samlede driftsbudget udgjorde oprindeligt 138,4 mio. kr., som i løbet af året er korrigeret til et 
forventet samlet forbrug på 132,8 mio. kr. Nedjusteringen i løbet af året skyldes primært vedtaget 
udgiftsopbremsning, som har effekt på både løn- og driftsbudgettet og dertil en løbende nedjuste-
ring af udgifterne til diverse centrale lønpuljer, der udmøntes i løbet af budgetåret. 

Regnskabsresultatet udgør 118,3 mio. kr. og der er dermed et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært lavere leasingydelse på kommunens Sælg 
og Lej Tilbage arrangementer, som følge af lavere renteniveau. Dette er der ikke korrigeret for i 
løbet af året pga. usikkerhed på de finansielle markeder. 

Løn
Det oprindelige lønbudget for centret var på 64,4 mio. kr., der over året er korrigeret til et forven-
tet resultat på 58,8 mio. kr., hvilket også er regnskabsresultatet. Regnskabsresultatet dækker over 
en række bevægelser mellem CAS’ lønrammer og de øvrige centres rammer. Der er to årsager 
til dette. For det første administrer CAS en række centrale (fælles) lønpuljer, som udmøntes over 
året til at dække centrenes udgifter til fx barsler, seniorordninger, TR-, overenskomst- og treparts-
kompensationer. I alt er der fordelt 12,4 mio. kr. til øvrige centre. For det andet har CAS gennem-
ført et tværorganisatorisk effektiviseringsprojekt på regnskabsområdet, der betyder, at der dels 
er udmøntet en effektivisering til alle kommunens centre (inkl. CAS) på i alt 2,9 mio. kr. samtidig 
med, at der er oprettet en fælles regnskabsenhed for hele kommunen i CAS, hvilket har resulteret i 
overførsel af lønmidler svarende til ca. 10 årsværk fra kommunens øvrige centre til CAS. 
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Øvrige udgifter
Øvrige udgifter udgjorde i oprindeligt budget 96,3 mio. kr., som i løbet af året er korrigeret til ca. 
91 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat på øvrige udgifter udgør 76,4 mio. kr. Det samlede 
mindreforbrug ift. oprindeligt budget dækker ligesom på lønområdet over en række underliggende 
bevægelser, herunder omplaceringer mellem CAS’ ramme og de øvrige centres rammer. Derudover 
betyder den økonomiske opbremsning for Egedal Kommune, som Byrådet besluttede i august 2016 
en nedjustering af udgifterne ligesom et betydeligt fald i leasingudgifterne til SOLT-arrangementer-
ne har resulteret i et mindreforbrug. 

CAS administrerer en række centrale effektiviseringspuljer på indkøb og IT, som skal udmøntes i 
løbet af budgetåret. Efterhånden som gevinsterne på disse indsatser realiseres udmøntes de til de 
øvrige centres rammer (inkl. CAS’ egen ramme) efter en godkendt fordelingsnøgle. I alt er der ud-
møntet besparelser til de øvrige centre på 3,3 mio. kr. Opbremsningen har resulteret i et mindre-
forbrug på 1,3 mio. kr. og endelig er leasingydelserne til SOLT reduceret med 6,0 mio. kr. 

Indtægter
I det oprindelige budget udgør indtægterne 22,2 mio. kr., og i det korrigerede budget 16,7 mio. kr.

Forskellen på 5,5 mio. kr. i mindreudgifter skyldes primært, at de forventede indtægter vedrørende 
Den centrale refusionsordning er reduceret med 5,2 mio. kr. på baggrund af den endelige restaf-
regning vedrørende 2015. I regnskabet udgør indtægterne i alt 16,9 mio. kr. 

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.  

Beløb i 1000 kr.

Økonomiudvalget 138.402 132.833 118.341 -20.061 -14.491
Center for administrativ service 67.932 76.836 76.407 8.475 -429
Personale og forhandling 7.888 8.088 7.976 87 -113
Solt, ADM bidrag mv 21.728 15.726 2.525 -19.203 -13.201
Den centrale refusionsordning -16.092 -10.873 -10.873 5.219 0
Fælles for alle - lønpuljer m.v. 46.639 33.219 32.849 -13.789 -369
Byrådet 10.308 9.838 9.458 -850 -380

Nettobevilling i alt 138.402 132.833 118.341 -20.061 -14.491

Tabel 2 Driftsregnskab for Center for Administrativ service fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016
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Center for administrativ service samt Personale og Forhandling
Det oprindelige budget udgør 67,9 mio. kr. og det korrigeret budget 76,8 mio. kr. forskellen skyl-
des primært tilført lønsum til CAS fra øvrige centre, da 14 årsværk (heraf 4 årsværk fra CAS) blev 
samlet i et centralt regnskabsteam under CAS. I alt er der overført 5,7 mio. kr. Ligeledes har ud-
møntningen af effektiviseringer på Indkøb, IT og effektivisering af regnskabsområdet resulteret i 
en forøgelse af CAS’ budget (da mindreforbruget samlet set har været placeret på CAS’ ramme). I 
alt er der udmøntet effektiviseringer for 3,9 mio. kr. Derudover er CAS rammen tilført 1 mio. kr. fra 
lønpuljer (barsel og TR-kompensation). Bevægelser der går den modsatte vej er den økonomiske 
opbremsning, der både har medført reduktion i lønudgifter og øvrige udgifter. Opbremsningen har 
resulteret i et mindreforbrug på 1,5 mio. Hertil kommer et overskud på 0,4 mio. kr. i regnskabssi-
tuationen. 

Personale og Forhandling udgør en selvstændig lønramme, hvor der i regnskabsresultatet var et 
mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed.

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). Reference-
renten i aftalerne er EURIBOR. Afdrag på leasinggælden var i 2016 budgetlagt med 33 mio. kr. 

Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable rente). Leasingaftalerne 
er aftalt med variabel rente, derfor kan forholdet mellem afdrag og rente ændre sig væsentligt. 
Samtidig er aftalerne og dermed restgælden påvirket af kursændringer, da afgifterne for skoler 
opkræves i euro (Jørlunde er undtaget). SOLT er uddybet i notat om SOLT. 

Leasingafgiften består for Stenløse-aftalerne af afdrag og øvrige omkostninger (husleje). På reno-
vering af skolerne i Ølstykke indeholder leasingafgiften både renter og afdrag. På hovedaftalerne 
for ølstykke afdrages der først fra medio 2020.

Leasingafgiften i 2016 er budgetteret ud fra et forventet gennemsnitligt renteniveau på 2,5 % og 
en valutakurs på 7,45.

Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både renter og afdrag. Renten er 
4,68 %. Rentemarginalen er 0,25 %, Leasingafgiften betales i DKK.

Renteniveauet har i 2016 været væsentligt lavere end budgetteret, idet den hele 2016 i gennemsnit 
har været -0,3 % + rentemarginalen. 

Valutakursen bevægede sig i 2016 inden for intervallet 7,46 primo året til 7,43 ultimo året, hvilket 
har givet en kursgevinst.

Samtidig er principperne for bogføring af SOLT ændret i 2016 efter aftale med revisionen. Det be-
tyder, at en større andel af leasingafgiften bogføres som afdrag. Andelen som udgør husleje mind-
skes dermed.

Det betyder samlet, at leasingafgiften har været væsentligt lavere end forventet. 

I 2016 er den samlede leasingafgift på 49,3 mio. kr. heraf udgør afdraget samlet 43,6 mio. kr. på 
SOLT-aftalerne, det betyder at 5,7 mio. kr. har været ”husleje”.
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Det oprindelige budget til leasingydelsen udgjorde 24,3 mio. kr., dette blev ved første 1. budget-
opfølgning reduceret med 6 mio. kr. på baggrund af forventet lavere rente. I forhold til korrigeret 
budget er der et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Der er på ADM bidrag m.v. budgetteret med indtægter for 2,6 mio. kr. og regnskabet viser en mer-
indtægt på 0,623 mio. kr., der primært skyldes en merindtægt på støttesags-gebyrer vedrørende 
Egeparken og Egevænget.

Den centrale refusionsordning
I det oprindelige budget udgør indtægterne 16,1 mio. kr., og i det korrigerede budget 10,9 mio. kr. 
Forskellen skyldes primært, at de forventede indtægter vedrørende Den centrale refusionsordning 
er reduceret med 5,2 mio. kr. på baggrund af den endelige restafregning vedrørende 2015. Regn-
skabet er overholdt.

Fælles for alle – lønpuljer
Det oprindelige budget udgør 46,6 mio. kr., og det korrigerede budget 33,2 mio. kr. Forskellen på 
13,4 mio. kr. skyldes primært, at lønpuljerne (barselspulje, TR/MED kompensation, resultatløns-
pulje og tre-partspulje) er blevet fordelt til centrene. 

Byrådet
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på  0,5 mio. kr., skyldes primært en 
mindreudgift på 0,442 mio. kr. i forbindelse med forlængelse af kommunaldirektørens åremålsan-
sættelse, samt en reduktion på Byrådets kompetencemidler på 0,1 mio. kr. 
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Løn En stor del af centrets samlede budget anvendes til løn. Både til 
centrets ansatte, men også til fælles lønpuljer samt løn til elever, 
seniorjobbere, politikere mv. afholdes fra centrets ramme. Der er i 
2016 brugt 58,8 mio. kr. til lønnen.  Centerets faste medarbejdere, 
som er langt den største del har omregnet til fuldtidsstillinger ud-
gjort 76,82 stillinger.   

2.  IT Udover løn er det største udgiftsområde på centrets samlede ram-
me IT. IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens 
anvendelse af KMD-systemer samt afregning til IT-Forsyningen. Der 
har i alt været udgifter for 37,1 mio. kr. De fleste IT-kontrakter er 
fastprisaftaler, men abonnement til IT-forsyningen er forbrugsaf-
hængigt, hvorfor der forekommer betydelige afvigelser ift. det bud-
getlagte. 

3.  Den centrale refusion 
ordning

Der er i regnskab 2016 hjemtaget refusion for 14,6 mio. kr. Dette 
er foretaget på baggrund af endelig restafregning vedrørende 2015, 
hvor der blev udbetalt til 113 personnumre. Endelig restregning 
vedr. 2016 vil blive afregnet i 2017. Derudover er der i 2016 tilba-
gebetalt 3,7 mio. kr. vedr. endelig restafregning for 2015. Forud-
sætningen for at hjemtage refusion er, at udgiften er større end de 
beløbsgrænser som udmeldes af ministeriet.

4.  Effektiviseringer  
(Parat til Fremtiden)

Der er indlagt effektiviseringspuljer, dvs. forventninger om reduce-
ringer i budgettet. Effektiviseringerne vedrører ”Administrative ef-
fektiviseringer” for 2,9 mio. kr. og It/indkøb for 4,0 mio. kr. inkl. en 
manglende udmøntning fra 2015 på 0,575 mio. kr.

Effektiviseringer er blevet udmøntet i regnskab 2016 dels til CAS’s 
egne aktiviteter og til øvrige Centre. 

5.  Antal tjenestemands-
pensionister

I regnskab 2016 er brugt i alt 18,9 mio. kr. til pensionerede tjene-
stemænd. Der udbetales til i alt 296 pensionerede tjenestemænd på 
forskellige vilkår. Derudover har der været indtægter fra Sampen-
sion til 226 egen egenpensioner og opsatte pensioner.
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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. 

