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Forord 
 

Den 7. oktober 2015 vedtog Byrådet Kommunens 

budget for 2016-19. Budgettet blev godkendt med 

opbakning af samtlige partier i Byrådet.  

 

Budgettet blev lagt under vanskelige forudsætnin-

ger. Rammevilkårene er påvirket af aftalen om 

kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. 

Rammevilkårene er blevet væsentligt forringet 

grundet det nye omprioriteringsbidrag til staten på 

1% af serviceudgifterne hvert år i de næste fire år. 

 

I 2016 er der ganske vist indgået aftale med KL 

om, at en del af bidraget tilbageføres til kommu-

nerne. I overslagsårene er vilkårene for en eventuel tilbageførsel imidlertid ikke kendt. 

Derudover bliver befolkningen ældre, hvilket sammen med aktivitetsstigninger på tunge vel-

færdsområder, samt et øget behov for mere komplekse ydelser på sundhedsområdet og det 

specialiserede socialområde betyder, at udgifterne stiger kraftigt.  

 

For at være på forkant har vi igangsat initiativet ”Parat til Fremtiden”, hvis mål er at levere 

økonomisk råderum i form af effektiviseringer, driftsoptimering og strukturændringer for op 

mod 125 mio. kr. hvert år fra 2018. Det er varige budgetreduktioner på bl.a. administration.  

 

Effektiviseringer alene har imidlertid ikke kunnet dække et øget udgiftspres. Vi har måttet for-

holde os til et stort pres på serviceudgifterne samt driftsbalancen og kassebeholdningen.  

Derfor indeholder budgettet en række reduktioner i den borgernære service. Det sker for at 

sikre, at vi inden for en forsvarlig økonomisk styring også fremover vil kunne levere god ser-

vice til borgerne.  

Der sker ikke de store ændringer på skoleområdet. Blandt andet bliver der lidt færre hænder 

på støttepædagog- og inklusionsområdet i skolerne, men til gengæld har lærerne og pædago-

ger fået en uddannelse i inklusion. 

Socialområdet er også et område, hvor der må spares. Til gengæld betyder det, at der nu er 

budget til 72 nybyggede plejeboliger. Det nye moderne plejecenter ”Egeparken”, der opføres i 

sammenhæng med Sundhedscenteret åbner dørene i marts 2016 med 72 plejeboliger. Det er 

med glæde, at Egedal kommune således kan imødekomme behovene fra den ældre befolkning, 

hvad angår plejeboliger. 

 

Et enigt Byråd har også prioriteret en opnormering på daginstitutionsområdet med 2 mio. kr. 

På demensområdet kommer der flere ressourcer til såvel døgnpladser som til demens-

dagcenter.  

 

Derudover bliver arbejdet med at modernisere Ølstykke svømmehal sat i gang, og der er sat 

penge af til en ny og større daginstitution i Smørum i 2019.  

 

På det specialiserede socialområde er der foretaget investeringer i sagsbehandlere samt hurti-

gere og tættere opfølgning for udsatte børn og voksne. Den nye metode indebærer færre sa-

ger per medarbejder, hvilket giver mere tid til at målgruppen kan følges tættere. Målsætnin-

gen er at komme tidligere i gang med bedre og mere fleksible forebyggende indsatser, og med 

fokus på at anvende borgerens eksisterende netværk. 

 

Jeg ser frem til et godt 2016 og håber, at budgettet vil blive taget vel imod. 

 

Willy R. Eliasen 

Borgmester 
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Egedal Kommunes administrative organisation  
 
Den administrative organisation skal agere ud fra Byrådets vision om, at borgerne og 

virksomhederne i Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. 

Organisationen er blevet tilpasset for at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat 

stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger 

hos borgere og politikere om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere 

driften og organisationen, så kommunen yder en god service under de nye vilkår.  

 

Organisationen skal fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker 

myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen, samt at organisationen er handlekraftig.  

Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring:  

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

kvalitet til kommunens borgere  

 To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med 

administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse  
 Et sekretariat, der bistår Direktionen med at støtte den øvrige organisation 
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Budgetfokus 
 

1. Strategi- og resultatmål 

Vision 

I 2015 arbejder Byrådet med at formulere Egedal Kommunes Planstrategi, som vedtages i august. Plan-
strategien beskriver, hvor Byrådet gerne ser, at kommunen udvikler sig imod. Visionen for de næste 12 
år har følgende ordlyd: 

Egedal – hverdag og fællesskab i bevægelse 
 Muligheder for alle 
 Let adgang til arbejde 
 Energi og miljø i balance 
 Mangfoldighed i den nære kultur og natur 

Politikker 
Planstrategien understøttes af politikker for de store fagområder, som kommunen varetager. I 2015 for-
mulerer Byrådet en ny Kultur- og Fritidspolitik, en ny Sundhedspolitik samt en Erhvervspolitik. I 2016 
skal der arbejdes med en ny Børne og Unge politik. 

4-årige Strategiske mål 
Udover arbejdet med Planstrategien, som revideres hvert fjerde år, fokuserer Byrådet på en række stra-
tegiske fokusområder. Disse vælges ud fra en vurdering af både faglig udvikling, samfundsmæssige ten-
denser og økonomiske udfordringer i Egedal. De seneste år har Kommunen derfor haft strategisk fokus 
på fire emner: 

 Promovering af Egedals byudviklingsområder: Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede 

for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende 
byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. 

 Involvering af civilsamfundet: Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager 
med aktiviteter til gavn for andre. 

 Sund i Egedal: I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! 
 Ung i Egedal: De unge skal trives og føle sig trygge i Egedal Kommune. De unge skal inddrages og 

mødes i fleksible rammer af tydelige voksne. 

Strategiske Mål for 2016 
Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål – først 
tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal pege op på et overord-

net mål, kan alle målene præsenteres i såkaldte målhierarkier. 
 
Folkeskolen er et nyt strategisk mål for 2016 – 2019. 
 

2. Finansielle mål 

Byrådets økonomiske politik 
Egedal Kommune har en økonomisk politik, som blev vedtaget af den daværende Kommunalbestyrelse 
den 27. februar 2013. Den økonomiske politik opsætter en række centrale målsætninger for økonomien, 

og skal være retningsgivende for budgettet. De væsentligste målsætninger er følgende: 
 Overskud på driftsbalancen (driftsindtægter minus driftsudgifter) skal være 175 mio. kr. hvert år 
 Kassebeholdningen pr. 31. december skal være mindst 100 – 125 mio. kr. årligt og den gennem-

snitlige kassebeholdning over 365 dage skal være mindst 180 mio. kr. 

 Målsætninger i de årlige økonomiaftaler skal overholdes, særligt rammen for serviceudgifter og an-
lægsudgifter 

 Der budgetlægges ikke med forventede salgsindtægter fra salg af jord og fast ejendom 
 Der tages højde for demografiske ændringer i budgetlægningen 
 Det skattefinansierede anlægsbudget skal være 60 – 100 mio. kr. årligt 
 Balance mellem lånoptagelse og afdrag (undtaget lån til energibesparende foranstaltninger) 
 Der skal årligt indbetales til SOLT depotet 

 

7



Budget 2016-19  Budgetfokus 

 

Tabel 1. Økonomiske nøgletal1 

 
1) Incl. budgetopfølgning pr. ultimo juni 2015 
2) KL har udarbejdet en vejledende serviceramme for hver enkelt kommune. En kommune kan således godt overskride denne serviceramme så længe 

andre kommuner ligger tilsvarende under. 

3) Rammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. det brugerfinansierede området. Kommunerne under et skal overholde den aftale 

ramme  i økonomiaftalen 
4) Budgetteret kassebeholdning ultimo året. 

 
 

Det er et centralt element at servicerammen skal overholdes. Rammen for serviceudgifterne aftales mel-
lem KL og staten som en del af økonomiaftalen. Den samlede ramme for serviceudgifter skal overholdes 
for alle kommuner under ét. Egedal kommunes andel af den samlede serviceramme er 1.761 mio. kr. 
Serviceudgifterne i 2016 overskrider denne ramme med 1 mio. kr. i 2016. Og i overslagsårene 2017 – 
2019 ligger serviceudgifterne under. Budgetaftalen for budget 2016 – 2019 har bevirket, at der sker re-
duktioner i serviceudgifterne i omegnen af 40 mio. kr. årligt i budgetperioden i forhold til forslaget til 1. 
behandling, og derfor overholdes servicerammen i overslagsårene.  

 
I aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er det aftalt en anlægsramme på 16,6 mia. kr. i 2016. I 
2015 var anlægsrammen på 17,5 mia. kr. Der er ikke udmøntet en specifik ramme for hver enkelt kom-
mune. Anlægsbudgetterne er blevet koordineret af borgmestrene i alle landets kommuner i den såkaldte 
faseopdelte budgetproces, således at målet om at overholde den overordnede anlægsramme opnås. Brut-
toanlægsudgifterne i budget 2016 - 2019, udgør i 2016 163 mio. kr. Dette falder i løbet af overslagsåre-
ne og udgør 36 mio. kr. i 2019. I den økonomiske politik er der en målsætning om, at anlægsbudgettet 

skal være mellem 60 og 100 mio. kr., idet det er vigtigt at sikre, at kommunens realkapital vedligeholdes 

gennem rettidige investeringer, således at der ikke opbygges et efterslæb til vedligeholdelse mv.  
 
Driftsbalancen skal ifølge den økonomiske politik udvise et overskud på 175 mio. kr. Formålet med et 
tilstrækkeligt overskud på driftsbalancen er, at kunne finansiere investeringer i anlæg, afvikling af gæld 
og opbygning af kassebeholdningen. I budget 2016 - 2019 forventes der et overskud på driftsbalancen på 

113 mio. kr. i 2016, 120 mio. kr. i 2017, 141 mio. kr. i 2018 og 142 mio. kr. i 2019. Dette ligger under 
målsætningen, men er dog en væsentlig forbedring i forhold til budgetforslaget til 1. behandling. 
 
Kassebeholdningen opgjort ultimo året skal ifølge den økonomiske politik udgøre 100 – 125 mio. kr. I 
budgetforsalget forventes den at udgøre 68 mio. kr. i 2016. Dette forventes at vokse til 85 mio. kr. i 
2017, 110 i 2018 og 158 i 2019. I løbet af budgetperioden opbygges kassebeholdningen, således at den i 
2019 overholder målsætningen i den økonomiske politik. 

 
Alt i alt sikrer budgetaftalen at der sker en væsentlig forbedring af de væsentligste nøgletal, således at i 
højere grad kommer i overensstemmelse med målsætningerne i den økonomiske politik. 

 

3. Parat til fremtiden  
Egedal Kommunes effektiviseringsindsats er samlet i et program kaldet ”Parat til fremtiden”, som Øko-
nomiudvalget igangsatte den 22. maj 2014. Programmet består af en række projekter, som hver især 
bidrager til at effektivisere kommunens drift.  
 

                                                
1 Administrationen indstiller at der ved første politiske budgetopfølgning flyttes 3 mio. kr. fra anlægs- til driftsbudgettet i 2016, således at der flyttes midler 

fra renovering til vedligeholdelse af ejendomme. Dette vi påvirke nøgletallene i 2016 for serviceudgifter som vil stige 3 mio. kr., anlægsudgifter, som vil falde 
3 mio. kr. og driftsbalancen som vil blive forringet med 3 mio. kr.  

Byrådets 

mål/udme

ldt krav

Budget 

2015

Korri-

geret 

budget 

2015 1)

Budget-

forslag 

2016

Budget-

forslag 

2017

Budget-

forslag 

2018

Budget-

forslag 

2019

Servicerammen 2)

Overholdes 

(1.747 mio. 

kr. i 2015 

og 1.761 i 

2016)

1.741 1.774 1.762 1.759 1.752 1.742

Anlægsrammen 3) Overholdes 112 163 108 40 53 36

Driftsbalance - 

overskud
175 mio. kr 100 62 113 120 141 142

Kassebeholdning 4)
100-125 

mio. kr.
198 125 68 85 110 158
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Kommunen vil opleve et demografisk betinget pres på budgetterne i de kommende år. Eksempelvis vil 

antallet af borgere over 85 år, som normalt er de mest plejekrævende, bliver tredoblet over de kommen-
de 10-12 år. Derudover er driftsbalancen (dvs. driftsindtægter minus driftsudgifter) under pres, og har 
svært ved at leve op til målsætningen i den økonomiske politik om et overskud på 175 mio. kr. I budget-
aftalen til budget 2015 – 2018 var det en forudsætning, at der bliver arbejdet videre med effektiviserin-
ger i Parat til fremtiden. Endvidere er det et ønske at skabe et økonomisk råderum til politiske prioriterin-

ger. 
 
Målsætningen i Parat til fremtiden er at opnå effektiviseringer med en årsvirkning på netto 125 mio. kr. i 
2018. Fokus er altså på de opnåede effektiviseringer inden for det enkelte år, og målsætningen er nået, 
når der i året 2018 er opnået effektiviseringer for 125 mio. kr.  
 

Byggeriet af rådhus og sundhedscenter er finansieret af effektiviseringer på det administrative område. 
Effektiviseringerne vedrører dels personale, da der er synergieffekter ved at flytte til en adresse. Derud-
over vedrører det kørselsgodtgørelse, da medarbejdere ikke længere skal bevæge sig mellem flere adres-
ser til møder mv. Og slutteligt er der indarbejdet effektiviseringer til energi, da der er besparelser på 
energi ved at flytte fra flere energimæssigt utidssvarende bygninger til en moderne bygning. 
 

I forbindelse med budgetaftalen indgår der en række reduktioner, som reelt er effektiviseringer. 

 
Nedenstående oversigt giver et samlet overblik over: 

 de projekter, som er igangsat som en del af Parat til fremtiden,  
 effektiviseringer som del af finansieringen af det nye rådhus og sundhedscenter 
 effektiviseringer som en del af aftale om budget 2016 - 2019.  

 
Tabel 2. Samlede budgetlagte effektiviseringsgevinster 

 
 

Som det fremgår af tabel 2 er der indregnet udgifter for 1,5 mio. kr. til investeringer f.eks. til konsulent-
bistand eller andre omkostninger forbundet med at gennemføre effektiviseringerne. Dog ikke forventede 
investeringer til energibesparende foranstaltninger. Der er således indregnet effektiviseringer for netto 

93,9 mio. kr. i 2016.  

  

Emner

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019

Energioptimering af tekniske anlæg 5,0

Ændring af principper for klassedannelse 

(fra 0. klasse)

0,6 3,1 4,1 3,6 3,6

Ændring af områdestruktur 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Indkøb 1,8 2,0 6,0 6,0 6,0

IT portefølje 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Administrativ effektivisering 2,9 10,4 17,7 17,7

Prioritering og råderum 21,4 36,9 36,9 36,9 36,9

Effektiviseringer vedtaget juni 2013 12,4 17,5 17,5 17,5 17,5

Effektiviseringer "Feje med kosten" 

indarbejdet i budget 2015 - 2018

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Effektiviseringer - finansiering af nyt rådhus 

og sundhedscenter

10,1 10,9 10,9 10,9 10,9

Yderligere effektiviseringer indarbejdet i 

budget 2016 - 2019

7,0 14,5 14,5 14,5

Effektiviseringer i alt 60,2 95,4 115,3 122,1 127,1

Afsat til investeringer -1,5 -1,5 -1,5 -0,5 -1,5

Effektiviseringer, netto 58,7 93,9 113,8 121,6 125,6

Budget 2016 - 2019
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4. Kommunens primære udgiftsdrivere 
Der findes en lang række udgiftsdrivere. De forhold som har størst betydning og som også berører 

flere områder af kommunen, er dem som relaterer sig til demografi. Dvs. stigninger i ældrebefolknin-
gen og i børnetallet. 

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

 
 
 
 
 
 
2. Antallet (mæng-

de) af børn 
 

 

 

3. Antal personer 

(mængde) på for-
sørgelsesydelser 

Antallet af ældre har en stor betydning for plejeområdet i CSO. Det har også 
betydning for sundhedsområdet, herunder genoptræning og aktivitetsbestemt 
medfinansiering af sundhedsvæsnet. Derudover vil der være en række andre 

områder hvor antallet af ældre har betydning, f.eks. hjælpemiddelområdet 
(CBS) og sygepleje (CSO).  
 
Prognosen for antallet af ældre er baseret på en befolkningsprognose udarbej-
det af CAS. 
 
Antallet af børn har betydning på dagtilbudsområdet, skoleområdet, og klub-

området. Der tages højde for dette i budgetlægningen via befolkningsprogno-
sen. Der dog den risiko, at særligt børnetallet kan stige mere end forventet i 
prognosen (se afsnittet om demografi). 

 
Antallet af borgere der modtager overførsler: A-dagpenge, kontant- og ud-
dannelseshjælp, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension, ressourceforløbs-
ydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse. 

 

5. Primære risici 
Der findes en del forhold som indebærer en risiko i forhold til budgettet, og som derfor kræver særligt 
fokus i forbindelse med budgetopfølgningerne. Nogle kan have konsekvenser for et enkelt område, 
mens andre kan ramme mere bredt. De væsentligste forhold er beskrevet nedenfor. 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Konjunkturer Konjunkturudviklingen har 
betydning for kommunens 

skatteindtægter. Vælger 
man statsgaranti til budget-
tering af indkomstskatter, vil 

der være sikkerhed om skat-
teindtægterne i 2016, men 
grundlaget for overslagsåre-
ne og til næste års budget-

lægning kan ændre sig. 
 

Bliver væk-
sten i ud-

skrivnings-
grundlaget 1 
% mindre, 

mindskes 
skatteprove-
nuet med 20 
mio. kr. og 

omvendt ved 
en stigning af 
udskrivnings-
grundlaget. 

Ved at vælge 
statsgaranti, får 

mindre økono-
miske vækst 
ingen betydning 

i budgetåret, 
men det vil 
smitte af på de 
efterfølgende 

år. 

CAS 

2. Demografi I budgettet er der taget 

højde for den forventede 
befolkningsudvikling. Et 
risikoelement er at udviklin-
gen i befolkningstallet udvik-
ler sig anderledes end forud-
sat i befolkningsprognosen, 
og dermed presser budget-

tet. Det er særligt børnetal-

let som er relevant i den 
sammenhæng. Der er på 
nuværende ikke noget der 
tyder på at børnetallet bliver 
højere end forventet. 

 

En gennem-

snitsborger 
koster ca. 
50.000 kr. 
Ved valg af 
statsgaranti 
følger der ikke 
skatteindtæg-

ter med i 

budgetåret. I 
2014 var be-
folkningstallet 
blev 281 bor-
gere mere 

end forventet. 
Med en gen-
nemsnitspris 
på 50.000 kr. 

Afvigelsen i 

forhold til be-
folkningsprog-
nosen i 2014 på 
281 var usæd-
vanlig stor. De 
senere år har 
den være ca. 

+/- 50. 

Hele kommunen 
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giver det 
merudgifter 
for ca. 14 
mio. kr. 

3. Flygtninge I 2014 blev antallet af mod-
tagne flygtninge i Egedal 45 
pct. højere end den udmeld-
te kvote. Kvoten for 2016 er 
ikke kendt endnu. Den ud-
meldte kvote for 2015 er 

134. Som udgangspunkt 
dækker staten kommuner-
nes samlede nettoudgifter til 
flygtninge gennem refusi-
onsordninger, budgetgaranti 
mv. Der er dog ikke garanti 
for at udgifterne dækkes en 

til en, og der kan være for-

skelle kommuner imellem. 

Den forvente-
de kvote i 
2016 vil være 
210. Over-
skrides den 
med 45 % vil 

det betyde en 
merudgift på 
11,2 mio. kr. 
Diverse til-
skud fra sta-
ten er ikke 
medregnet. 

Kræver nøje 
opfølgning. 

CBS/JOB 

4. Reform af 
refusion på 
beskæftigel-

sesområdet 

KL og Beskæftigelsesmini-
steriet har vurderet, at refu-
sionsomlægningen kan be-

tyde en merudgift i form af 
færre indtægter på ca. 25,8 
mio. kr. for Egedal Kommu-
ne. Administrationens egen 
vurdering for merudgiften er 
på 21,9 mio. kr. ud fra de 
aktivitetsforudsætninger 

budget 2016 er lagt ud fra, 
og Beskæftigelsesministeri-
ets og KL’s skøn for forde-
lingen af udgifter på de nye 
refusionssatser.  
 

Ændringen i tilskuds- og 

udligningssystemet samt 
den midlertidige kompensa-
tionsordning og en ændring i 
beskæftigelsestilskuddet kan 
medføre indtægter for 
16,488 mio. kr. ifølge be-

regninger fra KL og Beskæf-
tigelsesministeriet. Ifølge KL 
og Beskæftigelsesministeri-
ets skøn medfører dette en 
nettoudgift for kommunen 
på 9,3 mio. kr. Administrati-
onens eget skøn medfører 

en nettoudgift for kommu-
nen på 5,4 mio. kr. 
 

Administrationen har valgt 
at vurdere konsekvenserne 
af refusionsomlægningen, 
med egne forudsætninger 

for enhedspriser, mængder 
og for den nuværende refu-
sionsprocent, da det vurde-
res at være mere retvisende 
end KL og Beskæftigelses-

Administratio-
nens vurde-
ring er en 

nettoudgift på 
5,4 mio. kr. 
KL og Beskæf-
tigelsesmini-
steriet vurde-
rer en netto-
udgift på 9,3 

mio. kr. 
 
Tab mellem 
5,4 og 9,3 
mio. kr. 

Tæt opfølgning JOB/CBS 
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ministeriet, i kraft af budget 
2016 også indeholder Job-
centerets og Center for Bor-
gerservices faglige vurderin-

ger specifikt for Egedal 
Kommune. 

5. A dagpenge-
modtagere 

Konjunktursituationen peger 
i øjeblikket i retning af den 
økonomiske krise måske er 
overstået. Det er dog svært 

at vurdere med sikkerhed, 
hvorfor at antallet af a-
dagpengemodtagere i 2016 
både kan være flere eller 
færre end det budgetlagte. 

Anslået beløb: 
plus/minus 3 
mio. kr. 

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats, herun-
der fortsat prio-

ritering af den 
virksomheds-
rettede indsats 
og service i 
forhold til re-
kruttering. 

JOB 

 

6. Hovedtal for centrene  
Figur 1 viser nettodriftsudgifterne for de enkelte centre. Samtidig viser den proportionerne i budgettet 
centrene imellem.  

 
Figur 1. Nettodriftsudgifter fordelt på centre for 2016 

 
 

7. Budgetprincipper – aktivitetsbudgettering 
Budgetprincipperne i Egedal Kommune bygger på aktivitetsbudgetter. Det betyder at man i højere grad 
budgetterer med de aktiviteter/opgaver som centeret udfører. I forbindelse med arbejdet med 2016 – 
2019, skærpes fokus på denne målsætning. 
 

Egedal Kommune har gennem de seneste syv år primært fremskrevet budgetrammerne i forbindelse med 
budgetlægningen. Den økonomiske konsekvens af denne automatik er, at budgetternes aktivitets- og 
budgetforudsætninger kun er blevet tilpasset marginalt eller slet ikke tilpasset, hvilket har resulteret i, at 
de fleste budgetters udgiftsniveau er steget støt.  
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Derfor er budgetlægningsmetoden blevet revideret, så der fremadrettet udarbejdes en mere detaljeret 

budgetlægning, der sikrer at budgetterne bliver styrende for hvor mange penge der bruges, hvornår de 
bruges og hvad der fås for dem. Fremadrettet skal budgetterne derfor systematisk koble aktiviteter, ud-
gifter og serviceniveau, samt periodisere budgetterne efter en forventning om, hvornår aktiviteterne og 
udgifterne, falder i løbet af budgetåret.      
 

Ovenstående budgetlægningsmetode er baseret på den grundlæggende tanke, at kommunens opgaver 
og ydelser udføres ved en række aktiviteter, som trækker på ressourcer, såsom personale, driftsudstyr, 
bygninger mv. 
 
Fordelen ved at budgettere på aktiviteter er, at både fagcentre og den centrale økonomienhed (CAS) 
bedre kan identificere, hvorfor det realiserede forbrug eventuelt adskiller sig fra det budgetterede. Skyl-

des det for eksempel, at opgaven er blevet dyrere end antaget eller har institutionen leveret mere end 
forudsat?  
 
Med andre ord giver koblingen til aktivitetsniveauet fagcentrene og CAS viden om, hvorvidt udsving skyl-
des ændringer i enhedspriserne, mængden (fx antal børn i en børnehave) eller øvrige faktorer. Den viden 
kan bruges i budgetopfølgningsfasen samt næste års budgetlægning. 

 

Aktivitetsbudgettering der systematisk kobler aktiviteter, udgifter og serviceniveauer, er en udfordrende 
øvelse. Derfor vil det fulde potentiale af øvelsen først blive tydelig på sigt. Dog vil aktivitetsbudgetterin-
gen allerede fra i år give en større indsigt i de primære årsager til ændringer i aktiviteter/udgifter, og 
derved mindskes ’ratsløret’ i økonomistyringen i takt med, at administrationen bliver mere trænet i øvel-
sen. 
 
Denne nye budgetmetode hvor men budgetterer tættere på priser og mængder betyder, at de er identifi-

ceret et råderum på 36,9 mio. kr. i hvert af årene 2016 – 2019. Samtidig er der identificeret underbud-
getteringer på 59,2 mio. kr. i hvert af årene 2016 – 2019.  
 
Figur 2. Oprindeligt budget og regnskab, opregnet til 2015 priser. 

 
 
Figur 2 illustrerer, at der i årene 2012 – 2014 har været et mindreforbrug i forhold til det oprindelige 

budget. Samtidig illustrerer det hvad fremskrivning af budgetter i praksis resulterer i. Da man dannede 
budget 2013 og 2014 var det i højere grad med afsæt i en fremskrivning af det foregående års budget, 
end det var med afsæt i aktivitetsniveauet i det foregående regnskab. Hvis budget 2013 i højere grad 
havde taget afsæt i regnskab 2012 end budget 2012, ville det sandsynligvis have ligget tættere på regn-
skabsresultatet for 2013. Dermed ville styringen være blevet mere præcis, og det havde været muligt at 
prioritere anderledes i budgetlægningen. 

13



Budget 2016-19  Budgetfokus 

 

 

Aktivitetsbudgettering baserer sig netop på det aktivitetsniveau som kan ses i det foregående regnskab, 
dvs. hvor mange mængder er de blevet produceret og til hvilken pris. Dette resultat skal anvendes som 
forudsætning i det kommende budget.  

 

8. Budgetforudsætninger 

Nøgletal 
 
Tabel 3. Udvalgte nøgletal 

Kilde: 1 - 5: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. 6 – 10: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 

Tabel 3 viser udvalgte nøgletal for Egedal Kommune sammenlignet med nogle af nabokommunerne (Fre-
derikssund, Ballerup og Furesø). Derudover er medtaget gennemsnit for hele landet og for Region Ho-
vedstaden (minus Bornholm). 

 
Socioøkonomisk indeks (1) er en indikator som beregnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og som 
groft sagt illustrerer graden af social belastning i for den enkelte kommune. Jo højere indeks, jo større 
grad af social belastning. Landsgennemsnittet er 1,00. Egedal Kommune har et indeks på 0,54, hvilket er 

exceptionelt lavt, og er landets næstlaveste. Til sammenligning er gennemsnittet for Region Hovedstaden 
1,05, og de øvrige sammenligningskommuner mellem 0,79 og 1,26.  
 

Det socioøkonomiske indeks indgår sammen med et demografisk udgiftsbehov i beregningen af det sam-
lede udgiftsbehov (2). Udgiftsbehovet er en beregning foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
som illustrerer hvad udgifterne pr. indbygger burde være ud fra de gældende rammebetingelser (socio-
økonomisk indeks, og demografi), og ved et gennemsnitligt serviceniveau. Udgiftsbehovet for Egedal 
Kommune burde ligge under såvel gennemsnittet for hele landet og hovedstaden, samt de 3 sammenlig-
ningskommuner. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger er landets laveste. Egedal burde altså ifølge 

denne beregning have landets laveste udgifter hvis serviceniveauet svarer til gennemsnittet.  
 
Nøgletal (3) viser kommunernes faktiske nettodriftsudgifter pr. indbygger. Tallene er ikke helt sammen-
lignelige med de beregnede udgiftsbehov, fordi der bl.a. er foretaget justeringer i forhold til lokale lønfor-
skelle. Justeringerne er dog marginale. Egedal Kommune har et udgiftsniveau som ligger lavere end 
sammenligningskommunerne. Men det interessante er, at de faktiske driftsudgifter pr. indbygger (51.970 
kr.) ligger højere end udgiftsbehovet (49.292 kr.). Hvis Egedal Kommunes faktiske udgifter svarede til 

udgiftsbehovet, ville driftsudgifterne for kommunen ligge i størrelsesordenen 100 - 120 mio. kr. lavere 

end de gør nu. En fortolkning kan være, at serviceniveauet er højere i kommunen end gennemsnittet. 
Egedal Kommune har et relativt højt udskrivningsgrundlag pr. indbygger (183.935 kr.) sammenlignet 
med Region Hovedstaden og hele landet. Furesø ligger dog højere mens Frederikssund og Ballerup ligger 
lavere. Det skal bemærkes, at det høje skattegrundlag og det lave udgiftsbehov betyder at kommunen 
bidrager til de kommunale udligningsordninger. Til trods for dette er det dog muligt at finansiere et ud-
giftsniveau som ligger højere end udgiftsbehovet. 

 

Landsgennem-

snit

Region 

Hovedstaden Frederissund Ballerup Furesø Egedal

1 Socioøkonomisk indeks 2014 1,00 1,05 0,81 1,26 0,79 0,54

2

Udgiftsbehov pr. indbygger 2014 

(kr.) 57.290 57.207 54.518 62.177 54.597 49.392

3

Nettodriftsudgifter pr. indbygger 

2014  (kr.) 56.626 57.846 56.845 66.782 57.231 51.970

4

Statsgaranteret 

udskrivningsgrundlag pr. indbygger 

2014 (kr.) 158.163 178.639 165.391 169.007 214.077 183.935

5

Befolkningssammensætnign, andel 

af 0 - 17-årige i %, 2015 20,7 20,5 21,6 21,8 24,0 25,1

6

Befolkningssammensætnign, andel 

af 75+ årige i %, 2015 7,7 6,7 8,0 9,1 9,1 5,8

7

Ledighed i % af arbejdsstyrken 

januar 2015 (sæsonkorrigeret) 4,8 5,2 4,2 4,8 4,0 2,9

Pendling

8 Beskæftigede i egen kommune (%) 45% 33% 27% 24%

9 Udpendlere (%) 55% 67% 73% 76%

10 Erhvervsfrekvens 2013 74,6 75,5 79,3 74,8 79,1 83,0
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Nøgletallene (5) og (6) viser, andel af de primært udgiftskrævende befolkningsgrupper. Egedal Kommune 

har en høj andel af 0 – 17-årige (25,1 %), i forhold til landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region 
Hovedstaden. Derimod er Egedal Kommunes andel af ældre over 75 år relativ lav (5,8 %) sammenlignet 
med Frederikssund (8,0 %), Ballerup (9,1 %) og Furesø (9,1 %). Det skal dog nævnes, at der i Egedal 
forventes en vækst i denne aldersgruppe over de kommende år. Således forventes, andelen i 2025 at 
være 10,7 %.  

 
Nøgletal (7) viser ledighed i % af arbejdsstyrken. Egedal Kommune skiller sig ud ved at have en lav le-
dighed på 2,9 %. Landsgennemsnittet er 4,8 og i Region Hovedstaden er den på 5,2 %. Ledigheden i 
Egedal er den 5. laveste blandt landets kommuner. 
 
Nøgletal (8) og (9) viser andel af beskæftigede i egen kommune og udpendlere. Andel af udpendlere er 

højere i Egedal Kommune end Frederikssund og Ballerup. Forklaringen må tilskrives det forhold, at der 
ikke er så mange arbejdspladser inden for kommunen.  
 
Erhvervsfrekvensen (10) i Egedal Kommune er landets højeste. Erhvervsfrekvensen er defineret som 
andelen af befolkningen i alderen 15 – 66 år som står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
   

Nøgletallene tegner alt i alt et billede at en kommune med en ressourcestærk befolkning. Det giver sig 

udtryk i lave udgiftsbehov.  
 
Samtidig viser nøgletallene at Egedal Kommune har et udgiftsniveau som ligger 100 – 120 mio. kr. høje-
re end udgiftsbehovene tilsiger. 
 

Konjunkturer 
Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes økonomi. Derfor er konjunkturerne 
vigtige. Lav økonomisk vækst og høj ledighed kan betyde lavere skatteindtægter for kommunen. Samti-
dig betyder høj ledighed et pres på kommunens sociale ydelser. Og omvendt har gode konjunkturer en 
god indvirkning på kommunens budgetter. 

 
Der er en bedring i de internationale konjunkturer. Figur 3 viser den økonomiske vækst i henholdsvis 
Euroområdet, USA og Danmarks aftagerlande (et vægtet gennemsnit af de lande vi eksporterer til). Op-
svinget i USA bar bidt sig fast, og væksten har været jævn stort set siden 2010. USA har i højere grad 
end EU anvendt finanspolitikken som konjunkturpolitisk instrument, og dermed midlertidigt accepteret 

højere budgetunderskud i kriseårene end i EU. Den amerikanske centralbank (FED) har desuden i højere 
grad tradition for at bruge pengepolitikken aktivt til at stimulere økonomien i krisetider, sammenlignet 

med Den Europæiske Centralbank (ECB). ECB er dog på det seneste begyndt at føre en mere aktiv pen-
gepolitik med sigte på at stimulere konjunkturerne.  
 
Væksten i Euroområdet har været beskeden men jævn siden starten af 2013. Der er dog store forskelle 
landene imellem på hvor hurtigt det går fremad. ECB har i tillæg til en meget lav rente påbegyndt opkøb 
af bl.a. statsobligationer, hvilket har medvirket til at sænke de lange renter yderligere. Samtidig bevirker 

en lav oliepris og en mindre stram finanspolitik til væksten. 
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Figur 3. Udviklingen i BNP 2005 – 2014 i Euroområdet, USA og Danmarks aftagerlande, opgjort 

kvartalsvis. Indeks 2005=100 

 
Kilde: Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi forår 2015 

 
Det er 6 år siden, at finanskrisen satte ind efterfulgt af lavkonjunktur og højere ledighed. Fra 2008 til 
2009 skete der et historisk højt fald i bruttonationalproduktet på 5,9 %, se figur 4. Herefter var der tegn 
på bedring, som dog stoppede i løbet af 2010/11 efterfulgt af stagnation. Gældskrisen i Sydeuropa bevir-
kede, at finanspolitikken blev strammet i EU fra 2011, hvilket har bidraget til den økonomiske stagnation.  

Siden 2013 har der været tegn på højere vækst, der synes at være vedvarende. Det er dog værd at be-
mærke, at bruttonationalproduktet stadig er lavere end det var før finanskrisen for 7 år siden, hvilket er 
historisk usædvanligt! 
 

Figur 4. Udviklingen i BNP 2005 – 2014, opgjort kvartalsvis. Indeks 2005=100 

 
Kilde: Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi forår 2015 
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Beskæftigelsen 
Ledigheden i Danmark steg kraftigt i forbindelse med krisen i 2008 - 2009, jf. figur 5 nedenfor. Fra juni 
2008 til juli 2010 steg ledighedesprocenten fra 2,4 (svarende til 66.670 helårspersoner) til 6,3 (svarende 
til 166.770 helårspersoner) altså en stigning på 100.099 personer svarende til 150 %. Fra 2010 og frem 
til 2013 har ledigheden ligget på et niveau i omegnen af 160.000 helårspersoner (ca. 6 % af arbejdsstyr-

ken). I løbet af 2013 har der været en faldende tendens, og det sæsonkorrigerede ledighedstal er faldet 
til 126.650 i april 2015 (svarende til 4,7 % af arbejdsstyrken). 
 
I Egedal Kommune har man en parallel udvikling, men med en lavere ledighed. Ledighedsprocenten i 
Egedal har ligget ca. 2 procentpint under ledigheden for hele landet. I Egedal Kommune har der været en 
nedadgående tendens i ledigheden siden slutningen af 2013. Ledigheden såvel i Egedal som på landsplan 

er stadig højere end i 2007  
  
Disse tal omfatter de forsikrede ledige. Opgør man den danske ledighed efter internationale definitioner, 
som bl.a. anvendes EUROSTAT, og som også medtager uforsikrede men arbejdsmarkedsparate ledige, er 
ledighedstallet for marts 2015 185.000 helårspersoner, svarende til en ledighedsprocent på 6,3. Ifølge 
EUROSTAT’s opgørelse har der været faldende tendens i arbejdsløsheden siden maj 2012, hvor den ud-
gjorde 230.000 helårspersoner svarende til en ledighedsprocent på 7,9. 

 
Figur 5. Udviklingen i ledighed i procent af arbejdsstyrken 2005 – 2015 i hele landet og  Ege-
dal Kommune,, sæsonkorrigeret 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 

Hvad trækker væksten?  
Den samlede efterspørgsel er summen af følgende elementer: 

 Privat forbrug 
 Boliginvesteringer 

 Erhvervsinvesteringer 
 Lagerinvesteringer 

 Offentligt forbrug og investeringer 
 Nettoeksport 

 
Figur 6 nedenfor illustrerer 3 væsentlige komponenter i væksten, nemlig privat forbrug, private investe-
ringer og eksport, og disses bidrag til væksten i bruttonationalproduktet.  

I årene umiddelbart efter finanskrisen var det i høj grad eksporten som holdt hånden under økonomien. 
Eksporten bidrog til væksten særligt i 2011.  
I 2014 er det ikke kun eksporten, men også det private forbrug og private investeringer der trækker 
væksten. I 2014 har det været en stigning i disse, som dermed også bidrager til at trække væksten. 
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Figur 6. Vækstkomponenters vækstbidrag til vækst i BNP for årene 2006 – 2014 (procentpo-

int) 

 
Kilde: Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi forår 2015 

 

Offentlige finanser 
Lav vækst og højere ledighed har ført til pres på de offentlige udgifter og indtægter. Høj ledighed fører til 
pres på udgifter til dagpenge, kontanthjælp mv. Ledighed og lav vækst, betyder at skatteindtægterne er 
under pres. 
 
Figur 7. Offentlig saldo som pct. af BNP 

 
Kilde: Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi forår 2015 
 
Figur 7 viser den offentlige saldo, det vil sige det samlede over-/underskud som procent af bruttonatio-
nalproduktet. Som det ses, var der pæne overskud på 4 til 5 % frem til 2007, som blev reduceret til un-
derskud i størrelsesordenen -2 til -4 % fra 2009. De ovennævnte faktorer er den primære årsag til forrin-
gelsen af de offentlige finanser. Dertil kommer udgifter i forbindelse med bankpakkerne i kølvandet på 
finanskrisen. 

Prognose for dansk økonomi 
Det Økonomiske Råds formandskab (de økonomiske ”vismænd”) har udarbejdet en prognose for dansk 
økonomi. Hovedtallene fra denne prognose er opsummeret i tabel 4. 
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Tabel 4. Udvalgte nøgletal i prognose for dansk økonomi 

 
Kilde: Det økonomiske Råd, Dansk Økonomi, forår 2015 

 
Prognosen viser, at der er lysere udsigter for dansk økonomi. Væksten i BNP forventes at være 1,9 % i 
2015, og 2,3 % i 2016. I årene 2016 – 2020 forventes den gennemsnitlige vækst at være 2,8 %. Dette 
et markant højere niveau end hvad der er set i årene efter finanskrisen. I perioden 2010 – 2014 var 
væksten gennemsnitligt 0,5 %.  
 

Det forventede opsving er ikke blot båret af eksporten, men også af den indenlandske efterspørgsel. 

Væksten i den indenlandske efterspørgsel forventes at være 2,2 % i 2015 og 3,4 % i 2016. Det årlige 
gennemsnit for 2016 – 2020 forventes at være 3,4 %. Dette er også væsentligt højere end de foregåen-
de år.  
 
Væksten i eksporten forventes også at være pæn. I 2015 forventes en vækst på 3,3 % og i 2016 forven-
tes den at være 4,8 %. Dette vækstniveau forventes at fortsætte frem til 2020, hvor den gennemsnitlige 

årlige vækstrate 2016 – 2020 forventes at være 4,9 %.  
Det er således både eksporten og den indenlandske efterspørgsel som ifølge prognosen vil drive opsvin-
get. I de tidligere år har det været eksporten som har klaret sig relativt godt, men den indenlandske ef-
terspørgsel som har været stagnerende.  
 
Opsvinget resulterer også i et fortsat fald i ledigheden. Denne forventes at falde til 123.000 i 2016. 

I 2016 forventes der at være pres på de offentlige finanser. Underskuddet på den offentlige saldo forven-
tes at udgøre -3,0 % af BNP, hvilket svarer til grænsen for offentlige budgetunderskud iflg. EU’s finans-
pagt. Underskuddet på de 3 % skyldes hovedsageligt en forventning om reduktion i indtægterne fra pen-
sionsafkastskatten. Det forventes, at underskuddet på 3 % er midlertidigt, og i årene 2016 – 2020 for-
ventes de offentlige finanser gennemsnitligt at have et overskud på 0,5 %. 

 

Befolkningsprognose og den demografiske udvikling 
En befolkningsprognose giver et overblik over den forventede befolkningsudvikling herunder befolknin-
gens aldersprofil og geografiske tilhørssted i kommunens distrikter. Udviklingen hænger især sammen 
med boligudbygningen, til- og fraflytning samt fødsler og dødelighed. 
 

Prognosen danner grundlag for planlægning af den fysiske byudvikling, og for vurdering af kapacitetsbe-
hovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og ældreboliger, ligesom befolkningsprog-
nosen anvendes i kommunens overordnede økonomiske planlægning. 
 
Befolkningsprognosen viser den forventede befolkningsudvikling frem til 2027. Primo 2015 var der 
42.574 indbyggere i Egedal Kommune. Folketallet ventes at stige til 44.222 indbyggere i 2019 – svarer-

ende til 1.648 borgere eller 3,9 %. 
 
I de seneste år med begrænset bolig- og flytteaktivitet er folketallet i gennemsnit steget under 1 % om 
året. I de kommende 4 år forventes en årlig stigning på mellem 0,7 og 1,5 %. Væksten stiger da der 
ventes mere byggeri og flytteaktivitet.  

  

2014 2015 2016
Gns. 2016 - 

2020

Realvækst i BNP (%) 1,1 1,9 2,3 2,8

Indenlandsk efterspørgsel, realvækst (%) 1,7 2,2 3,4 3,4

Eksport, realvækst (%) 2,6 3,3 4,8 4,9

Realvækst i aftagerlande (%) 2,0 2,2 2,5 2,6

Ledighed (1.000 personer) 135 133 123 104

Offentlig saldo i % af BNP 1,2 -2,1 -3,0 0,5
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Tabel 5. Nominel og procentvis ændring i antal indbyggere pr. aldersgruppe 

 
Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts 2015 

 
Af centrale forhold for budgetperioden skal peges på følgende: 

 Forventningerne til indflytning i nye boliger stiger primært som følge af udbygningen ved Egedal 
byudviklingsområde.  