Det oprindelige budget var på 161 mio. kr., størstedelen af løn forventedes at falde i 1/12, og ud-
svingene skyldes, at flere aktiviteter var periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. De største udsving 
vedrører IT-området og leasingafgiften til SOLT-projekterne.

Det korrigerede budget udgjorde 150 mio. kr. og periodiseringen er blevet kvalificeret. Derudover 
skyldes forskellen i periodiseringen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget, at der er ble-
vet bogført uregelmæssigt i månederne.

Regnskabet blev 135 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes nogle for-
skydninger i bogføringerne i juli og august. I årets sidste måneder skyldes afvigelserne dels tilba-
geholdenhed og færre udgifter til SOLT.
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Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

I det oprindelige budget udgør indtægterne 22,2 mio. kr. Størstedelen af indtægterne er refusi-
onsindtægter vedrørende Den centrale refusionsordning og seniorjob, de er begge periodiseret 
i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. Herudover er der indtægter vedrørende 
administrationsbidrag m.m. der hovedsagligt kommer ind i sidst på året. 

Det korrigerede budget udgør 16,7 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret 
budget skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra Den centrale refusionsordning er nedjusteret 
med 5,2 mio. kr. på baggrund af den endelige restafregning vedrørende 2015. 

Derudover skyldes forskellen i periodiseringen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget, at 
der er blevet bogført uregelmæssigt i månederne. 

I regnskabet udgør indtægterne 16,9 mio. kr. svarende til en merindtægt på netto 0,2 mio. kr., 
der primært skyldes en merindtægt på støttesags-gebyrer vedrørende Egeparken og Egevænget 
på i alt -0,664 mio. kr., samt en mindreindtægt på knap 0,467 mio. kr. på seniorjob. Dette er pri-
mært årsagen til udsvingene mellem korrigeret budget og regnskab, samt at der er blevet bogført 
uregelmæssigt i månederne, hvilket er tydeligst afspejlet i april.
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Center for Administrativ Service har realiseret betydelige effektiviseringer og reduktioner i 2016. 
Tabellen nedenfor viser, at centret har formået at realisere de effektiviseringer, som har været 
budgetlagte i 2016 samt de reduktioner, som var resultatet af den økonomiske opbremsning i 2016.

Der er gennemført planlagte effektiviseringer for i alt ca. 7 mio. kr. Årsagen til, at regnskabsre-
sultatet viser 0 er, at der teknisk er tale om en omplacering mellem rammer (inkl. internt mellem 
CAS’ underliggende rammer). Det drejer sig om de to effektiviseringsforslag der vedrører Parat til 
Fremtiden på hhv. 2,9 mio. kr. og 4 mio. kr.

Udover effektiviseringer har CAS bidraget til den økonomiske opbremsning ved at bremse planlagte 
it- og revisionsydelser samt ved at opspare lønmidler ved at have ubesatte stillinger. 

Endelig er der bidraget til tværgående prioritering ved at stoppe planlagte fælles kompetenceind-
satser. 

Beløb i 1000 kr.

Effektiviseringer indregnet i budgettet
Digital post - Lønbudgettet er nedjusteret med 43.000 kr. i 2016-19 -43 -43 0
Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer -2.928 0
Parat til Fremtiden - Indkøb og IT -4.000 0

Opbremsning af aktiviteter i 2016
Stop for ekstra planlagte revisionsydelser -300 -300 0
Opbremsning i køb af planlagte ydelser hos IT-forsyningen -600 -600 0
Ansættelsstop 2016: Ubrugte lønmidler, som følge af 2 vakancer. -550 -550 0
Fælles kompetencemidler -375 -375 0

Tværgående prioritering
Byrådets kompetencemidler -100 -100 0
Fælles kompetencemidler -1.200 -1.200 0
Fælles kompetencemidler -100 -100 0

Nettobevilling i alt -10.196 -3.268 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Center for Administrativ service

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

Center for administrativ service
Konsulentbistand m.v. CAS 4.031 2.751 2.222 -1.810 -529
Øvrig administration (cen.ram) 3.130 33.468 32.793 29.663 -675
HR og Kommunikation 3.785 215 233 -3.551 18
IT, Fujitsu 4.610 4.952 4.945 335 -7
Telefoni og kopi 1.176 833 834 -342 1
IT, KMD 14.450 13.272 13.769 -681 497
IT, Øvrige 2.240 3.090 3.004 763 -87
Øvrig administration (sekretariat) 7.374 1.939 2.086 -5.288 147
Parat til fremtiden -6.353 0 1 6.354 1
IT-forsyningen 14.492 15.092 15.179 687 87
IT, Tværgående 1.491 291 236 -1.255 -55
Øvrig administration (digitalisering) 5.402 35 131 -5.271 96
Økonomistyring og Finans 12.105 897 974 -11.130 77

Personale og forhandling
Personale og Forhandling 7.888 8.088 7.976 87 -113

Solt, ADM bidrag mv
SOLT 24.283 18.283 5.706 -18.577 -12.577
Administrationsbidrag m.v. -2.555 -2.557 -3.181 -626 -624

Den centrale refusionsordning
Den centrale refusionsordning -16.092 -10.873 -10.873 5.219 0

Fælles for alle - lønpuljer m.v.
Seniorjob 5.475 5.154 5.378 -97 224
Elever 1.816 2.016 1.980 164 -36
Uddannelsespuljer m.v. 1.413 1.538 1.423 10 -115
Krisehjælp 734 683 590 -144 -93
Øvrige 2.586 2.758 2.936 350 177
Lønpuljer 12.657 -884 0 -12.657 884
Tjenestemandspension 18.954 18.949 18.700 -253 -248
Interne forsikringspuljer 3.004 3.004 1.843 -1.161 -1.161

Byrådet
Byrådet 9.827 9.285 9.026 -801 -259
Kommissioner, råd og nævn 373 373 250 -123 -123
Valg 108 180 181 74 2Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 138.402 132.833 118.341 -20.061 -14.491

Tabel 4 Center for Administrativ service - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget
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Center for Administrativ Service
Under rammen Center for Administrativ Service er det valgt at beskrive bevægelserne på neden-
stående udvalgte aktiviteter: 

Konsulentbistand
Her er en afvigelse fra oprindeligt budget til korrigeret budget på 1,3 mio. kr. Det vedrører ompla-
ceringen mellem aktiviteter indenfor rammen samt tilbageholdenhed ift. opbremsning af revisions-
ydelser, som nævnt under afsnit 3.4. Der er yderligere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyl-
des generel tilbageholdenhed. 

Øvrig administration (cen.ram)
Den primære bevægelse fra oprindelig budget til korrigeret budget skyldes omplacering af lønmid-
ler for ca. 25,1 mio. kr. til aktiviteten Øvrig administration (cen. ram) fra underliggende aktiviteter. 
Omplaceringen er foretaget for at styrke et samlet overblik og et bedre styringsgrundlag for cen-
trets samlede interne lønanvendelse.  Aktiviteten dækker således også de aktiviteter (på afdelings-
niveau), hvor der har været merforbrug. Dvs. HR og Kommunikation, Øvrig administration (sekre-
tariat og digitalisering) samt Økonomistyring og Finans. 

Regnskabsresultatet viser endvidere et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, 
som er uforbrugte lønmidler (vakancer). 

IT, Fujitsu, Telefoni og kopi, IT, KMD og IT, Øvrige
Den primære bevægelse mellem oprindelig budget og korrigeret budget på 0,329 mio. kr. skyldes 
en reduktion på 0,679 mio. kr. som følge af IT effektiviseringer og en udvidelse på 0,350 mio. kr. til 
indførelse af nyt intranet.

Det primære merforbrug i regnskabet er på IT, KMD og skyldes en stigning i Udbetaling Danmarks 
brug af KMD Social Pension, som finansieres af kommunen, jf. den indgåede Administrationsaftale 
mellem Egedal Kommune og KMD. Kommunen har ikke mulighed for at påvirke dette. Merforbruget 
dækkes af mindreforbrug fra øvrige aktiviteter under rammen.

Parat til fremtiden
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er omplaceringer mellem rammer, som 
følge af udmøntningen af effektiviseringer, jf. beskrivelserne under afsnit 3.4.

IT-Forsyningen og IT-tværgående 
IT-Forsyningen og IT-tværgående skal ses i sammenhæng, da IT-tværgående har dækket et øget 
aktivitetsniveau og dermed et merforbrug på IT-forsyningen, PC abonnement. Ved budgetårets 
start var omkostninger til PC-abonnementer underbudgetteret, derfor kom der et merforbrug på 
samlet 0,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Der er foretaget en opbremsning i køb af planlagte ydelser hos IT-forsyningen svarende til en re-
duktion af budgettet på 0,6 mio. kr.

Personale og Forhandling
Der er et mindreforbug på lønmidler på 0,1 mio. kr., som følge af tilbageholdenhed. 
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SOLT ADM bidrag m.v.
Der henvises til tabel 2., hvor SOLT og Administrationsbidrag er beskrevet.

Den centrale refusionsordning
Budgettet på 16,1 mio. kr. blev beregnet på baggrund af endelig restafregning vedrørende 2014. I 
løbet af 2016 er de forventede indtægter reduceret med 5,2 mio. kr. fordelt med 3,7 mio. kr. vedr. 
endelig restafregning for 2015 som er tilbagebetalt i 2016, og en nedjustering af forventningen til 
2016 på 1,5 mio. kr. på baggrund af endelig restafregning 2015. Endelig restregning vedr. 2016 vil 
blive afregnet i 2017.

Fælles for alle – lønpuljer m.v.

Seniorjob
Aktiviteten indeholder primært løn/kompensation til seniorjob ansættelser. 

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes nedskrivning af budgettet på 0,3 mio.
kr. pga. forventning om ikke ansættelse af yderligere seniorjobbere i 2016.

Merudgiften mellem korrigeret budget og regnskab på godt 0,2 mio. kr. skyldes ansættelse af flere 
seniorjobbere. 

Elever
Aktiviteten indeholder primært løn til administrative elever.  

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært ansættelse af voksen-
elever. 

Korrigeret budget og regnskab passer stor set. Der er en mindre afvigelse på 36.000. kr.

Uddannelsespuljer
Aktiviteten indeholder primært rekrutteringssystem, personalegoder og uddannelsespuljer (uddan-
nelser, foredrag m.v.).

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes tilførsel af trepartsmidler på 0,6 
mio. kr., reducering af aktiviteter i forbindelse med opbremsning af budgettet på 0,375 mio. kr. 
samt tværgående prioriteringer på 0,1 mio. kr.

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes et mindreforbrug på rekrutteringssystem 
og personaleaktiviteter. 
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Krisehjælp
Omfatter krisehjælpsordning via Falck Healthcare til medarbejdere der udsættes for arbejdsbetin-
gede hændelser der påvirker psykisk.

Budgettet omfatter midler til 105 sager indenfor abonnementet, 21 ekstrasager og 142 ekstra timer.

Der er mindreforbrug på ca. 0,093 mio.kr. og budgettet er tidligere reduceret med 0,050 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at 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. AES/
AFU mv.

Det korrigeret budget udgør 2,7 mio. kr., og der et samlet merforbrug på 0,177 mio. kr., som pri-
mært skyldes:

 ● Et mindreforbrug på konti for MED-arbejdsmiljø (samlet 0,080 mio. kr.), og lægeerklæringer (0,024 mio. kr.)

 ● Et merforbrug på konti for kørsel (0,061 mio. kr. kr.)

 ● Forsikring for AES/AFU (ny obligatoriskforsikring ift. udstationerede, som der ikke tidligere har 
været budgetteret med) (0,128 mio. kr.), samt udgifter ift. systemfejl som der er rejst krav om 
overfor SD, og hvor de decentrale enheder pt. er holdt skadesløse, men indtægten mangler 
(0,101 mio.kr.).

Lønpuljer
Oprindeligt budget til lønpuljer udgjorde i alt 12,657 mio. kr. i oprindeligt budget og omfatter 
barselspulje 7,371 mio. kr., seniorpulje 0,172 mio. kr., Lokal Akutpulje 0,063 mio. kr., TR/MED 
kompensation 1,269 mio. kr., Resultatlønspulje for ledelsesniveau 1 og 2. 0,711 mio. kr. samt tre-
partspuljen 3,071 mio. kr. 

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at lønpuljer (barsels-, senior-, 
TR-kompensations-, overenskomst- og trepartspulje) er fordelt til centrene, i takt med at lønaftaler 
m.m. er indgået.  Afvigelsen på 0,884 betyder, at der er fordelt mere end det budgetterede, som 
primært skyldes:

 ● Et mindreforbrug på seniorordninger pga. få ansøgninger (0,096 mio. kr.), TR-MED-kompensation 
(0,064 mio. kr.), resultatlønspulje (0,050 mio. kr.) pga. mindre udlodning ved delvis vakante 
stillinger samt et mindreforbrug på trepartspuljen 0,6 mio. kr.

 ● Et merforbrug på barselspuljen på 1,726 mio. kr., pga. en større udmøntning fra puljen, pga. et 
større antal barslende medarbejdere end forventet og budgetteret. 
Barselspuljen har tidligere været reduceret pga. en nedgang i antallet af barsler, som nu 
samfundsmæssigt er i stigning.

Tjenestemandspensioner
Omfatter løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister (politikere, statstjenestemænd 
indtil 63,5 år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere og kommunale tjeneste-
mænd), børnepensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse.   
Budgettet på ca. 18,9 mio. kr. holder stort set, med et lille mindreforbrug på 0,248 mio. kr.
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Interne forsikringspuljer
Omfatter udgifter til arbejdsskader mv, hvor Egedal Kommune er selvforsikret, en administrations-
aftale med forsikringsselskab som administrerer arbejdsskader og –ulykker, samt særskilt arbejds-
skadeforsikring 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.

Der er et samlet mindreforbrug på 1,161 mio. kr. idet udgifterne ift. arbejdsskader og -ulykker pt. 
ligger under det forventede niveau i aktuarberegningen.

Byrådet
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget på 0,5 mio. kr., skyldes primært en min-
dreudgift på 0,442 mio. kr. i forbindelse med forlængelse af kommunaldirektørens åremålsansæt-
telse, samt en reduktion på Byrådets kompetencemidler på 0,1 mio. kr. 

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært opbremsningen, hvor en række 
abonnementer blev opsagt.

Kommissioner, råd og nævn
I forhold til budgettet på 0,373 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. som skyldes fær-
re aktiviteter i de enkelte kommissioner, råd og nævn, end antaget.
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Direktion og sekretariat
1. Bevillingsområdets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:
Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen til Direktion og Sekretariat.

Direktion og Sekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administra-
tive system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af kommunens over-
ordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politi-
ske beslutninger. 

Direktion og Sekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekre-
tariatet.

Direktionen
 ● Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, centrene og den øvrige 
organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, 
kompetencer og service. 

 ● 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 
fællesudgifter.

Udviklingssekretariatet 
 ● Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen. Den består af 
Direktionssekretæren og Udviklingsteamet.

 ● Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer 
og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance. 

 ● Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at 
organisationens mål bliver gennemført. 

 ● Direktionens og chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på 
helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde. 

 ● Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af 
organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem 
brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse.

Politiske udvalg: Økonomiudvalget.

2. Strategi og resultatmål

Direktion og Sekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme By-
rådets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af 
Egedal Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet.

Direktion og Sekretariat arbejder derudover med de to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” 
og implementering af ”Intern kommunikationsstrategi”
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Finansiel-
le mål:

Beskrivelse af mål Resultat

Overordnet set prioriteres konsolidering af den 
igangværende og omfattende virksomhed. De 
overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/bor-
gerbetjening samt innovation og effektivisering.

I regi heraf er Parat til Fremtiden et ambitiøst 
program, der skal gøre organisationen parat til at 
håndtere de kommende økonomiske udfordringer 
ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk 
råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i 2018. 

 
De overordnede formål med Parat til Fremtiden er at:

 ● Øge kunde- og brugertilfredshed

 ● Øge medarbejdertilfredshed

 ● Øge effektivitet og råderum.

 
Indsatsen retter sig mod en kvalificering og imple-
mentering af fase II i ”Parat til Fremtiden – Øko-
nomisk råderum”. Fase II består af en række ef-
fektiviseringshypoteser. De 125 mio. kr. i Parat til 
Fremtiden adresserer de udfordringer, som udsig-
ten til en faldende driftsbalance på 50 mio. kr. og 
den demografiske udvikling på 25 mio. kr. vil give. 

Desuden skal der skaffes et økonomisk råderum 
på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering på tværs 
af de store serviceområder.  

Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og 
medarbejdertilfredshed fastholdes. 

Der har siden 2014 været ar-
bejdet med 3 faser af Parat til 
Fremtiden-projekter. 

Udover de effektiviseringspro-
jekter, der er igangsat i regi af 
Parat til Fremtiden, er der i for-
bindelse med budgetvedtagel-
sen i 2016 og i 2017 vedtaget 
en række nødvendige effektivi-
seringsindsatser. 

I budget 2016 blev der vedtaget 
budgetreduktioner på driftsom-
rådet for ca. 39 mio. kr. 

Reduktioner, der var en nød-
vendige for et budget i balance 
og reduktioner, som lå udover 
de effektiviseringer der allerede 
var budgetteret med – dvs. ef-
fekterne af bl.a. Parat til Frem-
tiden. 

En del af de vedtagne reduk-
tioner har resulteret i ændrede 
kvalitetsstandarder eller med 
andre ord en nedjustering af et 
gældende serviceniveau. Men 
der er også en del reduktioner, 
som betegnes effektiviseringer. 
Det er i de tilfælde, hvor kom-
munen vurderer at serviceni-
veauet fastholdes, men opga-
ven eller ydelsen leveres på en 
anden og mere effektiv måde, 
hvormed der opnås en økono-
misk besparelse.  

2. Strategi og resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19)

 ● Indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, 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 det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at: 
- Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i ”Ny drift – et  
  smukkere Egedal” 
- Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud på Materielgårdens område.

Særlige fokusområder

 ● Tilpasning af opgaveløsning i forhold til faldende medarbejderressourcer i alt 4,5 årsværk fra 
2015 til 2018.

 ● Klimasikringsopgaver i første omgang ved Tangbjerg og Stenløse by.

 ● Byggemodningsprojekter i Egedal by og andre byudviklingsområder.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Udbyde drift af vejbe-
lysning i et fælleskom-
munalt udbud 

- Kommunen har udar-
bejdet udbudsmateriale. 
Desuden er vi i dialog 
med de øvrige kommu-
ner i indkøbssamarbej-
det i Nordsjælland om 
deltagelse i et fællesud-
bud.

Udbyde drift af vej-
belægningsopgaven 
i et fælleskommunalt 
udbud

- Der er drøftelser med 
en nabokommune om at 
gå ud med et fælles ud-
bud i 2018.

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Tilpasse opgaveløs-
ningen til de faktiske 
medarbejderressour-
cer.

- Der er sket en delvis 
tilpasning. Der er brug 
for yderligere tilpasnin-
ger, i det der er sket 
yderligere reduktioner 
på lønsummen, samtidig 
er der kommet nye op-
gaver til. 
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Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, at 
målene i Byrådets økonomiske politik opfyldes:

 ● Overskud på kommunens løbende drift på 175 
mio. kr. 

 ● Disponibel kassebeholdning på 100 – 125 mio. 
kr. ultimo året. 

 ● Gennemsnitlig kassebeholdning målt over de 
seneste 365 dage på minimum 180 mio. kr. 

Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af 
de årlige aftaler om kommunernes økonomi, her-
under rammerne for serviceudgifter og anlægsud-
gifter.

Afledt af arbejdet i 2016 med 
Parat til fremtiden, er der ind-
regnet effektiviseringer i bud-
get 2017-20, med en varig ef-
fekt på 138,8 mio. kr. i 2018 og 
150,7 mio. kr. i 2019. 

Summeres effekten i perioden 
2015 – 2018, som var indsats-
perioden for Parat til Fremtiden, 
er der samlet indregnet effekti-
viseringer for 403,5 mio. kr. 

Kassebeholdningen ultimo 2016 
var budgetteret til 76 mio. kr. 
og først i 2018 ville målet være 
opnået ifølge budget 2016.  
Regnskabet viser en kassebe-
holdning ultimo 2016 på 135 
mio. kr. 

Ikke-
finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Resultat

Kommunens samlede sygefravær skal under 4,5 
%.

Det samlede sygefravær er fal-
det fra 5,9 % i 2015 til 5,5 % 
i 2016 og nærmer sig derved 
målet. 
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Den interne kommunikationsstrategi forbedrer den interne 
kommunikation gennem fire indsatsområder: 
 ● Forbedret kommunikation og samarbejde på tværs

 ● Styrke den strategiske ledelseskommunikation

 ● Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder

 ● Styr på de interne kommunikationskanaler og værktøjer.

 
Kvalitet i borger-/brugerbetjeningen retter indsatsen endnu mere mod udvikling af betjeningen 
af borgerne og virksomheder, og arbejdet med at skabe anerkendende og respektfulde relationer 
skal fortsættes og udvikles.

Det tværfaglige arbejde videreudvikles, så både borgere og kolleger oplever sammenhængende 
serviceforløb, hvor der er fokus på borgernes behov ud fra en helhedsbetragtning.

Borgere og brugere inddrages, så der opnås øget kvalitet og synergi gennem blandt andet bru-
gerdrevet innovation. Der skal fortsat være fokus på endnu mere sammenhængende service. En 
sammenhængende service, der er effektiv, imødekommende, fagligt korrekt og med korrekte af-
gørelser.

Centrene skal planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter, der kan udvikle kvaliteten, styrke 
samarbejdet på tværs af centrene samt øge helhedstænkningen og det tværfaglige fokus helt 
ude hos den enkelte medarbejder.

Målene og arbejdet tager et samlet udgangspunkt i ”en styrket kultur”, der gennem innovation og 
effektivisering sætter organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under ”den nye 
normal” med et fast fokus på kerneydelse og målgruppe. 

Det strategiske arbejde i 2016 har været præget af tværgående samarbejder og projekter med 
udvikling af nye ideer og innovation. Der var fokus på de strategiske mål ”Ung i Egedal”, ”Sund i 
Egedal” og ”Trivsel, Læring og Dannelse” - alle tre fortsætter ind i 2017. Målene ”Involvering af 
civilsamfundet” og ”Promovering af Egedal Byudviklingsområder” blev som strategiske politiske 
mål afsluttet i 2016, men arbejdet med disse områder og de mange gode erfaringer bliver vide-
reført i driften. Byrådets vision og ”Promovering af Egedal Byudviklingsområder” blev desuden 
afsæt for at påbegynde arbejdet med at skabe et Egedal brand. 