 Antallet af 0-5 årige vil stige fra 2.935 i dag til 2.997 i 2019, svarende til 2 %. Der vil dog være et 
svagt fald frem til 2017. Væksten ligger således i årene derefter. Dette er en ændring i forhold til 
tidligere prognoser. Tidligere har befolkningsprognosen vist et større fald og derefter en mindre 
vækst i antallet af små-børn, men de seneste fertilitetstal samt særligt den nye boligindflytnings-
plan medfører et forøget børnetal. 

 Antallet af børn i skolealderen forventes at ligge stabilt set over hele prognoseperioden. Dette er 
også en ændring i forhold til tidligere prognoser. I hele kommunen ses der nu ikke længere et fald i 
antal skolebørn. Udviklingen fordeler sig dog forskelligt i skoledistrikterne. Væksten ventes særligt i 
byudviklingsområdet omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved det nye Rådhus og Sund-
hedscenter.   

 Andelen af 25–64 årige forventes holdt konstant omkring 50 % af kommunens samlede befolkning.  

Denne aldersklasse fyldes af de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skatte-
grundlag. 

 Aldersklassen med de 75-84 årige vokser med 42 % til i alt 2.895 personer i 2019.  
 For de 85+ årige ventes en stigning fra 380 til 588 personer i 2019, hvilket svarer til 55 %. Denne 

stigning er allerede indregnet i budgettet.   
Den største stigning i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret lige efter udgangen af 
budgetperioden. I 2023 ventes 897 og i 2027 ventes 1.267 ældre over 85 år. 

 
Forudsætninger bag befolkningsprognosen  
En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra 
nogle givne forudsætninger. Prognosens holdbarhed er således afhængig af, om forudsætningerne hol-
der.  
 
Prognosen tager udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste 7 år samt boligind-

flytningsplanen. Udover folketal på køn og alder baseres prognosen på data om fødsler, dødsfald samt til- 
og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. 
 
Udtynding/fortætning (færre/flere beboere i den eksisterende boligmasse) 
Antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der 

sker en udtynding i den ”gamle” boligmasse - husstandende bliver mindre: Der bor færre personer i boli-

gerne, flere der lever alene, flere lever uden børn og flere lever længere tid inden de får børn. Prognosen 
er baseret på flyttemønstre for 2008–14. Disse år var turbulente. Årene 2007 og 2008 var præget af 
opgang både økonomisk og på boligmarkedet. I forbindelse med finanskrisen gik boligmarkedet i stå. 
Flyttemønsteret har derfor udviklet sig ujævnt i perioden. Årene 2009 og 2011 var afvigende på grund af 
fortætning. Dette kan tilskrives et trægt boligmarked.  I 2014 kom igen en uventet fortætning - der til-
med var stor. Det betyder at den forventede udtynding i prognosen er nedjusteret.  
 

  

2015 2016 2017 2018 2019 Procent- 2023 procent- 2027 Procent-

ændring ændring ændring

2015-19 2015-23 2015-27

0-2 år 1.286 1.294 1.312 1.348 1.386 7,8 1.570 22,1 1.630 26,8

3-5 år 1.649 1.598 1.557 1.594 1.612 -2,3 1.737 5,3 1.876 13,8

6-16 år 7.102 7.103 7.060 7.096 7.092 -0,1 7.011 -1,3 7.089 -0,2

17-24 år 3.437 3.435 3.466 3.457 3.413 -0,7 3.494 1,6 3.535 2,8

25-39 år 5.761 5.695 5.793 6.005 6.103 5,9 6.513 13,0 6.774 17,6

40-64 år 15.720 15.872 15.961 16.106 16.215 3,1 16.710 6,3 17.085 8,7

65-74 år 5.193 5.214 5.165 5.078 4.918 -5,3 4.264 -17,9 4.258 -18,0

75-84 år 2.046 2.230 2.429 2.621 2.895 41,5 3.732 82,4 3.897 90,5

85+ år 380 419 460 540 588 54,8 897 136,0 1.267 233,5

I alt 42.574 42.860 43.203 43.845 44.222 3,9 45.927 7,9 47.411 11,4

Alders-

gruppe
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Boligbyggeri 

Boligindflytningsplanen har afgørende betydning for befolkningsprognosen. Planen blev godkendt af Øko-
nomiudvalget den 21. februar 2015. Det forventes, at der opføres 2.352 boliger i perioden 2015-26. Det 
svarer til 196 boliger per år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye prognose - og der-
med en væsentlig befolkningsvækst. Væksten vedrører særligt etageboliger med i alt 1.322 nye boliger. 
Langt hovedparten placeres i Egedal Byudviklingsområde ved det nye Rådhus og Sundhedscenter. 

 
Flyttebalance 
Flyttebalance er et udtryk for forskellen mellem tilflyttere til byen og fraflyttere, der flytter til andre byer. 
Egedal forventer vækst gennem en positiv flyttebalance fra omegnskommunerne.  
 
Fertilitet og fødsler 

Antal fødsler baseres på antal kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed 
(antallet af fødsler blandt 1.000 kvinder i alderen 15, 16,17,18…..49 år). 
Der anvendes data for kvinder i Egedal Kommune - ikke et landsgennemsnit. Fertilitetsniveauet varierer - 
selv inden for en kommune, hvorfor der anvendes data fra delområderne. Der er indregnet en generel 
stigning på 2 % i fertilitetsniveauet i hele perioden. Efter flere års fald i antal fødsler ventes nu et stigen-
de fødselsniveau. Det skyldes dels boligindflytningsplanen, men også, at de historiske tal viser en stigen-

de fertilitet i Egedal Kommune. 

 
Dødsfald 
Den aldersbetingede dødelighed svarer til antal døde i en aldersgruppe i forhold til antal personer i den 
pågældende alder. Der anvendes landsdata korrigeret for egedals dødshyppighed. 
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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, Bibliote-
kerne, og Den Tværfaglige Myndighed. 
 
Primære opgaver 

Center for Borgerservice varetager: Visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemid-
ler og Specialundervisning, offentlige ydelser og integration og hjerneskade koordinering. Biblioteker, 
og kulturelle arrangementer tilknyttet bibliotekerne; Ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside. End-
videre er Center for Borgerservice borgernes indgang til Egedal kommune, via Borgertorvet og Callcen-
ter. 
 

Politiske udvalg 
 Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget. 

 

2. Strategi og resultatmål 
Strategiske mål for budgetperioden (2016-19) 

 CBS har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt effektivisering i organisationen og 

på tværs af organisationen i Egedal kommune. 
 Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune. 

 
 Særlige fokusområder 

 Opbygge borger service opgaver på Bibliotekerne, her i pas og kørekort på Smørum Bibliotek. 
 Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok, til at kunne rumme nye borgere 

/flygtninge. 

 I samarbejde med CSO, implementere ”Det gode hverdagsliv”. 

Finansielle mål:   Budgetafvigelser på max +/- 2 % på områdeniveau med undtagelse af om-
råderne Bibliotekerne og Borgertorvets konto 6 (lønninger) en budgetafvi-
gelser på max +/- 4 %. Integrations- og Fritvalgsområdet kan som følge af 
aktivitetsudvidelser stige med 5 %. 

Ikke-finansielle mål:  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser Center for Borgerservices bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

Løn 49.289 51.789 51.787 51.245 50.874

Øvrige udgifter 185.492 242.128 249.301 253.855 256.921

Udgifter totalt 234.781 293.917 301.087 305.100 307.795

Indtægter totalt -16.280 -16.790 -17.132 -15.976 -14.691

Centerets nettobevilling i alt 218.501 277.127 283.955 289.124 293.104

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

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

23



Budgetnotat 2016-19  Center for Borgerservice 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

Tabel 3 viser Center for Borgerservices ramme fordelt på rammer. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

Tabel 4 viser Center for Borgerservices udmøntning af prioriteringsforslag på rammer 

 

 
 
  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

Erhvervs- og Kulturudvalget 17.448 16.663 16.663 16.663 16.663

Social- og sundhedsudvalget 216.567 260.464 267.292 272.461 276.441

Centerets nettobevilling i alt 234.015 277.127 283.955 289.124 293.104

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på udvalg

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt 127.813 129.493 131.985 133.684 133.626

Bibliotekerne og Borgertorvet 33.062 31.734 31.894 31.894 31.894

Den Tværfaglige Myndighed 73.140 115.900 120.075 123.546 127.584

Centerets nettobevilling i alt 234.015 277.127 283.954 289.124 293.104

Tabel 3 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på rammer

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Den Tværfaglige 

Myndighed

CBS16-01:Ændring i tiden i pakkerne 

til personlig og praktisk hjælp

Løn: 

-5.000  -5.000  -5.000  -5.000  

CBS16-02 Velfærdsteknologisk 

indsats (Medicinbokse)

Øvrige udgifter:

170      50        50        50        

CBS16-03:Rengøringsgrundydelsen 

justeres og indarbejdes i 

kvalitetsstanden

Løn: 

-801     -1.251  -1.251  -1.251  

Udvidelse Løn: -5.631  -6.201  -6.201  -6.201  

Udgifter -      -      -      -      

Indtægter: -      -      -      -      

Total reduktion: -5.631  -6.201  -6.201  -6.201  

Effektivisering

Den Tværfaglige 

Myndighed

CBS16-05 D:Hurtigere opfølgning - 

tættere visitation

Løn: 
-1.000  -1.000  -1.000  -1.000  

Total effektivisering: -6.631  -7.201  -7.201  -7.201  
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Budgettet for 2016 udgør 277 mio. kr. og er dermed 43,1 mio. kr. større end korrigeret budget 2015.  

Forskellen vedrører primært budget der er  overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfagli-
ge Myndighed 41,4 mio. kr. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområdet vedrø-
rende udgifter til personlig pleje og praktisk bistand samles i Den Tværfaglige myndighed således, at det 
er både budget til de private leverandører og den kommunale leverandør, som ligger her.  
 
På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk bistand, hvil-

ket skyldes den demografiske udvikling. 
 
Netto ses et fald i Bibliotekerne og Borgertorvet, hvilket dels skyldes indarbejdelse af indtægtsbudget for 
bl.a. gebyrer og herudover ses en stigning på Borgertorvet på 0,5 mio. kr. der vedrører aktivitetsstigning 
til kropsbårne hjælpemidler. 
 

Budgettet for Ledelse og Sekretariat og Borgerkontakt udgør 129,5 mio. kr. og er dermed 1,7 mio. kr. 
større end budget 2015.  
Forskellen vedrører primært stigning i budgettet øget budget til hjælpemiddeldepotet. 

 
Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive 

afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,25 mio. kr. På aktiviteterne 

integration og fritvalgsområdet vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på hhv. 4 % og 5 % i 
forhold til budgettet, dog minimum 0,25 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikker-
hed omkring antallet af borgere eller andet. 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antallet af ældre bor-
gere 

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 Administrativ 
Service. Center for Borgerservice fungerer som bestiller på både den 
kommunale og for de private leverandører. Opgaverne er i udbud for De 
private leverandører og resultatet heraf vil få fuld gennemslagskraft i 
2016. 
Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 

pr. 28.02.2015. Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på 
baggrund af den procentvise fordeling for 2014. 

2. Timepriser på Frit-
valgsområdet 

Som ovenfor nævnt implementeres udbud på Fritvalgsområdet, hvorfor 
der pr. ultimo 2015 og frem vil være to nye timeprisstrukturer fra to priva-
te leverandører. Fra 2016 vil der også skulle ske afregning pr. visiteret 
time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform. 

3. Antallet af borgere 
tilkendt Førtidspensi-
on 

Det er vurderet at antallet af borgere som tilkendes Førtidspension, for 
2016 vil være 25. Vurderingen er på baggrund af erfaringer fra 2014 og 
2015. Det er kun et skøn, og er afhængigt af vurdering fra Jobcenteret. 
Der er pr. ultimo maj 2015 opgjort 1.086 borgere som modtager førtids-
pension. 

4. Integration boligpla-
cering og introdukti-
onstilbud 

Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune forventer i 
2015 at skulle modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret 
for 2015. Egedal skulle ved budgettets vedtagelse modtage 51 i 2015. I 
januar blev den nye kvote udmeldt på 134 flygtninge.  
Antallet af flygtninge er steget massivt siden 2007. Den udmeldte kvote 
for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af 

året. 

5. 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 sygehu-
sene, samt af den demografiske udvikling. I 2015 gennemføres en økono-

misk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere 
synlig. 

6. Hjælpemidler Ca. 1.570 borgere får bevilliget kropsbårne hjælpemiddel, og ca. 43 borge-
re forventes at modtage tilskud til handicapbil. 
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 

 

 
 

Udgifter 

Udgiftsbudgettet udgør 293,9 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 51,8 mio.kr.  

 

Periodiseringen af lønbudgettet – der udgør 51,8 mio. kr., er foretaget så der i 

april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget høj-

de for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere.  

 

 
Øvrige udgifter 
Driftsudgiftsbudgettet udgør 242,1 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele.  

 
Figur 2 - Forventet niveau for indtægter 2016 

 

 
 
Indtægter 
Indtægtsbudgettet udgør -16,8 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele.  

Dog forventes endelig statstilskud at blive modtaget i december. 
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3.4 Risici 
 
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Førtidspensi-
on 

Prognosen som er baseret 
på erfaring for 2014 og 2015 
viser, at der kan være en 
risiko for, at disse to år af-
spejler den nye lovgivning 
som trådte i kraft pr. 1. ja-

nuar 2014. Formålet har 
været at sætte andre tiltag i 
værk før pensionstilkendel-
se. Risikoen er nu, at de 
borgere som har været i 

sådanne tiltag, og stadig 
ikke har fået det væsentlig 

bedre nu tilkendes pension. 
Der er budgetteret med 25 
tilkendelser, men der kan 
være risiko for et niveau på 
omkring 35 til 40 i 2016 

12 personer x 
en gennem-
snitlig ydelse 
på ca. 80.000, 
men udviklin-
gen følges 

nøje. 

At budgettet 
via opfølgnin-
gen følges nøje 
og det bliver 
vurderet om 
der kan ske 

finansiering fra 
andre områder.  

Ledelse og Se-
kretariat 

2. Førtidspensi-
on - refusi-
onsomlæg-
ning 

Lov om ændret refusionsom-
lægning blev vedtaget med 
virkning fra 1.januar 2016. 
Merudgiften, som følge af 
lavere refusionssats er bud-
getlagt ens ud i budgetover-
slagsårene. 

 Udgiftsniveauet 
skal følges nøje 
i samarbejde 
med Udbetaling 
Danmark.  Der 
kan være risiko 
for budgettil-

pasning i over-
slagsårene. 

CBS Ledelse og 
Sekretariat 

3. Hjælpemid-

deldepotet 

Budgettet er genereret på 

baggrund af budget 2014 og 
2015. Erfaring har vist at 

aktivitetsstigning i den grad 
er højere, end vi har kunnet 
forudsige. Dette skyldes 
bl.a. Region Hovedstadens 
ændringer omkring udskriv-
ninger fra sygehusene, her-
under hvad man forventer 

kommunerne tager sig af. 
Revisionsfirmaet PWC er 
købt til en analyse af områ-
det. Analysen forventes fær-
dig medio 2015. 
 
Såfremt borgerne bliver 

mere plejekrævende, vil der 

ydermere være behov for 
flere APV-hjælpemidler til 
hjemmeplejeleverandørerne. 
Borgere, som får bevilliget 
et rehabiliteringsforløb, kan 

også få behov for et person-
ligt hjælpemiddel efter endt 
forløb, hvis borgeren efter 
endt forløb helt eller delvist 
er selvhjulpen, ved brug af 
et personligt hjælpemiddel. 
 

 Udviklingen i 

aktiviteterne 
kan ses som 

forebyggende i 
forhold til at 
gøre borgerne 
mere selvhjulp-
ne og dermed 
undgå pleje og 
praktisk hjælp.  

 
Det kan blive 
nødvendigt, 
med mindre 
serviceniveauet 
skal forringes, 
at tilføre yderli-

gere budget til 

området.  

Ledelse og Se-

kretariat 
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4. Integration 

boligplacering 

Egedal Kommune, baserer 

prognosen på udmelding fra 
Udlændingestyrelsen. Denne 
prognose har, grundet det 
pres der generelt er på om-
rådet, ændret sig løbende i 

særdelshed inden for det 
sidste år. For at kunne mod-
tage flere end 150 flygtninge 
om året, vil Egedal Kommu-
ne ud over de investeringer 
der er foretaget i kommuna-

le bygninger og pavilloner, 
ud at etablere flere pladser. 
En plads i gennemsnit koster 
netto kr. 60.000 kr. om året. 
Det forventes at den strategi 
der er udarbejdet i 2015, vil 

kunne rumme en årlig mod-

tagelse på 150 flygtninge. 

Antal flygtnin-

ge over 150 x 
60.000 kr. 

 Center for Bor-

gerservice 

5. Forekomst af 
diabetes   

Risikoen for sammensætnin-
gen af borgere med diabe-
tes, kan give øget omkost-
ninger på tilkendelser af 

ben- og armproteser  
 
 

Beløb varierer 
men det ople-
ves at prote-
ser bliver 

mere avance-
ret og dermed 
øges omkost-
ningerne.  
I 2016 bud-
getlægges 
med 713 per-

soner til en 
gennemsnits-
pris på 2.780 
kr. 

Sundhedscen-
teret varetager 
projekter om-
kring oplysning, 

samt informati-
on til borgere-
ne. Endvidere 
er der er tæt 
samarbejde 
omkring visite-
ring af prote-

ser, således at 
borgeren får 
den bedst muli-
ge hverdag, 
sammenholdt 

med udgiften.  

Borgertorvet 

6. Udvidelse af 
servicen på 
biblioteksom-
rådet 

I forbindelse med genåbnin-
gen af Stenløse Bibliotek, 
kan der vise sig merudgifter 
til personale, aktiviteter og 
materialer, som ikke er bud-
getlagt. Det kan betyde en 

samlet serviceforringelse for 
hele biblioteksvæsnet i Ege-
dal Kommune 

Omkostnin-
gerne kan 
stige med ca. 
700.000 kr. 
pr. år. 

Effektiviserin-
ger, øget vagt-
belastning, 
færre indkøb og 
aktiviteter pr. 
bibliotek. 

 

Bibliotekerne 
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Anlægsbudget 

3.5 Anlægsbudget 
Tabel 5 angiver anlægsbudgettet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

3.6 Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger 
Tabel 6 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

Der er på baggrund af strategien for flygtningeboliger, der blev godkendt på Byrådsmødet den 

24. juni 2015, givet anlægsbevilling til etablering af 63 midlertidige boliger, hvoraf 33 er plan-

lagt til udførelse i 2015 og 30 er planlagt til 2016. Bevillingen i 2016 er fordelt med 10 pavil-

lonpladser i Smørum til 2,1 mio. kr. og ombygning af 21 boliger i Sandbjergcenteret til 4,5 

mio. kr. 

 

  

Tabel 5 Anlægsbudget for Center for Borgerservice

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 6.500 6.705 0 0 0
0

Fagcentrets anlægsbudget i alt 6.500 6.705 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 6 Anlægsbudget for Center for Borgerservice

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

63 midlertidige flygtningeboliger 6.500 6.705 0 0 0

Centrets nettobevilling i alt 6.500 6.705 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.7 Periodiseret anlægsbudget 

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget   

 

 
 

Ombygning af 21 plejeboliger i Sandbjergcenteret forventes betalt i marts (4,5 mio. kr.) og 

pavillonpladserne i Smørum i april (2,1 mio. kr.). Periodiseringen af anlægsbudgettet er akti-

vitetsbaseret. 

 

 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000

 4.500.000

 5.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 midlertidige flygtningeboliger
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Center for Borgerservice 
Ledelse og Sekretariat  

 

1. Ledelse og Sekretariats opgaver 
Primære aktiviteter  

Ledelse af Center for Borgerservice, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og øko-
nomi. 

 Centerchef samt afdelingsledere betjenes i forhold til personalemæssige forhold så som indberet-
ninger, ny ansættelser, og andre personalemæssige forhold. Diverse ad hoc opgaver af forskellig 

karakter for den enkelte afdelingsleder. 
 Administration, økonomi, betaling af regninger og Administrationssager, det vil sige, borgere som 

får administreret deres økonomi. Udarbejdelse af mål- og budgetopfølgning, og ledelsestilsyn for 
ledelsen. Diverse økonomiske analyser, heri analyser på ældreområdets aktivitetsniveau. Vareta-
gelse af administrative opgaver omkring boligvisitation i forhold til ældre og almene boliger ud fra 

Egedal kommunes kvote. Sikre ad hoc administrative opgaver omkring afdelingslederne. Vareta-
gelse af administration af personalesystem for afdelingslederne.  

 Koordinering og administration af flygtninge boliger, heri planlægning og strategisk udvikling i 
forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge. 

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

 Opkrævning for Egedal kommune via debitorsystem. Opkrævningen administrerer og afstemmer 

kommunens tilgodehavender på en række områder, heri at rykke og at videresende til skat. 
 Projektledelse, i Centeret samt til tværfaglige opgaver på tværs af hele Egedal kommune. 
 Medfinansieringsopgaver, som er opgaver der varetages af Udbetaling Danmark, såsom førtids-

pension, barsels dagpenge m.m.  
 Hjælpemiddeldepot 

 
2. Resultatmål 
Fagområdets fokusområder: 

 Analyseværktøj på Kontanthjælp 

 Evaluering af ny organisationsstruktur 

 Implementering af konsekvenser i forhold til ”Parat til fremtiden” 

 Strategi i forhold til placering af flygtninge, midlertidigt og permanent 

Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af området 
under Øvrige driftsudgifter, der indeholder integrationsboliger, hvor budgetaf-
vigelsen må udgøre 5 %, svarende til ca. 100.000 kr. på udgiftssiden. 

Ikke-finansielle 
mål: 
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3. Driftsbudget 
 

3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budgettet for Ledelse og Sekretariats 
bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser områdets driftsbudget fordelt på 
de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  (i 2016-priser) 

 

Budgettet for 2016 udgør 129,5 mio.kr. og er dermed 1,7 mio. kr. større end budget 2015.  
Forskellen vedrører stigning i budgettet til integrationsudgifter, hjælpemiddeldepotet, tolkeudgifter og 
lægeerklæringer samt faldende indtægter i forbindelse med refusionsreformen, der træder i kraft pr. 1. 
januar 2016. 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antallet (mængde) 
af borgere tilkendt 

Førtidspension 

Antallet af borgere som ny tilkendes Førtidspension, er for 2016 vurderet til 
at være 25. Dette på baggrund af erfaringer fra 2014 og 2015. Det er dog 

kun et skøn, og er afhængig af vurdering m.m. fra Jobcenteret. 

2. Frederiksund/Egedal 
hjælpemiddeldepot 

§ 60 selskab 

Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund. Hjæl-
pemiddeldepotet A/S har estimeret et budget på 5.062 mio. kr. 

3. Integration bolig-
placering 

Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune har i 2015 skulle 
modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret. Egedal skulle 
ved budgettets vedtagelse modtage 51 personer i 2015, hvor deri januar 
blev udmeldt nye kvote på 134 flygtninge. Dette giver udfordringer omkring 

placering samt antal i forhold til det oprindelige budget. 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Ledelse og Sekretariat

Løn 7.860 8.719 8.680 8.062 7.620

Øvrige udgifter 127.937 129.641 132.515 134.831 133.929

Udgifter totalt 135.797 138.360 141.195 142.893 141.549

Indtægter totalt -7.985 -8.867 -9.209 -9.209 -7.923

Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 127.812 129.493 131.986 133.684 133.626

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

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 

Ledelse og Sekretariat

Sekretariat og ledelse 14.369 14.905 14.350 13.732 13.289

Begravelseshjælp 707 639 639 639 639

Førtidspension 86.252 88.359 90.902 91.967 93.481

Boligydelse og boligsikring 19.493 19.881 20.729 21.979 21.979

Øvrige driftsudgifter 6.991 5.709 5.366 5.367 4.238

Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 127.812 129.493 131.986 133.684 133.626

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1. Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i 2016.  

1.000 kr. 
 

 

 
 
 

Løn: 

Periodiseringen af lønbudgettet – der udgør 8,7 mio. kr. - er foretaget så der i april er der taget højde for 
udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle med-
arbejdere.  
 
Øvrige udgifter: 
Driftsudgiftsbudgettet udgør 129,6 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 84 % af 

budgettet er udgifter til førtidspension og boligydelser, hvor der udbetales til borgerne hver måned.  
 
Indtægter: 

Indtægtsbudgettet udgør -8,9 mio.kr og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 75 % af ind-
tægtsbudgettet er betaling fra andre kommuner for udlæg af førtidspension 

 

3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Førtidspension Prognosen som er base-
ret på erfaring for 2014 
og 2015. Her kan der 
være en risiko på at 
disse to år afspejler den 
nye lovgivning som 

trådte i kraft pr. 1. ja-

nuar 2014. Formålet har 
været at sætte andre 
tiltag i værk før pensi-
onstilkendelse. Risikoen 
er nu at de borger som 
har været i sådanne 

tiltag og stadig ikke har 
fået det væsentlig bedre 
nu tilkendes pension. 
Der er budgetteret med 
25 tilkendelser, vi for-
venter ud fra de fire 

12 personer 
x en gen-
nemsnitlig 
ydelse på 
ca. 88.136 
Udviklingen 

følges nøje. 

 
 

At budgettet via 
opfølgningen føl-
ges nøje og det 
bliver vurderet om 
der kan ske finan-
siering fra andre 

områder 

Ledelse og 
sekretariat 
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første måneder af 2015, 

at vi må forvente et 
niveau på omkring 35 til 
40 i 2016 

2. Førtidspension - 
refusionsomlægning 

Lov om ændret refusi-
onsomlægning blev ved-
taget med virkning fra 
1.januar 2016. 
Merudgiften, som følge 
af lavere refusionssats 

er budgetlagt ens ud i 
budgetoverslagsårene.  

 Udgiftsniveauet i 
overslagsårene 
skal følges nøje i 
samarbejde med 
Udbetaling Dan-
mark.  Der kan 

være risiko for 
budgettilpasning i 
overslagsårene. 

CBS Ledelse 
og Sekretari-
at 

3. Integration bolig-
placering 

Egedal kommune, base-
rer prognosen på ud-
melding fra Udlændin-

gestyrelsen. Denne 
prognose har grundet 

det pres der generelt er 
på området ændret sig 
løbende, i særdelshed 
inden for det sidste år. 

  
For at kunne modtage 
flere end 150 flygtninge 
om året, skal Egedal 
kommune ud over de 
investeringer der er 
foretaget i kommunale 

bygninger og pavilloner, 
ud at etablere flere 
pladser. En plads i gen-
nemsnit koster netto kr. 
60.000,- om året (bo-
lig), vi forventer at den 

strategi der er udarbej-

det i 2015, vil kunne 
rumme en årlig modta-
gelse på 150 flygtninge. 

Antal flygt-
ninge over 
150 x 

60.000 

 CBS 

4. Integration, tolke-
bistand og lægeerklæ-

ringer 

Udover ovennævnte 
risiko i forbindelse med 

boligplacering, vil udgif-
terne til tolkebistand og 
lægeerklæringer også 
stige.  

Antal flygt-
ninge over 

150 til Tol-
kebistand x 
1.534 kr. 
og antal 
flygtninge 
over 150 til 
lægeerklæ-

ringer 2.438 
kr. 

 CBS 
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4. Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat 
 

4.1 Begravelseshjælp 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Begravelseshjælp 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Begravelseshjælp Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2014. Det er for-

muegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse der udbetales. Området reguleres 
efter Sundhedslovens § 257. Fra 1. maj 2015 overgår opgaven til Udbetaling 

Danmark, men der er fortsat 100 % kommunal medfinansiering. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Begravelseshjælp 

 

Figur 2. Forventet udgiftsniveau for begravelseshjælp 2016 

 

 
 
 

Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele, på baggrund af forbrugsmønster i 2014 

 

4.2 Førtidspension  

4.2.1 Aktivitetsbudget for Førtidspension for 2016 

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Førtidspension  

 

 
  

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp 223 2,87 640

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Førtidspension

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Førtidspension

Foranstaltninger til førtidspension med forskellig medfinansieringsandel 1086 81.362 88.359
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Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 
 

Aktivitetsbudget for 

Førtidspension - til-
kendt før 1. januar 
1999 

Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris 

og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2014. 
Der forventes uændret antal personer fra 2014 til 2016, iflg. udtræk fra KMD`s 
budgetstøtteliste.  
 
Højeste/mellemste (skattepligtig)     95 borgere á 67.863 kr. = 6.447 mio.kr. 
Højeste/mellemste  (skattefrit)          95 borgere á 17.270 kr. =1.641 mio. kr. 
Invaliditetsydelse (skattefrit)              5 borgere á 22.040 kr. = 0,110 mio. kr. 

Almindelig/forhøjet(skattepligtigt)   18 borgere á 66.660 kr. = 1.200 mio. kr. 
Almindelig/forhøjet (skattefrit)            18 borgere á 9.490 kr. = 0.171 mio.kr. 
Betaling fra kommuner                   17 borgere á 108.530 kr. = 1.845 mio. kr. 
Betaling fra kommuner                10 borgere á -102.190 kr. = -1.022 mio. kr. 
Netto budget                                                                       = 10.392 mio.kr. 

Førtidspension til-

kendt mellem 1/1-

1999 – 31/7-2002 
 

Der er kommunal medfinansiering på 65 % af den samlede udgift. Enhedspris 

og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2014. 

Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 11 sager iflg. ud-
træk fra KMD´s budgetstøtteliste. 
 
Højeste/mellemste (skattepligtig)149 borgere á 77.382 kr. =   11.530 mio.kr. 
Højeste/mellemste (skattefrit) 149 borgere á 20.430 kr.=         3.044 mio. kr. 

Invaliditetsydelse (skattefrit) 17 borgere  á 23.730 kr. =            0,403 mio. kr. 
Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 16 borgere á 75.040 kr.=      1.200 mio. kr. 
Almindelig/forhøjet (skattefrit) 16 borgere á 11.800 kr. =            0.189 mio.kr. 
Betaling fra kommuner         8  borgere á 133.740 kr. =             1.070 mio. kr. 
Betaling fra kommuner         4  borgere á -94.510 kr. =           -0.378  mio. kr. 
Netto budget =                                                                       17.058 mio.kr. 
 

Førtidspension til-
kendt fra 1/1-2003  
 

Der er kommunal medfinansiering på 35 % af den samlede udgift. Enhedspris 
og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de to 
første måneder i 2015. Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald 
på 25 sager pga. overgang til folkepension 
 

Førtidspension 35%    514 borgere á 115.628 kr. =                 59.433 mio. kr. 

Førtidspension 50%                       1 borger  á 74.430 kr. =        0.074mio. kr. 
Betaling til kommuner         59  borgere á 136.230 kr. =           1.070 mio. kr. 
Betaling fra kommuner 24 borgere á -130.000 kr. =                -3.120  mio. kr. 
Netto budget                                                                           57.457 mio.kr. 

Førtidspension til-

kendt fra 1. juli 2014 

I forbindelse med refusionsomlægningen, (der træder i kraft pr. 1.januar 2016) 

er det skønnet at der til kommunal medfinansiering med  hhv. 20%, 60%, 70% 
og 80% vil være afsat et budget på 0,34 mio. kr.  
Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80% de første fire uger, 70% fra uge 5-
26, 60% fra uge 27-52 og 20% efter uge 52.  
Fordeling af antal borgere på de respektive refusionssatser vil i samarbejde 
med Udbetaling Danmark blive beregnet i det videre budgetarbejde. 
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4.2.2 Periodiseret budget for Førtidspension 

Figur 3. Forventet udgiftsniveau for førtidspension 2016 
 

 
 

Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele, på baggrund af forbrugsmønsteret i 2014 

 

4.3 Boligydelse og boligsikring 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Boligydelse og boligsikring 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 
 

1. Boligydelser til 

pensionister 

Der er kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og 

gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de tre første 
måneder af 2015, dog med en aktivitetsudvidelse af 26 helårsplejeboliger i marts 
2016. 
 
Tilskud til lejere                               663 borgere á 9.690 kr. =6.426 mio.kr. 

Lån til ejere af én familiehuse                 3 borgere á 8.510 kr.     =  0.026 mio. kr. 
Tilskud til andelshavere                       67 borgere á 2.880 kr.     =    0,193 mio. kr. 
Lån til andelshavere                            69 borgere á 6.060 kr.       =   0.418 mio. kr. 
Tilskud, lejebetaling i ældreboliger 281 borgere á 13.907 kr.     =   3.908 mio.kr. 
Betaling til kommuner                   49 borgere á 12.520 kr.          =   0.613 mio. kr. 
Betaling fra kommune                         105 borgere á -14.090 kr.   =   -1.4  mio. kr.  
Netto budget                                                                      10.184 mio. kr.   

2. Boligsikring Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og 
gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 måne-
der af 2015 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i Veksø og 
Egedal by. 

Almindelig boligsikring                    825 borgere á 9.908 kr. =8.174 mio.kr. 

Tilskud til lejere - førtidspension 110 borgere á 13.740 kr.     =  1.512 mio. kr. 
Lån til andelshavere - førtidspension 1 borgere á 10.000 kr  .   =   0,010 mio. kr. 
Netto budget                                                                        9.696 mio.kr. 

 

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Boligydelse og Boligsikring

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Boligydelse og Boligsikring

Boligydelse og boligsikring 19.881
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4.3.1 Periodiseret budget for Boligydelse og boligsikring 

Figur 4. Forventet udgiftsniveau for boligydelse og boligsikring 2016 
 

 
Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele, på baggrund af forbrugsmønsteret i 2014. I juni 

og i december måned opkræves betaling fra andre kommuner. 
Budgettet til boligydelse stiger fra marts 2016 idet antallet af plejeboliger stiger hvilket har konsekven-
ser for udgifter til boligydelse.  

 

4.4 Øvrige driftsudgifter 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter 

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Øvrige driftsudgifter 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 
 

1. Beboelse 
 
 

 
 

 

 
 

2. Driftssikring af boliger 

 
 

3. Hjælpemiddeldepot 
 

 
 
 

Budgettet til beboelse, udgør netto                                 0,602 mio.kr.  
Udgiftsbudgettet er på 2,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet 
er på -2,0 mio.kr. Indtægterne er huslejeindtægter. I tilfælde 
af tomgang i boligerne, vil der være 100 % statsrefusion 
Budgettets forudsætninger er dels forbrugsmønsteret 
i 2014, sammen med budgetudvidelse til flygtninge- 

pavilloner der blev bevilliget i marts 2015. 
 
Budgettet til driftssikring af boliger udgør                       0.045 mio. kr. 

og er videreført fra budget 2015 
 
Budgettet Hjælpemiddeldepotet udgør                            5.061mio. kr.  
Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab 

med Frederikssund. Hjælpemiddeldepotet A/S har 
 estimeret et budget på 5.061 mio. kr. (16-pris) 
 
Netto budget                                                               4.699 mio. kr.  

0

500

1.000

1.500

2.000

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Boligydelse og boligsikring

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Øvrige driftsudgifter

Beboelse 602

Driftssikring af boligbyggeri 45

Hjælpemiddeldepot 5.061
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4.4.2 Periodiseret budget for Øvrige driftsudgifter 

Figur 5. Forventet udgiftsniveau for øvrige driftsudgifter 2016 
 

 
 

Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2014. Det er aftalt med hjælpe-
middeldepotet, at der udover efterregulering i januar måned, skal fremsendes afregning fire gange 
årligt.   
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Center for Borgerservice 
Bibliotekerne og Borgertorvet 
 

1. Bibliotekernes primære opgaver 
Primære aktiviteter 

 

 Bibliotekerne 
           Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, biblioteket i  

           Stenløse Kulturhus samt biblioteksfilialen i Ganløse. Udover formidling og udlån af litteratur, mu- 
           sik og film, tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrange- 
           menter som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitu- 
           tioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og vok- 
           sne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. Derudover samarbejder biblioteket  
           med Borgertorvet om at løse Borgerserviceopgaver som f.eks. brevafstemning, udstedelse af  

           NemID m.m. 
           Bibliotekerne har også ansvar for drift og udvikling af kommunens og bibliotekets hjemmesider. 

 

 Borgertorvet 

           Kommunens fysiske indgang via Servicecirkel og Callcenter, hvor borgeren kan straksafklares i  
           forskellige spørgsmål vedrørende den offentlige service og kan få løst en række serviceopgaver  
           som f.eks.: 

o Udstedelse af pas / kørekørt 

o Hjælp til digital Forskudsregistrering 

o Tildeling af kropsbårne hjælpemidler 

o Folkeregister og sygesikring 

o Indskudslån  
 

2. Resultatmål 
 
Fagområdets fokusområder 

 

 Identificering og implementering af fællesopgaver i forbindelse med sammenlægningen af Bibliote-

kerne og Borgertorvet.  

 Udviklingen af de to hjemmesider (kommunens og bibliotekernes) med fokus på brugervenlighed og 

gennemsigtighed. 

 Bibliotekernes fokus vil ligge på Biblioteket i Stenløse Kulturhus, med henblik på at udvikle et spæn-

dende bibliotekstilbud i samråd med brugerne og det øvrige Kulturhus. 

 Borgertorvet har fokus på oprettelse af nyt callcenter, fælles kommunalt telefonisamarbejde, kom-
petenceudvikling af medarbejderne til yderligere straksafklaring samt ”den gode borger kommunika-

tion” 

Finansielle mål: For Borgertorvets konto 6 (lønninger) en budgetafvigelser på max +/- 4 % 
For Borgertorvets konto 5 (kropsbårne hjælpemidler) en budgetafvigelse på 
max. +/- 2 % 
 
For Bibliotekerne en samlet budgetafvigelse på max +/- 4 % 

  
 

Ikke-finansielle mål: Ultimo 2016 skal Borgertorv og Biblioteker har identificeret og implemente-
ret mindst 5 fællesopgaver. 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Tabel 1 viser Bibliotekernes og Borgertorvets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og ind-

tægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

 

Tabel 2 Bibliotekernes og Borgertorvets budget fordelt på områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

Budgettet for 2016 udgør 31,7 mio.kr. og er 1,3 mio. kr. lavere end budget 2015 
Forskellen vedrører indarbejdelse af indtægtsbudget for arrangementer, bogsalg og erstatninger på Biblio-
tekerne på  hhv. 0,243 mio. kr. og lønrefusion på 0,291 mio.kr. I alt 0,534 mio. kr.  
Herudover er der i forbindelse med omorganisering i Center for Borgerservice og Rådhuseffektivisering 
sket en lønreduktion på 1,383 mio. kr. Som konsekvens af omorganiseringen er der ikke omplaceret 

driftsmidler, hvilket vil indgå i det videre budgetarbejde. 
Området for de kropsbårne hjælpemidler er tilført 0,8 mio.kr. hvilket skyldes aktivitetsstigninger på stomi, 
diabetes og dropfodsstimulatorer. 
  
 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Bibliotekerne og Rådhustorvet

Løn 17.850 17.086 17.086 17.086 17.086

Øvrige udgifter 14.607 15.505 15.665 15.665 15.665

Udgifter totalt 32.457 32.591 32.752 32.752 32.752

Indtægter totalt -327 -858 -858 -858 -858

Bibliotekerne og Rådhustorvet 

nettobevilling i alt
32.130 31.734 31.894 31.894 31.894

Tabel 1 Driftsbudget for Bibliotekerne & Borgertorvet fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 

Bibliotekerne og Rådhustorvet

Bibliotekerne 15.976 15.878 15.878 15.878 15.878

Borgertorvet 7.637 6.375 6.375 6.375 6.375

Kropsbårne hjælpemidler 8.517 9.481 9.641 9.641 9.641

Bibliotekerne og Rådhustorvet 

nettobevilling i alt
32.130 31.734 31.894 31.894 31.894

Tabel 2 Driftsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Bibliotekerne løn-
ninger 

2. Bibliotekerne ind-
køb af udlånsma-
terialer 

3. Borgertorvet løn-

ninger 
4. Kropsbårne hjæl-

pemidler 

Budget 2015  
 
Budget 2015 reduceret med netto 0,243 mio. kr. Indtægtskonti som er blevet 
budgetlagt. 
 
 

Budget 2015, reduceret med 0,700 mio.kr. som tilpasning i forbindelse med 
ny organisering i Center for Borgerservice. 
Budget 2015 samt en aktivitetsbaseret budgetudvidelse på 0,900 mio.kr.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 

Løn 
Periodiseringen af lønbudgettet – der udgør 17,1 mio. kr. - er foretaget så der i april er 
taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling 
af 6. ferieuge til nogle medarbejdere.  

 

 

Øvrige udgifter 
Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,5 mio. kr. og den største andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er 
konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder.  

 
Indtægter 

Indtægtsbudgettet udgør -0,9 mio. kr. og er periodiseret konkret pr. aktivitet, i de måneder hvor ind-
tægterne historisk opkræves. I december modtages statstilskud vedr. refusion af servicejob. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr.   

 

 
 

Biblioteker 
Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,5 mio. kr. En andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete 
aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder.  
 

Borgertorvet 
Budgettet udgør 6,4 mio.kr. og vedrører løn. Periodiseringen er foretaget så der i april er taget højde 
for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle 
medarbejdere.  
 
Kropsbårne hjælpemidler 
Budgettet udgør 9,5 mio. kr. og er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret for 2014  

 

3.4 Risici 
 
Bibliotekernes og Borgertorvets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Forekomst af 
diabetes   

Risikoen for sammensætnin-
gen af borgere med diabe-

tes, kan give øget omkost-
ninger på tilkendelser af ben 
og arm proteser  
 
 

Beløb varierer 
men det ople-

ves at prote-
ser bliver 
mere avance-
ret og dermed 
øges omkost-
ningerne 

Sundhedscen-
teret varetager 

projekter om-
kring oplysning, 
samt informati-
on til borgere-
ne. Endvidere 
er der tæt 
samarbejde 

omkring visite-
ring af prote-
ser, således at 
borgeren får 
den bedst muli-

ge hverdag, 
sammenholdt 

med udgiften.  

Borgertorvet 

2. Udvidelse af 
servicen på 
biblioteksom-
rådet 

I forbindelse med genåbnin-
gen af Stenløse Bibliotek, vil 
der vise sig merudgifter til 
personale, aktiviteter og 

materialer, som ikke er bud-
getlagt. Det kan betyde en 
samlet serviceforringelse for 
hele biblioteksvæsnet i Ege-
dal Kommune 

700.000 kr. 
pr. år. 

Effektiviserin-
ger, øget vagt-
belastning, 
færre indkøb og 

aktiviteter pr. 
bibliotek. 
 

Bibliotekerne 
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3. Indtægts-

budgetter: 

Biblioteket har p.t. på sit 

budget,  tre indtægtskonti 
hvoraf kun gebyrkontoen 
har været budgetlagt. 
De to resterende konti som 
er ”indtægter for bortkomne 

og ødelagte materialer”, 
samt ”billetindtægter fra 
voksenarrangementer og 
salg af kasserede materia-
ler” har biblioteket hidtidig 
kunne anvende til flere / 

dyrere arrangementer, samt 
at indkøbe specielle materia-
ler som f.eks. i 2015, hvor vi 
har købt nye sprogkurser i 
dansk. 
Derudover er der en stor 

risiko for at de budgetterede 

beløb er for højt sat, fordi  
de er budgetlagt efter 2014 
regnskabet hvor biblioteket 
havde ekstra store indtæg-
ter på inkasso grundet ind-
drivelse fra tidligere år. 