På Byrådets strategiseminar i april blev der arbejdet med ovenstående strategiske mål, især 
igangsætningen af ”Trivsel, Læring og Dannelse”, samt den første begyndelse på et Egedal brand. 
Ønsket var at skabe en fælles retning for både Kommunens og borgernes aktivitet mod den fæl-
les vision. Byrådet talte også om at forsøge at finde en fælles identitet og gøre borgerne endnu 
mere stolte over at bo i Egedal, da de er de bedste ambassadører for nye tilflyttere.



167dIreKtIon og seKretarIat Årsrapport 2016

Byrådet formulerede på strategiseminaret i april 2016 formålet med et brand for Egedal, og gav 
samtidig opbakning til det videre arbejde med branding:

 ● En fælles retning og tydelig identitet

 ● Et større kendskab til Egedal

 ● En fortsat tilflytning til nye områder samt revitalisering af eksisterende områder.

 
Der blev i andet halvår af 2016 arbejdet videre med at formulere indholdet i brandet, og i løbet 
af efteråret diskuterede både de politiske udvalg og administrationen, hvad indholdet af en sådan 
skal være og hvilke muligheder, der er.  

I 2015 blev der gennemført en ledelsesevaluering i hele organisationen. Evalueringen og medføl-
gende dialoger i centrene har dannet basis for, at direktører og centerchefer har formuleret føl-
gende 3 fælles udviklingsmål:

1. Synlig ledelse

2. Implementering og konsolidering

3. Strategisk ledelseskommunikation.

Målene tager udgangspunkt i ”en styrket kultur”, der gennem tværgående samarbejde om sam-
menhængende forløb skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under 
”den nye normal” med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper og derved realisere konkrete 
projekter om fx kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overord-
nede ramme.

Målene har været retningsgivende for en stor del af centrenes virksomhed i 2016.Med virkning fra 
1. december har direktionen indført en fælles projektporteføljestyring for alle store og tværgå-
ende programmer og projekter. Modellen har været under forberedelse i hele 2016 og skal give et 
bedre overblik og bedre mulighed for at koordinere projekter og ressourceanvendelse.

Det blev tydeligt ved budgetopfølgning, at der var behov for at bremse kommunens aktiviteter og 
stramme op på økonomien. Dette kom til at fylde meget i det andet halvår af 2016, hvor centrene 
stod overfor en opbremsning af økonomien samt et ansættelsesstop for at undgå voldsomme 
budgetoverskridelser. Økonomien kommer stadig til at skulle følges tæt i 2017.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Løn 14.930 14.679 14.520 -410 -159

Øvrige udgifter 22.196 232 960 -21.237 728

Udgifter totalt 37.126 14.911 15.480 -21.647 569
Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 37.126 14.911 15.480 -21.647 569

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

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Det samlede oprindelige driftsbudget udgør 37,1 mio. kr. Driftsbudgettet er i løbet af året reduce-
ret med 22,2 mio. kr. til 14,9 mio. kr. 

Det skyldes primært følgende budgetkorrektioner: Budgetsikkerhedspuljen er brugt fuldt ud med 
15,2 mio. kr. Byrådets strategiske mål er udmøntet med lidt over 4 mio. kr. 

Årsregnskabet udviser et forbrug på 15,5 mio. kr. Det betyder, at der har været et mindreforbrug på 21,6 
mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,569 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget. Merforbruget skyldes primært at der er udmøntet et større overført mindreforbrug 
end merforbrug fra 2015 til 2016 til de øvrige centre.

Regnskabsresultatet afspejler, at bevillingen til Direktion og Sekretariat er særegen da en væsent-
lig del af bevillingsanvendelsen finder sted ved en omplacering af budget til andre centre.

Direktion og sekretariat har ikke overført forbrug fra 2016 til 2017.

Beløb i 1000 kr.

Økonomiudvalget 37.126 14.911 15.480 -21.647 569
Kommunaldirektørens ramme 26.366 3.739 4.623 -21.742 884
Udviklingssekretariatet 3.283 3.283 3.347 65 65
Direktør m.a. CSS, CSO, CSD 2.687 2.862 2.710 23 -152
Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM 4.791 5.027 4.799 8 -228

Nettobevilling i alt 37.126 14.911 15.480 -21.647 569

Tabel 2 Driftsregnskab for Direktion og Sekretariat fordelt på rammer
Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Tabellen viser bevillingen opdelt på de tre direktørområder samt Udviklingssekretariatet. Den væ-
sentligste afvigelse ligger på Kommunaldirektørens ramme og skyldes primært, at der er udmøntet 
et større overført mindreforbrug end merforbrug fra 2015 til 2016 til de øvrige centre. Merforbru-
get modsvares delvis af mindreforbrug på de øvrige rammer. 
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Interne og eksterne 
udgiftsdrivere

Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariat vedrører løn, puljer 
og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styr-
bare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administra-
tive beslutninger.

For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere er den væsentligste risiko, at 
økonomiske udfordringer i andre centre kræver finansiering fra budget-
sikkerhedspuljen. Budgetsikkerhedspuljen blev fuldt ud anvendt i 2016. 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

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

Forbruget afspejler ikke det korrigerede budget. Det skyldes, at langt det væsentligste forbrug ikke regi-
streres som et regnskabsmæssigt forbrug, men derimod ved en budgetomplacering.  

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016
Direktion og Sekretariat har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner 
i 2016. Tabel 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Beløb i 1000 kr.

DOS-16 102D Budgetsikkerhedspuljen -5.239 -5.239 0
DOS-16 103D Kunstrådets pulje -252 -252 0

Nettobevilling i alt -5.491 -5.491 0

Tabel 3 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner i Direktion og Sekretariat

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag

Effektiviseringer og reduktioner er gennemført fuldt som planlagt. Budget er reduceret og aktivite-
ter og forbruget tilpasset i overensstemmelse hermed. 
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Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.  
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registreres som et regnskabsmæssigt forbrug, men derimod ved en budgetomplacering.  
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Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektivise

rings-
forslag
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Beløb i 1000 kr.

Kommunaldirektørens ramme
Løn (Kommunaldirektør) 4.627 3.939 4.048 -579 109
Egne midler (Kommunaldirektør) 141 94 88 -53 -6
Puljer 17.078 -774 1 -17.077 774
Fællesområder 4.520 480 487 -4.033 7

Udviklingssekretariatet
Udviklingssekretariatet 3.283 3.283 3.347 65 65

Direktør m.a. CSS, CSO, CSD
Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.585 2.773 2.613 28 -160
Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, 
CSO) 102 89 97 -5 8

Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM
Løn (Direktør med ansvar for 
CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) 4.689 4.938 4.730 40 -208

Egne midler (Direktør med ansvar for 
CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) 102 89 70 -32 -19
Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 37.126 14.911 15.480 -21.647 569

Tabel 4 Direktion og Sekretariat - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

 
Budgetafvigelserne i forhold til det oprindelige budget afspejler, at en væsentlig del af bevillingen 
bliver anvendt ved omplaceringer til andre centre.  Budgetafvigelsen i forhold til det korrigerede 
budget udgør 0,566 mio. kr., svarende til 3,8 %. 

Det største merforbrug vedrører puljemidler og skyldes udmøntning af overført mer- og mindrefor-
brug fra 2015 til 2016. 
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Egedal Kommunes  
Sælg og lej tilbage arrangement (SOLT)
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

 ● Egedal Kommunes sælg og lej tilbage arrangement (SOLT) skal økonomisk balancere.

Primære opgaver:

 ● De primære opgaver er at betale for leasing af de solgte bygninger, opnå optimalt afkast af den 
deponerede kapital og tilbagekøbe bygningerne på et fastsat tidspunkt.  

Politisk Udvalg:

 ● Økonomiudvalget. 

2. Strategi og resultatmål

Der er ikke opstillet resultatmål for SOLT.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

 - - -

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

- - -
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SOLT i 2016

SOLT er en forkortelse af ”Sælg Og Lej Tilbage”. Stenløse og Ølstykke kommune solgte i år 2000 
en række skolebygninger til et leasingselskab med en pligt til at købe dem tilbage en årrække se-
nere. I den mellemliggende periode lejer kommunen dem og afdrager på gælden. 

SOLT omfatter følgende bygninger i Ølstykke: Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårds-
skolen, Maglehøjskolen, Jørlunde Skole og Bækkegårdsskolen. I Stenløse drejer det sig om den 
tidligere Sandbjergskole, Ganløse Skole, Lærkeskolen, Lærkeklubben, Veksø Skole og Slagslunde 
Skole. Stenløse Rådhus indgik oprindeligt i porteføljen, men rådhusbygningen blev senere tilba-
gekøbt. Indtægterne fra salget af bygningerne er lagt i depot. Depoterne anvendes til dels til at 
betale leasingafgift og til når kommunen skal købe bygninger tilbage. 

Stenløsebygningerne købes tilbage i 2018 og Ølstykkebygningerne i 2025 ifølge beslutningssag 
nr. 12/11946 om ”Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af 
SOLT-projektet”. Kontrakterne fastlægger, at leasingselskabet skal varsles seks måneder før til-
bagekøbet.

Aftalegrundlaget omfatter de oprindelige hovedaftaler, der vedrører salget af bygningerne og dels 
en række tillægskontrakter, der vedrører opførsel af en skolebygning (Bækkegårdsskolen), samt 
renovering. Samlet drejer det sig om 30 aftaler med 3 hovedkontrakter og 10 tillægskontrakter. 
Kontrakterne for bygningssalget for Stenløse løber indtil 1/6 2025. For Ølstykke løber de indtil 
31/5 2030. Tilbagekøbene før udløb er muliggjort af en køberet, der er præciseret i kontrakterne.

I 2016 har Kommunen tilbagekøbt et mindre klubhus på Lærkeskolen fra SOLT, for at etablere 
solceller på bygningen. 

Kommunens leasingaftaler er reguleret af bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning 
og meddelelse af garantier mv. af 17. dec. 2013 samt medfølgende vejledning. Reglerne for sælg 
og lej tilbage aftaler har ændret sig siden kommunen indgik aftalerne i år 2000. I gældende låne-
bekendtgørelse fremgår det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende hvis en kommu-
ne vil indgå en leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler og anlæg m.v., der før 
aftalens indgåelse har været i kommunens eje. Økonomi- og Indenrigsministeriet har præciseret, 
at arrangementet ikke må påføre kommunen væsentlig økonomisk risiko, og at arrangementet 
ikke må være spekulativt.
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3. Regnskab for SOLT

3.1 Regnskab for SOLT 

Beløb i 1000 kr. 

Leasingafgift 23.683 17.683 5.420 -18.263 -12.263

Afdrag på leasinggæld 33.000 33.000 43.605 10.605 10.605

Kapitalforvalterhonorar 600 600 286 -314 -314

Udtræk fra depot -57.283 -51.283 -49.311 7.972 1.972

Afkast fra depotet -24.283 -18.283 -12.644 11.639 5.639

Balancesum 0 0 0 0 0
Indbetaling til SOLT-depoterne 
fra kommunen

32.137 32.137 0 -32.137 -32.137

Finansiering af nyt Rådhus og 
Sundhedscenter fra depot

-44.700 -44.700 0 44.700 44.700

Nettobevilling i alt -12.563 -12.563 0 12.563 12.563

Korrigeret 
budget 2016

Regnskab 
2016

Afvigelse ift. 
Opr. Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Tabellen viser, at SOLT samlet set kun påvirker kommunens kassebeholdning gennem kommunens 
indbetalinger til SOLT-depotet. Udgifter fra SOLT finansieres af depot. Indbetalingsrækken er i 
regnskabet nul, da indbetalingen først er overført fra kommunen til depoter i januar 2017. 

Kommunen betaler en leasingydelse, der består af en leasingafgift (husleje) og afdrag. Leasing-
giver oplyser ikke direkte om hvor stor andel afdrag og husleje andrager, dette sker indirekte ved 
halvårlige restgældopgørelser.

Leasingafgiften var i 2016 budgetteret med 23,7 mio. kr. Det blev nedjusteret i korrigeret budget 
pga. lavere renteudgifter end forventet. Regnskabet viser en væsentligt lavere afgift på 5,4 mio. kr. År-
sagen er dels negativ rente i 3 af 4 kvartaler og dertil, at kommunen har ændret konteringspraksis, 
så en større andel af leasingydelsen konteres som afdrag. 

Afdraget på leasinggæld er derfor ændret fra et oprindeligt budget på 33 mio. kr. til et budget på 
43,6 mio. kr. Hvilket svarer til en budgetafvigelse på 10,6 mio. kr.

Kapitalforvalterhonoraret var budgetlagt med 0,6 mio. kr. Dette har ikke været nedjusteret over 
året grundet usikkerhed om det endelige resultat, da salæret er delvist performancestyret. Årets 
resultat viser et salær der er mere end halveret. Det skal ses i sammenhæng med årets afkast, der 
er mindre end forventet.

Det samlede afkast fra depoterne i 2016 endte på 12,6 mio. kr. Afkastet blev nedjusteret i løbet 
af 2016 fra 24,3 mio. kr. til 18,3 mio. kr. da de finansielle markeder ikke viste den ventede vækst, 
men årets resultat endte alligevel lavere end forventet. Årsagen til det lave afkast skal i høj grad 
tillægges det amerikanske præsidentvalg.

I forhold til overførsler fra 2016 til 2017 gælder det for SOLT, at der forbliver 44,7 mio. kr. vedrø-
rende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter i SOLT-depotet til bedre forrentning.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1.  Leasingydelse Leasingydelse

Leasingydelse består af afdrag, renter og diverse omkostninger(husleje). 
Leasingydelse reguleres i forhold til de ændringer, der sker i renten for 
Nationalbankens Indskudsbeviser (NIBS). Referencerenten i aftalerne er 
EURIBOR. Afdrag på leasinggælden er i 2016 budgetlagt med 33 mio. kr. 

Leasingydelsen fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable 
rente). Leasingaftalerne er aftalt med variabel rente, derfor kan forholdet 
mellem afdrag og rente ændre sig væsentligt. Samtidig er aftalerne påvir-
ket af kursændringer, da afgifterne for skoler opkræves i euro. Undtaget 
for Jørlunde, hvor gælden er i danske kroner. Leasingydelsen for Jørlunde 
Skole er dertil fast med hensyn til både renter og afdrag.

Leasingydelsen i Stenløse-aftalerne består af afdrag og øvrige omkostnin-
ger (husleje). På renovering af skolerne i Ølstykke indeholder leasingydel-
sen både renter og afdrag. På hovedaftalerne for Ølstykke afdrages der 
først fra medio 2020.

Leasingydelsen i 2016 er budgetteret ud fra et forventet gennemsnitligt 
renteniveau på 2,5 % og en valutakurs på 7,45.

Renteniveau

Renteniveauet differerer for de forskellige aftaler. Jørlunde kører med en 
fast rente på 4,68 % og en rentemarginal på 0,25 %. Renten er variabel 
for de øvrige aftaler. Rentemarginalen for Stenløse  er på 1,65 %, for Øl-
stykke er den noget lavere 0,2 %.Rentemarginalen er en minimumrente 
der skal dække bankens omkostninger og bankens risiko for tab.

Renteniveauet har i 2016 været væsentligt lavere end budgetteret, idet 
den hele 2016 i gennemsnit har været -0,3 % + rentemarginalen. 

Valutakurs

Valutakursen bevægede sig i 2016 inden for intervallet 7,46 primo året til 
7,43 ultimo året, hvilket har givet en kursgevinst.

Det betyder, at den samlede leasingydelse er blevet lavere end forventet. Det 
oprindelige budget var på 57,3 mio. kr. Forbruget har været på 49,3 mio. kr. 

Ændret konteringspraksis

I 2016 har kommunen ændret måden at kontere leasingydelsen på. Lea-
singydelsen er sammensat af leasingafgift og -afdrag. I 2016 er alt afdrag 
ud fra oplysninger i SOLT-kontrakterne konteret som afdrag efter anbefa-
ling fra kommunens revision. Derfor er en større andel konteret som af-
drag og en mindre del som leasingydelse (husleje).

Det budgetterede afdrag var på 33 mio. kr. Det realiserede afdrag er 
samlet på 43,6 mio. kr. Budgettet til husleje var på 23,7 mio. kr. Det reali-
serede forbrug var på 5,4 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. lavere end kor-
rigeret budget.
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2.  Afkast Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere lea-
singafgiften (leje for fortsat benyttelse af bygningerne og afdrag på gæld) 
og dels til at sikre, at kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når lea-
singperioden udløber.

Det budgetterede leasingafkast baseres på den lange rente (ti-årige rente). 

Kommunens tre kapitalforvaltere investerer den deponerede formue ud 
fra de principper der er fastsat i kommunens finansielle politik, hvor det 
fremgår at porteføljen skal sammensættes af danske obligationer og en 
mindre andel aktier.

I % Min. Maks.
Kontant 0 100

Danske Stats/Real obl. 0 100

Kontant+ Danske obl. 70 100

High Yield obl. 0 15

Emerging Market obl. 0 15

Aktier 0 15

HY+EM+Aktier 0 30

Kilde: Egedal Kommunes finansielle politik 2015

Investeringsprofilen betyder, at minimum 70 % af kommunens depot skal 
være placeret i danske obligationer eller kontante bankindskud. Endvidere 
må kun 30 % være placeret i aktier, High Yield (virksomhedsobligationer) 
eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i lande i den tredje ver-
den), dog maksimalt 15 % indenfor hver aktivklasse. 

Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal Kom-
mune øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge risikoen 
væsentligt. Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere forskellige 
aktivklasser i samme portefølje.

Afkastet er i 2016 på 18,1 mio. kr. De finansielle markeder har i 2016 i 
høj grad været påvirket af hovedsageligt det amerikanske præsidentvalg, 
BREXIT og usikkerheder, om hvor vidt den europæiske centralbank ville 
udmelde rentestigninger. Usikkerhederne har samlet betydet et relativt 
lavt afkast selvom, at de finansielle markeder er stabile efter tidligere års 
turbulens.

Kapitalforvaltersalæret er i 2016 på 0,286 mio. kr. Dertil kommer et min-
dre depotgebyr og handelsomkostninger.
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Konto 7 Finansindtægter og -udgifter
1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funk-
tion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning og skatter mv. Kontienes formål er at skabe 
overblik over kommunens aktiviteter indenfor de nævnte områder.

Primære opgaver:

Konto 7 skal vise kommunens indtægter og udgifter indenfor renter, tilskud og udligning samt 
skatter.

Politisk(e) udvalg:

Økonomiudvalget.
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2. Strategi og resultatmål

Væsentlig strategisk mål for budgetperioden (2016-19)

 ● Regninger skal betales til tiden.

Særlig fokusområde

 ● Afstemning af alle konti under funktion 07 ud fra en fastlagt kadence. 

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Effektivisering på 5 % 
af rentekontoen vedr. 
regninger.

Regninger er generelt 
blevet betalt til tiden. 
For samtlige konti er op-
stillet KPI’er, der følges 
op på ugentligt.

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat

Alle konti under funk-
tion 07 afstemmes 
hvert kvartal.

Målet er ikke nået, da 
der ikke været fokus på 
afstemninger i organisa-
tionen og en væsentlig 
del af afstemninger først 
er foretaget ultimo året. 



179Konto 7 FInansIndtægter og -udgIFter Årsrapport 2016

De finansielle poster i 2016
De finansielle poster omfatter kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, kommu-
nens renteindtægter og -udgifter, garantiprovision, kurstab mv. 

Renteindtægter og -udgifter kommer fra bankindeståender, kommunens lån til bl.a. ældreboliger, 
samt beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. Andre finansielle finansindtægter er 
garantiprovision, der er den provision kommunen opkræver for at være garant for eksempelvis 
kommunens fjernvarmeselskaber. Kurstab der også medregnes til finansudgifter, er de omkost-
ninger der er ved hjemtagelse af lån.

For de finansielle poster der vedrører renter af langfristede lån, er det væsentligt løbende at 
overvåge renteudviklingen. Da det kan være relevant med låneomlægninger, renteswap eller an-
det. 

Kommunens praksis for at opkræve garantiprovision, er i 2016 ændret fra, at der hidtil har været 
opkrævet et engangsbeløb, til at der nu opkræves en løbende provision, dvs. indtægterne forde-
les over flere år. 

Egedal kommunes udgifter finansieres primært af indtægterne ved skatter. Særligt den kommu-
nale indkomstskat og grundskylden vejer tungt.

Herudover indgår statstilskud og den kommunale udligning i finansieringen af kommunens aktivi-
teter. 

Statstilskuddet beregnes efter folketal mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række 
socioøkonomiske og aldersbestemte kriterier. 

Byrådet valgte for budget 2016 på grundlag af administrationen beregninger, at tage imod sta-
tens garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning. Det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for kommunens indtægter.

Kommunerne kan også vælge at selvbudgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundla-
get. Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag ud-
vikler sig gunstigt, men det giver også risiko for et tab, hvis udviklingen går dårligere.
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3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab 

Beløb i 1000 kr.

Udgifter 201.595 202.720 204.506 2.911 1.786
Indtægter -2.584.707 -2.580.848 -2.579.511 5.196 1.338

Nettobevilling i alt -2.383.112 -2.378.129 -2.375.005 8.107 3.124

Tabel 1 Driftsregnskab for Skat, Tilskud og udligning, renter og SOLT fordelt på udgifter og 
indtægter

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

Udgifterne vedrører hovedsagligt udligning til andre kommuner, renteudgifter, der er udgifter til 
renter på langfristede lån, realkreditlån og indskud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til 
købsmoms. Det oprindelige budget var på 201, 6 mio. kr. Det samlede udgiftsregnskab er på 205 
mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab er på 2,9 mio. kr. hvilket skyldes lavere 
renteudgifter. Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget er på 1,8 mio. kr. og dermed noget 
mindre. Det skyldes løbende tilpasning til det lavere niveau af renteudgifter.

Indtægtssiden omfatter skatter,tilskud og renteindtægter. De største indtægter stammer fra skat-
terne og statslige tilskud der bidrager med 2.133,1 mio. kr. og dernæst renteindtægter fra SOLT, 
som dog er bundne midler.

Da Egedal Kommune valgte statsgaranteret skatteudskrivning for 2016 er der kun en mindre afvi-
gelse mellem korrigeret budget og regnskab, fordi der i statsgarantien ligger, at de realiserede ind-
tægter stort set svarer til budgettet. 