Fra 2016 bli-

ver disse to 
konti budget-
lagt med hen-
holdsvis -
115.000 kr. 

og -128.000 
kr. I alt 
-243.000 kr. 

En reducering 

af Bibliotekets 
budget med 
tilsvarende 
beløb, som vil 
betyde en re-

duktion i den 
service vi kan 
tilbyde borger-
ne. 
Eller at biblio-
tekets udgifts-

budget bliver 
tilført tilsvaren-
de beløb – eller 
beløbet ned-
sættes. 

Bibliotekerne 

 

4. Driftsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet 
 
4.1 Bibliotekerne og Borgertorvet 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet i 2016 

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Bibliotekerne og Borgertorvet 

 

 
 
 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 
 

1. Kropsbårne 
hjælpemidler 

626 Ortopædiske hjælpemidler til en gennemsnitspris á 4.942 kr. 
15 dropfodsstimulatorer á 50.000 kr. pr. stk. 
15 Parykker á 4.560 kr. pr. stk.  
177 stomi-hjælpemidler til en gennemsnitspris á 19.900 kr.  
713 diabeteshjælpemidler til en gennemsnitspris á 2,780 kr. 

 
Enhedsprisen på parykker, stomi- og diabeteshjælpemidler er foretaget ud fra 

et  
gennemsnit af faktisk forbrug for 2014 - fordelt på antal personer. 

Uændret antal personer for 2014 til 2015. 

For proteser fastholdes enhedsprisen for budget 2015, da der i 2014 kun har 
været genbevillingen - ingen nye proteser. 
For ortopædiske hjælpemider fastholdes ligeledes enhedsprisen for budget 
2015, da der er sket en stigning i ortopædisk fodtøj. 
Endvidere er der kommet en øget tilgang af bevilling af dropfodsstimulator - og 
her skønnes det, at der i 2016 vil blive givet 15 bevillinger. 

 

2. Biblioteker På baggrund af forbrug i 2014. 

3. Borgertorvet På baggrund af forbrug i 2014 

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Bibliotekerne og Rådhustorvet

Kropsbårne hjælpemidler 9.481

Borgertorvet 6.375

Bibliotekerne 15.878
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4.1.2 Periodiseret budget for Kropsbårne hjælpemidler, Biblioteker og Borger-

torvet. 

Figur 2 – Forventet udgiftsniveau for Kropsbårne hjælpemidler, Biblioteker og 

Borgertorvet. 

 
 
 

Budgettet for Bibliotekerne er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2014. 
Budgettet for Borgertorvet vedrører løn og er periodiseret så der i april er taget højde for udgifter til 
særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere.  
Budgettet for Kropsbårne hjælpemidler er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2014.  
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Center for Borgerservice 
Den Tværfaglige Myndighed 
 

1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver 
Primære aktiviteter:  

 Personlig pleje  
 Praktisk hjælp 
 Døgnaflastning 
 Plejeboliger  
 Ældre- og Handicapvenlige boliger 
 Plejeorlov til pasning af dødende i eget hjem 
 Sygeplejeindsatser og videredelegeret sygeplejeindsatser 
 Kørsel til egen læge og speciallæge   
 Personlige hjælpemidler 
 APV-hjælpemidler 
 Handicapbiler 
 Boligændringer 
 Individuel Handicapkørsel 
 APV-hjælpemidler 
 Genoptræning til både børn og voksne 
 Vedligeholdende træning til både børn og voksne 
 BPA – Borgerstyret Personlig Assistance 
 Enkeltydelser 
 Integrationsområdet 
 Særlig støtte til boligudgifter 
 Personlige tillæg til førtidspensionister 
 Specialundervisning for voksne 

 
2. Resultatmål 
Fagområdets fokusområder 

 Fritvalgsområdet inkl. videredelegeret sygeplejeindsatser 

 Hjælpemiddelområdet 

 Integrationsområdet 

Finansielle mål:  Budgettet for hele området forventes overholdt. Budgettet er opbyg-
get ud fra analyser om det forventede forbrug på baggrund af antallet 
af borgere og enhedspriser. Der sker løbende opfølgning af for-

brug/budget, hvorfor evt. aktivitetsstigninger på f.eks. Fritvalgsområ-
det vil blive beskrevet i den månedlige budgetopfølgning. Aktivitets-
stigninger vil kunne udgøre en risiko for at budgettet kan afvige med 
op til 5%. 

 Implementering af ny timeprisstruktur i forbindelse med udbud på 

Fritvalgsområdet, hvor der bliver tre leverandørers forskellige timepri-
ser. (Moderniseringsaftalen). Det forventes, at den nye timerprisstruk-
tur vil medføre en nedgang i udgifter pr. enhed pr. borgere.  

 Øget opfølgning og kontrol af bevillingerne på Fritvalgsområdet med 

fokus på omfanget af hjælp og varigheden af hjælpen. 

 Antallet af borgere, som fik bevilliget et hjælpemiddel, steg med 9 % i 

2014, og udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet er steget og forven-
tes fortsat at stige, hvorfor der er øget fokus på området. 

 Antallet af flygtninge er steget. Udgiftsbudgettet er steget både i form 
af personaleressourcer og udgifter til kontante ydelser i forbindelse 
med boligplaceringen både midlertidigt og permanent. Grundet mang-
lende midlertidige og permanente boliger, skal der ske en afdækning 

af det fremtidige behov fra 2016 og frem. 

Ikke-finansielle  
mål: 

 Implementering af nye arbejdsgange i forhold til Fritvalgsområdet, for at 
sikre øget kontrol af, om borgeren får den bevilligede hjælp. 

 Implementering af Projekt Bedre Afgørelser i hele Den Tværfaglige Myn-
dighed for dermed fortsat er få færre klager. 
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 Effektivisering af arbejdsgange mellem myndighed og udfører, som skal 

medføre, at der frigives tid til at varetage den lovpligtige sagsbehand-
lingsproces. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den Tværfaglige Myndigheds budget 

fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr.ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr.ultimo august 2015 (i 2016-priser) 
 

 
Budgettet for 2016 udgør 115,9 mio.kr., og er dermed 42,8 mio. kr. større end budget 2015.  
Forskellen vedrører primært budget der er overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige 
Myndighed. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområde vedrørende udgifter til 
personlig pleje og praktisk hjælp samles i Den Tværfaglige Myndighed, således at det er både budget til 
de private leverandører samt den kommunale leverandør der ligger her. 

 

På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp, hvilket 
skyldes den demografiske udvikling, se også nedenstående om primære udgiftsdrivere for ældre borgere. 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Ledelse og Sekretariat

Løn 23.092 25.984 26.020 26.097 26.168

Øvrige udgifter 58.012 96.982 101.120 103359 107.326

Udgifter totalt 81.104 122.966 127.140 129.456 133.494

Indtægter totalt -7.964 -7.066 -7.066 -5.910 -5.910

Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 73.140 115.900 120.074 123.546 127.584

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

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Ledelse og Sekretariat

Personlig pleje og praktisk hjælp 12.388 55.374 58.511 63.268 67.306

Hjælpemidler 7.494 6.814 7.851 7.723 7.723

Tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA 22.041 21.850 21.850 21.850 21.850

Tilbud til udlændinge 2.496 1.656 1.656 499 499

Diverse aktviteter 8.762 7.980 7.980 7.980 7.980

Administration, Den Tværfaglige Myndighed 19.959 22.226 22.226 22.226 22.226

Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt 73.140 115.900 120.074 123.546 127.584

Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Fritvalgsområdet Fritvalgsområdet udgør over 50 % af udgiftsbudgettet for Den Tværfaglige 
Myndighed. Udgifterne på området er meget afhængig af: 

 Antallet af ældre 

 Effekten af Rehabiliteringsforløb 

 Borgerens plejebehov 

 Åbning af nyt plejecenter  
  

I 2015 er der sket udbud af personlig pleje, praktisk hjælp og tøjvask, som en 
del af implementering af Moderniseringsaftalen. Effekten af udbuddene er, fær-

re leverandører, lavere timepriser og bedre kvalitet i leveringen.  
Udbuddet bliver implementeret i september 2015, hvorfor området i forhold til 
kontrol af leverandører og ny timeprisstruktur har stort fokus i 2016.  

2.  Hjælpemidler Hjælpemiddelområdet udgør 8 % af udgiftsbudgettet, når udgifterne til I/S 
Hjælpemiddeldepotet medregnes. Antallet af borgere steg i løbet af 2014 med 9 

% fra primo 2014 til ultimo 2014. Dette har bl.a. medført varsling om tillægs-

bevillinger i forhold til bl.a. Handicapbiler, APV-hjælpemidler m.m.  
Udgifter på området er afhængige af: 

 Antallet af ældre 

 Effekten af Rehabiliteringsforløb 

 Borgerens plejebehov 

3. Integrations- 
området 

Integrationsområdet udgør ikke en stor procentdel af udgiftsbudgettet, men i 
2015 er der givet en tillægsbevilling på 1.0 mio. kr. til lønudgifter. Årsagen her-
til er, at der er sket en voldsom stigning i antallet af flygtninge, hvilke medfører 
generelle udfordringer i forhold til boligplacering af flygtningene.  
Udgifterne på området er afhængige af: 

 Antallet af flygtninge 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i 2016. 
1.000 kr. 

 

 
 

Løn 

Periodiseringen af lønbudgettet – der udgør 26,0 mio. kr., er foretaget så i april er der taget 
højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. 
ferieuge til nogle medarbejdere.  

 

 

Øvrige udgifter 
Driftsudgiftsbudgettet udgør 97,8 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele.  

 
Indtægter 
Indtægtsbudgettet udgør -7,1 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 
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3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyg-
gelse 

 
An-
svar-
lig 

1.Antallet af æl-
dre borgere 

Antallet af ældre er beregnet 
med udgangspunkt i befolk-
ningsprognosen pr. 
28.02.2015. Fordelingen af 
ældre i henhold til aktiviteter 

er opgjort på baggrund af 
den procentvise fordeling for 
2014. 
Ved denne form for budget-
tering er der en risiko for, at 
antallet kan stige, såfremt 
der sker en uventet tilflyt-

ning til kommunen eller 

såfremt omfanget og varig-
heden af hjælp er større end 
budgettet. 

Pr. alders-
gruppe 

Priser pr 
borger 

 0-64 år 
                         
51  

65-69 år 
                       
481  

70-74 år 
                       
907  

75-79 år 
                       
734  

80-84 år 
                   
2.128  

85-89 år 
                   
8.066  

90-94 år 
                   
6.826  

95 + år 
                   
3.758  

 

 DTM 

2. Timepriser på 
Fritvalgsområdet 

I 2015 implementeres ud-
buddet på Fritvalgsområdet, 
hvorfor der pr. ultimo 2015 
og frem vil være to nye 
timeprisstrukturer fra to 

private leverandører. Fra 
2016 vil der også skulle ske 
afregning pr. visiteret time 

til den kommunale leveran-
dør, hvilket er en ny afreg-
ningsmetode, som kan med-
føre: 

 Et større ressource-
træk på administrative 
medarbejdere end for-
ventet 

 Behov for opgradering 

af IT-systemet CSC-
Vitae for at simplificere 
afregningsformen. 

 Øget kontrol af tre le-
verandører. 

Der skal ske en analyse af, 
om et indkøb af CSC-
afregningsmodul kan effek-
tivere processen omkring 
afregning mellem myndig-

hed og udfører. 
 
. 

 DTM/ 
CAS 

4.Integrations-  
  området 

Antallet af flygtninge er ste-
get massivt siden 2007. Den 

udmeldte kvote for området 
skal holdes under observati-
on, da kvoten kan stige i 
løbet af året. 

I 2015 skal Egedal Kommu-
ne modtage 144 flygtninge. 

Denne kvote kan ændre sig 
i løbet af året.  
En flygtning udgør i forbin-
delse med modtagelse af 

etablering en enhedspris 
15.000 kr.  

Det er ikke 
muligt at 

forebygge 
antallet af 
flygtninge.  

DTM 
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4. Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed pr. område 
4.1 Personlig pleje og praktisk hjælp 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for personlig pleje og praktisk hjælp  
 

 
Note: Enhedspriserne er gennemsnitspriser. 
   

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Den Tværfaglige Myndighed 

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 

Reduktion 
 

  

Personlig pleje og praktisk hjælp CBS16-01:Ændring i tiden i pakkerne til 
personlig og praktisk hjælp 

CBS16-01, og CBS16-05 har en 
samlet effekt på -6.000 kr. bud-
getmæssigt. Faldet på udgifterne 
svarer til et fald for disse to forslag 
tilsammen på  11.887 timer fra 
102.046 til 90.160 timer på person-
lig pleje. 

  CBS16-02 Velfærdsteknologisk indsats (Me-
dicinbokse) 

CBS16-02 har en samlet effekt på 
0,170 mio.kr. dels til indkøb af 
medicin-huske-system og dels til 
abonnement. 

  

CBS16-03:Rengøringsgrundydelsen justeres 
og indarbejdes i kvalitetsstanden 

CBS16-01, CBS16-03 og CBS16-05 
har en effekt på -0,801 mio.kr. 
budgetmæssigt. Faldet på udgifter-
ne svarer til et fald på 2.771 timer 
fra 12.073 til 9.302 for praktisk 
hjælp 

Effektivisering 
  

  

Personlig pleje og praktiskhjælp CBS16-05 D:Hurtigere opfølgning - tættere 
visitation 

CBS16-01, og CBS16-05 har en 
samlet effekt på -6.000 kr. bud-
getmæssigt. Faldet på udgifterne 
svarer til et fald for disse to forslag 
tilsammen på  11.887 timer fra 
102.046 til 90.160 timer på person-
lig pleje. 

 
  

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp

Mængde Enhedspris Budget

Timer  1.000 kr. 1.000 kr.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Kommunal leverandør, Personlig pleje 102.047 379 38.629

Privat leverandør, Personlig pleje 23.357 376 8.771

Kommunal leverandør, Praktisk hjælp 12.073 256 3.096

Privat leverandør, Praktisk hjælp 12.319 243 2.997

Hospitaltkoordinatorer mm. 1.881

Personlig pleje og praktisk hjælp 55.374
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Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 
 

1. Kommunal leve-

randør 

Personlig pleje, dag(7-15): 47.877 timer á 367 kr.    =           17.571 mio.kr. 

Personlig pleje, aften(15-23): 16.157 timer á 431 kr. =             6.964 mio. kr. 
Personlig pleje, nat(23-7):   2.069 timer á 599 kr.   =               1.239 mio. kr. 
 
Personlig pleje, Lørdag: 11.169 timer á 439 kr.=                      4.903 mio. kr. 
 
Personlig pleje, Søndag: 12.888 timer á 580 kr. =                    7.475 mio. kr. 
 

2. Private leverandø-
rer 

Personlig pleje Dag:12.409 timer á 379 kr. =                           4.703 mio. kr. 
 
Personlig pleje aften: 4.220 timer á 451 kr. =                           1.903 mio. kr. 
 
Personlig pleje nat:     630 timer á 580 kr. =                            0.365 mio. kr. 
 

Personlig pleje, Lørdag: 2.831 timer á 447 kr. =                       1.265 mio. kr. 

 
Personlig pleje, Søndag: 3.267 timer á 570 kr. =                      1.862 mio. kr. 
 
Hospitalskoordinatorer mm.:                                                   1,740 mio. kr.          

3. Praktisk hjælp - 
Private leverandø-
rer 
 

Praktisk hjælp, Rengøring, 10.255 timer á 306 kr. =                  3.138 mio.kr. 
Praktisk hjælp, Indkøbsordning, 172 personer á  
254 kr. pr. måned                                               =                  0.524 mio.kr. 
Praktisk hjælp, Madservice, 72 personer á 50 kr. =                  0.461 mio.kr. 
Praktisk hjælp, Madservice egenbetaling, á 50 kr.  =                 -0.461 mio.kr. 
 

4. Praktisk hjælp – 
kommunal leve-
randør 

Praktisk hjælp, Rengøring, 10.863 timer á 285 kr. =                  3.096 mio.kr. 

 

Ovenstående priser for den kommunale leverandør er baseret på beregninger i september 

2015. (Tekniske korrektioner indgår derfor i priserne.) 

De private leverandørers timerpris er politisk besluttet af Byrådet i 2014 gældende for 2015, 

og vil blive yderligere kvalificeret når borgernes valg af leverandører er beregnet, jf. nedenstå-

ende afsnit.   

 

I forbindelse med udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, er der i medio 2015 fundet to 

leverandører af udbuddet, som har angivet nye timepriser og en ny prisstruktur gældende fra 

1. september 2015. Når borgernes valg af leverandør er beregnet, vil budgettet blive genbe-

regnet og justeret, ved førstkommende budgetopfølgning, for både den kommunale leverandør 

og de private leverandører.  
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4.1.2 Periodiseret budget for Personlig pleje og praktisk hjælp. 

 

Figur 2 – Forventet udgiftsniveau for Personlig pleje og praktisk hjælp 

 

 
 

Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. I det videre budgetarbejde vil periodiseringen blive speci-

ficeret yderligere. 

 

4.2 Hjælpemidler (DTM) 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Hjælpemidler 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for hjælpemidler  
 

 
 
 
Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 
 

1. Hjælpemidler 
(DTM) 

Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret  
skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i 2016. 

Herudover er der foretaget et skøn om at der vil komme fire nye bilsager i 2016,  

som ikke tidligere har været kendt. 

Angående reparation af særlig indretning er beregningen foretaget på baggrund af  
faktisk forbrug i 2013. Der budgetteres med uændret antal personer for 
2013 til 2016. 
 

 Afdragspligtig del af billån 8 biler á 77.500 kr. 
 Afdragsfri lån, 8 biler á 77.500 kr. 

 Særlig indretning 18 biler á 41.950 kr. 
 Reparation af særlig indretning 8 á 14.380 kr. 
 Tilskud til kørekort 1 á kr. 11.000 kr 
 Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del 86 á -11,540 kr. 
 Optiske synshjælpemidler, 30 á 6.570 kr. 
 Terapeutbevilligede teleslynger og badetøj 10 á 10.170 kr. 
 Terapeutbevilligede hjælpemidler(Ikke genbrug) 264 a´8.330 kr. 

 El- og formstøbte kørestole inkl. Reparationer 12 á kr. 51.510 kr 
 Individuel handicap kørsel 93 á 7.200 kr. 
 Boligindretning 11 á 36.770 kr. 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Personlig pleje, Kommunal leverandør

Personlig pleje, Privat leverandør

Praktisk hjælp, Private leverandører

Praktisk hjælp, Kommunale leverandører

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Hjælpemidler (DTM)

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Hjælpemidler (DTM)

Hjælpemidler (DTM) 6.814
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4.2.2 Periodiseret budget for Hjælpemidler (DTM). 

Figur 3 – Forventet udgiftsniveau for Hjælpemidler 
 

 
 

Udgiftsbudgettet er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2014  

 

4.3 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 

4.3.1 Aktivitetsbudget for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 
 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 
 

1. BPA § 95 4. borgere á 690.500 kr. pr. år =                                               2.762 mio. 
kr. 

2. BPA § 96 

 

20 personer á 944.000 kr. pr. år.=                                           18.880 mio. 

kr. 
Antal personer er beregnet ved overdragelse af opgaven fra Center for Social 
Service i september 2014. Hertil kommer stigning i aktiviteten i årets sidste 4 
mdr. Derfor anvendes P/L fremskrivning for forbrug 2014 til fastlæggelse af 
forventet forbrug for 2016. Der er ikke tidligere budgetlagt for regionens 
tilskud på én sag. For hver af de 4 mdr. ses en gennemsnitlig månedlig pris 

pr. cpr.nr. på ca. 75.000 kr.  

 
2 af de 20 sager er nyoprettet pr. oktober 2014, og der er derfor ikke over-
draget budget fra Center for Social Service.  
Hver af sagerne forventes at koste hhv. 370.273,00 kr. og 602.130,00 kr. i 
2015 iflg. disponeringsberegningen i afdelingens budgetstyringsmo-
del/værktøj.  

I alt forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til aktivitetsstigningen.  

3. Merudgifter § 
100 

Der forventes afledte udgifter til BPA-ordninger § 96 jf. SEL § 100 til 16 per-
soner á 26.000 kr. pr. år. (nettoudgiften er  13.000 kr. idet der gives 50 % 
statsrefusion) =                                                                      0.211 mio.kr 

Tabel 5 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 21.850
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4.3.2 Periodiseret budget for Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 

Figur 4 – Forventet udgiftsniveau for Tilskud til borgerstyret personlig assistance 

BPA 

 

 
 

Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. I det videre budgetarbejde vil periodiseringen blive 
specificeret yderligere. 

 

4.4 Tilbud til udlændinge. 

4.4.1 Aktivitetsbudget for tilbud til udlændinge 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for tilbud til udlændinge 
 

 

 
 
Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 
 

1. Tilbud til ud-

lændinge 

Introduktionsydelse, anskaffelser til 134 flygtninge á 8.395 kr. = 1.136 

mio.kr. 
Introduktionsydelse ydelser til 134 flygtninge á 16.141 kr.       =    2.173 
mio. kr. 
Statsrefusion 50 % svarende til -12.172 kr. pr. person.           =-1.654 
mio.kr.  
 

 

 

  

Tabel 6: Tilbud til udlændinge

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge 1.656
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4.4.2 Periodiseret budget for Tilbud til udlændinge 

Figur 5 – Forventet udgiftsniveau for Tilbud til udlændinge 

 

 
Udgiftsbudgettet er periodiseret ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge der modtager 
introduktionsydelse  i 2016.  

 

4.5 Diverse aktiviteter  

4.5.1 Aktivitetsbudget for diverse aktiviteter 2016 
Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for diverse aktiviteter 
 

 
 
 
Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 7 

 

1. Diverse 
aktivite-
ter: 

Særlig støtte § 34: 

Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2014 - fordelt på antal personer. 

Pga. ny lovgivning pr. 1/1-2015, hvor personer under 30 år også kan modtage hjælpen 

er der medtaget en aktivitetsstigning på 5 personer. 

Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter. 
Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. 

Tilbagebetalingspligtig hjælp: 136 personer á 993 kr. =                   1.330 mio. kr. 
Statstilskud 30 %=                                                                      -0.283 mio.kr. 
 

 

Tilskud til sociale formål/enkeltydelser: 

Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2014 - fordelt på antal  

personer – lige bortset fra tilskud til tandpleje som er beregnet ud fra et skønnet 
forbrug pga. ny lovgivning §82A. Der forventes uændret antal personer fra 2014 – 
 2016. 

Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, 

samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkelt- 

ydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. 

Samværsret med børn. 2 personer á 225.400 kr. =                          0,451 mio. kr. 

Hjælp til udgifter til sygebehandling: 61 personer  á 993 kr.=           0,061 mio. kr. 

0
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Tilbud til udlændinge

Tabel 7: Diverse aktiviteter

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Diverse aktiviteter 7.980
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Tilskud til tandpleje: 75 personer á 1.104 kr. =                                0,083 mio. kr. 

Enkeltudgifter og flytning: 106 personer á 1.486 kr. =                      0,158 mio. kr. 
Efterlevelseshjælp: 2 personer á 13.000 kr. =                                  0,026 mio. kr. 
Hjælp til udsatte lejere: 6 personer á 25.250 =                                0,152 mio.kr. 

   
Personlig pleje – Aflastning. 50 personer á kr. 12.100 kr. =              0,607 mio.kr. 

  
Børnetræning § 44. 38 personer á 18,240 kr. =                                0,713mio.kr. 
 
Kørsel til børnetræning. 6 personer á 2.170 kr. =                             0,013 mio.kr. 
 

Kørsel til læge/speciallæge. 130 personer á 1.393 kr. =                   0,184 mio. kr. 
 
Specialpædagogisk bistand til voksne =                                          0,189 mio. kr. 
 
Specialrådgivning til døve og blinde=                                              0,453 mio.kr. 
 
Støtte til frivilligt arbejde, Udgifter til husly. =                                 0,022 mio.kr.  

 
Hjælp til enkeltudgifter:  Ikke aktivitetsbaseret =                             1,466 mio.kr. 
 
Personlige tillæg. Ikke aktivitetsbaseret =                                        2.355 mio.kr. 

 

4.5.2 Periodiseret budget for ovenstående aktiviteter jf. tabel 7. 

Figur 6 – Forventet udgiftsniveau for Diverse aktiviteter 

 
 

Udgiftsbudgettet er periodiseret på baggrund af forbrugsmønsteret for 2014.  Pr. maj/juni sket der et 
fald, hvilket skyldes en forventning om at udgifter til aflastning, vil blive afløst af aflastningspladser på 
Egedal plejecenter.  De øvrige udsving dækker over de meget forskellige aktiviteter, hvor nogle betales 
kvartalsvis og andre halvårligt.  
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Center for Borgerservice 
Anlæg 

 

1 Anlægsbudget 
1.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser Center for Borgerservices anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter 
 

 
 

1.2 Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
 

 

2.1 Social- og Sundhedsudvalget. 

     Midlertidige boliger til flygtninge. 

I fortsættelse af sagen om ”Strategi for boliger til flygtninge” har Byrådet den 24.juni 2015 

besluttet at godkende anlægsbevilling til 63 midlertidige flygtningeboliger. 

Boligerne forventes ibrugtaget medio 2016. 
 

 

 

  

Tabel 1 Anlægsbudget for Center for Borgerservice

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

63 midlertidige flygtningeboliger 6.500 6.705 0 0 0
0

Fagcentrets anlægsbudget i alt 6.500 6.705 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser

2) Det korrigerede budget 2015 er pr.ult imo august (i 2015-priser)

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Borgerservice

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Borgerservice

Social- og sundhedsudvalget 6.500 6.705 0 0 0

Centrets nettobevilling i alt 6.500 6.705 0 0 0

2) Det korrigerede budget 2015 er pr.ult imo august (i 2015-priser)

1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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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 

 
2. Strategi og resultatmål 
Strategi- og resultat mål: 
For strategi- og resultatmål for Jobcenteret i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtages 
af Byrådet senest den 31. december 2015. 
 

Finansielle mål:  Budgetafvigelser på max 2 % på aktivitetsniveau med undtagelse af aktivite-

terne indenfor områderne ”Forsikrede ledige”, ”Kontanthjælp til borgere om-
fattet af integrationsloven” og ”Tilbud til udlændinge”, hvor budgetafvigelsen 

må udgøre max 5 %. 
 

Ikke-finansielle 
mål: 

 For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt 

Jobcenterets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015.  

 Maksimal sygefraværsprocent på 4,5 % for ansatte i Jobcenteret.  
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3. Driftsbudget 

3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser Jobcenterets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Ændret prakksis i brug af ordningen som følge af lovændringer mv.           

 

Jobcenterets budget for 2016 bærer præg af refusionsreformen, som træder i kraft 1.1.2016. 

Reformen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gen-

nem refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Helt konkret betyder det at refusi-

onsprocenterne bliver ens for alle forsørgelsesydelser og aftrappes over tid. Jo længere en 

borger har været på offentlig forsørgelse desto mindre kan kommunerne modtage af refusion. 

Den højeste refusionsprocent er 80 % og den laveste er 20 %. 

 

Som det fremgår af tabel 1, stiger budgettet til øvrige udgifter fra 2015 til 2016. Denne stig-

ning skyldes, at Jobcenteret fra 2016, som følge af refusionsreformen også har udgifter til a-

dagpenge- og sygedagpengeforløb mellem 0-4 ugers varighed. Denne udgift lå før refusionsre-

formen på hovedkonto 8. 

 

Der er desuden en stigning i indtægterne fra 2015 til 2016 som følge af, at Jobcenteret vil 

modtage refusion for sygedagpengeforløbene mellem 0-4 ugers varighed. Der er et fald i ind-

tægterne fra 2016-19, som følge af at flere og flere fleksløntilskud og ledighedsydelsesmodta-

gere vil blive omfattet af refusionsreformen. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 
Rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam oplever en stigning i budgettet fra 2016 til 2019. Dette skyl-
des, at flere og flere fleksløntilskud vil blive omfattet af den nye refusionsmodel, hvilket medfører færre 
indtægter i statsrefusion og dermed et højere nettobudget. 
 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Jobcenteret

Løn 31.322 30.020 30.004 29.377 28.936

Øvrige udgifter 336.998 356.556 350.961 349.425 349.169

Udgifter totalt 368.320 386.576 380.965 378.802 378.105

Indtægter totalt -118.504 -121.891 -119.864 -118.354 -117.062

Jobcenterets nettobevilling i alt 249.816 264.685 261.101 260.448 261.043

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

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Jobcenteret

Sygedagpenge og Fleksjobteam 99.994 101.204 101.525 102.196 103.232

Aktivteam 40.436 52.038 52.038 52.038 52.038

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse 72.452 74.662 70.772 70.075 70.075

Tværgående Områder 36.933 36.782 36.766 36.139 35.697

Jobcenterets nettobevilling i alt 249.816 264.685 261.101 260.448 261.043

Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på rammer

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Budgettet for Aktivteam stiger fra 2015 til 2016-19 blandt andet som følge af refusionsreformen. Derud-

over er der budgetlagt med en stigning i antallet af helårspersoner på integrationsområdet som følge af 
det stigende antal flygtninge. 
 
Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse oplever en stigning i budgettet fra 2015 til 2016. Denne stigning 
skyldes en stigning i enhedsprisen for a-dagpengemodtagere, men et fald i antallet. Stigningen i enheds-
prisen skyldes refusionsreformen, hvor Jobcenteret medfinansiere en større andel af udgifterne til a-

dagpenge, herunder også forløb mellem 0-4 uger. I modsatte retning trækker, at ledigheden forventes at 
falde, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere.  
 
Budgettet for Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse falder ligeledes fra 2016 til 2017 som følge af udfas-
ningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I stedet indfases kontantydelsen, men denne forventes 
at omfatte en mindre målgruppe med et dertilhørende lavere budget. 

 
På rammen Tværgående Områder falder budgettet fra 2016 til 2019. Der er bevilget to ekstra årsværk til 
integrationsområdet på baggrund af en bevilling fra Byrådet i april 2015, bevillingen ophører pr. 31. maj 
2018.  
 

Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Der vil blive afvigelsesforklaret 
ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,5 mio. kr.  

 

 
 
På Jobcenterets ramme er politisk besluttet et prioriteringsforslag omhandlende reduktion af driftsudgifter 

til aktivering. Reduktionen vil ske ved en endnu skarpere visitering af aktive tilbud til sygedagpengemod-
tagere, kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere uden, at det vil medføre afledte konsekvenser 
for forsørgelsesydelser m.v. 
 
Der har i 2012 været foretaget en registrering af tidsforbruget ift. håndtering af post. Besparelsen som 
følge af digitalisering udgør 0,6 mio. kr. for kommunen, hvor Jobcenterets andel udgør 0,1 mio. kr. i 
2016-19. 

  

Tabel 3: Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Tværgående Områder JC16-101 D. Reduktion af 

driftsudgifter til aktivering
Løn: 

0 0 0 0

Øvrige udgifter: -800 -800 -800 -800

Indtægter: 0 0 0 0

Total reduktion: -800 -800 -800 -800

Effektivisering

Tværgående Områder Digital Post Løn: -134 -134 -134 -134

Øvrige udgifter: 0 0 0 0

Indtægter: 0 0 0 0

Total effektivisering: -134 -134 -134 -134
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger 

1. Antallet af forløb 
med langvarige 
ydelsesperioder 

Dette angår primært sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb 
over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 52 uger. Der er budgetlagt 
med 199 helårspersoner i 2016 på baggrund af udviklingen i 2014 og første 
halvår 2015 og KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen i 

forhold til refusionstrappen.   

2. Borgere omfattet 
af integrationslo-
ven 

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. 
 

Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes 
fra staten, og er ikke endelig fastlagt. Hertil kommer, at kvoten i tidligere år 
er blevet opjusteret i løbet af året. Derudover er sammensætningen af bor-
gergruppen af kvoteflygtninge ukendt.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 

 

 

 
Løn 
Periodiseringen af lønudgifter tager i april måned højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i 
maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er 
der budgetteret med en lønstigning på 1 %. 

 
Øvrige udgifter 
Periodiseringen af øvrige udgifter består dels af 1/12-periodisering, men også aktivitetsbestemt perio-
disering i form af blandt andet fordelingen af a-dagpengeuger og sygedagpengeuger pr. måned. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 

 

 
 
Indtægter 
Indtægter dækker primært over statsrefusion, som er periodiseret på baggrund af periodiseringen af de 
øvrige udgifter, da statsrefusion er en indtægt, der udgør en procentdel af de øvrige udgifter 

 

3.4 Risici 
 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Langvarige 
ydelsesforløb 

på sygedag-
penge- og le-
dighedsydel-
sesområdet 

Ved sygedagpengeforløb 
over 52 uger, jobafklarings-

forløb over 52 uger og le-
dighedsydelsesmodtagere 
over 52 uger er en hånd-
holdt indsats og tæt opfølg-
ning af afgørende betydning. 
Såfremt en sådan indsats og 
opfølgning ikke foretages, vil 

antallet af langvarige forløb 
stige. 

3-5 mio. kr. Forebyggelse af 
vakancer i be-

mandingen og 
hurtig genbesæt-
telse af ledige 
stillinger i cente-
ret. Herudover 
sikring af til-
strækkelig perso-

nalemæssig nor-
mering til rådig-
hed til opgaveva-
retagelsen samt 
løbende opkvalifi-
cering af medar-

bejderne. 

Sygedag-
penge- og 

Fleksjob-
team. 

2. Integrations-
området 

Såfremt staten melder en 
større flygtningekvote ud 
end budgetlagt (med efter-
følgende stigning i antallet 
af familiesammenføringer) 

vil budgettet ikke kunne 
overholdes.  

1 mio. kr. 
 

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats på inte-
grationsområdet. 

Aktivteam 

3. Konjunktursi-
tuationen 

Konjunktursituationen peger 
i øjeblikket i retning af den 
økonomiske krise måske er 

overstået. Det er dog svært 

at vurdere med sikkerhed, 
hvorfor at antallet af a-
dagpengemodtagere i 2016 
både kan være flere eller 
færre end det budgetlagte. 

Mellem -3 mio. 
kr. og 3 mio. kr.   

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats, herunder 

fortsat priorite-

ring af den virk-
somhedsrettede 
indsats og service 
i forhold til re-
kruttering. 

Arbejds-
markeds-
team og 

modtagelse 

4. Reform af 
refusionssy-
stemet på 
beskæftigel-
sesområdet 

Primo januar 2016 træder 
en reform af refusionssy-
stemet på beskæftigelses-
området i kraft. Omlægnin-
gen indebærer, at en mindre 

Der er beregnet 
følgende merud-
gifter som følge 
af refusionsre-
formen: 

Tæt opfølgning Jobcenteret 
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andel af kommunernes ud-

gifter kompenseres direkte 
gennem refusion og en stør-
re andel gennem generelle 
tilskud. Indtil datagrundlaget 
og det system, der skal be-

regne den nye refusion, er 
etableret, vil Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring efter hver opgørelses-
periode udbetale en a-conto 
betaling (refusionen) til 

kommunen. Den refusion, 
som er beregnet i Budget 
2016-19, er beregnet ud fra 
KL og beskæftigelsesmini-
steriets prognose for hvor-
dan fordelingen i Egedal vil 

være på refusionstrappen. 

Prognosen baserer sig på 
2014.  

2016: 21,1 mio. 

kr. 
2017: 21,5 mio. 
kr. 
2018: 22,3 mio. 
kr. 

2019: 23,4 mio. 
kr. 
 
Der er stor usik-
kerhed forbundet 
med de økonomi-

ske konsekven-
ser af reformen. 
Der er opstillet 
klare forudsæt-
ninger, så der 
kan foretages en 

løbende tæt op-

følgning. 
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Jobcenteret 
Sygedagpenge og Fleksjobteam 

 
1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter 

 Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet 
 Fleksjob og fleksløntilskud, fastholdelse i fleksjob samt udfasning af den gamle fleksjobordning 
 Ledighedsydelse, indsats for nyledige samt fokus og ekstraordinær indsats for langtidsledige. Le-

dighedsydelsesområdet er kendetegnet ved et stort flow, som indbefatter stor til og afgang, hvil-

ket kræver at der er løbende er fokus på den aktive beskæftigelsesindsats. Den store til- og af-
gang af består bl.a. af nyledige flekjobbere, nytilkendelser og til- og fraflyttere. 

 Jobafklaringsforløb, tværfaglig indsats for sygemeldte borgere, der ikke er sygedagpengeberetti-
get. 

 Ressourceforløb, tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere, for at udvikle borgeren til-
bage på arbejdsmarkedet, frem for varig forsørgelse i form af førtidspension 

 Revalidering, opkvalificering til opnåelse af varig beskæftigelse og selvforsørgelse 
 

2. Resultatmål 
Sygedagpengeområdet: 

 Nedbringelse af sygemeldte over 52 uger 

 Tidlig indsats overfor nysyge, hvilket bl.a. skal ske ved flere delvise raskmeldinger. 

 Fortsat implementering af sygedagpengereformen, i form af flere jobafklaringsforløb. 

 
Fleksjob- og ledighedsydelse: 

 Fokus på at nedbringe den langvarige ledighed. 

 
Ressourceforløb: 

 En stigning af antallet af ressourceforløb set i lyset af indsatsen overfor de langvarige ledige 

fleksjobbere. 

Finansielle mål:  Budgetafvigelse på max 2 % på aktivitetsniveau. 

Ikke-finansielle 
mål: 

 For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt 
Jobcenterets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015. 

 Andelen af delvise raskmeldinger skal øges med 15 procentpoint ift. maj 

2015, hvilket svarer til en andel på 36,2 % 

 Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal nedbringes med 17 helårs-

personer ift. december 2014. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sygedagpenge og Fleksjobteams områ-
de fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 
4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 
3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 

 

Budgettet til Sygedagpenge er lavere i 2016-19 end 2015, da der forventes et fald i antallet af 

forløb over 52 uger som følge af opnormeringen med en fastholdelseskonsulent i forbindelse 

med budget 2015-18.  

 

Budgettet til fleksjob tildelt før 1. januar 2013 er faldende og budgettet til fleksløntilskud tildelt 

efter 1. januar 2013 er stigende.  

 

Der er budgetlagt med en stigning i antallet af fleksløntilskud i forhold til 2014 på 63 helårs-

personer. Skønnet baserer sig på en faglig vurdering kombineret med, hvad historikken indtil 

videre viser. Da det er en ordning under indfasning er skønnet for 2016 behæftet med betyde-

lig usikkerhed. Der er desuden også bevægelser i budgettet på aktivitetsniveau som følge af 

refusionsreformens ikrafttræden 1.1.2016, disse beskrives i afsnit 4.3 om området Fleksløntil-

skud. 

 

Ledighedsydelse er budgetlagt med en forventning om et fald i antallet af helårspersoner, da 

alle stillinger i teamet er blevet besat i foråret 2015. Der er derfor en forventning om, at det vil 

medføre en reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. 

 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Sygedagpenge- og Fleksjobteam

Løn 4) 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 167.790 176.782 175.347 174.508 174.252

Udgifter totalt 167.790 176.782 175.347 174.508 174.252

Indtægter totalt -67.796 -75.578 -73.821 -72.311 -71.020

Sygedagpenge- og Fleksjobteam områder 

nettobevilling i alt
99.994 101.204 101.525 102.196 103.232

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 1 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Sygedagpenge- og Fleksjobteam

Sygedagpenge 53.008 51.802 51.802 51.802 51.802

Fleksjob 14.093 13.203 11.906 10.740 9.690

Fleksløntilskud 6.085 10.100 11.705 13.530 15.603

Ledighedsydelse 15.379 12.717 12.730 12.743 12.755

Jobafklaringsforløb 7.371 7.363 7.363 7.363 7.363

Ressourceforløb 2.641 3.209 3.209 3.209 3.209

Revalidering 1.417 2.811 2.811 2.811 2.811

Sygedagpenge- og Fleksjobteam 

nettobevilling i alt
99.994 101.204 101.525 102.196 103.232

Tabel 2 Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Budgettet til revalidering er højere i 2016-19 end 2015, da det forventes, at der vil indgang-

sættes lidt flere forløb. Derudover skyldes det højere budget også refusionsreformen, da den 

kommunale netteudgift bliver højere i 2016. 

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal sygedagpen-
geforløb med mere 
end 52 ugers sam-
menlagt forsørgelse 

Sygedagpengeforløb, der har mere end 52 ugers sammenlagt forsørgelse er 
omfattet af 20 % statsrefusion. Der er budgetlagt med 119 helårspersoner i 
2016. Antallet de tidligere år kendes ikke, men er i stedet budgetlagt ud fra 
KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen i forhold til 
refusionstrappen. Prognosen er baseret på 2014-tal, og viser hvor stor en 

andel af Egedals sygedagpengemodtagere, der vil være omfattet af 20 % 
statsrefusion. 

2. Antal jobafklarings-
forløb med mere 
end 52 ugers sam-

menlagt forsørgelse 

Jobafklaringsforløb, der har mere end 52 ugers sammenlagt forsørgelse er 
omfattet af 20 % statsrefusion. Der er budgetlagt med 48 helårspersoner i 
2016. Antallet de tidligere år kendes ikke, men er i stedet budgetlagt ud fra 

KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen i forhold til 

refusionstrappen. Prognosen er baseret på 2014-tal, og viser hvor stor en 
andel af Egedals sygedagpengemodtagere, der vil være omfattet af 20 % 
statsrefusion. 

3. Antal ledige fleks-
jobbere med mere 
end 52 ugers sam-

menlagt forsørgelse 

Antallet af ledige fleksjobbere, der har mere end 52 ugers sammenlagt for-
sørgelse er omfattet af 20 % statsrefusion. Der er budgetlagt med 32 hel-
årspersoner i 2016. Antallet de tidligere år kendes ikke, men er i stedet 

budgetlagt ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøg-
len i forhold til refusionstrappen. Prognosen er baseret på 2014-tal, og viser 
hvor stor en andel af Egedals sygedagpengemodtagere, der vil være omfat-
tet af 20 % statsrefusion. 
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 

 
 

 
Løn 

Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. 
 
Øvrige udgifter 
Periodiseringen afspejler periodiseringen på sygedagpengeområdet, der er foretaget på baggrund af 
sygedagpengeuger. I nogle måneder er der 4 i andre 5.  
 
Indtægter 

Indtægterne er statsrefusion og periodiseringen bygger derfor på periodiseringen af øvrige udgifter. 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Sygedagpenge 
Sygedagpengeområdet er periodiseret ud fra sygedagpengeugerne. I de måneder hvor udgifterne sti-

ger, er der 5 sygedagpengeuger, i de måneder udgifterne falder, er der 4 sygedagpengeuger. 
 
Fleksjob 
Fleksjobområdet er periodiseret med faldende udgifter hen over året 2016, da ordningen er under ud-
fasning, som følge af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med et fald fra 209 personer i januar til 
194 personer i fleksjob i december. 
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Fleksløntilskud 

Fleksløntilskud er periodiseret med stigende udgifter hen over året 2016, da ordningen indfases som 
følge af fleksjobreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 106 helårspersoner i januar til 129 
helårspersoner i december. 
 