Det oprindelige indtægtsbudget var på netto 2.585 mio. kr. Der er tale om en stor prognosepræci-
sion med et samlet regnskab der ligger blot 5 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 1,3 mio. kr. 
lavere end korrigeret budget, er. Det samlede beløb er et nettobeløb der omfatter både mindreind-
tægter og merindtægter. Det drejer om bl.a. færre renteindtægter fra lån til betaling af ejendoms-
skatter på 0,5 mio. kr., færre indtægter fra renter i betalingskontrol på 0,6 mio. kr., mindre afkast 
fra SOLT på 5,6 mio. kr., færre indtægter fra grundskyld på 0,9 mio. kr. Samtidig har der i 2016 
været flere indtægter vedrørende udligning af udlændinge på -2,3 mio. kr. og flere indtægter ved-
rørende tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 0,3 mio. kr.
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1. Renter Renter omfatter renter af kommunens likvide aktiver, renter af kortfriste-
de tilgodehavender og renter af langfristede tilgodehavender. De likvide 
aktiver er budgetlagt ud fra Nationalbankens indskudsbevisrente på 0,05 
% + tillæg, jf. den aftale kommunen har med Nordea samt aftaler om ind-
gåelse af diverse aftaleindskud. 

Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som 
renter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til 
betaling af ejendomsskatter.

2. SOLT Afkastet af beholdningen i SOLT-depotet var i 2016 oprindeligt budgetlagt 
med 24,3 mio. kr. Budgettet var lagt ud fra de seneste års afkast. Ved 
korrigeret budget blev forventningerne nedjusteret til 18,3 mio. kr. på 
baggrund af det realiserede afkast medio året og kapitalforvalternes for-
ventninger til årets samlede afkast.

Resultatet i 2016 er et væsentligt lavere afkast på 12,6 mio. kr. hvilket er 
uddybet i beretning om SOLT.

3.  Skatter, tilskud og 
udligning

Byrådet skulle ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen i 
2016 ville tage mod statens tilbud om en garanti for skatter, tilskud og ud-
ligning – eller om kommunen ville vælge at selvbudgettere på grundlag af 
kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal og foreløbige 
tilskuds- og udligningsbeløb.

Byrådet valgte for budget 2016 på grundlag af administrationen beregnin-
ger, at tage imod statens garanti for årets indtægter og udgifter ved skat-
ter, tilskud og kommunal udligning. 

Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsud-
lig-ning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med 
højt strukturelt underskud. Herudover indgår et beskæftigelsestilskud 
samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. 
Indtægterne er indgået som forventet. 
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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. 

Figuren afspejler, at det korrigerede budget indtil september har medført en større prognosepræ-
cision end oprindeligt budget, der viser en jævn kurve hen over året. I oktober er der dog en re-
lativ stor afvigelse mellem det korrigeret budget og det oprindelige budget, der skyldes at der var 
en forventning om udgifter til købsmoms, som dog i stedet netto blev indtægter fra refusion af 
købsmoms, der er afspejlet i kurven ultimo året.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Figuren afspejler et næsten entydigt sammenfald mellem oprindeligt budget, korrigeret budget og 
regnskab, der er dog to afvigelser.  Den største afvigelse, der ses i februar skyldes væsentligst en 
tidligere afregning af grundskyld end forventet. Afvigelsen i årets første fire måneder fra oprinde-
ligt budget skyldes manglende tilpasning af budgetforudsætninger. 

 
 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr.  
 

 
 
Figuren afspejler et næsten entydigt sammenfald mellem oprindeligt budget, korrigeret budget og 
regnskab, der er dog to afvigelser.  Den største afvigelse, der ses i februar skyldes væsentligst en tidli-
gere afregning af grundskyld end forventet. Afvigelsen i årets første fire måneder fra oprindeligt budget 
skyldes manglende tilpasning af budgetforudsætninger.  

 
4. Aktivitetsregnskab 
4.1 Aktivitetsregnskab 
Tabel 3 angiver regnskabet for 2016 fordelt på aktiviteter. 

 
 
Renteindtægter 
Regnskabet for aktiviteten renteindtægter viser et samlet resultat på -2,8 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. 
færre indtægter end oprindeligt budget og 1,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget. 
Afvigelserne skyldes, at der i 2016 har været et lavere renteniveau, men ikke så lavt, som de forventnin-
ger der blev lagt ind i korrigeret budget.  
 
SOLT- indtægter 
SOLT indtægterne i 2016 er afkastet fra kommunens depoter. Afkastet er på 12,6 mio. kr., hvilket er 
lavere end forventet. Oprindeligt var der budgetlagt med indtægter på 24,8 mio. kr. som medio 2016 
blev nedjusteret til 18,3 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at de finansielle markeder i 2016 var påvir-
ket af flere væsentlige usikkerhedsmomenter, bl.a. Brexit, det franske præsidentvalg og det amerikanske 
præsidentvalg, der samlet set betød et lavere resultat. 
 
Renteudgifter 
Renteudgifterne på i alt 14,9 mio. kr. omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån og ind-
skud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til købsmoms. I forhold til oprindeligt budget er der en 
afvigelse på 0,6 mio. kr. Afvigelsen er noget højere ift. korrigeret budget på 2,7 mio. kr. hvilket hovedsa-
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget

Beløb i 1000 kr.

010 Renteindtægter -4.183 -1.321 -2.776 1.407 -1.456
020 SOLT - Indtægter -24.283 -18.283 -12.644 11.639 5.639
030 Tilskud og udligning - Indtægter -51.373 -56.161 -55.440 -4.067 721
040 Skatteindtægter -2.367.384 -2.367.600 -2.365.712 1.672 1.888
050 Renteudgifter 14.344 12.202 14.934 590 2.732
070 Tilskud og udligning - Udgifter 41.214 44.142 41.056 -158 -3.086
080 Refusion af købsmoms 0 0 -29.270 -29.270 -29.270
090 Skatteudgifter 8.553 8.892 8.892 339 0Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt -2.383.112 -2.378.129 -2.400.961 -17.849 -22.832

Tabel 3 Skat, Tilskud og udligning, renter og SOLT - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab
Tabel 3 angiver regnskabet for 2016 fordelt på aktiviteter.

Beløb i 1000 kr.

010 Renteindtægter -4.183 -1.321 -2.776 1.407 -1.456
020 SOLT - Indtægter -24.283 -18.283 -12.644 11.639 5.639
030 Tilskud og udligning - Indtægter -51.373 -56.161 -55.440 -4.067 721
040 Skatteindtægter -2.367.384 -2.367.600 -2.365.712 1.672 1.888
050 Renteudgifter 14.344 12.202 14.934 590 2.732
070 Tilskud og udligning - Udgifter 41.214 44.142 41.056 -158 -3.086
080 Refusion af købsmoms 0 0 -29.270 -29.270 -29.270
090 Skatteudgifter 8.553 8.892 8.892 339 0Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt -2.383.112 -2.378.129 -2.400.961 -17.849 -22.832

Tabel 3 Skat, Tilskud og udligning, renter og SOLT - aktiviteter fordelt pr. ramme
Oprindeligt 

budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Renteindtægter
Regnskabet for aktiviteten renteindtægter viser et samlet resultat på -2,8 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. 
færre indtægter end oprindeligt budget og 1,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget.

Afvigelserne skyldes, at der i 2016 har været et lavere renteniveau, men ikke så lavt, som de for-
ventninger der blev lagt ind i korrigeret budget. 

SOLT- indtægter
SOLT indtægterne i 2016 er afkastet fra kommunens depoter. Afkastet er på 12,6 mio. kr., hvilket 
er lavere end forventet. Oprindeligt var der budgetlagt med indtægter på 24,8 mio. kr. som medio 
2016 blev nedjusteret til 18,3 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at de finansielle markeder i 2016 
var påvirket af flere væsentlige usikkerhedsmomenter, bl.a. Brexit, det franske præsidentvalg og 
det amerikanske præsidentvalg, der samlet set betød et lavere resultat.

Renteudgifter
Renteudgifterne på i alt 14,9 mio. kr. omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån 
og indskud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til købsmoms. I forhold til oprindeligt budget 
er der en afvigelse på 0,6 mio. kr. Afvigelsen er noget højere ift. korrigeret budget på 2,7 mio. kr. 
hvilket hovedsageligt skyldes, at kommunen havde et ikke budgetlagt tab på 2,1 mio. kr. fra en 
renteswap der udløb. Samtidig har der været kursregulering.
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Tilskud og udligning – indtægter
Nettoindtægten udgør 55,4 mio. kr. Den består af beskæftigelsestilskud på 72,5 mio. kr., statstil-
skud inkl. efterregulering for 60,8 mio. kr., tilskud vedrørende udlændinge samt særligt integra-
tionstilskud med 26,2 mio. kr., tilskud til styrkelse af likviditet med 11,2 mio. kr. udligning af sel-
skabsskat med 10,1 mio. kr. tilskud vedrørende ældreplejen med 8,6 mio. kr. og tilskud vedrørende 
dagtilbud med 4,2 mio. kr.  

Derudover indgår kommunens udgift til den kommunale udligning med 137,5 mio. kr. kommunens 
bidrag til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer med 2,6 mio. kr.

De realiserede indtægter fra tilskud og udligning er 4,1 mio. kr. højere end oprindeligt budget, og 
0,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

Skatteindtægter
Skatteindtægterne på i alt 2.365,7 mio. kr. består primært af den kommunale indkomstskat med 
2.088,2 mio. kr. og ejendomsskatter med i alt 238,1 mio. kr. Dertil kommer selskabsskat med 27,9 
mio. kr. I 2016 er der modtaget et særligt statstilskud på 9,4 mio. kr. til kompensation for nedsat 
grundskyld. 

Tilskud og udligning – udgifter
Udgifterne udgør 41,1 mio. kr. Den væsentligste post er kommunens bidrag vedrørende udlændin-
ge på 31,1 mio. kr. Dertil kommer udviklingsbidrag til regionen med 5,5 mio. kr. og bidrag ti kom-
muner i hovedstadsregionen med særlige økonomiske vanskeligheder. Budgetafvigelsen på 3 mio. 
kr. skyldes at efterregulering af statstilskuddet er budgetlagt på denne aktivitet, men regnskabs-
ført som en modregning af indtægterne. 

Refusion af købsmoms
Kommunen har ændret praksis for indregning af refusionen i 2016, i overensstemmelse med regn-
skabsreglerne, så refusionen restancebogføres i det regnskabsår den vedrører, det betyder, at der 
er bogført to restancer i 2016, også for 2015. Dette giver en væsentlig afvigelse på 29,3 mio. kr. I 
2017 vil refusionsbeløbet ikke slå igennem på samme måde, fordi indtægter og udgifter bogføres 
i samme regnskabsår. Der vil dog altid være mindre forskydninger på tværs af år, dvs. kontoen vil 
aldrig gå helt i nul.

Skatteudgifter
Dækker Kommunens bidrag ved det skrå skatteloft.
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Konto 8
1. Områdets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

 ● Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommuner have en række konti på 
funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Primære opgaver:

 ● Konto 8 viser Egedal Kommunes balanceforskydninger og lån. 

Politisk Udvalg:

 ● Økonomiudvalget. 

2. Strategi og resultatmål

Særligt fokusområde:

Afstemning af alle konti under funktion 08

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat

 

Ikke-finansielle 
mål:

Beskrivelse af mål Måltal Resultat
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Lån og finansielle forskydninger i 2016

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger viser de årlige forskydninger på Egedal Kommunes finansielle status samt 
kommunens balanceposter, dvs. kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender. Balancefor-
skydninger består bl.a. af mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer 
og forudbetalte refusioner. De fleste balanceposter har ingen bevillingsmæssig betydning, men 
udelukkende en finansiel betydning, fordi posterne har stor likviditetspåvirkning indenfor året og 
på tværs af år. Der er indtil videre kun lagt budget på relativt få af kontiene på konto 8, da der 
ikke er tale om konti med mer- og mindreforbrug, men om forskydninger på balancen. Der er en 
snæver sammenhæng mellem balanceforskydninger på konto 8 og hovedkonto 9 finansiel status, 
der bl.a. viser Egedal Kommunes gæld, tilgodehavender og kontantbeholdninger – derfor er det 
væsentligt, at konto 8 løbende afstemmes, så der er én til én sammenhæng mellem fx gælden 
registreret i kommunens økonomistyringssystem og den gæld kreditorerne har registreret.

Langfristet gæld

Egedal Kommune lånefinansierer en række af sine anlægsaktiviteter. Kommunens lån er primært 
optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner 
med 100 pct. kommunegaranti. Kommunekredit er ejet af kommunerne og kommunerne hæf-
ter solidarisk. Kommunekredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard and 
Poor’s. Kommunekredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for 
den kortfristede gæld, der er den samme vurdering som den danske stat har fået. Det betyder, at 
kommunen har valgt en långiver med den lavest mulige risiko. En kommunes samlede låntagning 
må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån, som er bestemt 
af summen af kommunale nettoudgifter til låneberettigede projekter, der bl.a. omfatter udgifter 
til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg. Den maksimale løbetid, for så vidt 
angår annuitetslån og serielån, er 25 år.

En væsentlig del af Egedal Kommunes lån er optaget som fastforrentede lån og dermed relativt 
upåvirkede af ændringer på rentemarkedet. Enkelte af Egedal Kommunes lån er lån med variabel 
rente, der er følsomme over for udsving i renteniveauet.

Egedal Kommunes langfristede gæld i Kommunekredit udgør ultimo 2016 omkring 500 mio. kr., 
der forhøjes ved nye lånoptag.  Med de nuværende lån har Egedal Kommune for nuværende en 
årlig ydelse (afdrag og rente) på ca. 40 mio. kr. Kommunen har derudover enkelte realkreditlån 
og lån i pengeinstitutter, men den økonomiske volumen af disse lån er relativt lille. Restgælden 
på kommunens sælg og lej tilbage arrangement udgør ultimo 2016 cirka 800 mio. kr. og der er i 
2016 afdraget 43 mio. kr.
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3. Forskydninger

3.1 Tabel 1 Driftsregnskab
Beløb i 1000 kr.

Udgifter 36.242 89.577 1.297.229 1.260.986 1.207.652
Indtægter -24.192 -26.815 -1.202.364 -1.178.172 -1.175.549

Nettobevilling i alt 12.050 62.762 94.865 82.815 32.103

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Oprindeligt 
budget 
2016

 
Tabel 1 viser, at der er i 2016 er finansielle udgifter for samlet 1.297 mio. kr. I oprindeligt budget 
var der budgetlagt med 36,2 mio. kr. hvilket giver en afvigelse på 1.261 mio. kr. I forhold til korri-
geret budget er der en afvigelse på 1.208 mio. kr. Der er meget store afvigelser på både indtægts- 
og udgiftssiden. men selvom der er afvigelser på over 1.000 mio. kr. i forhold til den samlede sum, 
afviger regnskabet dog ”kun” 32,1 mio. kr. fra det korrigerede resultat.  Dette skyldes at de fleste 
poster har en modkonto, som udjævner resultatet over året.

Tabel 1 afspejler, at balanceforskydningsposter bør kvalificeres yderligere for fremover at sikre, at 
der er budgetlagt på de poster, der har størst likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økono-
mi. Dog med den væsentlige afgrænsning, at der på konto 8 er en række konti, hvor der ikke tale 
om mindre- eller merforbrug, men om finansielle forskydninger, der fx afspejler, at et fagcenter 
placerer et beløb på en mellemregningskonto, indtil det rigtige kontonummer findes. I

I forhold til overførsler der vedrører konto 8, har kommunen optaget lån i Kommunekredit for 26,14 
mio. kr. baseret på forventningerne til anlægsudgifternes størrelse. På grund af et mindreforbrug 
til de låneberettigede projekter, overføres der låneberettigede aktiviteter for i alt 4,2 mio. kr. fra 
2016 til 2017. 
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3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere Resultater

1. Balanceforskydninger Balanceforskydninger viser årets bevægelser på diverse tilgodehaven-
der, gæld og mellemregningskonti. Desuden konteres indskud i Lands-
byggefonden samt diverse deponeringer på disse konti.

Der er store forskydninger på konto 8, som skal afstemmes løbende, 
således at det sikres, at indtægter og udgifter følges ad, hvor det er 
muligt.

Der har i 2016 ikke løbende været tilstrækkeligt fokus på at afstemme 
samtlige konti, men det er faldet på plads i forbindelse med årsafslut-
ningen.

2. Lån Driveren ”lån” dækker over flere kategorier af lån. Dels er der de lånop-
tag der sker på baggrund af de politisk besluttede sager, eksempelvis 
lån til energibesparende foranstaltninger. Dels er der tale om lån til 
borgere til betaling af ejendomsskatter, samt beboerindskudslån til bor-
gere der flytter ind i en almennyttig bolig. Kommunen har i henhold til 
lånebestemmelserne adgang til at låne det beløb, som kommunen udlå-
ner til pensionisters, førtidspensionisters og efterlønsmodtageres beta-
ling af ejendomsskatter. Afdrag på lån er også indeholdt i denne driver. 
Samlet set er der tale om store beløb, der har en væsentlig indvirkning 
på kommunens likviditet både i indeværende år og ud i overslagsårene. 

I 2016 er der optaget lån for 26,14 mio.kr. Det oprindelige budget var 
på 23.914 mio. kr. og korrigeret budget på 25.455 mio. kr. 

Lån til borgere til betaling af ejendomsskatter havde et forbrug på 6,4 
mio. kr. mod et oprindeligt budget på 12,5 mio. kr. og et korrigeret 
budget der var nedjusteret til 9 mio. kr.

Afdrag på lån udgjorde i 2016 28,1 mio.kr. og var oprindeligt lavere 
budgetteret med 24 mio. kr. Årsagen er, at der ikke var lagt afdrag ind 
for lån optaget i 2015. 

3. SOLT Afkast, afdrag samt indbetaling til SOLT konteres her. Se i øvrigt beret-
ning om SOLT.
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3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau i 1.000 kr. 

Figuren viser, at der specielt i marts og i februar har været væsentlige forskydninger i forbrug 
sammenlignet med oprindeligt og korrigeret budget. Figuren afspejler, at der er konti der ikke er 
budgetlagt, hvor der har været væsentligt forbrug. I marts er der en væsentlig forskydning der 
bl.a. vedrører statsrefusioner på ca. 400 mio. kr. I februar er der positive forskydninger bl.a. ift. 
løn på -70,1 mio. kr. I februar var der samtidig udgifter til medfinansiering Hovedstaden på 12,1 
mio. kr., medfinansiering Sjælland på 26,5 mio. kr. og KMF Sociale pensioner på 5,2 mio. kr. 

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Figuren afspejler, at der er en række forskydninger over året med et væsentligt højere indtægts-
niveau end budgetteret, hvilket væsentligst skyldes følgende:  

I Januar modtog kommunen indbetaling af AM-skat på -32 mio. kr. Dertil er en række andre ind-
tægter. I februar betalte kommunen lønindkomst på 91,1 mio. kr. og i april modtog kommunen 
AM skat på -9 mio. kr. 

Som tidligere nævnt er der tale om forskydninger, hvor en række konti går i nul i løbet af året, 
fordi der er en modpost. I december skyldes forskydningen væsentligst lønindkomst på -1.135 
mio. kr., der har en modpost. 
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Figuren afspejler, at der er en række forskydninger over året med et væsentligt højere indtægtsniveau 
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Som tidligere nævnt er der tale om forskydninger, hvor en række konti går i nul i løbet af året, fordi 
der er en modpost. I december skyldes forskydningen væsentligst lønindkomst på -1.135 mio. kr., der 
har en modpost.  

 
3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016  
Fagcentrene i Egedal Kommune har i 2016 været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og 
reduktioner. Tabel 2 viser hvilken der har haft indflydelse på konto 8. 
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3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016 
Fagcentrene i Egedal Kommune har i 2016 været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer 
og reduktioner. Tabel 2 viser hvilken der har haft indflydelse på konto 8.

Beløb i 1000 kr.

CSO16-01 F: Flytning af beboere fra Damgårdsparken 
til Egeparken- beboerindskud - OBS forslaget er delt mellem anlæg og 
finansiering (sammenhæng med CSO16-01A) 

1.300 0 1.300

Nettobevilling i alt 1.300 0 1.300

Tabel 2 Realiserede effektiviseringstiltag og reduktioner for Lån, Solt og balanceforskydninger

Effektivise
ring/bespa

relse

Resultat 
2016

Afv. ift. 
Effektiviseri
ngs-forslag

 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev der vedtaget et prioriteringsforslag om at over-
flytte 41 beboere fra Plejecenter Damgårdsparken til Plejecenter Egeparken.

Beboere i en almennyttig bolig som tvinges til at flytte på grund af gennemgribende renovering 
eller nedrivning, har krav på at få alle udgifter knyttet til flytningen dækket. Hvis dette sker i en 
kommunalt anvist plejebolig, er kommunen derfor forpligtiget til at betale beboerindskud i den nye 
bolig. Beboerindskud tilbagebetales af borgeren ved efterfølgende fraflytning. 

Prioriteringsforslaget blev dog aldrig realiseret, da det blev besluttet ikke at lukke Damgårdsparken 
alligevel og beboerne derfor blev på plejecenter Egeparken (Plejeboligsagen).
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4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab 
 
Tabel 3 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt på aktiviteter. 

Beløb i 1000 kr.

Balanceforskydninger 6.145 36.662 80.589 74.444 43.926
Lån -26.232 25.771 -11.714 14.517 -37.485
SOLT 32.137 329 25.991 -6.146 25.662Diverse aktiviteter

Nettobevilling i alt 12.050 62.762 94.865 82.815 32.103

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab 
2016

Afvigelse 
ift. Opr. 
Budget

Afv. ift. 
Korrigeret 

Budget

Tabel 3 Lån, SOLT og balanceforskydninger - aktiviteter 

Overordnet set afviger det samlede regnskabsresultat betragteligt fra det oprindelige budget, 
med en afvigelse på 82,8 mio. kr. Det korrigerede budget er et skridt, at der er lagt budget for en 
række poster og budgettet er tilpasset på eksisterende områder. Der er dog forsat en difference på 
32 mio. kr. Hovedårsagen er at finde i balanceforskydningerne, men også lån og Egedal Kommunes 
sælg og lej tilbage arrangement (SOLT) viser væsentlige afvigelser. 

I balanceforskydninger indgår som væsentlige poster blandt andet refusioner fra staten og fra 
 andre kommuner eller fra borgere. Refusionerne kommer i nogle tilfælde kun årligt eller halvårligt, 
men udgifterne løbende, hvilket medfører, at der vil opstå et midlertidigt likviditetstræk. Dette kan 
også være tilfældet på tværs af år. Indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med salget af stor-
parcel A6 på 13 mio. kr. er overført fra 2016 til 2017, da salget ikke nåede at blive gennemført pga. 
ufærdig lokalplan.

Lån afspejler, at der oprindeligt kun var budgetlagt med lånoptag med -26,2 mio. kr., løbende er 
forventede afdrag lagt ind, hvilket resulterede i et korrigeret budget på -25,8 mio. kr.. Årets resultat 
på -11,7 mio. kr. afspejler, at Egedal Kommune optog et højere lån end budgetteret og har bl.a. haft 
 højere udgifter til afdrag end budgetteret. Egedal Kommune optog i 2016 lån for -26,14 mio. kr. 