Ledighedsydelse 

Ledighedsydelsesområdet er periodiseret ud fra en forventning om et faldende udgiftsniveau i løbet af 
2016 som følge af et særligt fokus på området, som forventes at give et fald i antallet af helårsperso-
ner. Der er budgetlagt med et fald i antallet af helårspersoner fra 87 i januar til 79 i december. 
 
Jobafklaringsforløb 
Jobafklaringsforløb er periodiseret med et stigende udgiftsniveau, da det er en ny ordning, som stiger i 

takt med sygedagpengereformens indfasning. Der er budgetlagt med en stigning fra 46 i januar til 62 i 
december. 
 
Ressourceforløb 
Ressourceforløb er periodiseret med en stigning henover månederne, da ordningen er under indfasning 
som følge af førtidspensionsreformen. Der er budgetlagt med en stigning fra 19 helårspersoner i januar 

til 35 helårspersoner i december.  

 
Revalidering 
Er periodiseret med 1/12-dele, da udgiften forventes at falde jævnt over året. 
 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

 

Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressource-
forløb og Revalidering 
Indtægterne består af statsrefusion. Periodiseringen af indtægterne baserer sig derfor på periodiserin-
gen af udgifterne. Udsvingene over året skyldes derfor de forklarede udsving i figur 2. 

 

3.4 Risici 
 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Sygedagpen-
ge  

Risiko for vakancer i beman-
dingen, hvilket vil medføre 

merudgifter til ydelse på 
grund af manglende opfølg-
ning. Erfaring viser, at det 
ofte tager længere tid at 
rekruttere kvalificeret ar-
bejdskraft begrundet i ud-
bud og efterspørgsel. 

1-2 mio. kr., 
svarende til 5-

10 helårsper-
soner 

Hurtig genbe-
sættelse 

Sygedagpenge 
– og Fleksjob-

team 

2. Ledigheds-
ydelse 

Risiko for vakancer i beman-
dingen, hvilket vil medføre 

2-3 mio. kr., 
svarende til 

Hurtig genbe-
sættelse 

Sygedagpenge 
– og Fleksjob-
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merudgifter til ydelse på 

grund af manglende opfølg-
ning. Erfaring viser, at det 
ofte tager længere tid at 
rekruttere kvalificeret ar-
bejdskraft begrundet i ud-

bud og efterspørgsel. 

10-16 helårs-

personer 

team  

 
4. Driftsbudget for Sygedagpenge- og Fleksjobteam pr. område 
 

4.1 Sygedagpenge 

4.1.1 Aktivitetsbudget for sygedagpenge 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sygedagpengeområdet 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 
 

1. Sygedagpenge Der er budgetlagt med den højeste sygedagpengesats. Satsen er fastlagt af 
staten. Der er budgetteret med et fald i forhold til december 2014 på 17 hel-
årspersoner, på grund af en forstærket indsats som følge af ansættelsen af 
en fastholdelseskonsulent i forbindelse med budget 2015-18.  
 
Kommunerne skal fra 1.1.2016 også afholde udgifter for sygedagpengeforløb 
mellem 0-4 uger, hvorfor antallet af helårspersoner stiger. Udgiften til forløb 

mellem 0-4 uger er budgetlagt med den gennemsnitlige udgift i 2013 og 
2014. 
 

2. Statsrefusion Sy-
gedagpenge under 
52 uger 

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af sygedagpengemodtagere. Forde-
lingen på delaktiviteterne er beregnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets 
prognose for fordelingsnøglen over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig 

på refusionstrappen. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: 
 Statsrefusion Sygedagpenge 0-4 uger: 57 helårspersoner, enhedspris 

-174.424 kr. 
 Statsrefusion Sygedagpenge 5-25 uger: 132 helårspersoner, enheds-

pris -87.212 kr. 
 Statsrefusion Sygedagpenge 26-51 uger: 74 helårspersoner -65.409 

kr. 
 

3. Statsrefusion Sy-
gedagpenge over 
52 uger 

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af sygedagpengemodtagere og be-
regnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen 
over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Der er 

budgetlagt med 119 helårspersoner. 

 

4. Andet Sygedag-
penge 

Dækker over befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og statsrefusion. De to 
førstnævnte er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. Statsrefusionen er budget-
lagt ud fra udgifterne til Andet Sygedagpenge. 

 

  

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Sygedagpenge

Sygedagpenge 382 218 83.179

Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger 263 -100 -26.218

Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger 119 -44 -5.184

Andet Sygedagpenge 24.265
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4.1.2 Periodiseret budget for sygedagpengeområdet  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Sygedagpenge 
Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016. 
 

Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger 
Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016. 
 
Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger 
Periodiseret ud fra sygedagpengeuger. Budgetlagt med et uændret aktivitetsniveau i løbet af 2016 
 

Andet Sygedagpenge 
Er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne ikke har et særligt afløb. 

 

4.2 Fleksjob 

4.2.1 Aktivitetsbudget for fleksjob 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for fleksjobområdet 

 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 

 

1. Fleksjob Aktiviteten Fleksjob er budgetlagt med et fald på 27 % ift. 2014 i antallet af 
personer i fleksjob, hvilket svarer til et fald på 67 personer. Der er budgetlagt 
med et fald, da ordningen er under udfasning som følge af fleksjobreformen, 
der trådte i kraft 1. januar 2013.  

 

Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra dem gennemsnitslige pris i 2013 og 
2014. Erfaringsmæssigt varierer gennemsnitsprisen betydeligt, og er derfor 
behæftet med en vis usikkerhed. Fleksjobreformen medfører, at de højst lønne-
de får mindre i tilskud fra staten, hvorfor det må forventes, at gennemsnitspri-
sen over årerne vil stige, da det er de dyrere fleksjob, der vil blive tilbage på 
den gamle fleksjobordning. 

2. Andet Fleksjob Aktiviteten dækker over udgifter til delaktiviteterne Løntilskud førtidspensioni-
ster og Driftsudgifter fleksjob. Begge er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. 
Delaktiviteten Statsrefusion er budgetlagt ud fra udgifterne til Fleksjob og de 
førnævnte delaktiviteter. 

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fleksjob

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Fleksjob

Fleksjob 202 183 37.037

Andet Fleksjob -17.310
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4.2.2 Periodiseret budget for Fleksjobområdet  

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Fleksjob 
Området er aktivitetsfordelt ud fra forudsætningen om et fald fra 209 fleksjob i januar til 194 i decem-

ber. 
 
Andet Fleksjob 
Er primært periodiseret på baggrund af periodiseringen af udgifter til Fleksjob. 

 

4.3 Fleksløntilskud 

4.3.1 Aktivitetsbudget for fleksløntilskud 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskudsområdet 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 
 

1. Fleksløntilskud Andelen af fleksløntilskud, omfattet af den gamle refusionsordning, er 

budgetlagt med en faldende tendens fra 2016-19. Der er budgetlagt med, 
at 60 % af fleksløntilskuddene i 2016 vil være omfattet af den gamle refu-
sionsordning. I overslagsårerne fordeler det sig således: 2017: 50 %, 
2018: 40 % og 2019: 30 %. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, 
og vil blive fulgt tæt i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger i 
2016. 

2. Statsrefusion 

Fleksløntilskud 

Er budgetlagt ud fra aktiviteten Fleksløntilskud. 

3. Fleksløntilskud re-
fusionsordning 
1.1.2016 

Andelen af fleksløntilskud omfattet af den nye refusionsordning er budget-
lagt med en stigende tendens fra 2016-19. Der er budgetlagt med, at 40 
% af fleksløntilskuddene i 2016 vil være omfattet af den gamle refusions-
ordning. I overslagsårerne fordeler det sig således: 2017: 50 %, 2018: 60 

% og 2019: 70 %. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, og vil 
blive fulgt tæt i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger i 2016. 
 
Aktiviteten består af tre delaktiviteter: 

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Fleksløntilskud

Fleksløntilskud 71 193 13.607

Statsrefusion Fleksløntilskud 71 -125 -8.844

Fleksløntilskud refusionsordning 1.1 2016 47 154 7.260

Statsrefusion Fleksløntilskud - refusionsordning 1.1.2016 47 -41 -1.922
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 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016: Er budgetlagt med 46 

helårspersoner, enhedspris 194.688 kr. 
 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 selvstændig: Er budget-

lagt med 1 helårsperson, enhedspris 115.596 kr.  
 Fleksbidrag: Er budgetlagt med 71 helårspersoner, da det henvi-

ser til de to førstnævnte. Prisen for fleksbidraget er et skøn base-

ret på en case beskrevet i kommentarerne til loven om refusions-
reformen. Enhedsprisen er fastlagt til -38.544 kr. 

 

4. Statsrefusion 
Fleksløntilskud – 

refusionsordning 
1.1.2016 

Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet i Fleksløntilskud. Fordelingen på 
delaktiviteterne er beregnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets progno-

se for, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Hel-
årspersoner er fordelt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 0-4 uger: 
0 helårsperson, enhedspris -153.765 kr. 

 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 5-25 
uger: 1 helårsperson, enhedspris -76.883 kr. 

 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 26-51 

uger: 2 helårspersoner, enhedspris – 57.662 kr. 
 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 over 52 

uger: 44 helårspersoner, enhedspris -38.441 kr. 
 

 

4.3.2 Periodiseret budget for Fleksløntilskud  

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Fleksløntilskud 
Aktiviteten er blevet periodiseret med en stigning hen over året som følge af indfasningen af fleksjobre-
formen. Der er budgetlagt med en stigning fra 62 fleksløntilskud i januar til 76 fleksløntilskud i decem-

ber. 

 
Statsrefusion Fleksløntilskud 
Periodiseret på baggrund af udgifterne til fleksløntilskud. 
 
Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016 

Aktiviteten er periodiseret med en stigning hen over året som følge af indfasningen af fleksjobrefor-
men. Der er budgetlagt med en stigning fra 42 fleksløntilskud i januar til 50 fleksløntilskud i december. 
 
Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016 
Periodiseret på baggrund af udgifterne til Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016. 
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4.4 Ledighedsydelse 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 

 

1. Ledighedsydelse Enhedsprisen er fastlagt af staten. Andelen af ledighedsydelsesmodtage-

re, omfattet af den gamle refusionsordning, er budgetlagt med en fal-
dende tendens fra 2016-19. Der er budgetlagt med, at 60 % af ledig-
hedsydelsesmodtagerne i 2016 vil være omfattet af den gamle refusi-
onsordning. I overslagsårerne fordeler det sig således: 2017: 50 %, 
2018: 40 % og 2019: 30 %. Dette skøn er behæftet med stor usikker-
hed, og vil blive fulgt tæt i forbindelse med de politiske budgetopfølg-

ninger i 2016. 

2. Ledighedsydelse – 
refusionsordning 
1.1.2016 

Enhedsprisen er fastlagt af staten. Andelen af ledighedsydelsesmodtage-
re omfattet af den nye refusionsordning er budgetlagt med en stigende 
tendens fra 2016-19. Der er budgetlagt med, at 40 % af ledighedsydel-
sesmodtagerne i 2016 vil være omfattet af den gamle refusionsordning. 
I overslagsårerne fordeler det sig således: 2017: 50 %, 2018: 60 % og 

2019: 70 %. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, og vil blive 
fulgt tæt i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger i 2016. 
 

3. Statsrefusion Le-
dighedsydelse un-

der 52 uger 

Aktiviteten er budgetlagt ved brug af KL/Beskæftigelsesministeriets 
prognose for fordelingsnøglen i forhold til refusionstrappen. Aktiviteten 

består af følgende delaktiviteter: 
 Statsrefusion Ledighedsydelse 0-4 uger: 0 helårsperson, en-

hedspris – 155.234 kr. 
 Statsrefusion Ledighedsydelse 5-25 uger: 1 helårsperson, en-

hedspris – 77.617 kr. 
 Statsrefusion Ledighedsydelse 26-51 uger: 1 helårsperson, en-

hedspris -58.213 kr. 

  

4. Statsrefusion Le-
dighedsydelse over 
52 uger 

Aktiviteten er budgetlagt ved brug af KL/Beskæftigelsesministeriets 
prognose for fordelingsnøglen i forhold til refusionstrappen. Aktiviteten 
består af følgende delaktiviteter: 

 Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger: 32 helårsperson, 
enhedspris – 38.809 kr. 

 

5. Andet Ledigheds-

ydelse 

Aktiviteten Andet Ledighedsydelse består af udgifter til befordring, som 

er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. Endvidere dækker aktiviteten over 
delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse som er budgetlagt på bag-
grund af udgifterne til aktiviteten Ledighedsydelse. 

 

  

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse 35 194 6.762

Ledighedsydelse  - refusionsordning 1.1.2016 33 194 6.449

Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger 1 -73 -95

Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger 32 -39 -1.239

Andet Ledighedsydelse -2.073
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4.4.2 Periodiseret budget for ledighedsydelse 

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Ledighedsydelse 
Ledighedsydelse er periodiseret med et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om et fald i 
antallet af helårspersoner fra 53 i januar til 47 i december. 
 

Ledighedsydelse – refusionsordning 1.1.2016 
Aktiviteten er periodiseret med et fald i budgettet over året, ud fra en forventning om et fald i antallet 
af helårspersoner fra 35 i januar til 31 i december. 
 
Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger 
Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktivteten Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016. 

 
Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger 
Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktiviteten Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016. 
 
Andet Ledighedsydelse 

Aktiviteten er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ledighedsydelse. Aktiviteten består 
hovedsageligt af statsrefusion. 

 

4.5 Jobafklaringsforløb 

4.5.1 Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb 2016 
Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb 

 

 
 

  

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb 54 175 9.472

Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 6 -73 -439

Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger 48 -35 -1.684

Andet Jobafklaringsforløb 13
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 
 

1. Jobafklaringsforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Udviklingen i antallet af helårsper-

soner baserer sig på et skøn, da det er en ny ordning, der blev indført 
som en del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014.  

2. Statsrefusion Jobaf-
klaringsforløb under 
52 uger 

Aktivteten er budgetlagt ud fra antallet af Jobafklaringsforløb. Forde-
lingen på delaktiviteterne er beregnet ud fra 
KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, 
hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Helårs-

personer er fordelt således på delaktiviteterne: 
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 0 helårspersoner, 

enhedspris -140.331 kr. 
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 5 helårspersoner, 

enhedspris -70.166 kr. 
 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 1 helårsperson, 

enhedspris – 52.624 kr. 

 

3. Statsrefusion Jobaf-
klaringsforløb over 52 
uger 

Aktivteten er budgetlagt ud fra antallet af Jobafklaringsforløb og be-
regnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelings-
nøglen over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusions-
trappen. 

 

4. Andet Jobafklarings-
forløb 

Aktiviteten er budgetlagt ud fra udgifterne i 2014. Dækker blandt 
andet over delaktiviteterne befordring og hjælpemidler, som er bud-
getlagt ud fra forbruget 2014. Derudover består aktiviteten af delakti-
viteten Statsrefusion Jobafklaringsforløb, der er budgetlagt ud fra 
udgifter til de førnævnte delaktiviteter. 

 

4.5.2 Periodiseret budget for Jobafklaringsforløb 

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Jobafklaringsforløb 
Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 46 i januar må-

ned til 62 i december måned. 

 
Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger 
Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 5 i januar må-
ned til 6 i december måned. 

 
Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger 
Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 41 i januar må-
ned til 48 i december måned. 
 
Andet Jobafklaringsforløb 
Er periodiseret i 1/12-dele, da aktiviteten ikke har et særligt afløb. 

78



Bilag til budgetnotat 2016-19                                                                        Jobcenteret  

  Sygedagpenge- og Fleksjobteam 

 

 

4.6 Ressourceforløb 

4.6.1 Aktivitetsbudget for Ressourceforløb 2016 
Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 
 

1. Ressourceforløb Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er 

fastlagt ud fra en forudsætning om en tilgang på 16 helårsperso-
ner i forhold til perioden januar 2014 til februar 2015 

2. Andet Ressourceforløb Aktiviteten består af to delaktiviteter. For det første Statsrefusion 

Ressourceforløb 1.1.2016. Denne aktivitet er budgetlagt ud fra 
antallet af Ressourceforløb. Fordelingen på delaktiviteterne er be-
regnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for forde-
lingsnøglen over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refu-
sionstrappen. Helårspersonerne er fordelt således på delaktivite-
terne: 

 Statsrefusion Ressourceforløb 0-4 uger: 0 helårsperson, 

enhedspris -140.331 kr. 
 Statsrefusion Ressourceforløb 5-25 uger: 2 helårspersoner, 

enhedspris -70.166 kr. 
 Statsrefusion Ressourceforløb 26-51 uger: 0 helårsperson, 

enhedspris -52.624 kr. 
 Statsrefusion Ressourceforløb over 52 uger: 21 helårsper-

soner, enhedspris -35.083 kr. 

 

For det andet består aktiviteten af delaktiviteten hjælpemidler, 
som er budgetlagt ud fra udgifterne i 2014 til hjælpemidler og dels 
af delaktiviteten Statsrefusion Ressourceforløb, som er budgetlagt 
ud fra udgifterne til hjælpemidler. 

 

4.6.2 Periodiseret budget for Ressourceforløb 

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
Ressourceforløb 
Den aktivitetsfordelte periodisering afspejler en stigning i antallet af helårspersoner fra 20 helårsperso-
ner i januar til 27 i december. 

 
Andet Ressourceforløb 
Aktiviteten er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Ressourceforløb. 

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Ressourceforløb

Ressourceforløb 24 175 4.122

Andet Ressourceforløb 10
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4.7 Revalidering 

4.7.1 Aktivitetsbudget for Revalidering 2016 
Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 
 

1. Revalideringsydelse Enhedsprisen er fastlagt af staten. Antallet af helårspersoner er bud-

getlagt med 2014 niveauet. 

2. Andet Revalidering Aktiviteten består af to delaktiviteter. For det første Statsrefusion 
Revalideringsydelse 1.1.2016. Denne aktivitet er budgetlagt ud fra 
antallet af revalidender. Fordelingen på delaktiviteterne er beregnet 
ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen 

over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. 
Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Revalideringsydelse 0-4 uger: 0 helårsperson, 
enhedspris -174.518 kr. 

 Statsrefusion Revalideringsydelse 5-25 uger: 0 helårsperson, 
enhedspris -87.259 kr. 

 Statsrefusion Revalideringsydelse 26-51 uger: 0 helårsper-

son, enhedspris -65.444 kr. 
 Statsrefusion Revalideringsydelse over 52 uger: 15 helårs-

personer, enhedspris -43.630 kr. 
 
Aktiviteten består desuden af delaktiviteten Hjælpemidler, som er 
budgetlagt ud fra udgifterne i 2014 til Hjælpemidler og af delaktivite-

ten Statsrefusion Revalidering, som er budgetlagt ud fra udgifterne 
til hjælpemidler. 
 

 

4.7.2 Periodiseret budget for Revalidering 

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Revalideringsydelse 

Periodiseret i 1/12-dele. 

 
Andet Revalidering 
Er primært periodiseret på baggrund af udgifterne til Revalidering. 

 

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Revalidering

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Revalidering

Revalideringsydelse 16 218 3.490

Andet Revalidering 46

80



Bilag til budgetnotat 2016-19                                                                        Jobcenteret 

                                                                                                                          Aktivteam 

 

Jobcenteret 
Aktivteam 
 

1. Aktivteams primære aktiviteter 
Aktivteam 
Aktivteam er ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsatsen.   
 
Primære aktiviteter   
Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner, henvisning til danskundervisning, 

afgivelse af beskæftigelsestilbud efter Integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vej-
ledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor), afgivelse af uddannelsespålæg for 
unge, rådighedsvurdering og indstilling til sanktion, jobformidling, afklaring og behandling af sager 
med henblik på tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 
 
Beskæftigelsesprojekt efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.  

 
2. Resultatmål 

 Fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. 

 Styrke tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, der har sigte på, at aktivi-

tetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller går i uddannelse. 

 Øget beskæftigelsesfrekvens og medborgerskab blandt udlændinge.  At selvforsørgelsesgraden 

for udlændinge, der modtager ydelse fra det offentlige, stiger. 

 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering af flere partner-
skabsaftaler, virksomhedscentre og samarbejdsaftaler med de lokale virksomheder. 

Finansielle mål:  Budgetafvigelser på max 2 % på aktivitetsniveau med undtagelse af ”Kon-
tanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven” og ”Tilbud til udlæn-
dinge”, hvor budgetafvigelsen må udgøre max 5 %. 

Ikke finansielle 
mål: 

 For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt 
Jobcenterets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivteams bevilling fordelt på løn, øvri-
ge udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 

4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 

 
Der er en markant stigning i budgettet på kontanthjælp- og uddannelseshjælp. Denne stigning skyldes 
refusionsreformen, hvor en stor andel af kontanthjælpsforløbene kun vil være belagt med 20 % statsre-
fusion. I 2015 er disse forløb enten omfattet af 30 eller 50 % refusion.  
 
Den store stigning i budgettet til kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven er dels en stig-

ning i antallet af helårspersoner, som følge af det stigende antal flygtninge og dels refusionsreformen, 
hvor en stor andel af udgifterne er omfattet af 20 % statsrefusion – i 2015 er de alle omfattet af 50 % 
statsrefusion. 
 
Budgettet til Tilbud til udlændinge er negativt, da der er flere indtægter på området end udgifter. Ind-
tægterne stiger fra 2015 til 2016 som følge af det større antal flygtninge. 

 

3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antallet af borgere 
omfattet af integra-
tionsloven 

 

Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med ud-
gangspunkt i det udmeldte kvote for 2015. Antallet af flygtninge forventes at 
stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er således ikke 
endelig fastlagt, ligesom at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret hen over 
året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge 

ukendt. Der er i 2016 budgetlagt med at 265 helårspersoner vil være omfat-
tet af grundtilskud, 222 helårspersoner vil modtage kontanthjælp og en 
stigning på 121 % i udgifterne til tilbud i forhold til forbruget i 2014, hvilket 
svarer til stigningen af antallet af borgere omfattet af grundtilskud i samme 
periode. 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Aktivteam

Løn 4) 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 77.856 86.097 86.097 86.097 86.097

Udgifter totalt 77.856 86.097 86.097 86.097 86.097

Indtægter totalt -37.420 -34.059 -34.059 -34.059 -34.059

Aktivteams nettobevilling i alt
40.436 52.038 52.038 52.038 52.038

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

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Aktivteam

Kontant- og uddannelseshjælp 34.316 36.056 36.056 36.056 36.056

Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven
9.339 19.944 19.944 19.944 19.944

Tilbud til udlændinge -3.219 -3.962 -3.962 -3.962 -3.962

Aktivteam nettobevilling i alt
40.436 52.038 52.038 52.038 52.038

Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.2 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 

Løn 
Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. 
 

Øvrige udgifter 
Periodiseringen er aktivitetsfordelt på baggrund af blandt andet. en forventning til et stigende antal 
flygtninge på kontanthjælp, og at udgifterne til danskuddannelse falder kvartalsvist, og med højeste 
udgifter i sidste kvartal. 

 
Indtægter 

Periodiseringen er aktivitetsfordelt. Indtægter dækker dels over statsrefusion som følger udgifterne til 
blandt andet danskuddannelse og grundtilskud, som forventes stigende over året som følge af flere 
flygtninge.  

 

Figur 2– Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Periodiseret i 1/12-dele ud fra en forventning om, at aktiviteten vil være nogenlunde uændret henover 
året. 
 
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven 
Periodiseringen er aktivitetsfordelt ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge, der modtager 

kontanthjælp i løbet af 2016. 
 
Tilbud til udlændinge 
Periodiseringen er aktivitetsfordelt ud fra, hvornår udgifterne til danskuddannelse falder. Dette gør de 
primært i maj, juli, september og december. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Kontant- og uddannelseshjælp 

Indtægterne består af statsrefusion. Periodiseringen af disse baserer sig på periodiseringen af udgifter-
ne. 
 
Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 
Indtægterne består af statsrefusion. Periodiseringen af disse baserer sig på periodiseringen af udgifter-
ne. 

 
Tilbud til udlændinge 
Indtægterne er dels statsrefusion, hvor periodiseringen baserer sig på udgifterne. Derudover består 
indtægterne af grundtilskud, som er budgetlagt ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge, 
hvilket medfører, at indtægterne i form af grundtilskud stiger i løbet af 2016. Endvidere dækker ind-
tægterne over resultattilskud som hjemtages halvårligt i juni og december. 

 

3.3 Risici 
 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 

 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Integrations-
området 

 

Antallet af flygtninge forven-
tes at stige. Såfremt staten 
melder en større kvote ud 

end budgetlagt vil budgettet 
ikke kunne overholdes. I 
2014 blev antallet 45 % 
højere end det udmeldte 
kvote. 

4,5 mio. kr. Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats på inte-

grationsområ-
det. 

Aktivteam 

2. Flygtninge-
sammensæt-
ning 

Sammensætningen af bor-
gergruppen af kvoteflygtnin-
ge er ukendt. Desuden ken-
des niveauet for familie-
sammenføring ikke. Oprin-
delsesland, aldersmæssige 
fordeling samt uddannelses-

niveau er faktorer, der hver 
især spiller ind i forhold til 
integrationsindsatsen. 

1 mio. kr. 
 

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats på inte-
grationsområ-
det. 

Aktivteam 

3. Boligplacering 
af borgere 
omfattet af 

integrations-
loven 

Grundet manglende afkla-
ring af flygtninges bolig-
mæssige situation 

vanskeliggøres den aktive 
beskæftigelsesindsats. 

1 mio. kr. 
 

Permanent 
afklaring af 
flygtninges 

boplacering. 

Aktivteam 
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4. Driftsbudget for Aktivteam pr. område 
4.1 Kontant- og uddannelseshjælp 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og uddannelseshjælp 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 

 

1. Kontanthjælp  Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. 
Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra en skønsmæssig fordeling af helårs-
personer på de respektive satser baseret på tidligere års fordeling. Aktiviteten 
består af følgende delaktiviteter: 

 Kontanthjælp forsørger: 126 helårspersoner, enhedspris 174.414 kr. 

 Kontanthjælp ikke forsørger: 105 helårspersoner, enhedspris 132.834 

kr. 

 Kontanthjælp nået efterlønsalderen: 3 helårspersoner, enhedspris 
132.834 kr. 

 Kontanthjælp ung hjemmeboende: 2 helårspersoner, enhedspris 

41.055 kr. 

 Kontanthjælp ung udeboende: 7 helårspersoner, enhedspris 63.375 

kr. 
Det er samlet set budgetlagt med et fald på 25 helårspersoner i forhold til 
antallet fra januar 2014 til februar 2015 til 243 helårspersoner. En del af fal-
det skal ses i sammenhæng med en budgetlagt stigning i antallet af ressour-
ceforløb. 

2. Statsrefusion 
Kontanthjælp un-
der 52 uger 

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger er budgetlagt ud fra antallet af 
kontanthjælpsmodtagere. Fordelingen på delaktiviteterne er beregnet ud fra 
KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, hvordan 
ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Helårspersoner er fordelt 
således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 5 helårspersoner, enhedspris -

121.850 kr. 

 Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 19 helårspersoner, enhedspris 
-60.925 kr. 

 Statsrefusion Kontanthjælp 26-51 uger: 18 helårspersoner, enhedspris 
-45.694 kr. 

3. Statsrefusion 

Kontanthjælp 
over 52 uger 

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger er budgetlagt ud fra antallet af kon-

tanthjælpsmodtagere og beregnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prog-
nose fordelingsnøgle over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusi-
onstrappen. Der er budgetlagt med 201 helårspersoner. 

4. Uddannelseshjælp 
 

Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. 
Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra en skønsmæssig fordeling af helårs-

personer på de respektive satser baseret på tidligere års fordeling. Der er 
budgetlagt med et fald på 29 helårspersoner i forhold til antallet i januar 2014 
til februar 2015 til 90 helårspersoner i 2016. 

5. Statsrefusion 
Uddannelseshjælp 
under 52 uger 

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger er budgetlagt ud fra antallet af 
uddannelseshjælpsmodtagere. Fordelingen på delaktiviteterne er beregnet ud 
fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, hvordan 

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontanthjælp 243 152 36.947

Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger 42 -61 -2.545

Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger 201 -30 -6.119

Uddannelseshjælp 90 80 7.239

Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger 31 -32 -994

Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger 59 -16 -946

Løntilskud 11 129 1.391

Statsrefusion Løntilskud 11 -28 -301

Andet Kontant- og uddannelseshjælp 1.384
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ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Helårspersonerne er for-

delt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 3 helårspersoner, enheds-

pris -64.346 kr. 

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 12 helårspersoner, en-
hedspris -32.173 kr. 

 Statsrefusion Uddannelseshjælp 26-51 uger: 14 helårspersoner, en-

hedspris -24.130 kr. 

6. Statsrefusion 
Uddannelseshjælp 

over 52 uger 

Er budgetlagt ud fra antallet af uddannelseshjælpsmodtagere og beregnet ud 
fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for hvordan ydelsesmodtagerne 

fordeler sig på refusionstrappen. Der er budgetlagt med 59 helårspersoner. 

7. Løntilskud Løntilskud er budgetlagt uændret i forhold til antallet i januar 2014 til februar 
2015 med 11 helårspersoner. 

8. Statsrefusion 
Løntilskud 

Statsrefusion Løntilskud er budgetlagt ud fra antallet af kontant- og uddannel-
seshjælpsmodtagere i løntilskud og beregnet ud fra 

KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, hvordan 
ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Helårspersonerne er for-
delt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion løntilskud 0-4 uger: 0 helårspersoner, enhedspris -

103.549 kr. 

 Statsrefusion løntilskud 5-25 uger: 0 helårspersoner, enhedspris -
51.774 kr. 

 Statsrefusion løntilskud 26-51 uger: 1 helårspersoner, enhedspris -

38.831 kr. 

 Statsrefusion løntilskud over 52 uger: 9 helårspersoner, enhedspris -

25.887 kr. 

9. Andet Kontant-
hjælp og uddan-
nelseshjælp 

Aktiviteten består af en række små delaktiviteter, som alle er budgetlagt ud 
fra forbruget i 2014. Det drejer sig primært om mellemkommunal refusion. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Kontant- og uddannelseshjælp  

Figur 3 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Passiv kontant- og uddannelseshjælp & Andet Passiv kontant- og uddannelseshjælp 
Periodiseret i 1/12-dele, da udgiften forventes at falde nogenlunde lige over året. 
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4.2 Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

 

 
 
 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Kontanthjælp til 
borgere omfattet 
af integrationslo-

ven 

Som følge af et stigende antal flygtninge, skønnes et stigende antal helårs-
personer omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp. Der er 
budgetlagt med en stigning på 102 helårspersoner i forhold til 2014.  

 
Enhedsprisen fastlagt af staten og består af en række satser. Enhedsprisen 
er budgetlagt ud fra tidligere års pris. Hvis sammensætningen ændrer sig 
kan prisen stige/falde. 

2. Statsrefusion 
Kontanthjælp 

borgere om fat-
tet af integrati-
onsloven under 
52 uger 

Er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere der omfattet af 
integrationsloven. Fordelingen på delaktiviteterne er beregnet ud fra 

KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, hvordan 
ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. Helårspersonerne er 
fordelt således på delaktiviteterne: 

 Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

0-4 uger: 13 helårspersoner, enhedspris -103.022 kr. 

 Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

5-25 uger: 50 helårspersoner, enhedspris -51.511 kr. 

 Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

26-51 uger: 45 helårspersoner, enhedspris -38.633 kr. 
 

3. Statsrefusion 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet 
af integrationslo-
ven over 52 uger 

Er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integra-

tionsloven og beregnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for 
fordelingsnøglen over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusions-
trappen. Der er budgetlagt med 113 helårspersoner. 
 

  

Tabel 4: Aktvitetsbudget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven

Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 222 129 28.524

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven under 52 uger
108 -52 -5.665

Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af 

integrationsloven over 52 uger
113 -26 -2.915
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4.2.2 Periodiseret budget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationslo-

ven 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 

Der er en aktivitetsfordelt periodisering ud fra en forventning om en stigning i antallet af flygtninge, der 
modtager kontanthjælp i 2016. Der er budgetlagt med en stigning fra 183 helårspersoner i januar til 
260 i december. 

 
Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 
Periodiseret på baggrund af udgifterne til Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven. 

 

4.3 Tilbud til udlændinge 

4.3.1 Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til udlændinge 

 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 

 

1. Tilskud 
 

Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter. For alle delaktiviteter 
gælder at enhedsprisen er fastlagt af staten.  

- Grundtilskud er budgetlagt ud fra en prognose, der baserer sig på 
den udmeldte kvote for 2015. Der er budgetlagt med 265 helårs-
personer, enhedspris -31.685 kr. 

- Tilskud flygtningebørn: 3 helårspersoner, enhedspris -105.351 kr. 

- Resultattilskud: 16 helårspersoner, enhedspris -39.909 kr. 
 

2. Tilbud Prognosen for grundtilskuddet giver en stigning i forhold til 2014 på 121 
%. Budgettet til Tilbud er derfor baseret på 2014 forbruget opskrevet med 

121 %. 

3. Statsrefusion Tilbud 
til udlændinge 

Budgetlagt ud fra udgifterne til Tilbud til udlændinge. 

 

  

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Tilbud til udlændinge

Tilskud 285 -33 -9.383

Tilbud 10.545

Statsrefusion Tilbud til udlændinge -5.124
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4.3.2 Periodiseret budget for Tilbud til udlændinge 

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Tilskud 
Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter. For delaktiviteten Grundtilskud er der tale om en 
aktivitetsfordelt periodisering ud fra en forventning om et stigende antal helårspersoner omfattet af 
grundtilskuddet i løbet af 2016. Der er budgetlagt med en stigning fra 234 helårspersoner i januar til 

295 i december. 
 
Der er for delaktiviteten resultattilskud foretages en Aktivitetsfordelt periodisering. Resultattilskuddene 
modtages i juni og december, da det er disse måneder, hvor danskuddannelsesforløbene afsluttes.  
 
Delaktiviteten Tilskud til flygtningebørn er periodiseret i 1/12-dele. 

 
Tilbud 
Aktiviteten Tilbud består af flere delaktiviteter. For delaktiviteten Danskuddannelse er der tale om en 
aktivitetsfordelt periodisering foretaget med udgangspunkt i 2013 og 2014. Udgifterne til danskuddan-
nelse afregnes kvartalsvis og falder i månederne maj, juli, september og december. De resterende 

delaktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. 
 

Statsrefusion Tilbud til udlændinge 
Periodiseret på baggrund af udgifterne til Tilbud. 
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Jobcenteret 
Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 

 
1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter 
Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: 

 Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager indsatsen for de forsikrede ledige (medlemmer af 

en A-kasse) og borgerne på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 

 Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej til-

bage på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse 

 Redskaberne er mangeartede, eksempelvis korterevarende kurser, ansættelse med løntilskud, 
voksenlærlingeordning m.v. 

 
Erhvervsgrunddannelse: 

 Er en 2-årig uddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb.  
 Der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. 

 
2. Resultatmål 

 Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige 

 At bringe de personer, der allerede er langtidsledige, tilbage på arbejdsmarkedet 

 At sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet 

 At bistå virksomhederne med rekruttering 

 Fokus på opkvalificering ”fra ufaglært til faglært”  

Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 5 % for aktiviteterne inden for området Forsikrede ledige. 
For de resterende aktiviteter en budgetafvigelse på max 2 %. 

Ikke-finansielle 

mål: 

For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt Jobcen-

terets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015.   
 
Antallet af dagpengemodtagere i 2016 må maksimalt være 438 helårspersoner. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Arbejdsmarkedsteam og 

Modtagelsens område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets drifts-
budget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære 
områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. En del af forklaringen på forskellene mellem 2015 og 2016 er derfor netop det. 

4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder, lønnen her hører under området Erhvervsgrunduddannelser. 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen

Løn 4) 178 581 581 581 581

Øvrige udgifter 77.297 77.132 72.972 72.275 72.275

Udgifter totalt 77.475 77.712 73.553 72.856 72.856

Indtægter totalt -5.023 -3.051 -2.781 -2.781 -2.781

Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen 

nettobevilling i alt
72.452 74.662 70.772 70.075 70.075

Budget 

2019

Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam & Modtagelsen fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor 

 blandt andet netop dette. 

 

Budgettet til området Midlertidig arbejdsmarkedsydelse falder fra 2016-19 som følge af, at 

ordningen Midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophører i 2016 og Kontantydelsen ophører i 2017. 

 

Der er en stigning i budgettet fil Forsikrede ledige fra 2015 til 2016. Denne stigning skyldes en 

stigning i enhedsprisen for a-dagpengemodtagere, men et fald i antallet. Stigningen i enheds-

prisen skyldes refusionsreformen, hvor Jobcenteret medfinansiere en større andel af udgifterne 

til a-dagpenge, herunder også forløb mellem 0-4 uger. I modsatte retning trækker, at ledighe-

den forventes at falde, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere.   

 

Budgettet til Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige stiger fra 2015 til 2016-19, som følge 

af en lovændring, der medfører en større arbejdsgiverudgift i forbindelse med kommunale 

løntilskud. 

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Antallet af forsikrede 

ledige 

Der er budgetlagt med 438 forsikrede ledige (helårspersoner). Dette base-

rer sig primært på skønnet for udviklingen i ledigheden i Økonomisk Rede-
gørelse fra december 2014 og ud fra en forudsætning om, at antallet af 
helårspersoner i perioden 0-4 ugers ledighed vil være det samme som fra 
juni 2014 til juni 2015. 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 5.753 4.460 651 0 0

Forsikrede ledige 63.175 65.745 65.745 65.745 65.745

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.009 3.877 3.797 3.751 3.751

Erhvervsgrunduddannelse 516 580 580 580 580

Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse 

nettobevilling i alt
72.452 74.662 70.772 70.075 70.075

Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam & Modtagelse fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 

 
 

Løn 
Udgiften er periodiseret i 1/12-dele, da den vedrører lønudgifter i forbindelse med Erhvervsgrundud-
dannelse. Området følger dermed ikke den almindelige periodisering af lønudgifter. 

 
Øvrige udgifter 
Periodiseringen afspejler, at a-dagpenge udbetales pr. måned. En måned kan enten indeholde fire eller 
fem a-dagpengeuger. 
 
Indtægter 
Indtægterne er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor de 

også er periodiseret i 1/12-dele. 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

Periodiseringen er aktivitetsbestemt, delaktiviteten Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udfases i løbet af 

2016, hvorfor udgiften er faldende. Området er budgetlagt med et fald fra 39 helårspersoner i januar til 
17 helårspersoner i december.  
 

Forsikrede ledige 
Periodiseringen afspejler at a-dagpenge udbetales pr. måned. En måned kan enten indeholde 4 eller 5 
a-dagpengeuger. 
 

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige og Erhvervsgrunduddannelse 
Budgettet er periodiseret i 1/12-dele, da områderne ikke umiddelbart er kendetegnet ved større ud-
sving henover året. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Forsikrede ledige, Beskæftigelsesindsats forsikrede ledi-
ge og Erhvervsgrunduddannelse 

Indtægterne er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor ind-
tægterne også er periodiseret i 1/12-dele. 
 

 

3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Konjunktursi-
tuationen  

Konjunktursituationen peger 
i øjeblikket i retning af, at 
den økonomiske krise måske 
er overstået. Det er dog 
svært at vurdere med sik-
kerhed, hvorfor at antallet af 

a-dagpengemodtagere i 
2016 både kan være flere 
eller færre end det budget-
lagte. 

Mellem -3 
mio. kr. og 3 
mio. kr.   

Føre en aktiv 
beskæftigelses-
indsats. 

Arbejdsmar-
kedsteam og 
Modtagelse 

2. Beskæftigel-

sesreformen 

Beskæftigelsesreformen 

træder i kraft af flere om-
gange, herunder et intensi-
veret formelt samarbejde 
med A-kasserne pr. 
1.7.2015 og igen pr. 
1.7.2016.  
Der skal således afholdes 

seks samtaler i de første 
seks ledighedsmåneder, 
hvorved såvel A-kasserne 
som teamets medarbejdere 
sættes under pres. 

4 mio. kr. Føre en aktiv 

beskæftigelses-
indsats. 

Arbejdsmar-

kedsteam og 
Modtagelse 
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4. Driftsbudget for Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 

 

1. Midlertidig ar-
bejdsmarkeds-
ydelse 

Faldende antal helårspersoner fra 39 i januar til 17 i december, da ordningen 
udfases. Enhedsprisen er fastlagt af staten. 

2. Kontantydelse Beregnet ud fra de økonomiske konsekvenser i lovforslaget. Egedals andel af 
bloktilskuddet er anvendt. Enhedsprisen er fastlagt af staten, denne består 
dog af flere satser, så enhedsprisen kan stige eller falde afhængig af sammen-
sætningen af borgere. 

3. Statsrefusion 
Midlertidig ar-

bejdsmarkeds-
ydelse 

Beregnet ud fra KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen 
over, hvordan ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen. 

 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

Aktiviteten er under udfasning, hvorfor periodiseringen afspejler et fald i antal helårspersoner fra 39 i 
januar til 17 i december. 

 
Kontantydelse 
Der er tale om en ny ordning, som er ved at blive indfaset. Da forløbet for indfasningen ikke kendes, er 
aktiviteten periodiseret med 1/12-dele. 

 
Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er periodiseret ud fra udgiften Kontantydelse og er der-
for periodiseret i 1/12-dele. 

 

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 28 106 2.937

Kontantydelse 9 152 1.296

Statsrefusion Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 9 -49 -418
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4.2 Forsikrede ledige 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. A-dagpenge un-

der 52 uger 

Samlet set er A-dagpenge under og over 52 uger budgetlagt med et fald på 

6,5 % i forhold til forbruget i 2014. Denne prognose baserer sig på seneste 
prognose fra Beskæftigelsesministeriet for Region Hovedstaden, som base-
rer sig på Økonomiske Redegørelse fra december 2014. Der er dog også 
indregnet udgifter til helårspersoner med en ledighed mellem 0-4 uger, da 
kommunerne skal medfinansiere disse pr. 1.1.2016 som følge af refusions-
reformen. Her er forudsat den samme udgift som i perioden juli 2014 til 
juni 2015.  

Fordelingen af helårspersoner under 52 uger baserer sig på 
KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over hvordan 
helårspersonerne fordeler sig på refusionstrappen. Antallet af helårsperso-
ner fordeler sig således: 

 A-dagpenge 20 % medfinansiering: 32 helårspersoner, enhedspris 
43.426 kr. 

 A-dagpenge 60 % medfinansiering: 149 helårspersoner, enhedspris 

130.279 kr. 
 A-dagpenge 70 % medfinansiering: 120 helårspersoner, enhedspris 

151.992 kr. 
 

2. A-dagpenge over 

52 uger 

Samlet set er A-dagpenge under og over 52 uger budgetlagt med et fald på 

6,5 % i forhold til forbruget i 2014. Denne prognose baserer sig på seneste 
prognose fra Beskæftigelsesministeriet for Region Hovedstaden, som base-
rer sig på Økonomiske Redegørelse fra december 2014. Der er dog også 
indregnet udgifter til helårspersoner med en ledighed mellem 0-4 uger, da 
kommunerne skal medfinansiere disse pr. 1.1.2016 som følge af refusions-
reformen. Her er forudsat den samme udgift som i perioden juli 2014 til 
juni 2015.   

 
Fordelingen af helårspersoner over 52 uger baserer sig på 
KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for fordelingsnøglen over, hvordan 
helårspersoner fordeler sig på refusionstrappen. Der er budgetlagt med 137 

helårspersoner. 
 

3. Løntilskud for-
sikrede ledige 

Løntilskud er budgetlagt ud fra delaktiviteterne Offentligt løntilskud og Pri-
vat løntilskud. De anvendte gennemsnitspriser er beregnet af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Antallet af helårspersoner er fastlagt ud fra 
en forventning om et uændret antal i forhold til ultimo 2014, det vil sige 13 
helårspersoner i Offentligt løntilskud og 4 helårspersoner i Privat løntilskud. 
 

4. Statsrefusion 
Løntilskud for-
sikrede under 52 
uger 

Fordelingen af helårspersoner for Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige 
under 52 uger baserer sig på KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for 
fordelingsnøglen over hvordan helårspersoner fordeler sig på refusionstrap-
pen. Helårspersonerne fordeler sig således: 

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Forsikrede ledige

A-dagpenge under 52 uger 301 130 39.033

A-dagpenge over 52 uger 137 174 23.773

Løntilskud forsikrede ledige 17 223 3.795

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under 52 

uger
6 -70 -417

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 uger 11 -45 -468

Andet Forsikrede ledige 35
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 Statsrefusion Privat løntilskud under 52 uger: 2 helårspersoner, en-

hedspris -39.668 kr. 
 Statsrefusion Offentligt løntilskud under 52 uger: 4 helårspersoner, 

enhedspris -80.818 kr. 
 

5. Statsrefusion 
Løntilskud for-
sikrede over 52 
uger 

Fordelingen af helårspersoner for Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige 
under 52 uger baserer sig på KL/Beskæftigelsesministeriets prognose for 
fordelingsnøglen over hvordan helårspersoner fordeler sig på refusionstrap-
pen. Helårspersonerne fordeler sig således: 

 Statsrefusion Privat løntilskud under 52 uger: 2 helårspersoner, en-
hedspris -24.823 kr. 

 Statsrefusion Offentligt løntilskud under 52 uger: 8 helårspersoner, 
enhedspris -50.572 kr. 
 

6. Andet Forsikrede 
ledige 

Aktiviteten indeholder delaktiviteten Befordring, som er budgetlagt ud fra 
forbruget i 2014. 

 

4.2.2 Periodiseret budget for Forsikrede ledige  

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

A-dagpenge under 52 uger og A-dagpenge over 52 uger 
En aktivitetsbaserede periodisering afspejler, at a-dagpenge udbetales pr. uge. En måned kan enten 
indeholde 4 eller 5 a-dagpengeuger. 
 
Løntilskud forsikrede ledige, Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under 52 uger, Stats-
refusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 uger  & Andet Forsikrede ledige  

Periodiseringen er i 1/12-dele, da disse aktiviteter ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. 

 

4.3 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 

4.3.1 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 
 

 
  

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Personlig assistance 2.525

6 ugers jobrettet uddannelse 1.554

Andet beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -202
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Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 
 

1. Personlig assistance Budgettet er lagt ud fra en forventning om højere udgifter i 2016 i 

forhold til forbruget i 2014. Stigningen er en konsekvens af Fleksjob- 
og Førtidspensionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013. 

2. 6 ugers jobrettet Budgetlagt ud fra skønnet for forbruget i 2015 i forbindelse med halv-
årsregnskabet, da der forventes samme udgiftsniveau i 2016. 

3. Andet Beskæftigel-

sesindsats forsikrede 
ledige 

Indeholder delaktiviteterne Uddannelsesaftaler og Hjælpemidler, som 

er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. 
 
Endvidere består aktiviteten af delaktiviteten Løn til forsikrede ledige 
ansat i løntilskud. Denne er dels budgetlagt ud fra forbruget i 2014 og 
dels budgetlagt på baggrund af beskæftigelsesreformen, som medfører 
en højere arbejdsgiverudgifter i forbindelse med ansættelse af forsik-
rede ledige i kommunalt løntilskud. Pga. den ændrede lovgivning af 

budgettet opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2016.   
 

Derudover indeholder aktiviteten delaktiviteten Statsrefusion Beskæfti-
gelsesindsats forsikrede ledige som er budgetlagt ud fra udgifterne til 
delaktiviteterne Uddannelsesaftaler og Hjælpemidler og aktiviteten 
Personlig Assistance. 

 

4.3.2 Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige  

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Personlig assistance, 6 ugers jobrettet uddannelse, Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede 
ledige 
Periodiseringen er i 1/12-dele, da denne aktivitet ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. 
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4.4 Erhvervsgrunduddannelse 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Erhvervsgrunduddannelse 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 

 

1. Erhvervsgrunduddannelse Budgetlagt ud fra forbruget i 2014 

 

4.4.2 Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse  

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Erhvervsgrunduddannelse 
Periodiseringen er i 1/12-dele, da denne aktivitet ikke umiddelbart har et specifikt udgiftsmønster. 

 

  

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Erhvervsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse 580
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Jobcenteret 
Tværgående Områder 

 
1. Tværgående Områders primære aktiviteter 
Det tværgående område består blandt andet af følgende:  
 

 Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde eller et beskæftigelsesrettet 

tilbud, herunder hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at 
fastholde eller få job eller uddannelse. 
 

 Området dækker endvidere en række midler til blandt andet driftsudgifter til aktivering og ud-

dannelsesmidler til ordinær uddannelse, som benyttes som en del af redskabsviften i den akti-
ve beskæftigelsesindsats. 

 

 Administration omfatter blandt andet udgifter til lægeerklæringer, sundhedskoordinator og kli-

nisk funktion (Region Hovedstadens lægeordning). 

 

 Jobcentre dækker over lønudgifter til Jobcenterets medarbejdere, uddannelsesmidler m.v.  

 

 

2. Resultatmål 
 Fokus på endnu skarpere visitering af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere, kontant-

hjælpsmodtagere, og a-dagpengemodtagere uden at det medfører afledte konsekvenser for 
forsørgelsesydelser mv.  

Finansielle:  Budgetafvigelse på max 2 % på aktivitetsniveau 

Ikke-

finansielle: 
 Der er ikke opsat resultatmål, idet udgifterne er tværgående og er bundet 

op på samtlige ydelsesområder. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser de Tværgående Områders bevilling for-
delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

  

101



Bilag til budgetnotat 2016-19                                                                        Jobcenteret 

  Tværgående Områder 

 

 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 
3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkiet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2016 skyldes derfor blandt andet netop dette. 

 
Driftsudgifterne til aktivering forventes at stige fra 2015 til 2016, som følge af der bevilges flere ressour-
ce- og jobafklaringsforløb.  

 
Endvidere er der flyttet 1,0 mio. kr. fra Center for Sundhed og Omsorg til Jobcenteret, idet Jobcenteret 
køber sundhedstilbud hos Sundhedscenteret. 

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal medarbej-

dere 

Udgiften til løn er budgetlagt ud fra det oprindelige budget 2016. Derudover 

har Byrådet bevilget 2 ekstra årsværk til integrationsområdet og lønbudgettet 
er opjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af Beskæftigelsesreformen, som 
medfører, at der skal afholdes flere samtaler med forsikrede ledige. 

2. Antal borgere der 
modtager en aktiv 
indsats 

Er budgetlagt ud fra forbruget i 2014 og forbruget i 1. halvår af 2015. 

 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Tværgående Områder

Løn 31.144 29.239 29.224 28.596 28.155

Øvrige udgifter 14.055 16.745 16.745 16.745 16.745

Udgifter totalt 45.198 45.985 45.969 45.342 44.900

Indtægter totalt -8.265 -9.203 -9.203 -9.203 -9.203

Tværgående Områder nettobevilling i alt 36.933 36.782 36.766 36.139 35.697

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 1 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015 3)

Tværgående Områder

Mentor 1.666 1.755 1.755 1.755 1.755

Driftsudgifter til aktivering 6.429 7.049 7.049 7.049 7.049

Beskæftigelsesordninger 1.022 1.531 1.515 1.506 1.506

Jobcentre 25.442 24.120 24.120 23.501 23.059

Administration 2.375 2.327 2.327 2.327 2.327

Andet Jobcenteret 0 0 0 0 0

Tværgående Områder nettobevilling i alt 36.933 36.782 36.766 36.139 35.697

Tabel 2 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på områder

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 

 
 

Løn 
Der er for april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der 
taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret 
med en lønstigning på 1 %. 

 
Øvrige udgifter 

Budgettet er periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving 
henover året. 

 
Indtægter 
Indtægter er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor de også 
er periodiseret i 12-dele. 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Mentor, Driftsudgifter til aktivering, Beskæftigelsesordninger, Administration & Andet Job-
centeret 

Alle disse områder er periodiseret i 1/12-dele, da de fleste af aktiviteterne ikke umiddelbart er kende-
tegnet ved større udsving henover året. 
 
Jobcentre 
Aktiviteten Jobcentre består hovedsageligt af løn. Der er for april måned taget højde for udgifterne til 
særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. 
ferieuge. For oktober måned er der budgetteret med en lønstigning på 1 %. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Mentor, Driftsudgifter til aktivering, Beskæftigelsesordninger, Administration, Jobcentre & 
Andet Jobcenteret 
Indtægterne på alle områder er stort set kun statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de 
øvrige udgifter, hvorfor de også er perioderet i 1/12-dele. 

 
3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 
 

 
Ansvarlig 

1. Konjunktursi-

tuationen  

De tværgående områder er 

for så vidt angår de ”øvrige 
udgifter” i høj grad konjunk-
turafhængige. Således er 
disse udgifter højere eller 
lavere, afhængig af hvor 

mange der er tilmeldt job-
centeret 

-1,0 mio. kr. 

til 1 mio. kr. 

Finde midlerne 

inden for Job-
centerets bud-
get. 

Jobcenteret 
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4. Driftsbudget for Tværgående områder pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Mentor 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Mentor 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Mentor 
 

 
 
 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 

 

1. Mentor Mentor består af en række delaktiviteter. De primære er: 

 Mentor til ressourceforløb er budgetlagt ud fra en forventet 

stigning i antallet af helårspersoner i målgruppen, og der er 
derfor også budget til en stigning i udgifter til mentorer i 
forhold til 2014  

 Mentor til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mv. er 

budgetlagt ud fra forbruget i 2014 kombineret med en fag-
lig vurdering af, at der skal investeres penge i mentorind-
satsen idet denne har en effekt i forhold til at få borgeren 
tættere på arbejdsmarkedet 

 Mentor til borgere omfattet af integrationsloven er budget-

lagt med en stigning i procent svarende til den budgetlagte 
stigning for grundtilskuddet ift. 2014 

2. Statsrefusion mentor Er budgetlagt ud fra udgifterne til Mentor. 

 

4.1.2. Periodiseret budget for mentorområdet 

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Mentor 
Området er periodiseret i 1/12-dele, da det ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving hen-
over året. 

 
Statsrefusion Mentor 
Statsrefusion Mentor er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor denne aktivitet 
også er periodiseret i 1/12-dele.  

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Mentor

Mængde Enhedspris Budget
 1.000 kr. 1.000 kr.

Mentor

Mentor 3.398

Statsrefusion Mentor -1.643
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4.2 Driftsudgifter til aktivering 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Driftsudgifter til aktivering 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Driftsudgifter til aktivering 
 

 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 
 

1. Ordinær uddan-
nelse 

Budgettet til a-dagpenge, revalidender og forrevalidender og sygedagpenge er 
budgetlagt ud fra forbruget i 2013 
 
Budgettet til kontanthjælp, uddannelseshjælp & kontant- og uddannelseshjælp 
uden refusion, er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. 

2. Øvrige driftsudgif-
ter til aktivering 

Øvrige driftsudgifter til aktivering af budgetlagt ud fra række delaktiviteter. De 
primære er: 

 A-dagpenge er budgetlagt ud fra forbruget i 2013 og reduceret med 

0,6 mio. kr. som følge af det politisk vedtagne prioriteringsforslag. 

 Ressourceforløb er budgetlagt ud fra en forventet stigning i antallet af 
helårspersoner i målgruppen, og derfor er der også budgetlagt med en 
stigning i øvrige driftsudgifter til aktivering. 

 Kontanthjælp og selvforsørgere: Er budgetlagt ud fra forbruget i 2014 

og reduceret som 0,2 mio. kr. som følge af det politisk vedtagne prio-
riteringsforslag. 

 Revalidender er budgetlagt ud fra forbruget i 2013. 

 Sygedagpengemodtagere er budgetlagt lavere end i 2014 ud fra en 
forventning om, at et antal helårspersoner i stedet vil være i jobafkla-

ringsforløb. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af det 
politisk vedtagne prioriteringsforslag. 

 Ledighedsydelsesmodtagere er budgetlagt ud fra forbruget i 2013, da 
det forventes, at der vil blive igangsat flere i aktiviteter i 2016, som 

følge af øget bemanding og dermed ekstra fokus på området. 

 Uddannelseshjælp er budgetlagt med udgangspunkt i forbruget for 
2014, men med en stigning, ud fra en forventning om, at kontant-
hjælpsreformen nu er fuldt implementeret, og lidt flere vil blive bevil-
get et aktivt tilbud. 

 Jobafklaringsforløb er budgetlagt ud fra en forventet stigning i antallet 
af helårspersoner i målgruppen og dermed også en stigning de øvrige 
driftsudgifter til aktivering til denne målgruppe. 

3. Statsrefusion 
Driftsudgifter til 
aktivering 

Er budgetlagt ud fra udgifterne til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter 
til aktivering. 

 

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Driftsudgifter til aktivering

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Driftsudgifter til aktivering

Ordinær uddannelse 2.960

Øvrige driftsudgifter til aktivering 10.803

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering -6.714

Tabel 5: Udmøntning af prioriteringsforslag for Driftsudgifter til aktivering

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Øvrige driftsudgifter til 

aktivering

JC16-101 D. Reduktion af driftsudgifter til 

aktivering

Budgettet i 2016-19 til Øvrige 

driftsudgifter til aktiveringsudgifter er 

reduceret med følgende fordeling: a-

dagpengemodtagere -0,6 mio. kr., 

sygedagpenge -0,2 mio. kr., kontanthjælp 

-0,2 mio. kr. og statsrefusion 0,2 mio. kr.

106



Bilag til budgetnotat 2016-19                                                                        Jobcenteret 

  Tværgående Områder 

 

 

4.2.2 Periodiseret budget for Driftsudgifter til aktivering 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Ordinær uddannelse, Øvrige driftsudgifter til aktivering 
Områderne er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving hen-
over året. 
 

Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering 
Aktiviteten er direkte relateret til udgifterne til Ordinær uddannelse, Øvrige driftsudgifter og 6 ugers 
jobrettet, hvorfor denne er periodiseret i 1/12-dele.  

 

4.3 Beskæftigelsesordninger 

4.3.1 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesordninger 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesordninger 
 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 
 

1. Beskæftigelsesordninger Består af en række delaktiviteter. De primære er: 

 Pulje, som er budgetlagt ud fra forventet forbrug i 2015. 

 Jobrotation, som er budget ud fra forbruget i 2014. 

 Andet Beskæftigelsesordninger, der også er budgetlagt 

ud fra forbruget i 2014. 

 

  

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesordninger

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger 1.531
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4.3.2 Periodiseret budget for beskæftigelsesordninger  

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Beskæftigelsesordninger 

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke forventes nogle markante udsving over året. 

 

4.4 Jobcentre 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Jobcentre 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Jobcentre 
 

 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 
 

1. Jobcentre Består af to delaktiviteter. Den primære er løn som er budgetlagt ud fra 
det oprindelige budget for 2016 korrigeret for opnormeringen på integra-
tionsområdet og opjustering som følge af beskæftigelsesreformen, hvor 
der skal afholdes flere samtaler med de forsikrede ledige. 

 

  

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Jobcentre

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Jobcentre

Jobcentre 24.120

Tabel 8: Udmøntning af prioriteringsforslag for Jobcentre

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Effektivisering

Jobcentre Digital Post Lønbudgettet er nedjusteret med 0,1 mio. kr. 

2016-19. 
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4.4.2 Periodiseret budget for Jobcentre  

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Jobcentre 
Aktiviteten består hovedsagligt af løn. Der er i april måned taget højde for udgifterne til særlig ferie-
godtgørelse, og i maj måned at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er bud-
getteret med en lønstigning på 1 %. 

 

4.5 Administration 

4.5.1 Aktivitetsbudget for Administration 2016 
Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Administration 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 
 

1. Klinisk Funktion Budgetlagt ud fra det oprindelige budget for 2015.  

2. Administration Andet Består af følgende delaktiviteter: 
 Udgifter til tolke m.v.: Budgetlagt ud fra det oprindelige budget 

for 2015 
 Lægeerklæringer: Budgetlagt ud fra det oprindelige budget for 

2015 
 Sundhedskoordinator: Budgettet er lagt ud fra det forventede 

antal møder pr. år ganget med enhedsprisen, som er fastsat af 
Region Hovedstaden. 

 

  

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Administration

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Administration

Klinisk Funktion 345

Administration Andet 1.982
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4.5.2 Periodiseret budget for Administration  

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Klinisk Funktion og Administration Andet 
Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving 
henover året. 

 

4.6 Andet Jobcenter 

4.6.1 Aktivitetsbudget for Andet Jobcenter 2016 
Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Andet Jobcenter 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 
 

1. Andet Jobcenter Er budgetlagt med 0 kr. da området er omfattet af 100 % statsrefu-

sion. 
Består af følgende delaktiviteter: 

 Repatriering: Budgetlagt ud fra forbruget i 2014. 
 Hjælp til uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt ud fra for-

bruget i 2014. 
 Statsrefusion Andet Jobcenter, som er budgetlagt på bag-

grund af udgifterne til de to ovenstående. 

 

  

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Andet Jobcenter

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Andet Jobcenter

Andet Jobcenter 0
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4.6.2 Periodiseret budget for Andet Jobcenter 

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

 
 

Andet Jobcenter 
Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, da udgiften er nul. 
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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 hensyn-
tagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om 

Social Service.  
 
Primære opgaver  
Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndig-
hed 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 enhe-
der består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds og aktivitetstilbud samt bosteder med 
forskellige målgrupper.  
 
Politisk udvalg 

Center for Social Service hører under Social- og Sundhedsudvalget. 

 
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. 

Finansielle mål:  Implementering af budgetaftalens effektiviseringer og reduktioner i praksis og 

opnå den økonomiske effekt heraf. 

 Myndighed Social skal realisere ”Investering i sagsbehandlere hurtigere 
og tættere opfølgning”, hvor gennemsnitsprisen pr. sag skal reduceres 
med 8.250 kr.  

 Myndighed handicap har seks konkrete reduktionstiltag. Måltal opstilles 

i bilaget. 

 Myndighedsafdeling skal implementere nye kvalitetsstandarder for § 85 
støtte. På dette område ses den økonomiske effekt hos Udfører. 

 Udfører skal implementere en reduktion i de lokale § 104 - aktivitetstil-
bud, samt tilpasse kapaciteten vedrørende § 85 støtte. 

 Budgetafvigelse for Centeret samlet på max +/- 2 %. 

 Sideløbende med implementering af budgetaftalen skal den vækst der 
er set i forbruget fra 2012-14 standses, og grundbudgettet før indarbej-

delse af budgetaftalen er derfor 4 mio. kr. under forbruget i 2014-
niveau. 

 Effektivisering indarbejdet i 2015 på 2 % af serviceramme driftsbudget-

tet fastholdes. 

Ikke-finansielle 
mål: 

 Implementeringen af effektiviseringerne ”Investering i sagsbehandlere hurtige-
re og tættere opfølgning” kræver indarbejdelse af nye metoder, ændrede ar-

bejdsgange og adfærd for at opnå de finansielle mål ovenfor. Konkret er det 
ikke-finansielle mål at afholde kurser med rådgiverne om den nye metode. 

 Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren udvikles og im-
plementeres. 

 Kvaliteten af prognose- og disponeringsværktøjerne for økonomistyring skal 
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være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på 
max +/- 2. 

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

Aktivitetscenter. 

 Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 
 

 
Center for Social Service har i 2016 et budget på 301.727 mio. kr. 

  
Det korrigerede budget 2015 er ultimo august 307 mio. kr. svarende til 310.856 mio. kr. i 2016-priser.  
 
Tabel 1 viser at udgifter til løn stiger fra 2015 til 2016, hvilket skyldes investering i sagsbehandlinger med 
henblik på tættere og hurtigere opfølgning. Dette, sammen med de øvrige effektiviserings og reduktionsfor-
slag vedtaget i budgetaftalen, betyder at øvrige udgifter falder fra 2015 og hen over alle overslagsår.  
 

Indtægtsbudgettet udviser en forskel mellem overslagsårene 2016 til 2017 (tabel 1), som skyldes ny takst-
model for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, vedtaget maj 2015, med indarbejdelse af KKR aftale om 
1 % reduktion i Overhead. Overhead er de indirekte administrationsomkostninger der medregnes i prisen på 

botilbud, som udenbys kommuner køber.   
 
Afvigelsesforklaringer ved de politiske budgetopfølgninger vil i 2016 blive foretaget i henhold til aktivitetshie-

rarkiet, som fremgår af budgetbilagene. Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet 
dog minimum 1,0 mio. kr.  
 
I tabel 3 nedenfor er en oversigt over de 10 prioriteringsforslag der er vedtaget i budgetaftalen der vedrører 
centeret. I afsnit 4 beskrives det vedtagne anlægsprioritetsforslag. Forslagene bliver uddybet i bilagene.  
 
 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Social Service

Løn 178.308 179.444 179.191 179.191 179.191

Øvrige udgifter 226.815 218.417 211.458 210.625 209.875

Udgifter totalt 405.123 397.862 390.650 389.816 389.066

Indtægter totalt -94.267 -96.135 -95.352 -95.352 -95.352

Centerets nettobevilling i alt 310.856 301.727 295.298 294.465 293.715

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

indtægter

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på rammer

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Social Service

Sekretariat 8.775 8.405 8.405 8.405 8.405

Myndighed og Bestiller 153.789 147.651 141.477 140.347 139.280

Udfører 148.292 145.670 145.415 145.712 146.029

Centerets nettobevilling i alt 310.856 301.727 295.298 294.465 293.715

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019
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Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

CSS16-103 D: Ledsagerordning §97 Løn: -192   -192      -192     -192       

CSS16-105: Aflastning børn med 

handicap 

Myndighed og Bestiller CSS16-107 D: Aflastning Voksen 

handicap

CSS16-109 D: Reduktion i 

muligheden for aktivitets- og 

samværdstilbud efter §104 til 

borgere i botilbud.

Øvrige udgifter: -4.036 -4.036   -4.036  -4.036    

CSS16-115 D: Aflastning - Børn 

handicap - yderligere reduktion

CSS16-117 D: Aflastning - Voksen 

handicap  - yderligere reduktion Indtægter: -     -        -      -        

CSS16-108 D: Reduceret adgang til 

§85 støtte. Løn: -1.500 -1.750   -1.750  -1.750    

Udfører CSS16-109 D: Reduktion i 

muligheden for aktivitets- og 

samværdstilbud efter §104 til 

borgere i botilbud.

Øvrige udgifter: -     -        -      -        

CSS16-111 D: Halvvering af 

åbningstiden i Egehuset §104 tilbud.
Indtægter: -     -        -      -        

Total reduktion: -5.728 -5.978   -5.978  -5.978    

Udvidelse 

Anlæg

CSS16-02 A Det Fleksible Familiehus 

og Bo- og opgangsfællesskab i 

eksisterende bygninger. Anlæg 

ombygning

Løn: 

Udfører, Børn og handicap

CSS16-02 A Det Fleksible Familiehus 

og Bo- og opgangsfællesskab i 

eksisterende bygninger. Afledt drift

Øvrige udgifter: 0 5.000     300      617        

Indtægter: 0 -        -      -        

Total udvidelse: 0 5.000     300      617        

Effektivisering

Myndighed og Bestiller

CSS16-113 D Mere forebyggelse via 

investering i sagsbehandlere - delvis 

implementering
Løn: 3.150  3.150     3.150    3.150     

CSS16-114 D Mere forebyggelse via 

investering i sagsbehandlere - fuld 

implementering (forudsat at CSS16-

113  er vedtaget)

CSS16-02 A: Det fleksible familiehus 

og Bo- og opgangsfællesskab - 

EGEHUSET (forudsætter CSS16-01 

D er vedtaget)

Nyt forslag der tager udgangspunkt i 

eksisterende bygninger.

Øvrige udgifter: -4.500 -12.815  -13.915 -15.015  

CSS16-01 D: Det fleksible familiehus 

og Bo- og opgangsfællesskab - 

uændret på trods af reduktionen af 

anlægsbudget (forudsætter CSS16-

01 A er vedtaget).

Digitalpost - Parat til Fremtiden

Rengøring nyt udbud - Parat til 

Fremtiden Indtægter: -     -        -      -        

Total effektivisering: -1.350 -9.665   -10.765 -11.865  
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger 

1. Forebyggende 
foranstaltninger 
for børn og unge 

Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå 
lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. 
Der er givet kompetenceløft til personalet med den evidensbaseret metode ”De 
utrolige år”.  
Råd- og vejledningsteamet er fortsat med til at sikre, at der sker en hurtig 

screening af indkomne sager, og at der ydes råd- og vejledningsforløb til borge-
ren. Første halvår 2015 modtag råd- og vejledning 234 underretninger, hvor af 
109 blev til vejledningsforløb og restende overgik til myndighedstemas. 
Der pågår implementering af kapaciteters styringsredskab for de forebyggende 
indsatser i samarbejde mellem myndighed og udfører. En sammenlignelig opgø-
relse af helårspersoner er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt og der-

med heller ikke priser.    

2. Anbringelser og 
ophold for børn 
og unge 

Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydel-
serne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variabler kan 
have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, 

social og psykiatri samt en kombination af disse. 
Der er i alt 90 børn og unge på ophold og anbringelse i 2015 til en gennem-

snitspris på ca. 544 t.kr., hvilket svare til en årlig udgift på ca. 48,9 mio.kr.  
Der er afsat 43,5 mio. kr. i budget 2016. Det vil sige knapt 5,4 mio. kr. mindre 
end det aktivitetsbasserede budget. Dette spænd dækker over at budgetreduk-
tionen i forbindelse med Egedals effektivisering ”Investering i sagsbehandlere, 
hurtigere og tættere opfølgning” primært forventes realiseret her. 
Området spænder over meget forskellige former for ophold og anbringelser 

eksempelvis (2015 data):  

 3 stk. handicap døgninstitutioner til ca. 1.405 t. kr. pr. stk. pr år 

 33 stk. plejefamilier til ca. 384 t. kr. pr. stk. pr. år 

 3 stk. netværks plejefamilier til ca. 115 t. kr. pr. stk. pr. år 

 31 stk. opholdssteder til ca. 738 t. kr. pr. stk. pr. år 

3. Forebyggende 
foranstaltninger 
for voksne 

Der satses på recovery, som forbedrer borgernes evne til at klare sig i eget liv 
og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. På voksenområdet 
arbejdes der fortsat med at udbyde gruppetilbud, som giver borgeren aktivite-
ter og modvirker ensomhed. Dette er både en effektiv udnyttelse af personale-

ressourcerne og øget kvalitet for borgerne. 
Der pågår implementering af kapaciteters styringsredskab for de forebyggende 
indsatser i samarbejde mellem myndighed og udfører. En sammenlignelig opgø-
relse af helårspersoner er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt og der-
med heller ikke priser.      

4. Midlertidige og 

længerevarende 
botilbud for voks-
ne 

Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydel-

serne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan 
have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, 
social og psykiatri samt kombination af disse. 
Der er 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. k r. I budgettet er der afsat 
58,7 mio. kr., altså 6,7 mio. kr. lavere end aktivitet i 2015. 

2015 aktiviteten dækkes eksempelvis over: 

 Længerevarende botilbud handicap 
26 stk. af 906 t.  kr. pr. år 

 Midlertidige botilbud handicap 

36 stk. af 565 t.  kr. pr. år 

 Midlertidige botilbud sindslidende: 

11 stk. af 859 t. kr. pr. stk. pr. år 

 Længerevarende botilbud for socialpsykiatriske borgere i egne tilbud 
koster 182 t. kr. årligt 

Hertil kommer Botilbudslignende ophold i eget hjem med §85 støtte: 24 stk. af 

557.806 kr. gns. år.  

5. Særlig tilrettelagt 
Ungdomsuddan-
nelse 

 I 2015 forventes et mindre fald i unge der modtager særlig tilrettelagt uddan-
nelse. Aktiviteten falder fra 42 til 41. 
Den faktiske gns. pris er på 318 t. kr. hvilket svarer til et årligt forbrug på 13,0 
Der er budgetlagt med 12,6 mio. kr. dvs. 0,4 mio. kr. lavere end aktivitetsbud-
gettet. Budgetforudsætningen er derfor at området kan reduceres yderligere i 

2016. 
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i 1.000 kr.  

 

 
 

Øvrig drift 
Periodiseringsprincipper for øvrig drift afspejler den graduerede indfasning af reduktioner på myndighed 
social. Periodiseringen afspejler pris og mængde fordelingen hen over året. Det er ikke et udtryk for 
hvornår det faktiske forbrug falder, fordi leverandør opkrævninger ikke har sammenhæng med det visi-
terede forbrug (f.eks. kvartal, halvårs og helårsregninger).  

 
Løn  
Løn indeholder løn til rådgivere, Egedal udfører enheder, samt lønudbetaling for ydelser hos myndighe-
den for eksempel ledsagerordning og plejefamilier. Periodiseringsprincipperne for løn er normalfordeling 
af løn over året ud fra lønsystemet, samt forventning til vikardækning i ferierne hos udfører. Endvidere 
er der indarbejdet reduktioner hos udfører Egehuset, og cafe Zig Zag. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Indtægter 

Periodiseringsprincippet er lineært, fordi der ikke er sæsonudsving for indtægterne. Indtægterne vedrø-
rer salg af ydelser til andre kommuner, hvilket primært vedrører Botilbud. Endvidere er der indtægter 
fra; mellemkommunale refusion, statsrefusion, overførsler, og borgernes egenbetaling eksempelvis 
servicepakke.  
 
Ændringer i belægningsgraden og ydelsesniveau kan give afvigelser i løbet af året. 
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3.4 Risici 

  
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 
 

 
Ansvarlig 

1. Handicap 

myndighed 

Alle reduktionsforslag vedrø-

rende handicapområdet er 
vedtaget i budgetaftalen. 
Det betyder et stort pres på 
sagsbehandlerne som skal 
gen-visitere ydelserne, hvil-
ket også fremgår under risi-
ko på selve forslag skema-

erne. 
Eksempelvis, hver måned 

aflastning børn handicap 
ikke er implementeret koster 
179,500 kr. 

179.000 

kr. pr mdr. 

Der er udarbejdet 

plan for hvilke 
reduktionsforslag 
der skal gennem-
gås først. Sagsbe-
handlingen påbe-
gyndes oktober 
2015 med henblik 

på implementering 
1.1.2016 

Myndighed 

2. Center for 
Social service 

Implementeringen af ”Inve-
steringen i sagsbehandlere, 
hurtigere og tættere opfølg-
ning” betyder at ændringer i 
de forebyggende tiltag kan 
påvirke udfører enhederne i 
form af både mere og min-

dre ressourcetræk.  

Udsving i 
prognoser-
ne hen 
over året 
på >2%. 

Tæt og løbende 
opfølgning. 

Sekretariatet 

3. Netto tilgang 
af udgiftstun-
ge borgersa-
ger 

Centeret er sårbart overfor 
tilgang af nye sager, da 
enkeltsager på det speciali-
serede område er omkost-
ningstunge. Eksempelvis 

børn i anbringelse og på 

døgninstitutioner samt 
voksne i botilbud. 
 
Beløbet er bergnet ud fra at 
2 sager kan koste 3-5 mio. 

kr. 

4 mio. kr.  En detaljeret di-
sponeringsstyring, 
skal give overblik 
over, hvorvidt 
udgifter til tilgang 

på et område, kan 

imødekommes af 
afgang på andre 
områder.  
 

Sekretariat,  
Myndighed og 
Udfører 

4. Indtægter 
ved salg af 
pladser på 
botilbud til 
andre kom-

muner 

Såfremt der er måneder 
med tomme pladser (belæg-
ningsprocenten) eller æn-
dringer i taksten på pladser-
ne – serviceniveauet og 

dermed prisen – vil dette 
give udsving på indtægs-
rammen. 
 
En lavere belægningsprocent 
vil føre til en højere takst 

året efter, men samtidig 
stiller Kommunernes kon-
taktråd (KKR) krav om fald i 
takst i KKR-aftalerne. 
 
Pris på Egedal Kommunes 
Bo- og Aktivitetscenter er i 

2016 ca. 3.000-15.000 kr. 
per døgn. Beløbet er bereg-
net ud fra uforudsete mindre 
indtægter i første halvår 
2015.  
 

 1,6 mio. 
kr.  

Sekretariat: Udvik-
ling af kontraktsty-
ring på de dyreste 
pladser. 
 

Myndighed og 
udfører: Dialog 
med køberkom-
muner med hen-
blik på at få fyldt 
pladserne op. 

 
Udfører: Minimere 
tomgangsudgifter. 
Attraktiv for kø-
berkommuner. 
 

Sekretariat, 
Myndighed og 

Udfører 
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5. Ny takstmo-
del 

Den nye takstmodel bety-
der, at alle borgere skal re-

visiteres i forhold til service-
niveauet i den nye takstmo-

del. Det kan betyde at nogle 
myndigheder ikke indplace-
rer deres borgere i de takst-
grupper, som der er forven-
tet. Det kan påvirke både 
indtægter hos myndigheden 
og ressourcetrækket hos 

udfører. Forskellen vil være 
de indirekte udgifter.   
 

+/- 0,7 
mio. kr.  

Dialog med kom-
muner i 2015.  

Sekretariat, 
Myndighed og 

Udfører  

6. Anbringelser, 
ophold, botil-

bud 

Mindre udsving i variabler-
ne: Antallet af borgere, ser-

viceniveauet og prisen, kan 
få store udsving på det sam-
lede forbrug. 

En anbringelse i plejefamilie 
koster i gennemsnit 402.311 
kr./år.  De dyreste anbrin-
gelser på døgninstitutioner 

koster 1,45 mio. kr. år. Be-
løbet er beregnet som netto 
stigning på 2 anbringelser. 
 
Der er budgetlagt med 4,5 
mio.kr. mindre budget til 

midlertidige botilbud end 
prognosen medio 2015 vi-
ser. 
 

+/-2 mio. 
kr. børn og 

unge. 
 
+4,5 

mio.kr. vok-
sen 
 
 

Justering af kvali-
tetsstandarter. 

 
Der satses på for-
byggende tiltag, 

beskrevet i udvik-
lingsstrategien, og 
en større vifte af 
tilbud for at undgå 

lange og omkost-
ningstunge an-
bringelser. 

Myndighed og 
udfører 

7. Forebyggen-
de foranstalt-

ninger for 

børn, unge, 
familier og 
voksne i mål-
grupperne 
handicap, so-
cial og social-

psykiatri 

På det specialiserede social-
område inden for alle mål-

grupper, er der fokus på 

forebyggelse.  
Risikoen er at indsatsen i 
disse år, først har effekt på 
de dyre foranstaltninger på 
lang sigt.  
 

Dagbehandling gennem-
snitspris er 210.000 kr.   
Tilgang på én, svare til 5 % 
af budgettet. Beløbet er 
beregnet som netto stigning 
på 2 dagbehandlingsforløb. 

0,5 mio. 
kr.   

Justering af kvali-
tetsstandarter. 

 

Der arbejdes med 
kapacitetsstyring 
af udfører perso-
nalet blandt andet 
for at øge op-
mærksomhed på 

udsving i den sam-
lede leverede 
ydelse mængde og 
serviceniveau. 

Myndighed og 
udfører 

8. Særlig tilret-
telagt ung-
domsuddan-
nelse 

Der er budgetlagt med 1,7 
mio. kr. lavere end progno-
sen medio 2015 udviser. Der 
er til og afgang i august 
hvert år som kan ændre på 

forudsætningerne. 

1,7 mio. 
kr. 
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4. Anlægsbudget 
Der er i budgetforhandlingerne vedtaget et anlægsforslag på 5 mio. kr. vedrørende Der afven-

ter politisk beslutning vedrørende Det Fleksible Familiehus og Bo- og Opgangsfællesskab, som 

begge er indsatser i Udviklingsstrategien. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

4.1  Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
 

De primære anlægsinvesteringer 

Investering Beskrivelse 

1. Ombygning af eksi-
sterende bygninger 
til Det Fleksible 
Familiehus og Bo- 
og opgangsfælles-

skaber 

Der afsættes anlægsmidler til ombygninger: 
Skovbo: 1,5 mio. kr.  
Engbo: 2,5 mio. kr.  
Solkrogen: 1,0 mio. kr. 
Det forudsættes at beboerne i bygningerne Solkrogen og Engbo er udflyttet i 

2017 (i forbindelse med nyt plejeboliger og nedlæggelse af mindre enheder 
på ældreområdet).  
Det forudsættes at beboere i Skovbo og Bakke bo samles og flytter ind på 
Engbo som nyt socialpsykiatrisk bosted. 
Solkrogen anvendes som Det Fleksibel Familiehus. 
Skovbo anvendes til Bo- og Opgangsfællesskaber. 

 

 

Social og Indenrigsministeriet har imødekommet Egedal Kommunes ansøgning om lånedispen-

sation på det Højt Specialiserede Socialområde den 17. september 2015 til Det Fleksible Fami-

liehus.  Der pågår afdækning af muligheden for at anvende denne lånedispensation, således at 

Byrådet kan tage stilling til hvorvidt og hvordan lånedispensationen kan anvendes. 

  

Tabel 4 Anlægsbudget for Center for Social service

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Social- og Sundhedsudvalget

Bo- og opgangsfællesskab Egehuset 0 0 5.000 0 0

Anlægsbudget i alt 0 0 5.000 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Center for Social Service  
Sekretariat 

 
1. Sekretariatets primære opgaver 
Primære aktiviteter: 

Ledelse og administrations aktiviteter er at servicere det politiske udvalg, lede og administrer 
centeret således at Center for Social Service mål tilvejebringes. 

 

2. 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 

Finansielle:  Budgetafvigelser på max +/- 2 % 

 Forbrugsudviklingen fra 2012-14 skal standses, og grundbudgettet 

før indarbejdelse af budgetaftalen er derfor 4 mio. kr. lavere end 
forbruget i 2014-niveauet. 

 Effektivisering i 2015 af servicerammen driftsbudgettet på 2 % fast-

holdes 

Ikke-

finansielle: 
 Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren 

 Understøtte implementeringen af ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og 
tættere opfølgning” 

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

 Kvaliteten af prognose- og disponeringsværktøjerne for økonomistyring skal 

være så præcis, at det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på 
max +/- 2 

 Sygefravær < 4,5 % for centeret samlet 

 

3. Driftsbudget 
3.1 driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og ledelses bud-

get fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2016-priser) 

 

Budgettet falder fra 2015 til 2016 og overslagsår fordi i 2015 er bevilliget 1 års bevilling til 

strategiske mål Ung Egedal. Desuden er der indarbejdet effektiviseringsgevinst fra  Digital-post 

projekt. 

 

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Sekretariat og ledelse

Løn 8.205 8.079 8.079 8.079 8.079

Øvrige udgifter 474 327 327 327 327

Udgifter totalt 8.679 8.405 8.405 8.405 8.405

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 8.679 8.405 8.405 8.405 8.405

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. løn  Løn udgifterne er stabile forudsat at personalesammensætning er stabil. 

2. øvrige omkost-
ninger 

Det er muligt for ledelsen at styre de øvrige udgifter inden for det afsatte 
budget.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Periodiseringsprincippet for løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året. 
April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. 

 
Øvrige udgifter 
De fleste udgifter er personale relaterede samt centerrelaterede. 

 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Sekretariat 

CSS - ledelse 3.668 3.145 3.145 3.145 3.145

CSS - Administration 5.011 5.261 5.261 5.261 5.261

Nettobevilling i alt 8.679 8.405 8.405 8.405 8.405

Tabel 2 Driftsbudget for fagområde Sekretariat fordelt på områder

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019
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Figur 2 – Forventet udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

CSS ledelse og CSS administration 
Hovedparten af udgifter er løn. Derfor afspejler periodiseringsprincippet en normalfordeling af fastan-
sattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodt-
gørelse. De fleste udgifter er personale relaterede samt centerrelaterede. 

 

3.4 Risici 
 
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. løn  Der er ingen væsentlige 
risici forbundet med sekreta-
riatet. 

  Sekretariat  
 

 

Sekretariatets budget er ikke aktivitetsbestemt. 
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Center for Social Service  
Myndighed og Bestiller 
 

1. Myndighedens primære opgaver 
Primære aktiviteter: 

 Myndighed ledelse: 
Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift 
og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret.  

 Råd- og vejledningsteamet: 
Teamet modtager alle ny-henvendelser til centeret, og er ansvarlige for at yde råd og vejledning 

samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til myndighedsteamene. 
Teamet er også ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der 
modtages i kommunen. Endvidere er teamet ansvarlig for at varetage den fremskudte forebyg-
gende indsats ved bl.a. afholdelse af temaaftner, deltagelse ved børne- og ungeteamsmøderne i 
skole- og institutionsdistrikterne samt projekt rådgivning på skolerne.   

 Myndighed – salg af pladser: 
Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. 

 Myndighed handicap: 
Ansvarsområdet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse samt voksne med midlertidig eller varigt fysisk funkti-
onsevne. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne særlige behov for støt-

te, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte.  
 Myndighed social: 

Ansvarsområdet er børn og unge med særlige behov for støtte samt voksne med betydeligt ned-
sat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet er ansvarlig for undersøgelse 
af børn, unge og voksne særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af indivi-
duel støtte.  

 
2. Resultatmål 
Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19): 

 Implementering ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere opfølgning”  

 Økonomistyring – implementering af forbedret styringsgrundlag samt udvikling af dette. 

 Implementering af forbedret sagskvalitet. 

Finansielle mål:  Myndighed Social skal realisere ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og 

tættere opfølgning”, hvor gennemsnitsprisen pr. sag skal reduceres med 
8.250 kr. Se afsnit 4.5.  

 Myndighed handicap har seks konkrete reduktionstiltag. Måltal er opstillet i 
afsnit 4.4.  

 Budgetafvigelser på max 2 % (tværfaglige mål) 

 Forbrugsudviklingen fra 2012-14 skal standses, og grundbudgettet 

før indarbejdelse af budgetaftalen er derfor 4 mio. kr. under forbru-
get i 2014-niveau.  

 

Ikke-finansielle 
mål: 

 Implementeringen af effektiviseringerne ”Investering i sagsbehandlere hur-
tigere og tættere opfølgning” kræver indarbejdelse 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 meto-

de. 