Regnskabsresultatet for Egedal kommunens sælg og lej tilbage arrangement (SOLT) afspejler, at 
der på konto 8 var budgetlagt med 32,14 mio. kr. til indbetaling til kommunens SOLT depot. Konti 
på konto 8 er derudover afkast og afdrag. Det store spring til det korrigerede budget på 0,329 mio. 
kr. afspejler en ukomplet bogføring af SOLT indtil regnskabets afslutning, hvor resultatet blev 26 
mio. kr. SOLT er samlet beskrevet i beretning om SOLT.
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Personaleoversigt
Personaleoversigt 2013-2016 – Fordelt på hovedkonto

Antal fuldtidsansatte 2013 2014 2015 2016

 0  Byudvikling, bolig og miljø 45,13 39,22 36,59 44,92
 1  Forsyningsvirksomheder m.v. 7,42 4,61 4,63 3,67
 2  Vejvæsen 18,72 17,39 17,36 17,13
 3 Undervisning og kultur 865,90 899,29 883,65 864,84
 4  Sundhedsområdet 77,34 95,09 81,48 74,05
 5  Social- og sundhedsvæsnet 1.390,43 1.392,41 1.371,24 1.358,71
 6  Administration m.v 373,36 369,52 372,52 375,40
Fuldtidsstillinger i alt 2.778,30 2.817,53 2.767,47 2.738,72

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i års-
værk. Oversigten tæller alle personer, som har været aflønnet af Egedal Kommune, det vil sige 
både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, 
tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyan-
sattes 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 2013 – 2016, er der tale om et fald på 39,6 
årsværk over en 4-årig periode.

Personaleoversigt 2013-2016 – Fordelt på centre

Antal fultidsstillinger 2013 2014 2015 2016

Direktion og Sekretatiater 15,7                9,9                  8,4                  7,5                  
Center for Administrativ Service 60,4                60,5                64,9                76,8                
Center for Skole og Dagtilbud 1.415,6            1.430,4            1.426,0            1.409,5            
Center for Sundhed og Omsorg 374,1              405,9              428,1              440,3              
Center for Borgerservice 100,7              104,6              102,2              99,8                

Jobcenter 47,0                50,3                64,1                57,3                

Center for Social Service 347,0              359,1              342,0              338,1              
Center for Ejendomme og Intern Service 72,0                56,4                51,2                45,7                
Center for Teknik og Miljø 76,1                71,2                69,3                66,1                
Center for Plan, Kultur og Erhverv 75,5                79,4                77,8                76,5                

Ordinært ansatte i alt 2.584,3          2.627,6          2.634,0          2.617,6          

Beskæftigelsesordninger 25,2                30,8                10,4                24,7                
Elever 122,5              115,3              92,9                67,9                
Jobtræningsordninger 21,4                15,9                7,4                  4,2                  
Seniorjob 24,9                27,9                22,8                24,4                

Fuldtidsstillinger i alt 2.778,3          2.817,5          2.767,5          2.738,7          

Det totale personaleforbrug i 2016 var på 2.738,7 årsværk. 



193personaleoversIgt Årsrapport 2016

Direktører og Sekretariater
Direktion og Sekretariat har anvendt 7,5 årsværk i 2016. Det er 0,9 mindre end i 2015, og skyldes 
stillingsledighed og nedsat tid.

Reduktionen på 1,5 årsværk i forhold til 2014 skyldes, at direktionen er reduceret fra 4 til 3 direk-
tører. Dertil blev én medarbejder omplaceret til Center for Ejendomme og Intern Service. 

Center for Administrativ Service
Fra 2013 til 2016 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i Center for Administrativ Service steget fra 
60,4 til 76,8 svarende til en samlet stigning på i alt 16,4 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 bety-
det, at stillinger er nedlagt. 

I forbindelse med en organisationsændring i 2013 blev der tilført ca. 14 fuldtidsstillinger til det ny-
oprettede Center for Administrativ Service, idet Borgmestersekretariat og Indkøbsfunktion blev 
samlet i Center for Administrativ Service. 

I december 2014 blev der oprettet endnu en ny afdeling i Center for Administrativ Service; Digi-
talisering og Effektivisering og der blev i den forbindelse tilført nye opgaver, normeret til i alt 9 
årsværk. Afdelingen 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 digitaliseringsområdet med 3 årsværk. Opnormeringen er finansieret ved effektivi-
seringer på it-kontrakter. 

I januar 2016 blev oprettet et centralt regnskabsteam i Center for Administrativ Service. Teamet 
varetager regningsbetaling og bogføring for hele Egedal Kommune. Teamet blev bemandet ved 
overførsel 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.  

Udover netto-forøgelsen på 16,4 årsværk, er der således også sket en netto-reduktion på 16,6 års-
værk samlet set for centret. Dette er opnået i forbindelse med NØPS-implementeringen og rådhus-
effektiviseringerne samt løbende effektivisering på det administrative område. 
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Center for Skole og Dagtilbud
Fra 2015 til 2016 er antallet af fuldtidsstillinger i Center for Skole og Dagtilbud faldet fra 1.426,04 
til 1.409,45 fultidsstillinger, svarende til 16,59 årsværk.

For folkeskoler inkl. SFO samlet er der en reduktion på ca. 6 årsværk, hvilket hovedsageligt skyldes 
et lavere antal klasser i skoleåret 2016/2017 end i 2015/2016. På grund af budget – og regnskabs-
regler er der overført et antal stillinger fra skolefritidsordninger, svarende til det antal medarbej-
dere fra SFO, som varetager den understøttende undervisning i folkeskolen.

Dagplejen er reduceret på grund af nednormering med ca. 10 stillinger. 

Klubberne er forøget med ca. 2 stillinger på grund af svagt stigende medlemstal.

Der er på grund af organisatoriske ændringer flyttet personale fra centeret centralt til daginstituti-
onsområderne. Ændringerne er, at personale til frokostordning og ressourcepædagoger, som tidli-
gere var ansat centralt under centeret, er flyttet ud i institutionsområderne.

Der er reduceret med ca. 0,75 stilling på Tandplejen på grund af budgetreduktion.

I Centerets sekretariat er der reduceret med 5,3 stillinger på grund af budgetreduktioner.

Center for Sundhed og Omsorg
Samlet set er der en stigning i antal årsværk i Center for Sundhed og Omsorg fra 428 årsværk i 
2015 til 440 årsværk i 2016, svarende til 12 årsværk.

Årsagerne til dette skal søges i flere forhold. Dels åbnede det nye plejecenter Egeparken den 1. 
april, hvilket har givet en gradvis tilvækst i antallet af årsværk på 30 nye stillinger. Ved åbningen 
af Egeparken lukkede de 7 ventepladser på Porsebakken, hvilket har reduceret antallet af årsværk 
med 14. Den demografiske tilvækst i 2016 har betydet tilførsel af 3 årsværk til hjemmeplejen og 
sygeplejen. Værdighedsmilliarden gav i 2016 en tilvækst på 6 fuldtidsstillinger. Der blev i 2016 an-
vendt 2,6 mio. kr. ud af 6,3 mio. kr. på lønninger. 

På Træningsområdet er der gennemført besparelser på genoptræning, der bl.a. har afkortet forlø-
bene, svarende til en reduktion på 5 årsværk.

Center for Borgerservice
Personaleforbruget i Center for Borgerservice udgør i 2016 99,83 årsværk, heraf 4,01 årsværk 
vedr. brugerstyrede hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 119, som ikke er admini-
strativt personale.

De øvrige 95,82 årsværk fordeler sig på følgende måde:

Bibliotekerne 24,31 årsværk, Borgertorvet 14,30, Borgerkontakt 12,30 og Den Tværfaglige Myndig-
hed 44,91 årsværk. 

Samlet set falder konto 6 med 6,31 årsværk som skyldes opsigelse/fratrædelse af tre medarbej-
dere i 2016, fratrædelse af en medarbejder uden genbesættelse, samt en medarbejder er gået på 
halvtid ligeledes uden genbesættelse. Herudover er to medarbejdere på integrationsområdet flyt-
tet fra kto. 6 til kto. 5.
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Jobcenter
Personaleforbruget under Jobcenteret i 2016 er stort set uændret i forhold til 2015, idet den lille 
nedgang skyldes, at en medarbejder er gået ned i arbejdstid.

Center for Social Service
Samlet set er der 338,1 fuldtidsstillinger i 2016, hvilket er et fald på 3,9 fuldtidsstillinger i for-
hold til 2015. Ændringer i antal ansatte kan opdeles i tre tendenser på områderne administration, 
forebyggelse og botilbud; Der er en stigning i antal ansatte i administrationen (Hovedkonto 6) på 
4,4 fuldtidsstillinger, som en konsekvens af Tæt-på-Tværs, hvor der investeres i sagsbehandlere. 
Der er et fald på forebyggende foranstaltninger på -10 fuldtidsstillinger, som er en konsekvens af 
Tæt-på-Tværs og andre reduktionsforslag herunder centralisering af regningsbetaling, halvering 
af åbningstid på Aktivitetstilbud Egehuset socialpsykiatri, reduktion i aflastning og ledsagerord-
ning (Team Handicap -1,4 stilling, Team socialpsykiatri -0,9, Udekørende teams børn og unge -2,2 
§§-ansatte -0,9 aflastninger og ledsagerordning §§-ansatte -0,6). På botilbud, hvor 2/3 af udgif-
terne er eksternt finansieret af køberkommuner, er der en stigning på 1,7 stilling.

Center for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service har anvendt 45,7 årsværk i 2016. Det er 5,5 årsværk 
færre end i 2015, som skyldes en pensionering samt at Redningsberedskabet i 2016 blev udskilt i 
Frederiksborg Brand & Redning 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. Fra 2013 til 2014 var der et større 
fald på 15,6 årsværk, da kantinen blev flyttet til Center for Sundhed og Omsorg. Derudover betød 
dannelsen af et tværkommunalt it-selskab med Ballerup og Furesø Kommune, at 5,7 årsværk blev 
virksomhedsoverdraget til IT-Forsyningen I/S.

Center for Teknik og Miljø
I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 69,3 til 66,1 års-
værk. Der har været en reduktion i medarbejderstaben på Materielgården, som skyldes gennem-
førelse af ”Ny Drift”, hvorved flere opgaver enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne leve-
randører. På affaldsområdet er faldet i antal årsværk begrundet i bortfald af en vikarstilling. Det 
administrative arbejde med skadedyrsbekæmpelse er i løbet af 2016 blevet opnormeret til 0,86 
årsværk, dog først med fuldt gennemslag i 2017. Opgaven er tidligere blevet udført af en flexmed-
arbejder med 0,5 årsværk. Kravene til kommunernes indsats med forebyggelse, kontrol og admini-
stration er blevet øget med den nye Rottebekendtgørelse. Der er herudover reduceret med 1 års-
værk i sekretariatet, samtidig som der er projektansat 1 årsværk til virksomhedsområdet. 

Center for Plan, Kultur og Erhverv
Det samlede antal medarbejdere er faldet fra 77,6 årsværk til 76,5 årsværk i 2016. Der har ikke 
været store ændringer i personalegruppen, men i forbindelse med lukningen/renoveringen af 
svømmehallen i Ølstykke fra april måned og året ud, blev nogle af stillingerne her nedlagt i 2016.
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