 Forbedret sagskvalitet målt løbende ved ledelseskontrol samt ingen be-
mærkninger ved den årlige revionsgennemgang 

 Samarbejdsprojekt mellem myndighed og udfører i forhold til sammenhæng 
mellem handleplan og indsatsplan  

 Begge myndighedsafdelinger skal implementere nye kvalitetsstandarder for 

§ 85 støtte. På dette område ses den økonomiske effekt hos Udfører. 
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3. Driftsbudget Myndighed og Bestiller 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde myndigheds bevil-

ling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget 

fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser) 

 

3.2 Primære udgifts og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Forebyggende 
foranstaltninger 
for børn og unge 

Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå 
lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. 

2. Anbringelser og 
ophold for børn 
og unge 

Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på 
ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable 
kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handi-
cap, social og psykiatri samt kombination af disse. 

3. Salg af pladser Den nye takstmodel for Egedal Bo-og Aktivitetscenter blev vedtaget på Social-

udvalget maj 2015 med ikrafttrædelse 1.1.2016. Indtægtsbudgettet for 2016 

er i alt -77.922 mio. kr. I dette beløb indgår implementering af Kommunernes 
kontaktråd (KKR) beslutning om 1 % reduktion i 2016 af de direkte udgifter. 
Endvidere har KKR den 24. april. 2015 besluttet reduktion i Overhead fra 7 % 
til 6 % af de direkte henfør bare udgifter i 2017. Dette betyder et fald i ind-
tægter i 2017 og frem, hvilket også er indarbejdet i budgettet. Takstmodellen 
i sig selv giver merindtægter, men som følge af KKR aftalerne er den samlede 

konsekvens at indtægterne fordelt hen over årene.  
 
Såfremt der er ændringer i beboersammensætningen blandt betalingskommu-
nerne, vil dette få konsekvens for indtægtsrammen i det pågældende år. 
 

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Myndighed

Løn 37.108 41.196    41.198    41.201    41.201    

Øvrige udgifter 207.493 199.471  192.512  191.379  190.312  

Udgifter totalt 244.601 240.667  233.710  232.580  231.513  

Indtægter totalt -90.812 -93.015   -92.232   -92.232   -92.232   

Nettobevilling i alt 153.789 147.652  141.478  140.348  139.281  

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Myndighed

Myndighed ledelse 4.694 4.563 4.565 4.568 4.568

Råd- og vejledningsteamet 1.820 1.562 1.562 1.562 1.562

Myndighed - salg af ydelser til andre kommuner -79.261 -78.687 -77.904 -77.904 -77.904

Myndighed handicap 134.565 128.320 128.326 128.293 128.326

Myndighed Social 91.971 91.894 84.929 83.829 82.729

Nettobevilling i alt 153.789 147.652  141.478  140.348  139.281  

Tabel 2 Driftsbudget for fagområde Myndighed fordelt på områder

Budget  

2016

Budget- 

overslag 

2017

Budget- 

overslag 

2018

Budget- 

overslag  

2019
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4. Forebyggende 

foranstaltninger 
for voksne 

Der satses på recovery, som forbedrer borgernes evne til at klare sig i eget liv 

og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud.    

5. Midlertidige og 

længerevarende 
botilbud voksne 

Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på 

ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable 
kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handi-
cap, social og psykiatri samt kombination af disse. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for Myndighedens løn, øvrige udgifter og indtæg-

ter 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Periodiseringsprincippet for løn afspejler normalfordelingen af løn over året. Området har både lønudgif-
ter til ansatte sagsbehandlere og rådgivere på rådhuset samt lønudgifter til ydelser som for eksempel 
familiepleje eller ledsagerordning.  

 
Øvrige udgifter 
Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler indfasningen af effektiviseringer hen over året. De fleste ud-
gifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de 
fleste udgifter tjenesteydelser. 

 
Indtægter 

Indtægter både for salg af ydelser til andre kommuner, og for mellemkommunal refusion samt statsre-
fusion forventes at falde jævnt henover året.  
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Figur 2 – Forventet udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 

 
Periodiseringen for områderne er primært lineær.  For myndighed social ses et fald hen over året, som 
afspejler indfasningen af effektiviseringen ”investering i sagsbehandlere, hurtigere og tættere opfølg-

ning”. For handicap myndighed er reduktionerne indarbejdet med effekt fra 1. januar 2016.  

 

Figur 3 – Forventet udgiftsniveau for Myndighed Ledelse løn og øvrige udgifter 2016 

i 1.000 kr. 

 

 
 

Indtægter 
Indtægter fra Salg af ydelser til andre kommuner, er kommuner der køber pladser på Egedal Kommu-
nes botilbud. Indtægterne på Myndighed Handicap og Myndighed Social er fra mellemkommunal refusi-
on samt statsrefusion og forventes at falde jævnt henover året.  
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3.4 Risici 
 
Centerets største risici ift. at overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Tilgang af 
udgiftstunge 
borgersager 

Det er et bevidst valg i 
kommunen, at der ikke skal 
tilsidesættes midler i fagcen-
terene til evt. kommende 
ekstraordinære aktiviteter.  
Centeret er sårbart overfor 

tilgang af nye sager, da 
enkeltsager på det speciali-
serede område er omkost-
ningstunge. Eksempelvis 
anbringelse af børn og unge 

på døgninstitutioner og bo-
tilbud. 

To sager 
kan koste 
3-5 mio. 
kr.  

En detaljeret di-
sponeringsstyring, 
skal give overblik 
over, hvorvidt 
udgifter til tilgang 
på et område, kan 

imødekommes af 
afgang på andre 
områder.  
Der er indarbejdes 
forventning i til-

gang og afgang på 
baggrund af histo-

risk viden og viden 
om kommende 
sager. Men ikke 
ekstraordinære 
stigninger. 

Sekretariat  
Myndighed 

 

2. Indtægter 
ved salg af 
pladser på 
botilbud til 
andre kom-
muner 

Såfremt der er måneder 
med tomme pladser (belæg-
ningsprocenten) eller æn-
dringer i taksten på pladser-
ne – serviceniveauet og 
dermed prisen – vil dette 
give udsving på indtægs-

rammen. 
 
En lavere belægningsprocent 

vil fører til en højere takst 
året efter, men samtidig 
stiller Kommune Kontaktråd 

(KKR) krav om fald i takst i 
KKR-aftalerne. KKR aftalerne 
indgår reduktion i takster 
både i 2016 og 2017, som 
skal indarbejdes når konse-
kvensen kendes. 
 

Pris på EKBA er i 2016 ca. 
3.000-15.000 kr. per døgn. 

1,6 mio.kr. Sekretariat: Udvik-
ling af kontraktsty-
ring på de dyreste 
pladser. 
 
Myndighed og 
udfører: Dialog 

med køberkom-
muner med hen-
blik på at få fyldt 

pladserne op. 
 
 

Sekretariat, 
Myndighed  

3. Anbringelser, 
ophold, botil-
bud 

Mindre udsving i variabler-
ne; antallet af borger, ser-
viceniveauet og prisen, kan 
give store udsving på det 

samlede forbrug. 

 
Plejefamilie i gennemsnit 
448.308 kr./år.  
Døgninstitutioner koster 
1,45 mio. kr. år. Gennem-

snit 2 anbringelser er 2 
mio.kr.  

2 mio.kr.  Justering af kvali-
tetsstandarter. 
 
Der satses på for-

byggende tiltag og 

en større vifte af 
tilbud for at undgå 
lange og omkost-
ningstunge an-
bringelser. 

Myndighed  

4. Forebyggen-
de foranstalt-
ninger for 
børn, unge, 

familier og 

På det specialiserede social-
område inden for alle mål-
grupper, er der fokus på 
forebyggelse.  

Risikoen er, at indsatsen i 

0,5 mio. 
kr.   

Justering af kvali-
tetsstandarter. 
 
Der arbejdes med 

kapacitetsstyring 

Myndighed  
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voksne. 

(handicap, 
social og 
psykiatri) 

disse år først har effekt på 

de dyre foranstaltninger på 
lang sigt.  
Dagbehandling Gns. pris: 
210.000 kr.   
Tilgang på én, svare til 5 % 

af budgettet. 
Beløbet 0,5 mio.kr. er be-
regnet som netto stigning på 
2 dagbehandlingsforløb. 

af Udførers med-

arbejder blandt 
andet for at øge 
opmærksomhed 
på udsving i den 
samlede leverede 

ydelse mængde x 
serviceniveau 

 

4. Driftsbudget for Myndighed og Bestiller 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Myndighed Ledelse 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Myndighed ledelse 2016 

Tabel 3 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Ledelse 

 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3  
 

1. Myndighed ledelse Styringsansvarlige ledere samt øvrige personale udgifter.  

2. Tilsyn Der føres tilsyn med kommunens plejefamilier og børn på opholdssteder mv. 
personale og personalets kørsel. Ikke aktivitetsbestemt. 

3. Handicapråd Ikke aktivitetsbestemt 

  

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Myndighed Ledelse

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Myndighed ledelse

Myndighed ledelse 2.039

Myndighed tilsyn 2.496

Handicapråd 28
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4.1.2 Periodiseret budget for Myndighed Ledelse 

Figur 4 – Forventet udgiftsniveau for Myndighed Ledelse løn og øvrige udgifter 

2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Myndighed ledelse og Tilsyn 
Langt størstedelen af udgifterne er løn. Periodiseringsprincippet for løn afspejler en normalfordeling af 

fastansattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig 
feriegodtgørelse. 

 
Handicaprådet 
Periodiseringsprincippet er lineært. 

 

4.2 Råd- og Vejledningsteamet 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Råd- og Vejledningsteamet 2016 

Tabel 4 viser aktivitetsbudgetter for Råd og Vejledningsteamet. 

 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4  
 

1. Råd og vej-
ledning 

Der er ansat 3 rådgivere. Aktivitetsniveauet i 2015, på baggrund af halvårs-
opgørelse er behandling af 478 underretninger. Teamet screener alle nye hen-
vendelser og nye sager uanset antal, og er således ikke aktivitetsbestemt. Der 

har i 2013-14 været et projekt med rådgivning på skoler som opnormerede 
temaet. Denne normering er frafaldet per 1.1.2016. Det er besluttet at fort-
sætte projektet i yderligere et år dog uden opnormeringen. 

 

  

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Myndighed ledelse Tilsyn Handicapråd

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Råd og vejledningsteamet

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Råd og vejledningsteamet

Råd og vejledning (antal underretninger) 478 3 1.562
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4.2.2 Periodiseret budget for Råd- og Vejledningsteamet 

Figur 5 – Forventet udgifter for Råd- og vejledning 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Råd og vejledningsteam 
Størstedelen af udgifterne er løn. Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at 
forløbe lineært hen over året.  

 

4.3 Salg af ydelser til andre kommuner 

4.3.1. Aktivitetsbudget for Salg af ydelser til andre kommuner i 2016 

Tabel 5 viser aktivitetsbudgetter for Salg af ydelser til andre kommuner. 

 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 Salg af ydelser til andre kommuner 
 

1. Salg af ydel-
ser 

Indtægterne afhænger entydigt af, hvor mange pladser der bliver solgt til 
hvilken pris i hvor mange måneder. Sædvanligvis vil der være udsving hen 
over året, men disse udsving er ikke kendte på forhånd. Såfremt der er tale 
om tomme pladser og dermed lavere belægningsprocent, vil dette kunne 

medregnes i taksten to år efter. 
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Råd og vejledning

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Salg af ydelser til andre kommuner

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Salg af pladser

Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - 

længerevarende 50 -1.485 -74.266

Botilbud for voksen med psykiske funktionsnedsættelser - 

længerevarende 1 -390 -394

Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige 1 -3.700 -4.027
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4.3.2 Periodiseret budget for Salg af ydelser til andre kommuner 

Figur 6 – Forventet indtægtsniveau for Salg af ydelser til andre kommuner 

 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Salg af ydelser til andre kommuner 
For alle tre områder opkræves indtægter fra andre kommuner hver måned og forventes at falde jævn 
henover året. Der kan i løbet af året forekomme udsving, hvis der er ændringer i beboersammensæt-
ningen eller belægningsprocenten. 

 

4.4 Myndighed Handicap  

4.4.1. Aktivitetsbudget for Myndighed Handicap 2016 

Tabel 6 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Handicap. 

 

 
 
Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser august 2015, og med indarbej-
delse af budgetaftalen og de prioriteringsforslag som fremgår af nedenstående tabel 7.  
 

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Myndighed Handicap

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Myndighed Handicap

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannselser STU 35 313 10.863

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier 137 94 12.939

Ophold og anbringelser for børn og unge 8 736 5.923

Forebyggende foranstaltninger for voksne 243 193 47.038

Botilbud for voksne 64 617 39.504

Kontante ydelser 294 24 6.936

Administration 5.116
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Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 Myndighed Handicap 
 

STU STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes, at tilgang i 
august svarer til afgang. I september 2015 antal 42 helårspersoner af 24.964 

kr/mdr. Der er budgetlagt med 35 stk. af 313.000 kr./år på handicap og 6 stk 
af 301.000 kr. på socialområdet i alt 41. inkl. Kørselsudgifter 
I 2015 forventes et mindre fald i unge der modtager særlig tilrettelagt uddan-
nelse. Aktiviteten falder fra 42 til 41. 
Den faktiske gns. pris er på 318 t. kr. hvilket svarer til et årligt forbrug på 
13,0 Der er budgetlagt med 12,6 mio. kr. dvs. 0,4 mio. kr. lavere end aktivi-

tetsbudgettet. Budgetforudsætningen er derfor at området kan reduceres 
yderligere i 2016. 

Forebyggelse børn Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne Udfø-
rer-enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. 
Der er 13 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. 

Ophold og anbringel-
ser for børn 

Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, 
samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er seks aktiviteter (foranstaltnin-

ger) med individuelle priser. Endvidere er der budget til objektiv finansiering 
af døgninstitutioner. 

Forebyggelse og akti-

vering for voksne 

Budget til beskyttet beskæftigelse §103, aktivitets- og samværstilbud §104, 

ledsagerordning §97 samt støtte-, kontakt- og pædagogiskarbejde der købes 
af andre udbydere end egne Udførerenheder. Der er ti aktiviteter (foranstalt-
ninger) med individuelle priser. 

Botilbud for voksne Midlertidigt eller længerevarende botilbud der købes af andre udbydere end 
egne Udførerenheder. Der er tre aktiviteter (to foranstaltninger) med individu-
elle priser. 

Der er budgetlagt med 64 helårspersoner ud fra viden om tilgang. I 2015 var 
der 61,3 helårspersoner til en gennemsnitspris på 707.000 kr. Der er budget-

Tabel 7: Udmøntning af prioriteringsforslag for Myndighed handicap

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

CSS16-103 D: Ledsagerordning § 97 Reduktionen er implementeret når de 24 

borgere der har ledsagerorning og 

samtidig bor på botilbud, ikke længere har 

visiteret en ledsagerordning. I det der 

stilles krav om at botilbudget yder denne 

ydelse. Det samlede forbrug på aflastning 

bør falder til 1,355 mio. kr. såfremt der 

ikke sker ændringer i mængde for 

hjemmeboende borgere med 

ledsagerordning.

CSS16-105+115 D: Aflastning - Børn 

handicap (§52.3.5)

Reduktionen er implementeret når: 1) 23 

børn på institutiongår fra 5 til 3 døgns 

aflastning pr. måned. 2) Når 10 børn med 

aflastningsfamilie går fra 5,3 til 3,3 døgn 

pr måned i gennemsnit. 3) Når 15 børn 

hvor familien modtager aflastning i 

hjemmet går fra 29 til 17 timer pr måned. 

Alle døgn og timer er gennemsnits. I alt 

en reduktion i forbrug på -2.154 mio.kr. 

ved samme antal borgere i målgruppen.CSS16-107+117 D: Aflastning - Voksen 

handicap (§84)

Reduktionen er implemnteret når 9 

borgere på aflastning på institution går fra 

5,8 døgn til 4 døgn per måned i 

gennemsnit. I alt en reduktion i forbrug på 

-0,41 mio.kr. ved samme antal borger i 

målgruppen.

CSS16-109 D: Reduktion i muligheden for 

aktivitets- og samværstilbud efter § 104 til 

borgere i botilbud

Serviceniveauet reduceres så borgere i 

botilbud kun kan få bevilget ét dagtilbud. 

Det vil typisk være aften og fritids tilbud 

der ikke længere kan visiteres til.  

Reduktionen vil påvirke 30 borgere i 

botilbud og give et mindre forbrug på §14 

på -1,844 mio.kr. ved samme antal 

borgere i målgruppen.
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lagt med en pris på 617.000 kr. i gennemsnit, der er således budgetlagt med 

ca. 3,8 mio. kr. lavere ned udgift behovet i 2015. Dette skyldes primært at 
grundbudgettet (det tekniske budget) indeholder en reduktionen på 4 mio. kr. 
i 2015, samt imødekommende tiltag, som ikke er opnået endnu. 

Kontante Ydelser Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltnin-
ger) med individuelle priser. 

Administration Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov 
om Social Service. 

 

4.4.2 Periodiseret budget for Myndighed Handicap  

Figur 7 – Forventet udgiftsniveau for Myndighed på styringsmæssigt aktivitetsni-

veau.  

 

 
 

Budgetterne på aktivitetsniveau er fordelt efter de forventede udgiftsniveau august 2015. 
 

De reduktionsforslag der er vedtaget forventes at blive implementeret fra januar. Med undtagelse af 
§85, som udgør en så lille reduktion, at det ikke ses af ovenstående figur. Der er ikke på forhånd kend-
te udsving i mængder og pris hen over året. 
 
Botilbud og Forebyggende foranstaltninger for voksne 
Forebyggelse voksen udgør et budget på 47 mio. kr. svarende til knap 4 mio. kr. om mdr. Botilbud for 

voksne er budgetteret med 39,5 mio. kr. svarende til ca. 3,3 mio. kr. om måneden. Der er budgetteret 

med et lineært disponering over månederne. 
 
Ophold, anbringelse og forbyggende foranstaltninger for børn 
Der er budgetteret med et lineært aktivitetsniveau ud fra at pris, mængde og serviceniveau forventes 
samlet set at være lineært over året.  
Den lineære disponering er et udtryk for samlet lineær aktivitet over året. Det er ikke et udtryk for 
hvornår de faktiske udgifter falder, fordi leverandørerne opkrævning ikke har sammenhæng med det 

visiterede forbrug (f.eks. kvartals, halvårs og helårsregninger). 
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Kontante ydelser  

Der er tale om overførsler der flader lineært månedlig udbetaling. Denne aktivitet har været forbrug de 
sidste 3 år. 
 
Administration 
Administration består af rådgivere der udfører sagsbehandling. Periodiseringsprofilen afspejler derfor 

lønudgifter. 

 

4.5 Myndighed Social  

4.5.1. Aktivitetsbudget for Myndighed Social 2016 

Tabel 7 viser aktivitetsbudgetter for Myndighed Social. 

 

 
 
Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser august 2015, og med indarbej-
delse af budgetaftalen og de prioriteringsforslag som fremgår af nedenstående tabel 9. 

 

 
 

  

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Myndighed Social

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Myndighed Social

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU 6 301 1.780

Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier 214 71 15.085

Ophold og anbringelser for børn og unge 81 461 37.559

Forebyggende foranstaltninger for voksne 56 124 6.961

Botilbud for voksne 28 675 19.198

Kontante ydelser 9 9 80

Administration 11.231

Tabel 9: Udmøntning af prioriteringsforslag for Myndighed social

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Effektivisering

CSS16-113 D: Mere forebyggelse via 

investering i sagsbehandlere - delvis 

implementering 

CSS16-114 D: Mere forebyggelse via 

investering i sagsbehandlere - fuld 

implementering (forudsat at CSS16-113 er 

vedtaget)

Forudsætningerne er 706 sager på 

socialområdet børn og voksne.  Med en 

gennemsnitspris på 122.504 kr. pr sag vil 

effektiviseringerne være implementeret 

med et fald på 8.250 kr. pr. sag i 

gennemsnit i 2016. I 2017 og frem vil 

reduktionen være 20.000 kr pr sag i 

Ophold og anbringelser for 

børn og unge
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Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 8 Myndighed Social 
 

STU STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes at tilgang i 

august måned svarer til afgang.  

Forebyggelse børn Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne Udfø-
rer-enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. 
Der er 15 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. 

Ophold og anbringel-

ser for børn 

Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, 

samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er 13 aktiviteter (foranstaltnin-
ger) med individuelle priser. 
Der er i alt 81 børn og unge på ophold og anbringelse under Myndighed social, 
i 2015 er den gns. pris 545.700 kr. år. I ovenstående tabel er gennemsnitspri-
sen på 461.000 kr således et måltal for at budgettet kan overholdes. 
Det vil sige knapt 5,4 mio. kr. mindre end det aktivitetsbasserede budget. 
Dette spænd dækker over at budgetreduktionen i forbindelse med Egedals 

effektivisering ”Investering i sagsbehandlere, hurtigere og tættere opfølgning” 
primært forventes realiseret her. 

 

Forebyggelse og akti-
vering for voksne 

Udover de ydelser, der forefindes hos Myndighed Handicap, er her tilbud for 
misbrugere til behandling. Der er 10 aktiviteter (foranstaltninger) med indivi-

duelle priser. 

Botilbud for voksne Budgettet omfatter botilbud i form af kvindekrisecentre, herberg, opgangsfæl-
lesskaber samt midlertidig eller længerevarende botilbud til borgere med soci-
alpsykiatriske dianoser. Budgettet og mængde er eksklusiv de botilbud der 
hører under udfører. Der er otte aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle 
priser. 

Kontante Ydelser Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltnin-
ger). 

Administration Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov 
om Social Service. 
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4.5.2 Periodiseret budget for Myndighed Social 

Figur 8 – Forventet udgiftsniveau for Myndighed Social på styringsmæssigt aktivi-

tetsniveau. 

 

 
 

Effekten af effektiviseringer ”investering i medarbejdere, hurtigere og tættere opfølgning” 
er lagt ind som det forventede fald i pris per sag hen over månederne. 

Budgetterne på aktivitetsniveau er fordelt efter de forventede udgiftsniveau august 2015. 

 
Ophold, anbringelse og forbyggende foranstaltninger for børn 
Det største aktivitetsområde i Myndighed Social er ophold og anbringelser inkl. Familiepleje og døgnin-
stitutioner. Med budgetaftalen er effektiviseringen ”Investering i sagsbehandler, hurtigere og tættere 
opfølgning” igangsat. Den forventede effekt af dette ses i de disponerede budgetter ovenfor.  Ophold 
og anbringelser starter på 3,469 mio. kr. om måneden og falder til 2,730 mio. kr. om måneden.  
Der er budgetteret med et lineært forbrug på forebyggende foranstaltninger, idet de udsving der kan 

komme ikke er forudsigelige. 
 
Botilbud og Forebyggende foranstaltninger for voksne 
Botilbud er budgetteret med et fald fra 1,476 mio.kr. til 1,427 mio.kr. om måneden, hvilket er den 
forventede effekt af effektiviseringen med ”investering i sagsbehandlere, hurtigere og tættere opfølg-
ning”.  De forebyggende foranstaltninger er budgetteret lineært fordi udsving ikke følger noget mønster 
og ikke er forudsigelig.  

 
Disponering er et udtryk for samlet lineær aktivitet over året. Det er ikke et udtryk for hvornår de fak-

tiske udgifter falder, fordi leverandørerne opkrævning ikke har sammenhæng med det visiterede for-
brug (f.eks. kvartals, halvårs og helårsregninger).  
 
Kontante ydelser  

Der er tale om overførsler der flader lineært månedlig udbetaling. 
 
Administration 
Administration består af rådgivere der udfører sagsbehandling. Periodiseringsprofilen afspejler derfor 
lønudgifter. 
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Center for Social Service 
Udfører 

 
1. Udførers primære aktiviteter 
Primære aktiviteter 
Udfører ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på 
rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. 

 
Børn og handicap: Udfører opgaver visiteret ud fra Serviceloven: 

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 - familiebehandling 

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 - praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og in-

tensiv)  

 Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 - kontaktperson til børn og unge 0-18 år  

 Servicelovens § 76, stk. 3, nr. 2 – efterværn, kontaktperson, unge 18-23 år  

 Servicelovens § 11, stk. 4 - specialvejledning individuelt eller i forældregrupper 

 Servicelovens § 71 - støttet og overvåget samvær 

 Servicelovens § 85 på handicapområdet 

 
Socialpsykiatri og Udsatte området: Området udfører opgaver visiteret ud fra serviceloven og sund-
hedsloven  

 Servicelovens § 85, 99 og 104, socialpædagogisk støtte og vejledning,  

 Servicelovens § 108 pladser og § 107 længerevarende og midlertidigt botilbud til borgere med 
sindslidelser og borgere, der er ramt af sociale udfordringer i en periode af deres liv. 

 

Rusmiddelteamet: Området udfører misbrug behandling 

 Indsatser jf. Sundhedslovens § 141 og Servicelovens § 11, stk. 4, § 12 og § 101 
 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter: 

 Servicelovens § 108 og § 107 længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet, 
samt opstart af § 104 tilbud hverdagsaktivering. 

 

2. Resultatmål 
Udfører området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvali-
tet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Konkret 
betyder det, at der i 2016 opstarter Hverdagsaktivering, som er et aktivitetstilbud efter servicelovens § 
104 for beboere på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter. 
 
Med indførelsen af styringsansvarlige ledere i Udfører er der sat fokus på implementering af et forbed-

ret styringsgrundlag, hvor lederne månedligt på prognosemøder har opfølgning på deres økonomiske 
aktiviteter, og hvilke konsekvenser det har for forventede årlige forbrug. Udfører har under projektet 
implementeret et kapacitetsredskab, hvor ledelsen kan følge sammenhængen mellem tilbuddenes ka-
pacitet og de opgaver der bestilles. 
 
I udførerenheden arbejder medarbejderne med at få større fokus på effekten af indsatser, og ledelsen 
har derfor besluttet at tilkøbe et indikatormodul til journaliseringssystem. Modullet vil vise en grafisk 

fremstilling af effekten af indsatsen på de mål, der er sat. 

Finansielle mål:  Implementering af budgetaftalens effektiviseringer vedrørende reduktion i de 
lokale § 104 - aktivitetstilbud, samt tilpasse kapaciteten vedrørende § 85 

støtte. 

 Budgetafvigelse på max +/- 2 %. 

Ikke-finansielle 

mål : 
 Opstart af Hverdagsaktivering pr.1.1.2016 

 Udfører en vigtig aktør, når Myndighed Social skal realisere reduktionen i 
forbindelse med ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere op-

følgning” 

 Effektivitet af indsats for implementering af indikatormodul forventes gen-
nemført for 40 % af sagerne i 2016. Investeringen i indikatormodulet for-
ventes at være omkring 100.000 kr. årligt. 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Udfører’s budget 

fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget for-

delt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser) 

 

Budgettet falder fra 2015 til 2016 og igen fra 2016-17, hvilket skyldes indarbejdelsen af re-

duktionsforslag se tabel 6 og 8 vedtaget ved budgetaftalen 2016-19. 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 

 

Forudsætninger 

1. Det samlede res-
sourcetræk  

Udførers samlede borger-ressourcetræk, som følge af visitering hos Myndig-
heden, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed 
hos udfører og de servicestandarter, der er vedtaget i Egedal kommune. Så-
fremt større justering alene sker ad hoc i forhold til arbejdsmængden, kan 
dette have den konsekvens at det politisk vedtagne serviceniveau kommer 

under pres. Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med Myndighedens fokus 

på forebyggende arbejde, som ofte udføres af kommunens egne udfører. 

2. Ældre befolkning 
og komplekse di-
anoser 

 

På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgs-
behovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende 
teams og botilbud bliver ældre og omsorgsbehovet mere kompleks.  

3. Uforudsete drifts-
udgifter 
 

Idet driftsbudgetterne hos Udfører er små kan uforudsete udgifter have udslag 
på det samlede budget. 

4. Kulturændring 

vedrørende do-
kumentation af 
effektmåling 

I lovgivning om Socialtilsynet fremgår der krav til, at Socialtilsynet undersøger 

effekt af indsats. Derfor har Udfører besluttet at investere i IT-understøttelse 
af effektstyring og -måling, samt uddanne medarbejdere heri. Endvidere vil 
udfører implementere en kultur med opmærksomhed den ændring i måden at 

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Udfører

Løn 132.904 130.170  129.915 129.912 129.912

Øvrige udgifter 18.843 18.620    18.619      18.919      19.236      

Udgifter totalt 151.747 148.790  148.534 148.831 149.148

Indtægter totalt -3.455 -3.120     -3.120       -3.120       -3.120       

Nettobevilling i alt 148.292 145.670  145.414 145.711 146.028

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Udfører

Udfører - ledelse 2.374 2.236 2.236 2.236 2.236

Børn og Handicap 16.489 16.309 16.309 16.609 16.926

Socialpsykiatri og Udsatteområdet 19.055 18.576 18.321 18.318 18.318

Egedal Kommunens Bo- og Aktivitetstilbud 110.374 108.549 108.548 108.548 108.548

Nettobevilling i alt 148.292 145.670 145.414 145.711 146.028

Tabel 2 Driftsbudget for fagområde Udfører fordelt på områder

Budget  

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019
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arbejde på med effektstyring og som inkluderer handleplaner og indsatspla-

ner. Kulturændringen kan påvirke personaleomsætningen. 

5. Ny takstmodel 
botilbud 

Det er hensigten, at den nye takstmodel vil give en mere stabil økonomi hos 
botilbuddet Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, EKBA, samt en mere 

transparent model både for Udfører og køberkommuner, hvor der er en direk-
te sammenhæng mellem borgerens omsorgsbehov, ressourcer til omsorgs og 
pris. Da 2016 er første år modellen implementeres kender Center for Social 
Service endnu ikke køberkommuners reaktion.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1– Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønforbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April 
forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. 

 
Øvrige udgifter 

Øvrige udgifter falder ikke lineært, men faktisk forbrug afhænger af konkrete disponeringer hos ledel-
sen. 

 
Indtægter 
Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som falder hver må-
ned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. 
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Figur 2– Forventet udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Udgifter 
Udfører områdernes periodiseringsprofiler afspejler en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. 

April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. 
 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter periodiseringsprofil afspejler ligeledes udbetaling af ferie-
godtgørelse i april samt at der over sommeren anvendes flere vikarer samt personaleressourcer til be-
boernes ferie.  

 
Figur 3– Forventet indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud  
Indtægterne på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud omfatter beboerindtægter for servicepakke, 
som betales hver måned, samt huslejeindtægter for visse boliger. Indtægterne modsvares af en tilsva-

rende udgift under øvrige udgifter.  
De øvrige områder har ingen indtægter. 
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3.4 Risici 
 
Udførers største risici ift. Overholdelse af budgettet. 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Myndighed og 
Udfører fæl-
les billede af 
antal sager  

Risikoen for forskellige regi-
streringer af borgers start- 
og sluttidspunkt og forskelli-
ge foranstaltninger niveauer 
af service (pakker).  

 Dataunderstøt-
telse igennem 
kapacitets-
værktøj og 
dialog 

 Udfører og 
Myndighed 

2. Det samlede 
ressource-
træk 

Der ses et større ressource-
træk på socialpsykiatriområ-
det, end der er personale-
ressourcer til. 
Såfremt det samlede res-
sourcetræk i hele Udfører 

stiger, må enten personale 
eller servicestandarter juste-
res ned hvilket i givet fald 
forlægges politisk. 
 
Praktisk pædagogisk støtte 
koster ca. 40.000 kr./år. En 

5 % stigning vil være 13 
sager og koste 520.000 kr. 
 

0,5 mio. kr. Der omfordeles 
ressourcer mel-
lem de udfø-
rende enheder. 

Udfører 

3. Forebyggelse Der er behov for flere lokale 
og billigere tilbud indenfor 
forebyggelse. Der arbejdes 

på mulighederne for at etab-
lerer opgangsfællesskab og 
et fleksibelt familiehus.  
Der skal udarbejdes politisk 

beslutningsgrundlag med 
økonomi og finansiering. 

 Udviklingsstra-
tegien.  

Center for Soci-
al 
Service 

4. Botilbud Ny 
takstmodel 

Svingende omsorgsbehov 
indenfor takstgrupperne.  
Det kræver en detaljeret 
ressourcestyring af persona-
let henover måneder, der 
tilpasses løbende. 

Budget kan 
tilpasses ud 
fra principper 
for takst-
finansierede 
tilbud. 

Ny takstmodel  
 

Botilbud 

 

4. Driftsbudget for Udfører 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Udfører Ledelse 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Udfører Ledelse 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Børn og handicap 

 

 
 

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Udfører Ledelse

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Udfører ledelse 

Udfører ledelse 2.236 

Tværgående projketer -     
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Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Udfører ledelse Her samles de styringsansvarlige leders løn samt relaterede udgifter. 

2. Tværgående pro-
jekter i udfører 

Her styres de tværgående projekter for udfører. Der er pt. ikke fundraiser 
midler til tværgående projekter i 2016 og frem.  

 

4.1.2 Periodiseret budget for Udfører Ledelse 

Figur 4 – Forventet udgifter pr. styringsrelevante aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Udfører ledelse 
Lønforbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April 
forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Der er pt. ingen statspulje-
midler til projekter i udfører.  

 

4.2 Børn og Handicap 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Børn og Handicap 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Børn og handicap 
 

 
 
 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 
 

3. Fælles – Børn og 
Handicap 

Budgettet er netto -8.000 kr., hvilket skyldes at reduktionen i budgetter til 
rengøring, som følge af nyt udbud (Parat til Fremtiden effektiviseringer) for 
alle udføres udekørende enheder er indsat her. Når de udekørnede enheder 
flytter til renoverede bygninger på Tofteparken i løbet af 2016 vilo rengørings-

udgiften afholdes på denne aktivitet. Rengøringsbudgetternesamles først på 

denne aktivitet, når enhederne samlet på Tofteparken. 

4. Hybelpladser Der er per maj 2015 implementeret to hybelpladser. Udfører har tilsagn fra 
almen boligselskab om at få anvisningsret til to yderligere boliger, når de bli-
ver ledige. I Udviklingsstrategien er planen 4 pladser. Hybelpladser er støtte i 

eget værelse, og således et mindre indgribende alternativ til anbringelse på 
opholdssted. 

5. Børn, unge og 
familie foranstalt-
ninger 

Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der 
var tildelt området per maj 2015. 

6. Handicap støtte 
og kontaktperso-
ner 

Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der 
var tildelt området per maj 2015. 

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn og Handicap 

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Børn og Handicap

Fælles - Børn og Handicap -8

Hybelpladser (døgnpladser) 2 274 553      

Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltnigner) 256 40 10.279  

Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) 57 97 5.485    

Nettobudget 315 52             16.317     
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4.2.2 Periodiseret budget for Børn og Handicap 

Figur 5 – Forventet udgifter pr. styringsrelevante aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Hybelpladser  
Hybelpladser er et alternativ er udgiften husleje og ydelsen til støtte kontaktperson, som er den samme 
ydelse hen over året. Derfor er periodiseringen lineær. 
 

Forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier  
Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønfor-
brug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse.  
 
Handicap støtte kontaktperson 
Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønfor-

brug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse.  

 

4.3 Socialpsykiatri og Udsatte området 

4.3.1. Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatte området 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Socialpsykiatri og Udsatte området. 

 

 
 

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatte området

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Socialpsykiatri og Udsatte området

Socialpsykiatri og udsatteområdet 161 49 7.967           
Socialpsykiatrisk botilbud 28 288 8.063           
Rusmiddelteamet 38 67 2.546           

Nettobudget 227 82             18.576     
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Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 
 

1. Socialpsykiatriske bo-
tilbud 

Budgetforudsætningerne er 28 pladser med serviceniveau som maj 
2015. 

2. Socialpsykiatriens og 
udsatte støtte kon-
takt 

Der er indarbejdet reduktion på forslagene listet i tabel 6 for i alt 
 -650.000 kr. svarende til 1,5 medarbejder i 2016. 
 Budgetforudsætningerne er derudover den ramme, som Udfører havde 
i maj 2015 med det antal sager og antal ansatte, som de forskellige 
teams er normeret til.  

3. Rusmiddelteamet Budgetforudsætningerne er den ramme, som Udfører havde i maj 2015 
med det antal sager og antal ansatte, som de forskellige teams er 
normeret til.  

 

4.3.2 Periodiseret budget for Socialpsykiatri og Udsatte området. 

Figur 6 – Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Socialpsykiatri og udsatte område, misbrug behandling og Socialpsykiatriske botilbud 

 
Den primære udgift er lønforbruget, som følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønfor-

brug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. 
Endvidere er der udgifter til øvrigt drift f.eks. kørsel, hvor der forventes at lineært forbrugsmønster.  

 
De Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som opkræves hver 

måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. 

 
  

Tabel 6: Udmøntning af prioriteringsforslag for Socialpsykiatri

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

CSS16-108 D: Reduceret adgang til § 85 

støtte.

Når myndigheden har revisioteret de 

relevante sager vil det betyde 

aktivitetsnedgang hos udføre 

Socialpsykiatri svarende til 0,5 

fuldtidsstilling i 2016 og 1 fuldtidsstilling i 

overslagsårene.

CSS16-111 D: Halvering af åbningstiden i 

Egehuset § 104. 

Når myndigheden har revisioteret de 

relevante sager vil det betyde 

aktivitetsnedgang hos udføre 

Socialpsykiatri svarende til 1 

fuldtidsstilling.

Socialpsykiatri og udsatte 

området
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4.4 Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 2016 
Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Egedal kommunes Bo- og Aktivitetscenter. 
 

 
 

 
 
 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 
 

1. Botilbud Der er vedtaget en ny takstmodel i maj 2015. Forudsætningerne er en 

fordeling af borgeren på fire takstkategorier: 
Takst 1 af 1.948 kr. pr døgn, 10 borgere 

Takst 2 af 3.001 kr. pr døgn, 31 borgere 
Takst 3 af 4.524 kr. pr. døgn, 19 borgere 
Takst 4 af 6.883 kr. pr. døgn, 13 borgere 
(Taksterne er i 2015-priser). 
Taksterne skal genberegnes efter budgetvedtagelsen. Der er tre enkelt-

mandstilbud til 3 borgere med individuelle priser. 

2. Aktivitetstilbud  Budgettet til cafe Zig-Zag (aften tilbud) er reduceret med -850.000 kr. jf. 
tabel 8 og reduktionsforsalget i budgetaftalen betyder at tilbuddet skal 
lukkes i 2016.  
Der er maj 2015 ikke endelig viden om, hvor mange borgere der vil være 

i aktivitetstilbud Hverdagsaktivering per 1.1.2016. Det pågår dialog med 
myndighed med henblik på visitation af borgere til tilbuddet.  
Endvidere vil der skulle bevilliges indtægts og udgiftsbudget såfremt an-
dre kommuner køber aktivitetstilbudspladser på Egedal Kommunes Bo- og 
Aktivitetscenter. 

 

  

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Mængde Enhedspris Budget

 1.000 kr. 1.000 kr.

Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter

Botilbud handicap Takst 1,2,3,4, projekt A 76 1.311      99.664    

Projetplads 3C 1 4.735      4.735      

Projektplads 3L 1 3.953      3.953      

Aktivitetstilbud 1 195         195         

Nettobudget 79 1.374        108.548   

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Aktivitets- og samværdstilbud CSS16-109 D: Reduktion i muligheden for 

aktivitets- og samværstilbud efter § 104 til 

borgere i botilbud

Konsekvensen vil være lukning af 

aktivitets-tilbudet cafe Zig-Zag. UD af 20 

borgere der benytter tilbudet er 3 

udenbysborger.

Tabel 8: Udmøntning af prioriteringsforslag for EKBA Egedal Kommunes bo- og 

aktivitetscenter
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4.4.2 Periodiseret budget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter 

Figur 2 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Botilbud til handicappede 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter periodiseringsprofil afspejler ligeledes udbetaling af ferie-

godtgørelse i april samt at der over sommeren anvendes flere vikarer samt personaleressourcer til be-
boernes ferie. Periodiseringen er inklusiv indtægter for servicepakke. 
 
Aktivitetstilbud 
Periodisering profilen er lineær. Aktiviteten omfatter cafe Zig-Zag aften tilbud og opstart af Hverdags-
aktivering dagtilbud.  
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Center for Sundhed og Omsorg 
 
1. Centerets formål 
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 handicappe-
de borgere, samt driften af kantinen på Rådhuset. I centeret varetages opgaver relateret til sundheds-

fremme og forebyggelse samt betaling af medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
Politisk udvalg Social- og Sundhedsudvalget 

 

2. Strategi og resultatmål 
Centret 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:  At den samlede kommunale økonomi for ombygningen i Damgårdsparken der 

forventes påbegyndt i 2017 og afsluttet i 2018 afklares og indarbejdes i budget 
2017 

 At den samlede konsekvens for køb og salg af plejeboliger som åbningen af 
Plejecenter Egeparken giver følges og at denne udvikling indarbejdes i budget 
2017 

 At der, evt. i samarbejde med andre kommuner søges udarbejdet prognoser 
for udviklingen af kommunal med og fuld finansiering løbende i 2016 og for 

2017 

Ikke-finansielle 
mål: 

 Vil fremgå af handleplaner udarbejdet for alle større udviklingstiltag i CSO som 
vil være færdige ved udgangen af 2016. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser Center Sundhed og Omsorgs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Center for Center for Sundhed og Omsorg

Løn 185.189 181.373 191.872 209.991 215.600

Øvrige udgifter 221.695 180.613 177.663 174.462 171.444

Udgifter totalt 406.884 361.986 369.535 384.453 387.044

Indtægter totalt -42.612 -35.444 -36.440 -37.435 -37.435

Centerets nettobevilling i alt 364.272 326.541 333.096 347.018 349.609

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

indtægter
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 
Samlet set er budget 2016 er budget 37,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2015. Derefter stiger 
budgettet i perioden 2016 til 2019. Årsagerne til stigen fra 2016 til 2019 skal dels findes i øgede midler i 
plejen på grund af fremskrivning på baggrund af demografiudviklingen samt udvidelsen af antallet af 
plejeboligpladser. 

 

Hovedårsagen til det reducerede budget på 40,9 mio. kr. i 2016 er flytningen af budgetansvaret for frit-
valgsområdet til Center for Borger Service. Derudover er budgettet reduceret med 6,1 mio. kr. i 2016 i 
forbindelse med budgetaftalen.  
 
Derimod øges budgettet fra 2015 til 2016 hvor fuld- og medfinansiering stiger 7,7 mio. kr. da der sker en 
fremskrivning af budget på baggrund af befolkningsudviklingen.  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antallet af ældre 
borgere 

Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for 
Sundheds og Omsorgs Plejeområde. Prognosen for antallet af ældre er baseret 
på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Administrativ Service. Det 
forventes at antallet af borgere i Egedal Kommune der er over 85 år vil stige 
med 38,5 % i perioden 2015 til 2019. 

2. Antallet af pleje-
boliger 

Borgere der er visiteret til plejebolig har frit valg. Dette betyder, at søgningen 
til kommunens plejeboliger kan afvige fra den demografiske udvikling. Pleje-
boligerne moderniseres i perioden 2016 til 2018, hvor der åbnes 72 nye plad-
ser på Egeparken og de 41 pladser omdannes til 48 pladser på Damgårdspar-
ken.   

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016                       

 

 
 

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på rammer

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Center for Center for Omsorg og Suindhed

Forebyggelse og Sundhed 39.045 31.554 30.817 30.817 30.817

Plejen 138.172 101.817 109.577 123.279 125.870

Madservice og kantine 6.807 4.831 4.897 4.963 4.963

CSO - Sekretariat og Ledelse 180.247 188.340 187.804 187.959 187.959

Centerets nettobevilling i alt 364.272 326.541 333.096 347.018 349.609
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Løn 

Løn er fordelt med udsving i april måned, hvor den særlige feriegodtgørelse udbetales. 
 
Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter er fordelt efter forbrugsmønsteret i 2014. Det er især de udgifterne til fuld- og medfi-
nansieringen der påvirker den samlede periodiseringen.  

 

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 

 

 
Indtægter 
Indtægterne forventes jævnt fordelt henover budgetåret, dog stigende ultimo 2016. 

 
3.4 Risici 
 
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Demografisk 
udvikling 

Det stigende antal af ældre 
vil kunne overgå prognoser-
ne og dermed skabe et høje-
re aktivitetsniveau, som vil 
øge udgifterne til plejeområ-
det.  

 Vurdere, om 
der er andre 
aktivitetsområ-
der, som falder 
og dermed kan 
medfinansiere 

den specifikke 
aktivitetsudvi-
delse. 

Plejen 

2. Højere ser-
vicekrav 

Højere servicekrav grundet 
ændring i det lovgivnings-
mæssige grundlag kan øge 

kompleksiteten af de ydel-
ser, som centeret udfører, 

og derved hæve prisen pr. 
aktivitet. Nye servicekrav 
kan tilføre nye aktiviteter, 
som ikke er medbudgettere-
de.  

 Revurdere for-
retningsgange-
ne for, hvorle-

des aktiviteter-
ne udføres. 

Plejen 
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Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  i  2016-pris

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Sekretariat og Ledelse CSO16-137: Seniorfest, tilskud 

bortfalder

Løn: -500 -500 -500 -500

CSO16-129: Den forebyggende 

indsats "Det gode hverdagsliv" 

implementeres ikke på plejecentrene

Øvrige udgifter: -167 -167 -167 -167

Indtægter: 

Plejen CSO16-130 D: Reducerer normering 

på plejecentrene svarende til 1 

time/beoer/uge

Løn: -3.600 -3.990 -7.990 -7.990

CSO16-131 D: Reducerer normering 

på plejecentrene svarende til 2 

timer/beoer/uge

Øvrige udgifter:

CSO16-134 D: Nedlæggelse af 

mindre driftsdyre plejeenheder i takt 

med udvidelsen af de større 

plejecentre

Indtægter: 

CSO16-135 D: Antallet af borgere 

der henvises til sygeplejeklinikken i 

stedet for hjemmebesøg øges

CSO16-136D : Hjemmesygepleje. 

Skærpelse af kriterier og reduktion i 

ydelser og tidsudmåler

Forebyggelse og sundhed CSO16-121 D: Øge ventetiden på 

træning efter SL § 86 fra 10 til 30 

dage

Løn: -3.100 -4.000 -4.000 -4.000

CSO16-122 D: Øge ventetiden på 

børnetræning efter SL § 44 fra 10 til 

30 dage

Øvrige udgifter:

CSO16-123 D: Skære alle 

træningsforløb med ca. 20 %

Indtægter: 

CSO16-124 D: Sænke tilbuddet om 

patientundervisning inden for kost - 

diabetes/overvægt

CSO16-125 D: Sænke volumen på 

Sundhedsforebyggelse/events + 

nedlægge sundhedsbussen

CSO16-126 D: Reducerer antallet af 

timer til demenskoordinatorer i 

Sundhedsteamet

CSO16-127 D: Reducerer antallet af 

pladser i aktivitetscenteret med 30 - 

40 %

Total reduktion: -7.367 -8.657 -12.657 -12.657

Udvidelse 

Forebyggelse og Sundhed CSO16-02 D: 

Medarbejderressourcer til 

Døgnpladser

Løn: 1.830 1.830 1.830 1.830

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Plejen CSO16-01 D: 

Medarbejderressourcer til 

demensdagcenter

Løn: 840 840 840 840

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Total udvidelse: 2.670 2.670 2.670 2.670
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4. Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser Center for Sundhed og Omsorgs anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger 

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt at afsætte afledt driftsmidler i til udgifter i for-

bindelse med flytningen af beboere fra Damgårdsparken. Hovedparten af de afsatte midler 

vedrører beboernes indskud, dog er der afsat rådighedsbeløb i 2016 på 0,6 mio. kr. til udgifter 

i forbindelse med selve flytningen. De 0,6 mio. kr. er fordelt på hhv. flytning af 41 beboere til 

en pris af 0,2 mio. kr., nedtagning / opsætning af billeder, gardiner m.v. 0,2 mio. kr., flytning 

af servicedelen fra Damgårdsparken til Egeparken 0,1 mio. kr. og endeligt rydning af Dam-

gårdsparken – nedtagning af lifte m.v. 0,1 mio. kr.  

  

Beløb i 1000 kr. 1)

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 0 600 0 0 0

Udgifter totalt 0 600 0 0 0

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 600 0 0 0

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

og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Korrigeret 

Budget 2) 

2015

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Sundhed og Omsorg

Beløb i 1000 kr. 1)

Social- og Sundhedsudvalget

Flytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken 0 600 0 0 0

Anlægsbudget i alt 0 600 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Korrigeret 

Budget 2) 

2015
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Center for Sundhed og Omsorg 
Forebyggelse & Sundhed 
 

1. Forebyggelse og Sundheds primære aktiviteter 
Primære aktiviteter:  

 Sundhedsinformation, forebyggende tilbud, tilbud til kronikere, samarbejde med Jobcenteret om-
kring langtidssyge, støtte til borgere og pårørende omkring demens, forebyggende hjemmebesøg 
(Sundhedsteamet) 

 Fysio- og ergoterapeutisk træning efter Sundheds- og Serviceloven (Træningsteamet) 
 Aktivitetscenter (Damgårdsparken) 
 Døgnpladser (overflyttet fra plejeområdet maj 2015). 

 

 
2. Resultatmål 
Fagområdets fokusområder: 

 Der skal løbende arbejdes på at effektivisere arbejdet i sundhedsteamet ved at vurdere effekten af 

de enkelte indsatser og skabe synergi på tværs af de fagligheder, der er repræsenteret i Sundheds-
teamet 

 Der vil i samarbejde med Center for Administrativ Service blive arbejdet på at præcisere enhedspri-

ser på træningsområdet 

 Optimere forløb på Døgnpladserne, således at der altid er plads til borgere i rehabiliteringsforløb, og 
således, at der løbende er marginal ledig kapacitet til at modtage borgere fra hospitalerne.  
Dette sker bl.a. via et systematisk LEAN forløb i sidste halvår af 2015 og ind i 2016 

 Bemandingen på Døgnpladserne skal løbende tilpasses udviklingen i antal og kompleksitet af opga-
verne, – der er søgt fire nye stillinger i budget 2016. 
 

Finansielle mål:  At sikre at aktiviteterne i 2016 holdes inden for den nye givne ramme. 

Ikke-finansielle 
mål: 

 Der skal løbende arbejdes på at effektivisere arbejdet i sundhedsteamet ved at 
vurdere effekten af de enkelte indsatser og skabe synergi på tværs af de faglig-
heder, der er repræsenteret i Sundhedsteamet 

 Der vil i samarbejde med Center for Administrativ Service blive arbejdet på at 

præcisere enhedspriser på træningsområdet 

 Optimere forløb på Døgnpladserne, således at der altid er plads til borgere i 
rehabiliteringsforløb, og således, at der løbende er marginal ledig kapacitet til at 
modtage borgere fra hospitalerne.  
Dette sker bl.a. via et systematisk LEAN forløb i sidste halvår af 2015 og ind i 
2016. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Forebyggelse og 

Sundheds budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets 

driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske 

områder/primære områder.  
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

Budgettet for Forebyggelse og Sundhed 2016 er 7,5 mio. kr. lavere end i korrigerede budget 

2015. Hovedparten af reduktionen vedrører træningsteamet, hvor budgettet er 3,5 mio. kr. 

lavere i 2016. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. reduktioner i forbindelse med budgetforliget. Derud-

over er den væsentligste ændring at budgettet på 1,0 mio. kr. der vedrører sygemeldte borge-

re flyttes til Jobcenteret, samt udmøntning af effektiviseringer fra tidligere budgetter. 

 

I forbindelse med budgetaftalen blev antallet af pladser på Aktivitetscenteret reduceret, hvilket 

har betydet en reduktion af budgettet på 0,8 mio. kr. Derudover bliver Sundhedsteamet redu-

ceret med 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen, idet der reduceres i forebyggelse og 

demenskoordinering. Der er lagt et indtægtsbudget på 1,3 mio. kr. for intern afregning af bør-

nefysioterapi.  

 

Døgnpladserne er i forbindelse med en organisationsændring i 2015 flyttet fra Plejen til Fore-

byggelse og Sundhed. Det samlede budget for Døgnpladserne er 1,4 mio. kr. lavere i 2016 end 

korrigerede budget idet der er omplaceret 3,0 mio. kr. til 2015. I forbindelse med budgetforli-

get har Døgnpladserne fået tilført 1,8 mio. kr.   

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 

 

 

Forebyggelse  

1. Mængden af 
kronikere og 
træningsforløb  

LEAN og samarbejde mellem Center for Administrativ Service og Center for 
Sundhed og Omsorg vil sikre, at der fremover arbejdes med at forbedre for-
udsætningerne for budgetlægningen på området, og dermed bedre estimater 
for mængdeudvidelser. 

 

2. Mængden og 
kompleksiteten 
af rehabilite-
ringsforløb 

Mængden og kompleksiteten af rehabiliteringsforløb vil kræve LEAN og lø-
bende fokus på ”best practice”, for at sikre at enhedspriser/budgettet er 
retvisende. 

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Forebyggelse og Sundhed

Løn 32.569 27.305 26.425 26.425 26.425

Øvrige udgifter 7.358 6.669 6.812 6.812 6.812

Udgifter totalt 39.928 33.975 33.238 33.238 33.238

Indtægter totalt -883 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420

Forebyggelse og sundhed nettobevilling i alt 39.045 31.554 30.817 30.817 30.817

Tabel 1 Driftsbudget for Forebyggelse og Sundhed fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Tabel 2 Driftsbudget for Forebyggelse og Sundhed fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Forebyggelse og Sundhed

Træningsteamet 15.433 11.900 11.400 11.400 11.400

Aktivitetscenteret 4.786 3.964 3.764 3.764 3.764

Sundhedsteamet 6.032 4.374 4.174 4.174 4.174

Døgnpladser 12.793 11.316 11.479 11.479 11.479

Forebyggelse og Sundhed nettobevilling i alt 39.045 31.554 30.817 30.817 30.817
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 
Løn 
Budgettet er fordelt med 12-dele, dog med udsving i april måned, hvor særskilt feriegodtgørelse og 6. 
ferieuge udbetales. 

 
Øvrige udgifter 

Budgettet er fordelt med 12-dele, dog med et marginalt højere budget i april måned. 

 
Indtægter 
Indtægtsbudgettet er fordelt med 12-dele. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Træningsteamet 
Budgettet er periodiseret med 12-dele, dog med forventning om et opadgående udsving i april måned. 

 
Aktivitetscenteret 

Budgettet er periodiseret med 12-dele, dog med forventning om et opadgående udsving i april måned. 

 
Sundhedsteamet 
Budgettet er periodiseret med 12-dele, dog med forventning om et opadgående udsving i april måned. 
 
Døgnpladser 

Budgettet er periodiseret med 12-dele. 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Træningsteamet 
Budgettet er fordelt med 12-dele bortset fra april og maj, hvor der regnes med en mindre stigning i 
indtægterne. 
 

Aktivitetsteamet 
Budgettet er fordelt med 12-dele bortset fra april og maj, hvor der regnes med en mindre stigning i 

indtægterne. 
 
Sundhedsteamet 
Budgettet er fordelt med 12-dele bortset fra april og maj, hvor der regnes med en mindre stigning i 
indtægterne. 

 
Døgnpladser 
Budgettet er periodiseret med 12-dele da der ingen indtægter er. 
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3.4 Risici 
 
Forebyggelse og Sundheds største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Forebyggel-
ses og træ-
ningstilbud. 

Antallet af kronikere stiger 
og det gør antallet af træ-
ningsforløb også. Der er de 
sidste år kommet ca. 200 
træningsforløb mere om 
året. I 2014 gennemførtes 

ca. 1.500 forløb. 

 Der arbejdes 
med LEAN i 
træningsteamet 
hvilket vil 
mindske beho-
vet for ressour-

cer i 2015 og 
2016 
 

Forebyggelse og 
Sundhed 

2. Døgnpladser-
ne 

Udviklingen i antallet af re-
habiliteringsforløb er fordob-

let i løbet af 2015, hvis den-
ne udvikling stiger vil det 
kræve flere ressourcer.  
 

1,8 mio. kr. 
 

Der påbegyn-
des et LEAN 

projekt i Døgn-
pladserne i 
2015 der vil 
løbe ind i 2016 

Forebyggelse og 
Sundhed 

 

4. Driftsbudget for Forebyggelse og Sundhed pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Træningsteamet 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Træningsteamet 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Træningsteamets område 
 

 
 
 

 

Forudsætninger for aktiviteterne, jf. tabel 3 

 
1. Træningsforløb Budgettet er baseret på en enhedspris og et antal visiteret forløb.  

 
Budgettet på Træningsteamet er lagt på baggrund af: 
Stk.1.475 standard træningsforløb med en enhedspris på 5.625 kr. 
Stk. 178 udvidede forløb med en enhedspris på 13.134 kr. 
Stk. 34 komplekse forløb med en enhedspris på 85.151 kr. 
 

 

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Træningsteamet
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enhedspris 1.000 kr. Budget 1.000 kr. 

Træningsteamet

Træningsforløb 1687 7 11.900
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4.1.2 Periodiseret budget for Træningsteamet  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
Træningsforløb 
Budgettet er periodiseret med 12-dele med udsving i april og maj måned samt et fald i juli, august og 
september. Dette skyldes et fald fra juni til september, idet der i sommerperioden lukker sengepladser 
på Herlev Hospital. 

 

 
 

4.2 Aktivitetscenteret 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Aktivitetscenteret 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Aktivitetscenterets område 
 

 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 

 

Aktivitetscenteret Der er budgetlagt med 539 almindelige forløb/enhedspris 2.372 kr., 256 
krævende forløb/enhedspris 2.994 kr. og 456 særligt krævende forløb/ 
enhedspris 5.055 kr. 
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Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Træningsteamet

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Træningsforløb CSO16-121 D: Øge ventetiden på træning efter 

SL § 86 fra 10 til 30 dage

Mængden er uændret men de tre reduktioner 

ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 

6.207. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 

13.134 og 85.151 kr. pr. forløb

CSO16-122 D: Øge ventetiden på børnetræning 

efter SL § 44 fra 10 til 30 dage

Mængden er uændret men de tre reduktioner 

ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 

6.207. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 

13.134 og 85.151 kr. pr. forløb

CSO16-123 D: Skære alle træningsforløb med 

ca. 20 %

Mængden er uændret men de tre reduktioner 

ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv. 

6.207. 14.493 og 93.962 kr. pr. forløb til 5.625, 

13.134 og 85.151 kr. pr. forløb

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Aktivitetscenteret

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.000 kr. Budget  1.000 kr. 

Aktivitetscentret

Aktivitetscenteret 1.174 3 3.964
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4.2.2 Periodiseret budget for Aktivitetscenteret  

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 
Aktivitetscenteret 
Budgettet er periodiseret med udsving i april og maj måned samt et fald i aktiviteterne i juli, august og 
september. Dette hænger sammen med et aktivitetsfald i sommerperioden. 

 

 
 

4.3 Sundhedsteamet 

4.3.1 Aktivitetsbudget for Sundhedsteamet 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Sundhedsteamets område 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 7 
 

1. Sundhed og Fore-

byggelse 

Fast normering og budget – der dog fremadrettet også vil være mæng-

dereguleret på demensområdet og forebyggende hjemmebesøg. 
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Tabel 6: Udmøntning af prioriteringsforslag for Aktivitetscenteret

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Aktivitetscenteret CSO16-127 D: Reducerer antallet af pladser i 

aktivitetscenteret med 30 - 40 %

Antallet af pladser reduceres med 30 % til 40 

%. Dette betyder at antallet af forløb falder 

med 237 i 2016 i forhold til oprindeligt forventet

Tabel 7 Aktivitetsbudget for Sundhedsteamet

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.000 kr. Budget 1.000 kr.

Sundhedsteamet

Sundhedsteamet 4374
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4.3.2 Periodiseret budget Sundhedsteamet 

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016   

 

 
 
Sundhedsteamet 
Budgettet er periodiseret med 12-dele med udsving i april og maj måned samt et fald i aktiviteterne i 
juli, august og september. Dette hænger sammen med et aktivitetsfald i sommerperioden. 

 

 
 

4.4 Døgnpladser 

4.4.1 Aktivitetsbudget for døgnpladser 2016 
Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Døgnpladser 
 

 
 

 
 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 9 
 

1. Døgnpladser Døgnpladserne er budgetlagt på baggrund af 20 pladser med en enhedspris 
på 565.824 kr. pr. år pr. plads 

  

Tabel 8: Udmøntning af prioriteringsforslag for Sundhedsteamet

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Sundhedsteamet CSO16-124 D: Sænke tilbuddet om 

patientundervisning inden for kost - 

diabetes/overvægt

Budgettet reduceres med 500.000 kr. da der er 

færre undervisningsforløb indenfor kost. 

CSO16-125 D: Sænke volumen på 

Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge 

sundhedsbussen

Budgettet reduceres med 200.000 kr. 

CSO16-126 D: Reducerer antallet af timer til 

demenskoordinatorer i Sundhedsteamet

Budgettet til demenskoordination reduceres 

med 200.000 kr. 

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Døgnpladser

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 1.000 kr. Budget 1.000 kr. 

Døgnpladser

Døgnpladser 20 566 11.316
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4.4.2 Periodiseret budget for døgnpladser  

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  
 

 
 

Døgnpladser 
Budgettet er periodiseret med 12-dele, da der ikke er det store udsving hen over året. 

 

 

  

Tabel 10: Udmøntning af prioriteringsforslag for Døgnpladser

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Udvidelse 

Døgnpladser CSO16-02 D: Medarbejderressourcer til 

Døgnpladser

Udvidelsen af budgettet betyder at 

enhedsprisen pr. plads pr. år stiger fra 474.324 

til 565.824 kr. Dette svarer til en stigning på 

91.500 kr. pr. plads
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Center for Sundhed og Omsorg 
Plejen 
 

1. Plejens primære aktiviteter 
Primære aktiviteter: 

 Hjemmeplejen - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (Budgetansvaret for fritvalgsområdet er fra 2016 
placeret under Den Tværfaglige Myndighed). 

 Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor budgettet samles under sygeplejen fra 2016) 
 Plejecentre almindelige og demensafdelinger (Plejecenter Egeparken tages i brug ultimo 2016 – re-

novering af Damgårdsparken forventes igangsat herefter).  
 Midlertidige ventepladser. 

 

2. Resultatmål 
Fagområdets overordnede fokusområder: 

 Ibrugtagning af det nye Plejecenter Egeparken med 72 plejeboliger ultimo 2016 er et fokusområde i 

2016 både økonomisk og fagligt 

 Gennemføre LEAN projekt i Hjemmesygeplejen, der skal sikre optimale arbejdsgange og udnyttelse 

af sygeplejeklinikken. Projektet gennemføres primo 2016 og forventes at kunne mindske behov for 
flere ressourcer til området i 2016 selvom der måtte være en aktivitetsstigning 

 Sikre en fortsat kompetenceudvikling af alle typer medarbejdere i takt med at kommunerne overta-

ger mere komplicerede plejeopgaver fra hospitalerne – men også i forhold til at antallet af borgere 
med demenssygdomme stiger 

 Arbejdet med at præcisere budgetterne og optimere styringsmulighederne for alle enheder skal fort-

sætte i samarbejde med Center for Administrativ Service 

 Evalueringerne af den rehabiliterende indsats ”Det Gode Hverdagsliv”, der laves af KORA, skal syn-
liggøre den økonomiske gevinst, der er ved at igangsætte denne forebyggende indsats samt imple-
menteringsgraden  

Finansielle mål:  At omsætte den økonomiske ramme for Egeparken til en grundnormering med 
vikarbudget + udrulle andre driftskonti 

 Gennemføre LEAN projekt i Hjemmesygeplejen, der skal sikre optimale arbejds-
gange og udnyttelse af sygeplejeklinikken. Projektet gennemføres primo 2016 
og forventes at kunne mindske behov for flere ressourcer til området i 2016, Be-

løbet meldes ind når processen er gennemført 

Ikke-finansielle 
mål: 

 At ibrugtage og organisere Egeparken 
 Kompetenceudvikling i forhold til opgaveglidning fra regionen og generelt sti-

gende kompleksitet i opgaveløsningen 
 Arbejdet med at præcisere budgetterne og optimere styringsmulighederne for 

alle enheder skal fortsætte i samarbejde med Center for Administrativ Service 

 Evalueringerne af den rehabiliterende indsats ”Det Gode Hverdagsliv”, der laves 
af KORA, skal synliggøre den økonomiske gevinst, der er ved at igangsætte 
denne forebyggende indsats 

 Evalueringerne af den rehabiliterende indsats ”Det Gode Hverdagsliv”, der laves 
af KORA, skal vise, hvor langt vi er med implementeringen af det rehabiliterende 
tankesæt og sætte nye mål for implementeringsarbejdet 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Plejens budget 

fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser plejens driftsbudget fordelt på 

de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områ-

der. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

Plejens budget er i 2016 36,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2015. Hovedårsagen til 

dette fald er, at budgetansvaret for fritvalgsområdet, personlig pleje og praktisk hjælp, fra 

2016 flyttes til Center for Borger Service og der vil blive foretaget en afregning mellem de to 

centre på baggrund af antal visiterede timer. Der er således indlagt en indtægt på 40,9 mio. 

kr. Dette budget er blevet placeret på øvrige udgifter, således at pris- og lønfremskrivningen 

er identisk i de to centre.  

 

Budgettet på plejecentrene stiger netto med 9,2 mio. kr. Dette dækker dog over en række 

budgetændringer. Blandt de vigtigste kan nævnes, at der åbnes netto 31 nye plejeboliger pr. 

1. marts 2016, svarende til en udvidelse af budgettet på 8,5 mio. kr. Derudover øges budget-

tet til demensdagcentrene med 0,8 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen. Derudover redu-

ceres plejebolig budgettet med 2,6 mio. kr. i forbindelse budgetaftalen, grundet lavere norme-

ring pr. plads. 

 

Hjemmesygeplejens budget øges med 17, 9 mio. kr. fra korrigeret budget 2015 til budget 

2016. Hovedårsagen til denne stigning er at budgettet på 17,6 mio. kr. til videredelegeret sy-

gepleje er flyttet fra Hjemmeplejen til Sygeplejen. I forbindelse med budgetaftalen er budget-

tet til sygeplejen derimod reduceret med samlet 2,4 mio. kr.  

 

Budgettet stiger i perioden 2016 til 2019 af to årsager dels fremskrivning på grund af den de-

mografiske udvikling og dels på grund af udvidelserne i antallet af plejeboliger i 2016 og 2017. 

I 2018 og 2019 vil antallet af plejeboliger falde idet der i budgetaftalen bliver lukket mindre 

enheder i 2018.  

 

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

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Plejen

Løn 130.170 134.048 144.312 161.304 166.859

Øvrige udgifter 8.004 -32.111 -34.614 -37.905 -40.869

Udgifter totalt 138.174 101.937 109.698 123.400 125.991

Indtægter totalt -2 -120 -120 -120 -120

Plejen nettobevilling i alt 138.172 101.817 109.577 123.279 125.870

Tabel 2 Driftsbudget for Plejen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Plejen

Hjemmeplejen 66.805 3.270 3.443 3.662 3.832

Plejecentre 52.533 61.784 67.135 77.806 77.806

Hjemmesygeplejen 18.834 36.763 38.999 41.812 44.233

Plejen nettobevilling i alt 138.172 101.817 109.577 123.279 125.870
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Antallet af ældre 
borgere 

Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr. 
28.02.2015. Udgifter der ikke er pladsafhængig er fremskrevet på baggrund af 
den demografiske udvikling, hvor der et stigende antal ældre medborgere i 
Egedal Kommune. Antallet af borgere over 85 år stiger i perioden fra 2015 til 
2019 fra 380 i 2015 til 588 i 2019. Dette svarer til en stigning på 38,5 %. 

2. Enhedspriser på 
plejeområdet 
 

Enhedspriserne er beregnet på baggrund af regnskab 2014 korrigeret i forhold 
til budgetforliget og effektiviseringer i forbindelse med udbud. 
 
 

3. Enhedspris og 

antal pladser på 
plejeboligområdet  
 

Enhedspriserne er beregnet på baggrund af regnskab 2014 korrigeret i forhold 

til budgetforliget og effektiviseringer i forbindelse med udbud.  
 
Borgere der er visiteret til plejebolig har frit valg. Dette betyder, at søgningen 
til kommunens plejeboliger kan afvige fra den demografiske udvikling. Pleje-

boligerne moderniseres i perioden 2016 til 2018, hvor der åbnes 72 nye plad-
ser på Egeparken og de 41 pladser omdannes til 48 pladser på Damgårdspar-
ken.   

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 
Løn 
Der er i april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der ta-
get højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret 
med en lønstigning på 1 %. 

 
Øvrige udgifter 
Budgettet er fordelt med 12-dele, da udgifterne fordeler sig jævnt hen over året. 
 
Indtægter 
Budgettet er fordelt med 12-dele, da udgifterne fordeler sig jævnt hen over året. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr 

 

 
 
Hjemmeplejen 
Budgettet er fordelt med 12-dele. 
 

Plejecentre 
Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse 
 
Hjemmesygepleje 
Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse 
 

 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Hjemmeplejen 

Budgettet er fordelt med 12-dele, da indtægterne vedrørende fritvalgsområdet er placeret på øvrige 

udgifter. 
 
Plejecentre 
Budgettet er fordelt med 12-dele, da indtægterne fordeles jævnt henover året. 
 
Hjemmesygepleje 
Budgettet er fordelt med 12-dele.  
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3.4 Risici 
 
Plejens største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Behovsudvik-
ling ud over 
det demogra-
fisk bestemte  

Flere ældre borgere, ikke 
mindst i den ældste kategori 
over 85 år, vil give flere 
opgaver, hvilket søges klar-
lagt af en demografibereg-
ningsmodel. 

 

 Løbende op-
følgning på 
udviklingen i 
demografi set i 
forhold til bud-
getlægningen. 

 

Plejen/CAS 

2. Plejeboligbe-
hov 

Da Egedal Kommune har en 
lav dækningsgrad, vil den 
demografiske udvikling med 
et stigende antal ældre over 

85 år, indebære en økono-
misk risiko for, at der opstår 
et øget antal Egedal borge-
re, der får behov for en ple-
jebolig.  

   

3. Mere og flere 

komplekse 
opgaver 

Opgaverne som hjemmeple-

jen og ikke mindst hjemme-
sygeplejen løser bliver mere 
og mere komplekse i takt 
med at borgerne udskrives 
tidligere fra hospitalerne. 
Hertil kommer flere accele-
rerede forløb, hvor det lø-

bende antal af borgere regi-
streret som brugere i hjem-
mesygeplejen ikke stiger 
væsentligt, men antallet af 

borgere der behandles i 
systemet bliver større, forlø-

bene kortere og mere kom-
plekse. Det kræver flere 
ressourcer til Sygeplejen, og 
det er primært til den del, 
der løses af sygeplejersker.  
I dag videredelegeres ca. 
2/3 af sygeplejeydelserne til 

SSAer, denne fordeling må 
forventes at ændre sig så en 
relativt større andel må lø-
ses af sygeplejersker, sam-
tidig med at det samlede 
antal opgaver stiger. 
 

 Revurdering af 

forretningsgan-
gene for, hvor-
ledes aktivite-
terne udføres. 

Plejen 
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4. Driftsbudget for Plejen pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 

  

4.1 Hjemmeplejen 

4.1.1 Aktivitetsbudget for hjemmeplejen 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Hjemmeplejeområdet 
 

 
 
 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Personlig pleje Indtægts- og udgiftsbudgettet er lige store og bygger således på de samme 
forudsætninger. Timepriserne er beregnet på baggrund af faktisk forbrug i 
2014, men er derefter tilrettet på baggrund af effektiviseringer i form af ud-

bud.  
 
Hverdagstimer dag        47.110 timer a 367 kr. 
 
Hverdagstimer aften      16.253 timer a 431 kr.  
 
Hverdagstimer nat          2.155 timer a 599 kr.  

 
Lørdage                       11.261 timer a 439 kr.  
 

Søn- og helligdage        13.381 timer a 580 kr.  
 

2. Praktisk hjælp Indtægts- og udgiftsbudgettet er lige store og bygger således på de samme 
forudsætninger. Timepriserne er beregnet på baggrund af faktisk forbrug i 
2014, men er derefter tilrettet på baggrund af effektiviseringer i form af ud-
bud.  
 
Praktisk hjælp              9.302 timer a 285 kr.  
 

3. Andet hjemme-
pleje 

Der er et par poster på hjemmeplejen som endnu ikke er flyttet og som ikke 
på nuværende tidspunkt er aktivitetsstyret. Dette vedrører budgettet til af 
borgeren selvvalgt hjælper og en nattevagt udført af hjemmeplejepersonalet 
på plejecenter 

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Hjemmeplejen

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enhedspris 

1.000 kr.

Budget            

1.000 kr.

Hjemmeplejen

Personlig pleje udgift 90.160 0,4 38.290

Personlig pleje indtægt 90.160 -0,4 -38.290

Praktisk hjælp udgift 9.302 0,3 2.651

Praktisk hjælp indtægt 9.302 -0,3 -2.651

Andet hjemmepleje 3.270
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4.1.2 Periodiseret budget for hjemmeplejeområdet  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 
Personlig pleje 
Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse 
 
Praktisk hjælp 
Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse 
 
Andet hjemmepleje 

Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse 

 

4.2 Plejecentre 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Plejecentre 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Plejecentre 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 
 

Plejeboliger Der er budgetteret med et øget aktivitetsniveau i 2016, idet Plejecenter Ege-
parken åbnes med 72 plejeboliger fra marts 2016, derimod lukkes Dam-
gårdsparken grundet ombygning ligeledes marts 2016. Det samme gælder de 
7 særligt oprettede ventepladser, der blev oprettet for at modvirke de øgede 
udgifter til ventedage på hospitalerne.  
Budgettet er lagt på baggrund af et antal helårsplads og en enhedspris pr. år.  
 

Egeparken                        60 helårspladser a 377.769 kr.  
 

Damgårdsparken                 7 helårspladser a 382.210 kr.  
 
Porsebakken                     48 helårspladser a 382.210 kr.  
 

Demensenheden Solkrogen  17 helårspladser a 401.178 kr. 
 
Demensenheden Engbo       16 helårspladser a 516.768 kr.  
 
Demensdagcentre              31 helårspladser a 82.112 kr.  
 
Ventepladser                     1  helårsplads a 454.375 kr.  

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Plejecentre

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enhedspris 

1.000 kr. 

Budget        

1.000 kr. 

Plejecentre

Plejeboliger/demens/dagcentre/vente 178 347 61.784
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4.2.2 Periodiseret budget for Plejecentre  

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 
Plejeboliger/demens/dagcentre/vente 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 

 

 
 

4.3 Hjemmesygeplejen 

4.3.1 Aktivitetsbudget for hjemmesygeplejen 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Hjemmesygeplejeområdet 
 

 
 

Tabel 5: Udmøntning af prioriteringsforslag for Plejecentre

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Plejeboliger/demens/ 

dagcentre/ventepladser

CSO16-130 D: Reducerer normering på 

plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge

På baggrund af CSO16-130 D og CSO16-131 D 

tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads 

på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.210 kr. 

svarende til et fald på 34.651 kr. og på 

demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 

538.018/422.355 til 516769/401.178 svarende 

til et fald på 21.176/21.250 kr. 

CSO16-131 D: Reducerer normering på 

plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge

På baggrund af CSO16-130 D og CSO16-131 D 

tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads 

på plejeboligerne fra 416.861 kr. til 382.210 kr. 

svarende til et fald på 34.651 kr. og på 

demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv. 

538.018/422.355 til 516769/401.178 svarende 

til et fald på 21.176/21.250 kr. 

CSO16-134 D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre 

plejeenheder i takt med udvidelsen af de større 

plejecentre

Der er lagt en budgetreduktion på 4,0 mio. kr. 

ind i 2018 og 2019. En nærmere udmøntning vil 

følge senere

Udvidelse 

Plejeboliger/demens/ 

dagcentre/ventepladser

CSO16-01 D: Medarbejderressourcer til 

demensdagcenter

På baggrund af denne udvidelse af budgettet 

øges enhedsprisen fra 55.015 til 82.112 kr. pr. 

plads pr. år. Dette svarer til en stigning på 

27.097 kr. pr. plads.

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Hjemmesygeplejen

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 

1.000 kr.

Budget         

1.000 kr.

Hjemmesygeplejen

Sygeplejen 1.242 15,4 19.131

Videredelegeret sygepleje 27.506 0,6 17.631
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Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 7 
 

1.  Sygeplejen Budgettet er budgetteret på baggrund af antal borgere visiteret til syge-

plejen og en forventet stigning i perioden på baggrund i den historiske 
stigning. Der er i 2016 budgetteret med 1.242 borgere med en enheds-
pris på 15.404 kr.  

1. Videredelegeret 
sygepleje 

Timepriserne er beregnet på baggrund af faktisk forbrug i 2014, men er 
derefter tilrettet på baggrund af effektiviseringer i form af udbud. Mæng-
den er fremskrevet på baggrund af befolkningsudviklingen. 

 

4.3.2 Periodiseret budget for hjemmesygeplejen 

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 
Sygeplejen 

Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse  
 
Videredelegeret sygepleje 

Budgettet er fordelt med 12-dele, dog er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse. 

 

 
  

Tabel 7: Udmøntning af prioriteringsforslag for Hjemmesygeplejen

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Sygeplejen CSO16-135 D: Antallet af borgere der henvises 

til sygeplejeklinikken i stedet for hjemmebesøg 

øges

Denne reduktion betyder isoleret fra CSO16-

136 D, se nedenfor, et fald i enhedsprisen fra 

16.209 kr. til 15.967 kr. svarende til en 

reduktion på 242 kr. 

CSO16-136D : Hjemmesygepleje. Skærpelse af 

kriterier og reduktion i ydelser og tidsudmåler

Denne reduktion betyder isoleret fra CSO16-

135, se ovenfor, et fald i enhedsprisen fra 

15.967 til 15.404 kr. svarende til en reduktion 

på 564 kr. 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Madservice og Kantine 
 

1. Madservice og Kantines primære aktiviteter 
 Fagområdets primære aktiviteter: 

 Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, 

kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering 

 Drift af rådhuskantinen 
 
2. Resultatmål 
 
Fagområdets fokusområder:  

 Fokus for centralkøkkenet vil være løbende at tilpasse kapaciteten til behovet i takt med ændring i 

f.eks. antallet af plejeboliger, og borgere der vælger madservice fra dette tilbud 

 Fokus for kantinen på Rådhuset vil være at få omkostningsbestemt alle delleverancer og optimere 

driften af disse 

 Forsat fokus på produktionsudvikling 

Finansielle mål: At sikre at aktiviteterne i 2016 holdes inden for den nye givne ramme. 

Ikke-finansielle 

mål: 

At kantinen på Rådhuset i højere grad er omkostningsbestemt på alle delleverancer 

og optimere driften af disse. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Madservice og Kantines bud-

get fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget 

fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

 

 
 

Budgettet til Madservice og Kantine er lavere i 2016-19 end korrigerede budget 2015, idet der 

i 2015 blev givet en større tillægsbevilling i forbindelse med den politiske budgetopfølgning. 

Denne tillægsbevilling nulstillede alle budgetter i forbindelse med børnemad, der fra 2015 ikke 

længere leveres fra Madservice. Fra 2016 betyder det øgede antal plejeboliger at ressourcerne 

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Madservice og Kantine

Løn 6.619 5.354 6.415 7.477 7.477

Øvrige udgifter 7.018 7.664 7.664 7.664 7.664

Udgifter totalt 13.637 13.018 14.079 15.140 15.140

Indtægter totalt -6.830 -8.187 -9.182 -10.177 -10.177

Madservice og Kantine nettobevilling i alt 6.807 4.831 4.897 4.963 4.963

Tabel 1 Driftsbudget for Madservice og Kantine fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Tabel 2 Driftsbudget for Madservice og Kantine fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Madservice og Kantine

Egedal Kommunens Madservice 6.807 4.831 4.897 4.963 4.963

Madservice og Kantine i alt 6.807 4.831 4.897 4.963 4.963

1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser) 
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kan udnyttes bedre således at nulstillingen af børnemadsbudgetterne ikke får den samme ind-

virkning på nettobudgettet.  

 

Budgetterne øges i perioden 2016 til 2019 i takt med at der oprettes nye plejeboliger. Således 

er oprettelsen af Egeparken i 2016 og genåbningen af Damgårdsparken i 2017 indarbejdet i 

budgettet. Lukningen af en mindre enhed i 2018 er dog endnu ikke indarbejdet. 

 

Der er fra 2016 et selvstændigt budget til tekøkkenerne der sammen med kantinen ikke æn-

drer sig i perioden.  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Antal plejebo-
liger 

Da kost til plejeboliger er det eneste leverance, der fordrer et kommunalt til-
skud på madservice, er det eneste observationspunkt i forhold til udviklingen i 
budgettet de kommende år. På nuværende tidspunkt er der budgettet med at 

der i foråret 2016 åbnes netto 31 pladser mens der i efteråret 2017 åbnes yder-
ligere 48 pladser.  
 

2. Antallet af 
medarbejdere 

Budgettet for kantinen og tekøkkenet bygger på antallet af medarbejdere på 
rådhuset. Der er budgetlagt med 430 brugere af tekøkkener og kantinen 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1– Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
Løn 
Der er i april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der ta-
get højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret 

med en lønstigning på 1 %. 

 
Øvrige udgifter 
Budgettet er periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendekendetegnet med større ud-

sving henover året. 

 
Indtægter 
Budgettet er periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendekendetegnet med større ud-
sving henover året. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Madservice 
Budgettet er bortset fra løn periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendekendetegnet 
med større udsving henover året. 
 
Kantineordning 
Budgettet er bortset fra løn periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendekendetegnet 
med større udsving henover året. 
 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Madservice 

Indtægtsbudgettet er periodiseret i 12-dele, da der ikke er de store udsving hen over året. 
 
Kantineordning 
Indtægtsbudgettet er periodiseret i 12-dele, da der ikke er de store udsving hen over året. 
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3.4 Risici 
 
Madservice og Kantines største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Imødekom-
mende tiltag 
 

 
Ansvarlig 

1. Køkken og 
kantine  

Risici for større udsving in-
den for budgetår til disse to 
områder skønnes at være 
meget lav. 

   

 

4. Driftsbudget for Madservice og Kantine 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Madservice og Kantine 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Madservice og kantinen 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Madservice område 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Centralkøkken Der er budgetteret med et udgiftsbudget på 44.295 kr. pr plejehjems-

plads og et indtægtsbudget på 41.466 kr. pr. plads. Indtægtsbudgettet 
bygger på beløbsgrænsen for borgernes betaling af ældremad. Forskel-

len svarer til 2.830 kr./ beboer som udgør det kommunale tilskud til 
ældreområdet.  
 
Dertil er der givet et fast tilskud på 425.000 kr. til udgifter til huslejen 
der var knyttet til børnemaden. Dette tilskud skal vurderes i forbindelse 

med hver budgetlægning, og vil bortfalde på sigt. 

2. Kantinen Kantine er et delvist indtægtsdækket område. Der er budgetteret med 
430 medarbejdere og et tilskud pr. medarbejder på 6.853 kr. Dette til-
skud dækker dog ikke kun medarbejdernes kantineordning men også 
mødeforplejning til både medarbejdere og politikkere mv. 
 

Tekøkkenerne er budgetteret med 430 medarbejdere og et budget på 
2.280 kr. pr medarbejder til personale, kaffe og te mv.   

 

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Egedal Kommunens Madservice

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris 

1.000 kr. 

Budget            

1.000 kr. 

Egedal Kommunens Madservice

Madservice 903

Kantine 430 9 3.927
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Figur 4 – Forventede budget pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Madservice 

Den samlede periodisering af Madservice følger i høj grad periodiseringen af lønudgifterne 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Sekretariat og Ledelse 
 

1. Sekretariat og Ledelses primære aktiviteter 
Fagområdets primære aktiviteter: 

 Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) 

 Budget til køb og salg af pladser i plejeboliger 

 Administration (central administration i Center for Sundhed og Omsorg, reception i Sundhedscen-
ter m.v.) 

 Kommunal fuld- og medfinansiering 

 

2. Resultatmål 
Fagområdets fokusområder:  

 For ledelse og stab samt administrationen vil fokus være at sikre, at Center for Sundhed og Om-
sorg har de rette kompetencer til de opgaver, der skal løses på tværs af centeret 

 at være det centrale omdrejningspunkt for drift, ledelse og udvikling. 

 

Finansielle mål:  Budgetafvigelse på max 2 % på områdeniveau. 
 

Ikke-finansielle 
mål: 

 at Center for Sundhed og Omsorg har de rette kompetencer til de opgaver, der 
skal løses på tværs af centeret 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og Ledelses bud-

get fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget 

fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

  

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Sekretariat og Ledelse

Løn 15.830 14.666 14.719 14.785 14.839

Øvrige udgifter 199.315 198.390 197.802 197.891 197.836

Udgifter totalt 215.145 213.056 212.520 212.675 212.675

Indtægter totalt -34.898 -24.716 -24.716 -24.716 -24.716

Sekretariat og Ledelse nettobevilling i alt 180.247 188.340 187.804 187.959 187.959

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og Ledelse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ult. August 2015 (i 2016-priser)  

 

Samlet set øges budgettet med 8,1 mio. kr. fra 2015 til 2016. Den største stigning sker på 

fuld- og medfinansiering, der stiger med 7,7 mio. kr. idet medfinansieringen bliver demografi-

reguleret. Derudover øges nettobudgettet i ministerielt finansieret projekter idet indtægterne i 

forbindelse med ældremilliarden fremover er en del af bloktilskuddet og ikke indtægter i Se-

kretariat og Ledelse. Ved 1. politiske budgetopfølgning i 2016, skal der være udarbejdet en 

klar strategi for udmøntningen af midlerne. 

 

Derimod falder budgettet til administrationen med 5,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Hovedårsa-

gen til reduktionen i budgettet er nulstilling og fordeling af demografipuljer på 2,5 mio. kr. til 

plejen til finansiering af nye budgetmodeller. Derudover er budgettet til elever 0,9 mio. kr. 

lavere i 2016 end i 2015 grundet tillægsbevilling i 2015.  

 

I forbindelse med budgetaftalen er det kommunale tilskud til seniorfesten bortfaldet, hvilket 

svarer til en reduktion på 0,2 mio. kr. Derudover bliver ”det gode hverdagsliv” ikke implemen-

teret på plejeboligerne. Der er budgetteret med 0,5 mio. kr. til dette under ministerielt finan-

sieret projekter  

 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal Købte 
og solgte ple-

jeboligpladser 
 

Køb og salg af plejeboliger er afhængig af, hvad borgerne vælger, når de er 
visiteret til en plejebolig og dette er uden for kommunens kontrol. 

2. Aktiviteten i 
sundhedsvæ-

senet 

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er en væsentlig dri-
ver for omkostningsniveauet, da det afhænger af aktiviteterne på hospita-
lerne. Taksterne er fastsat for et år af gangen af Statens Serum Institut 

 

 

  

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat og Ledelse fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Sekretariat og Ledelse

Administration 22.521 17.061 16.803 16.803 16.803

Ministerielt finansieret projekter/puljer 2 5.892 5.892 5.892 5.892

Fuld-og medfinansiering 162.476 170.140 169.862 170.017 170.017

Ældreboliger -4.224 -4.225 -4.225 -4.225 -4.225

Mellemkommunale refusioner -528 -528 -528 -528 -528

Sekretariat og Ledelse nettobevilling i alt 180.247 188.340 187.804 187.959 187.959
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Der er i april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der ta-

get højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret 
med en lønstigning på 1 %  
 
Øvrige udgifter 
Budgettet er periodiseret med et forbrug der forventes at være stigende mod slutningen af året, idet 
forbruget af såvel medfinansieringen, ældreboligerne samt køb af plejeboligpladser er størst i forbindel-

se med afslutningen af regnskabsåret.  
 
Indtægter 
Budgettet er periodiseret i 1/12-dele, dog med en stigning i december grundet udkonteringen af ældre-
boligerne samt endelig opkrævning af solgte plejeboligpladser. 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Sekretariat og ledelse 
Budgettet er bortset fra løn periodiseret med 12-dele. 
 
Ministerielt fastsatte puljer 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 
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Fuld- og medfinansiering 

Budgettet er periodiseret med et stigende forbrug ultimo året, idet betaling i januar vedrører året før. 
 
Ældreboliger 
Budgettet er periodiseret med at al forbruget falder i december hvor udkontering af indkomne regnska-
ber foregår i forbindelse med regnskabsafslutningen. 

 
Mellemkommunale refusioner 
Budgettet er periodiseret på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. 

 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 
 

Sekretariat og ledelse 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 

 
Ministerielt fastsatte puljer 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 
 
Fuld- og medfinansiering 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 
 

Ældreboliger 
Budgettet er periodiseret med at al forbruget falder i december hvor udkontering af indkomne regnska-
ber foregår i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
 
Mellemkommunale refusioner 
Budgettet er periodiseret med 12-dele. 
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3.4 Risici 
 
Ledelse og Administrations største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Køb og salg 
af plejeboli-
ger 

Dette område har de sidste 
tre år vist sig meget svært 
at forudse, så her skal der 
følges nøje op ved alle bud-
getopfølgninger. 
Kommunen har ingen indfly-

delse på udviklingen. 

 Tæt opfølgning Center for 
Sundhed og 
Omsorg - ledel-
se 

2. Kommunal 
fuld- og med-
finansiering 

Dette område er meget 
svært at forudse, så her skal 
der følges nøje op ved alle 
budgetopfølgninger. 

Kommunen har stort set 
ingen indflydelse på udvik-
lingen. 
 

 Tæt opfølgning Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice/ Center for 
Sundhed og 

Omsorg - ledel-
se 

3. Ældreboliger Ejendomsdrift og huslejeind-
tægter for en række ældre-

boliger kan ikke følges i 
løbet af året. De udkonteres 
i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen og an 
variere med flere mio. kr. 
mellem årene 

  Center for Ad-
ministrativ Ser-

vice/ Center for 
Sundhed og 
Omsorg - ledel-
se 

 
4. Driftsbudget for Sekretariat og Ledelse pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Sekretariat og Ledelse 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledelse 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat og Ledelses område 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

Administration 
 

Administration Budgetlagt ud fra 2015 niveauet. Budgettet er reduceret 
med 167.000 kr., da tilskuddet til Seniorfesten er bortfaldet i forbindelse 
med budgetforliget 

 

  

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledelse

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enheds-

pris
Budget

Sekretariat og Ledelse

Administration 17.061
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4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat og Ledelse  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  
 

 
 

Administration 

Lønudbetalinger til ansatte er jævnt fordelt henover året, på nær april måned, hvor der udbetales særlig 
feriegodtgørelse. 

 

 
 

4.2 Ministerielt finansieret projekter/puljer 

 4.2.1 Aktivitetsbudget for projekter/ puljer 2016 

 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteterne, jf. tabel 5 

 

Projekter Projekter er udgiftssiden af ældremilliarden, som forsat står på Sekretariat 
og Ledelse. Fra 2016 er indtægterne en del af bloktilskuddet. Budgettet er 
reduceret med 500.000 kr. i forbindelse med at ”Det gode hverdagsliv” 
ikke implementeres.   
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Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Sekretariat og ledelse

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Administration CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til seniorfesten på 

167.000 kr. bortfalder

Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ministerielt finansieret projekter/puljer

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enheds-

pris
Budget

Ministerielt finansieret projekter/puljer

Projekter 5.892

Målstyring 0
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4.2.2 Periodiseret budget for Ministerielt fastsatte projekter/puljer 

 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 
Projekter og Målstyring 
Periodiseret i 1/12-dele. 

 

 
 

4.3 Fuld- og medfinansiering 

 4.3.1 Aktivitetsbudget for Fuld- og medfinansiering 2016 
Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Fuld- og medfinansieringens område 
 

 
 

  

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Projekter CSO16-129: Den forebyggende indsats "Det 

gode hverdagsliv" implementeres ikke på 

plejecentrene

Det godehverdagslivs projektet implementeres 

ikke på plejeboligerne. Budgettet på 500.000 

kr. ligger på en pulje under Sekretariat og 

ledelse

Tabel 6: Udmøntning af prioriteringsforslag for Ministerielt finansieret 

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Fuld-og medfinansiering

Beløb i 1.000 kr. 
Mængde

Enheds-

pris
Budget

Fuld-og medfinansiering

Medfinansiering 43.205       4              161.249

Ambulant specialiseret genoptræning 802

Vederlegsfri  fysioterapi 4.755

Hospice 583 2              1.137

Ventedage 1.126 2              2.197
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Forudsætninger for aktiviteterne, jf. tabel 7 
 

1. Kommunal medfi-

nansiering 

Budgettet er fremskrevet på baggrund af den demografiske udvikling delt 

over fem års alders intervaller. Regionen opkræver for indlæggelser, am-
bulant besøg samt ydelser i praksissektoren.   

2. Ambulant speciali-
seret genoptræ-
ning 

Budgettet er fremskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2014, 
idet det er den bedste indikator for udviklingen på området. 

3. Vederlagsfri fysio-
terapi 

Budgettet er fremskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2014, 
idet det er den bedste indikator for udviklingen på området, da der ikke 
findes tilstrækkelig data. 

4. Hospice Budgettet er budgetlagt på baggrund af 583 døgnindlæggelser på hospice 
til en døgntakst på 1.951 kr. 

5. Ventedage Budgettet vedrører færdigbehandlede patienter, såvel somatiske som 
psykiatriske som venter på at blive udskrevet til et kommunalt tilbud. 
Budgettet er budgetlagt på baggrund af 1.126 ventedage på hospitalet til 
en døgntakst på 1.951 kr. Dette er betydeligt lavere end regnskabsresul-

tatet for 2014. Men det forventes at udvidelsen af antallet af plejeboliger 
vil reducerer behovet for ventedage. 

 

4.3.2 Periodiseret budget for fuld og medfinansiering 

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 

 
Medfinansiering mv. 
Medfinansiering er periodiseret med stigende afregning ultimo 2016, da der på grund af regnskabsaf-
læggelsen bogføres to måneder i december. 

 

4.4 Ældreboliger 

4.4.1 Aktivitetsbudget for Ældreboliger 2016 
Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Ældreboliger 
 

 
 

  

Tabel 8 Aktivitetsbudget for Ældreboliger

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enhedspris 

1000 kr

Budget              

1.000 kr. 

Ældreboliger

Ældreboliger -4.225
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Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 8 
 

1. Ældreboliger Ejendomsudgifter og huslejeindtægter administreret af et ejendomssel-

skab, bliver udkonteret på baggrund af et regnskab der bliver indsendt 
hvert år i januar. Egedal Kommune har således ingen muligheder for at 
styre disse udgifter  
 

 

 

4.4.2 Periodiseret budget for Ældreboliger 

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 

Ældreboliger 
Budgettet er periodiseret til at alle udgifter og indtægter falder i december i forbindelse med årsregn-
skabet. 

 

4.5 Mellemkommunale refusioner 

 4.5.1 Aktivitetsbudget for mellemkommunale refusioner 2016 
Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for mellemkommunale refusioners område 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 9 
 

1. Køb af pladser Budgettet er dannet på basis af sidste års køb af pladser og der er bud-

getteret med at der købes 59 pladser til en enhedspris på 341.505 kr.  

1. salg af pladser Budgettet er dannet på basis af sidste års salg af pladser og er derfor 

budgetteret med at der sælges 45 pladser til en enhedspris på 320.507 
kr.  

 

  

Tabel 9: Mellemkommunale refusioner

Beløb i 1.000 kr. 1)

Mængde
Enhedspris 

1.000 kr. 

Budget                  

1.000 kr.

Mellemkommunale refusioner

Køb af pladser 59 342 13.895

Salg af pladser 45 321 -14.423
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4.5.2 Periodiseret budget for mellemkommunale refusioner 

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 
Køb og salg af pladser 
Køb og salg af pladser er periodiseret efter forbrugsmønsteret for 2014. 
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Center for Sundhed og Omsorg 
Anlæg 

 

1 Anlægsbudget 
1.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser Center for Sundhed og Omsorgs anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2015-priser) 

 
 

1.2  Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2015-priser) 

 

2.1 Sundhed- og omsorgsudvalget 

CSO16-01 A: Flytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken 

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt at afsætte afledte driftsmidler til udgifter i 

forbindelse med flytningen af beboere fra Damgårdsparken. Hovedparten af de afsatte mid-

ler vedrører beboernes indskud, dog er der afsat et rådighedsbeløb i 2016 på 0,6 mio. kr. 

til udgifter i forbindelse med selve flytningen. De 0,6 mio. kr. er fordelt på hhv. flytning af 

41 beboere til en pris af 0,2 mio. kr., nedtagning / opsætning af billeder, gardiner m.v. 0,2 

mio. kr., flytning af servicedelen fra Damgårdsparken til Egeparken 0,1 mio. kr. og endeligt 

rydning af Damgårdsparken – nedtagning af lifte m.v. 0,1 mio. kr.  

 

 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 0 600 0 0 0

Udgifter totalt 0 600 0 0 0

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 600 0 0 0

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

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Sundhed og Omsorg

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Social- og Sundhedsudvalget

Flytning af beboere fra Damgårdsparken til 

Egeparken
0 600 0 0 0

Anlægsbudget i alt 0 600 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Center for Skole og dagtilbud 
 
1 Centerets formål 
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 folkesko-

ler og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen. 

 

Primære aktiviteter 

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 en 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. 

 
Politiske udvalg 

Børne- og Skoleudvalget tager sig af skole og dagtilbud 

Social- og Sundhedsudvalget tager sig af Sundhedstjenesten og Tandplejen 

 
2 Strategi og resultatmål 
Fokusområder: 
Skolerne skal i 2016 arbejde på fortsat implementering af skolereformen, herunder at samarbejde med 

SFO og klubber om, at den understøttende undervisning bliver en vigtig og integreret del af undervis-

ningen, som understøtter inklusion. Kompetenceudviklingen af medarbejdere i forhold til inklusion fort-
sætter. 
Dagpasningsområdet skal fortsætte kompetenceudvikling af personalet til imødekommelse af 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 afbud og udeblivelser fra 
aftaler. 
Sundhedstjenesten har særlig fokus på at rådgive og vejlede børnefamilier ud fra et holistisk menne-
skesyn, samt at fremme sundhed og trivsel blandt kommunens unge. 

Finansielle mål En afvigelse på max +/- 2% i forhold til det periodiserede budget på centeret sam-
let set. Mål for de enkelte område fremgår af bilag. 

Ikke-
økonomiske 
mål 

 

 
3 Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Tabel 1 viser Center for Skole og Dagtilbuds bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtæg-

ter. 
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser)  

 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser)  

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budge 

2019

Center for Skole og Dagtilbud

Løn 620.253  619.628 615.553 615.553 615.553

Øvrige udgifter 232.313  205.708 204.713 204.569 204.588

Udgifter totalt 852.566  825.336 820.266 820.121 820.140

Indtægter totalt -139.828 -133.130 -133.622 -133.622 -133.622

Centrets nettobevilling i alt 712.738  692.206 686.644 686.500 686.519

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

indtægter

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Skole og Dagtilbud  på udvalg

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Center for Skole og Dagtilbud

Social- og Sundhedsudvalget 28.157    25.027 25.027 25.027 25.027

Børne- og Skoleudvalget 684.581  667.179 661.617 661.473 661.492

Centrets nettobevilling i alt 712.738  692.206 686.644 686.500 686.519

Tabel 3 Driftsbudget for Center for Skole og Dagtilbud  fordelt på rammer

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Center for CSD

Sekretariat 7.721      1.831 1.456 1.456 1.456

Distriktsskole Ølstykke 93.019    91.308 91.308 91.308 91.308

Distriktsskole Stenløse 125.123  119.874 119.874 119.874 119.874

Distriktsskole Ganløse 53.830    51.126 51.126 51.126 51.126

Distriktsskole Smørum 118.358  115.301 115.301 115.301 115.301

Skoler fælles 4.315      8.827 8.779 8.634 8.653

Dagtilbud fælles -37.057   -40.787 -45.056 -45.056 -45.056

Dagpleje 24.224    22.157 21.781 21.781 21.781

Daginstitution Område Ølstykke 35.546    43.717 43.717 43.717 43.717

Daginstitution Område Stenløse 59.217    61.953 61.953 61.953 61.953

Daginstitution Område Ganløse 14.839    14.709 14.709 14.709 14.709

Daginstitution Område Smørum 47.924    51.218 51.218 51.218 51.218

Selvejende institutioner 2.976      2.696 2.696 2.696 2.696

Private daginstitutioner 7.973      8.029 8.029 8.029 8.029

Støttepædagogkorps 9.412      0 0 0 0

Klub 40.586    36.314 36.314 36.314 36.314

Ungdomsskolen 16.447    14.080 13.955 13.955 13.955

PPR 60.128    66.404 66.035 66.035 66.035

Tandplejen 19.991    16.257 16.257 16.257 16.257

Sundhedstjenesten 8.166      7.193 7.193 7.193 7.193

Centrets nettobevilling i alt 712.738  692.206 686.644 686.500 686.519
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Som det fremgår af tabel 3, er centerets samlede ramme fra 2015 til 2016 reduceret med ca. 20 mio. 
kr. I det korrigerede budget for 2015 indgår overførsler af mindreforbrug fra 2014, hvorfor den reelle 

reduktion er noget mindre. Reduktionen er en konsekvens af aktivitetsbaseret budgetlægning og poli-
tisk besluttede reduktioner og udvidelser. Reduktioner på PPR, støttepædagoger, administrative stillin-

ger og pædagogiske materialer og aktiviteter på skoler og i klubber, ligesom Tandplejen og Dagplejen 
er blevet reduceret. Forskellen fra 2016 til 2017 og overslagsårene beror primært på, at de fleste re-
duktioner i 2016 kun har gennemslag med 9/12.  
På skoleområdet er der sket en tilpasning i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra budget 
2015 om at ændre klassedannelsesprincipperne i forbindelse med optag af elever til skoleåret 
2015/2016. Det kan forventes, at der i de kommende år vil kunne opnås en yderligere besparelse på 
grund af dette, men størrelsen af denne er afhængig af, hvordan elevfordelingen er i de forskellige 

skoledistrikter. 
På dagtilbud fælles og egne daginstitutioner er der dels tale om et større børnetal end tidligere år og 
dels at alle institutionspladser er budgetlagt på institutioner og ikke som hidtil med et antal ”ikke for-
delte pladser” under dagtilbud fælles. 
Klubbernes budgetter er reduceret lidt, da der forventes et lidt lavere medlemstal end tidligere på 
grund af den fulde implementering af skolereformen. Der er budgetlagt med 100 klubpladser i en de-

mografipulje, som budgetmæssigt ligger under Direktion og sekretariater. 
Det generelle princip for daginstitutioner, private institutioner, selvejende institutioner og klubber er, at 

”pengene følger barnet”. Princippet udmøntes ved at der budgetlægges på de enkelte områder ud fra 
det forventede børnetal, og at der så budgetreguleres ud fra faktiske børnetal medio og ultimo året. 
På Ungdomsskolen er der udmøntet en effektivisering på 2 mio. kr., på Tandplejen er budgettet redu-
ceret med 1 mio. kr. på baggrund af en regnskabsanalyse, som viser, at der de senere år har været et 
mindreforbrug på ca. 1 mio. hvert år, samt yderligere en mio. kr. i effektiviseringer. Dette skal holdes 

under observation 
Organisatorisk er der foretaget en tilpasning til, hvordan centeret bedst kan understøtte inklusion i 
daginstitutioner og skoler, hvilket budgetmæssigt betyder, at støttepædagogbudgettet er flyttet fra 
fællesudgifter for dagtilbud til PPR. 
Årsagen til forskellen på budget 2015 og 2016 og overslagsårene på Sekretariatet er, at der er budget-
lagt med en ikke udmøntet effektivisering på ca. 3,5 mio. kr. 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Antal børn i dag-

pasning 

Der er budgetteret med 879 ”vuggestuebørn” og 1.589 ”børnehavebørn”. 

2. Antal børn i klub Der er budgetteret med 1.780 fritidsklubbørn, 595 aftenklubbørn og 100 fri-

tidsklubpladser i demografipulje (Under Direktion og Sekretariater). 

3. Antal elever i 
skolen 

Der er budgetteret 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. 

4. Antal børn i SFO Der er budgetteret med 2.274 SFO-pladser 
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 

 

 
 
Løn 
Det fremgår af figur 1 at  det forventede lønforbrug er jævnt fordelt over året med to undtagelser, 
nemlig april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse og august, hvor en del tillæg udbetales som 
årlige tillæg. 

 
Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2014, hvilket må betragtes som 
repræsentativt for året. 
Udgifterne fordeler sig mindre jævnt end lønforbruget, og afspejler, at der i forbindelse med et nyt 
skoleårs begyndelse indkøbes en del til skolerne, ligesom der betales en gang om året til ophold på 

efterskoler, specialskoler m.v. 
 

 

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 
 

 
 
Indtægter 
Det fremgår af figur 2. at indtægterne er fordelt jævnt over året, dog med undtagelse af juli og de-
cember, hvor mellemkommunale afregninger finder sted. 

De fleste indtægter kommer fra forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber. 
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3.4 Risici 
 

Centerets største risici ift. Overholdelse af budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Demografisk 
udvikling 

Budgettet er dannet på bag-
grund af den senest god-
kendte befolkningsprognose, 
og bygger således på det 

forventede behov for institu-
tionspladser.  
Erfaringsmæssigt er progno-
sen retvisende, men kan dog 
være behæftet med usikker-
hed, som er konjunkturbe-
stemt, særligt udviklingen 

på boligmarkedet kan være 

med til at påvirke antallet af 
børnefamilier i kommunen. 

Det er ikke 
muligt, at 
angive et 
konkret beløb 

for usikkerhe-
den.  

Da ”pengene 
følger barnet” 
på dagpas-
ningsområdet, 

vil der altid ske 
en udligning 
mellem de for-
skellige institu-
tionstyper som 
afhjælpning. 
Det er kun, hvis 

der kommer 

flere børn med 
pasningsbehov, 
der bliver brug 
for at forøge 
budgettet. 
Der følges op 

på pladsforbrug 
og behov må-
nedsvis. 

Centeret 

2. Antal elever, 
der kræver 

særlige res-
sourcer, for 
at kunne in-
kluderes i 
skolen. 

Skolernes budgetter inde-
holder ressourcer til inklusi-

on af elever med særlige 
behov. 
Dog kan der i særlige tilfæl-
de være brug for at tilføre 
ekstra ressourcer, for at 
kunne inkluderes nogle ele-

ver, hvis det skal være til 

gavn for såvel eleven som 
klassen/skolen. 

Da omfanget 
af foranstalt-

ningen som 
oftest sker ud 
fra en indivi-
duel vurde-
ring, er det 
ikke muligt, at 

angive et 

beløb pr. elev.  

Der er udviklet 
et styrings-

værktøj til det-
te område, så 
det vil være 
muligt, og øn-
skeligt, at der 
følges op på 

disse foran-

staltninger 
kvartalsvis 

Centeret 
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Tabel 4: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  - Hvordan fordeler beløbene sig? (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Sekretariat CSD16-107 D: Reduktion 

af medarbejdere i centeret 

med tre stillinger

Løn: -1125 -1500 -1500 -1500

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Støtte og inklusion i skole 

og daginstitutioner

CSD16-114 D: Reduktion 

af støttepædagoger, 

inklusionsvejledere, 

PPR/psykologer og 

flyverkorps/skoler

Løn: -2000 -2500 -2500 -2500

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Dagplejen CSD16--106 D: Reduktion 

af dagplejen
Løn: 

-1215 -1500 -1500 -1500

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Tandplejen CSD16-105 D:Reduktion 

af tandplejen
Løn: -1000 -1000 -1000 -1000

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Skolerne CSD16-108 D:Reduktion 

af skolernes budgetter til 

pædagogiske materialer 

og IT

Løn: 

Øvrige udgifter: -1500 -1500 -1500 -1500

Indtægter: 

Klubberne CSD16-109 D:Reduktion 

af klubbernes budgetter til 

pædagogiske materialer 

og aktiviteter.

Løn: 

Øvrige udgifter: -500 -500 -500 -500

Indtægter: 

Ung Egedal CSD16-109 D:Reduktion 

af budget til Ung Egedal.
Løn: -375 -500 -500 -500

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Total reduktion: -7715 -9000 -9000 -9000

Udvidelse 

Daginstitutioner

CSD16-01 D: Øget 

personalenormering i 

dagtilbud

Løn: 

2000 2000 2000 2000

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Total udvidelse: 2000 2000 2000 2000

Effektivisering

Sekretariat

Effektivisering - digital 

post
Løn: 

-51 -51 -51 -51

Øvrige udgifter:

Indtægter: 

Skoler og daginstitutioner

Effektivisering  - nyt 

rengøringsudbud
Løn: 

Øvrige udgifter: -1231 -1231 -1231 -1231

Indtægter: 

Sekretariat

Ikke udmøntet 

effektivisering fra 2014
Løn: 

Øvrige udgifter: -3590 -3590 -3590 -3590

Indtægter: 
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4 Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger 
Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i for-
bindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser.  
Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på 
den enkelte institution. 
Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevil-

linger henholdsvis den 18. december 2013 på 0,3 mio. kr. og den 26. november 2014 på 0,2 mio. kr. til 
brug for udgifter i 2014, således at der foretages de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i 
forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Der er ikke givet anlægsbevilling på de på investeringsoversigten 
afsatte beløb i henholdsvis 2015 – 2019. 
Der er afsat rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. i 2018 og 15,7 mio. kr. i 2019 til en ny institution i Smørum 

 

Figur 3 CSD Periodiseret anlægsbudget 2016 

 

 
 

Erfaringsmæssigt disponeres legepladspuljen således, at der i vinteren/foråret foretages et sikkerheds-
eftersyn af institutionslegepladserne, hvorefter der tages stilling til, hvilke arbejder, der skal prioriteres. 
Arbejderne udføres medio og ultimo året, hvorfor udgifterne ligger der 

 

.  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 0 400 400 400 400

Udgifter totalt 0 400 400 400 400

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 0 400 400 400 400

Tabel 5 Anlægsbudget for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Center for Skole og Dagtilbud 
Sekretariat 
 

1. Sekretariatets primære aktiviteter 
Primære aktiviteter indenfor Sekretariatet  
Varetagelse af administration for Center for Skole og Dagtilbud 
Administration af forældrebetaling for dagpasning og SFO samt mellemkommunale betalinger i forbin-
delse med dette 
Ressourcefordeling til dagpasning, skoler med SFO og klubber 
Udvalgsbetjening 
Planlægning, administration og koordination af praktik for PAU og UCC (Pædagogisk Assistent Uddan-
nelse og pædagogstuderende) 
Planlægning og gennemførelse af aktiviteter for Center for Skole og Dagtilbuds medarbejdere 
Pladsanvisning for dagtilbud 
Administration af skolekørsel samt øvrig transport af børn 

 

2. Resultatmål 
 

Økonomiske 
mål 

Budgetafvigelser på max +/- 4% i forhold til det periodiserede budget. 

Ikke-

økonomiske 
mål 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Sekretariatets budget fordelt 

på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styrings-
relevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

 

Budgetreduktionen fra 2015 til 2016 og overslagsårene skyldes dels politisk beslutning om at reducere med 
tre stillinger, dels at der er budgetlagt på sekretariatet med ca. 3,5 mio. kr. i ikke udmøntede effektiviserin-
ger fra 2014. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

  

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

 Sekretariat

Løn 6.106      5.298 4.923 4.923 4.923

Øvrige udgifter 1.615      -3.468 -3.468 -3.468 -3.468

Udgifter totalt 7.721      1.831 1.456 1.456 1.456

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 7.721      1.831 1.456 1.456 1.456

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Sekretariat

Sekretariat 7.721      1.831 1.456 1.456 1.456

Centrets nettobevilling i alt 7.721      1.831 1.456 1.456 1.456
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Administrative 
medarbejdere 

Den overvejende del af udgifterne i sekretariatet er løn til administrative med-
arbejdere. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 

 

 
 
Løn 
Periodisering af lønbudgettet bygger på forbrugsmønsteret fra 2014, som er seneste hele år. Som det 

fremgår af figur 1 forventes det, at lønforbruget er ligeligt fordelt over årets måneder.  
Dette forbrugsmønster er forventeligt, da der er tale om en fast personalestab og at sekretariatets ak-
tiviteter er ligeligt fordelt over året. 
 

Øvrige udgifter 
Sekretariatets øvrige udgifter forventes at fordele sig jævnt over året. 

 
Indtægter 
Der er ikke budgetlagt indtægter på sekretariatet. 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 

 

 
 

Udgifterne i sekretariatet fordeler sig jøvnt over året. 
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3.4 Risici 

Det skønnes ikke, at der er særlige risici af økonomisk art i forbindelse med drift af sekretaria-

tet. 

 

4. Driftsbudget for Sekretariat 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Sekretariat. 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat 

 
 

Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af af-
snit 3.3 figur 1-2. 
 

 
  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Sekretariat

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Sekretariat

Sekretariat 1.831

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Sekretariat

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Sekretariat CSD16-107 D: Reduktion af medarbejdere 

i centeret med tre stillinger

Reduktionen vil betyde, at en del af de 

administrative-og udviklingsopgaver, som 

centerets sekretariat varetager enten må 

bortfalde/ophøre, eller udskydes til senere 

udførelse.

Effektivisering

Sekretariat Digital post Analyser har vist, at overgang til digital 

post kan reducere den tid, der går til 

sagsbehandling, hvorfor der er reduceret i 

lønbudgettet på sekretariatet

…
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Center for Skole og Dagtilbud 
Skoler 
 

1. Skolernes primære aktiviteter 
Primære aktiviteter 
Undervisning og udvikling af elever i skoler og skolefritidsordninger (SFO), samt øvrig drift af skolerne. 
Ungdomsskoleundervisning, SSP-arbejde og ungdomsskoleklubber. 
Fællesaktiviteter for skoler, herunder administration af mellemkommunale og statslige afregninger, 
overordnet planlægning af skoleåret samt øvrige administrative opgaver forbundet med skolernes drift. 
Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning, herunder også specialundervisning af børn med 

generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Undervisningen er fra 1. 
august 2014 organisatorisk fordelt på 4 folkeskoler med undervisning fordelt på 12 matrikler. Special-
undervisning af børn med vidtgående vanskeligheder sker i kommunale specialklasser og kommunale 
gruppeordninger  
I tilknytning til kommunens folkeskoler er der SFO, som tilbyder børnene fra 0. til 3. klasse leg og læ-
ring i fritiden 

Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, er beliggende i henholdsvis Smørum, Sten-

løse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på 
aftenhold samt tilbud om ungdomsklub. Fra 1. august 2015 oprettes der 10. klasse på Ung Egedal samt 
en afdeling for autismeelever fra 8-10. kl 

 

2. Resultatmål 
Skolerne skal i 2016 (skoleår 2016/2017) arbejde på fortsat implementering af skolereformen, herunder 

at samarbejdet med SFO og klubber om, at den understøttende undervisning bliver en vigtig og integre-
ret del af skolernes virke. 
Fortsat optimering af skolestrukturreformens potentiale med henblik på at udnytte de menneskelige og 
økonomiske ressourcer bedst muligt. 
Fortsat kompetenceudvikling af lærere og pædagoger for at understøtte implementering af skolerefor-
mens visioner. 
SFO skal have særlig fokus på at skabe balance mellem det ”primære SFO-arbejde” og SFO-

pædagogernes opgaver i skolernes understøttende undervisning”. 
 

Finansielle mål Budgetafvigelse på max +/- 2%, hvor der medio året indgår hensyntagen til 

start af nyt skoleår. 

Ikke-finansielle mål  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Skolers budget 
 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)            

 

 

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget  

2018

Budget 

2019

Skoler

Løn 361.590  358.920 358.597 358.597 358.597

Øvrige udgifter 110.016  97.108 96.120 95.975 95.995

Udgifter totalt 471.606  456.028 454.717 454.572 454.591

Indtægter totalt -60.514   -55.513 -54.374 -54.374 -54.374

Nettobevilling i alt 411.092  400.516 400.342 400.198 400.217
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)            

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal elever og 

klasser i skolen 

I skoleåret 2015-2016 budgetlægges der med 5.667 elever i 0-9 klasse, 120 

elever i 10. klasse, 247 klasser 0-9 og 5 10. klasser. Det samlede antal stillin-
ger, der ligger til grund for budgettet er 557,7. 
 

2. Antal børn i SFO Antallet af normerede (budgetlagte) pladser i SFO fastsættes ud fra den god-
kendte befolkningsprognose, antallet af elever på de omfattede klassetrin og 

de historisk dokumenterede dækningsgrader, som er et udtryk for, hvor man-
ge procent af børnene i den relevante alder, der bruger SFO-pladser. 
Som udgangspunkt budgetteres de enkelte SFOer ud fra, hvor mange børn de 
forventes at have indskrevet i gennemsnit over året, og så reguleres deres 
budgetter medio og ultimo året i overensstemmelse med det faktiske antal 
indskrevne børn. 
Da antallet af børn i SFO varierer over året, bl.a. i forbindelse med, at en hel 

”årgang” børn skifter fra daginstitution til SFO/skole pr. 1. april hvert år, giver 

det skolelederne og de daglige pædagogiske ledere nogle ledelsesmæssige 
udfordringer i form af, at foretage de nødvendige personaletilpasninger i for-
hold til antallet af indskrevne børn.   
 

3. Indtægter på 

skoler fællesfor-
mål 

Indtægter for forældrenes egenbetaling for SFO er budgetteret på Skoler – 

sekretariat og ledere. 
Taksten i SFO fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budgettet, således at 
der kun opkræves forældrebetaling for den del af SFO’s aktiviteter, som ved-
rører ”fritidsdelen”, idet der ikke må opkræves forældrebetaling for den del af 
SFO budget, som indgår i skolernes ”understøttende undervisning”. 
Under Skoler – sekretariat og ledere budgetteres ligeledes udgifter til økono-

miske fripladser og søskenderabat. 

  

Tabel 2 Driftsbudget for Skoler fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Skoler, skoler sekretariat og ledere, Ungdomsskolen

Skoler - Sekreteriat og ledere 4.315      8.827 8.779 8.634 8.653

Distriktsskole Ølstykke 93.019    91.308 91.308 91.308 91.308

Distriktsskole Stenløse 125.123  119.874 119.874 119.874 119.874

Distriktsskole Ganløse 53.830    51.126 51.126 51.126 51.126

Distriktsskole Smørum 118.358  115.301 115.301 115.301 115.301

Ungdomsskolen/SSP 16.447    14.080 13.955 13.955 13.955

Nettobevilling i alt 411.092  400.516 400.342 400.198 400.217
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1– Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016                      
 

 
 

Periodiseringsprincip 
Periodisering af budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i 2014, da det forventes, at 
forbrugsmønsteret tilnærmelsesvis vil blive det samme i 2016. 
 
Løn 

Det fremgår af figuren at lønforbruget er nogenlunde ensartet fordelt over året, med undtagelse af 
april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse, og august, hvor der udbetales en del særlige tillæg. 
 
Øvrige udgifter 
 Forbruget til øvrige udgifter afspejler skoleårets gang, idet en relativ stor del af skolernes forbrug 
centrerer sig om det tidspunkt på året, hvor et nyt skoleår begynder. Der er bl.a. tale om indkøb af 
undervisningsmaterialer, udbygning og vedligeholdelse af digitale undervisningsmidler samt fornyelse 

af inventar m.v. En væsentlig udgift på skoleområdet er mellemkommunal og regional afregning for 
skoler, herunder specialskoler m.v., som falder i august måned. 
 
Indtægter 
De alt overvejende indtægter på skoleområdet er forældrenes egenbetaling for brug af SFO-pladser. 
Derfor fordeler indtægterne sig også jævnt over året, bortset fra juli, hvor en hel årgang børn skifter 
fra SFO til klub. 

 

  

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Løn Øvrige udgifter Indtægter

209



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Skole og Dagtilbud 

  Skoler 

 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016  

 

 
 

Skoler og SFO 
For skolerne er udgifterne fordelt nogenlunde ligeligt over året, da en væsentlig del af disse er lønnin-
ger. I august er der en mindre stigning i forbruget, hvilket er begrundet i at der foretages en del ind-
køb af undervisningsmaterialer, IT-udstyr og inventar i forbindelse med opstart af et nyt skoleår. 
 
Skoler – sekretariat og ledere 

Udgifterne for skoler fælles fordeler sig jævnt over året, bortset fra ekstraordinært store udgifter i 
august, hvor der foretages mellemkommunal og statslig afregning for elever i andre kommuner og 
regionale og statslige ordninger. 
 
Ungdomsskolen 
Udgifter på Ungdomsskolen fordeler sig jævnt over året, da langt den overvejende del af disse er løn-

ninger. 
 

 
3.4 Risici 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Antal elever i 
andre skole-
tilbud end 
Egedals egne 

Det er forbundet med en vis 
usikkerhed, hvor mange 
elever, der gør brug af andre 
skoler end Egedals egne. 
Ligesom antallet af elever, 
som skal have særlig støtte 

kan være vanskeligt at esti-
mere. 

 Særlig op-
mærksomhed i 
forbindelse med 
budgetopfølg-
ning medio 
året, hvor af-

regningerne 
traditionelt 
finder sted. 

Center for Skole 
og Dagtilbud 
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4 Driftsbudget for Skoler 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Skoler 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Skoler 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Skoler 

 
 

Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter 

fremgår af afsnit 3.3 figur 1-2. 

 

 
  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for skoler

Beløb i 1.000 kr .1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Skoler

Skoler og SFO 377.609

Skoler - sekretariat og ledere 8.827

Ungdomsskolen 14.080

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Skoler

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Skoler CSD16-108 D:Reduktion af skolernes 

budgetter til pædagogiske materialer og 

IT

Reduktionen betyder, at skolerne kan 

indkøbe færre pædagogiske materialer og 

IT-udstyr

Ung Egedal CSD16-109 D:Reduktion af budget til Ung 

Egedal.

Budgereduktionen vil betyde et lavere 

aktivitetsniveau på Ung Egedal, dog er 

reduktionen relativt beskeden set på 

baggrund af Ung Egedals samlede budget.

Skoler fælles (indgår også i 

PPR)

CSD16-114 D: Reduktion af 

støttepædagoger, inklusionsvejledere, 

PPR/psykologer og flyverkorps/skoler

Reduktionen betyder, at råd og vejledning 

til skolerne veerørende inklusionsarbejde 

bliver mindre

Effektivisering

Skolerne Effektivisering på grund af nyt 

rengøringsudbud

Efter gennemførelse af nyt 

rengøringsudbud (medio 2015) er der 

opnået en reduktion af udgifterne til 

rengøring af skoler og SFO.
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Center for Skole og Dagtilbud 
Dagpasning 
 

1. Dagpasningens primære aktiviteter 
Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet 
og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger. 
Desuden varetages en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning 
og mellemkommunal afregning 
Dagtilbudsafdelingen skal sikre dagtilbudspladser i Dagpleje og daginstitutioner til børn, der er bosat i 
Egedal Kommune 

Dagpleje, som varetager pasning og udvikling af børn i alderen 0 år til 2 år og 11 mdr. 
Dagtilbud fælle omfatter administration af forældrebetaling og fripladser, koordination af fælles initiati-
ver for daginstitutionsområdet samt pladsanvisning 
Egne institutioner består af fire institutionsområder, i alt omfattende 32 institutioner, som varetager 
udvikling og pasning af børn i alderen fra 0 år til skolestart, samt øvrig drift af institutionerne. 
Klubber, som tilbyder udviklende aktiviteter og socialt samvær for børn fra 4 – 7 klasse, samt bidrager 

til den understøttende undervisning i folkeskolen 
Private daginstitutioner varetager udvikling og pasning af børn fra 0 år til skolestart, hvortil de modta-
ger et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud pr. barn fra kommunen, for de børn, 
som er bosiddende i Egedal 
Selvejende institutioner varetager udvikling og pasning af børn i alderen 2 år og 11 mdr. til skolestart, 
og som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med 

 
2. Resultatmål 

 Dagplejen konsoliderer sin status som et attraktivt tilbud til småbørnsfamilier og tilpasses kapaci-
tetsmæssigt til efterspørgslen.  

 Daginstitutionskapaciteten tilpasses løbende i overensstemmelse med det konstaterede behov, 

private- og selvejende institutioners ”markedsandele” samt overholdelse af den lovbestemte pas-
ningsgaranti. 

 Daginstitutionernes kompetenceudvikling, herunder ICDP-uddannelse skal fortsættes for at sikre 

implementering af de nyeste teorier og praksis i institutionerne.  

 Klubberne skal have særlig fokus på at skabe balance mellem det ”primære klubarbejde” og 

klubpædagogernes opgaver i skolernes understøttende undervisning”. 

Finansielle mål Budgetafvigelse på max +/- 5% i forhold til det periodiserede budget , for 
området dagpasning set under et, da pengene følger barnet, og der derfor 
kan være forskydninger mellem  de forskellige institutionsområder, uden at 
det samlet set har økonomiske konsekvenser. 

Ikke-finansielle mål  

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde dagpasnings budget fordelt 
på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styrings-

relevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Dagpasning

Løn 223.859  220.489 217.481 217.481 217.481

Øvrige udgifter 53.146    51.582 51.576 51.576 51.576

Udgifter totalt 277.005  272.071 269.057 269.057 269.057

Indtægter totalt -71.365   -72.066 -73.696 -73.696 -73.696

Nettobevilling i alt 205.640  200.005 195.360 195.360 195.360
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger 

1. Antal børn i dag-
plejen 

Antallet af pladser i dagplejen fastsættes ud fra det beregnede behov og an-
tallet af dagplejere. Der beregnes 3,4 pladser pr. dagplejer, hvilket giver mu-
lighed for, at de enkelte dagplejere kan have ”egne børn” indskrevet, og sam-
tidig fungere som gæstedagplejere i forbindelse med ferie, sygdom og uddan-

nelse. Foruden de gæstepladser, der skabes på denne måde, er der et ”gæ-
stehus” i Smørum, som dækker det primære behov for gæstepladser i denne 
del af kommunen. Udviklingen i behovet for dagplejepladser følges nøje, og 
der foretages de nødvendige tilpasninger i antallet af dagplejere i overens-
stemmelse med efterspørgslen af pladser. 
Budgettet til daginstitutionerne beregnes ud fra antallet af børn som en pris 

pr. ”vuggestuebarn” og en pris pr ”børnehavebarn”, og budgetreguleringer 

ved flere/færre børn sker i overensstemmelse med disse priser. 
 

2. Antal børn i dag-
institutioner 

Antallet af normerede (budgetlagte) pladser i daginstitutioner fastsættes ud 
fra den godkendte befolkningsprognose og de historisk dokumenterede dæk-
ningsgrader, som er et udtryk for, hvor mange procent af børnene i den rele-

vante alder, der bruger institutionspladser. Antallet af budgetlagte pladser i 
kommunens egne daginstitutioner skal ses i sammenhæng med antallet af 
pladser i dagplejen, private institutioner og privat pasning, da pengene (bud-
gettet) til disse ordninger følger barnet. 
Som udgangspunkt budgetteres de enkelte institutioner ud fra, hvor mange 
børn de forventes at have indskrevet i gennemsnit over året, og så reguleres 
deres budgetter medio og ultimo året i overensstemmelse med det faktiske 

antal indskrevne børn. 
Da antallet af børn i institutionerne varierer over året, bl.a. i forbindelse med 
at en hel årgang børn skifter fra daginstitution til SFO/skole pr. 1. april hvert 
år, giver det områdelederne og de daglige ledere nogle ledelsesmæssige ud-
fordringer i form af at foretage de nødvendige personaletilpasninger i forhold 

til antallet af indskrevne børn. Det er af pædagogiske og personalepolitiske 

årsager ikke hensigtsmæssig, at antallet af medarbejdere og antallet af ind-
skrevne børn følger hinanden i parallelt da det for de lidt større institutioner vil 
betyde, at de skal mindske personalestaben pr. 1. april med 2 – 3 medarbej-
der, for derefter løbende at udvide medarbejderstaben i løbet af året, svaren-
de til det faktiske antal indskrevne børn. Den nødvendige personaletilpasning 
sker hvert år, men ikke sådan, at der hele tiden er parallelitet i antal børn og 
antal medarbejdere. 

   

3. Antal børn, der 
anvender privat-

Der er to godkendte private daginstitutioner med adresse i Egedal Kommune. 
Karmsten har børn i alderen 0 - skolestart og Stenløse Private Skovbørneha-

Tabel 2 Driftsbudget for Dagpasning fordelt på områder og aktiviteter

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Dagpasning

Dagtilbud fælles -37.057   -40.787 -45.056 -45.056 -45.056

Dagpleje 24.224    22.157 21.781 21.781 21.781

Daginstitution Område Ølstykke 35.546    43.717 43.717 43.717 43.717

Daginstitution Område Stenløse 59.217    61.953 61.953 61.953 61.953

Daginstitution Område Ganløse 14.839    14.709 14.709 14.709 14.709

Daginstitution Område Smørum 47.924    51.218 51.218 51.218 51.218

Selvejende institutioner 2.976      2.696 2.696 2.696 2.696

Private daginstitutioner 7.973      8.029 8.029 8.029 8.029

Klub 40.586    36.314 36.314 36.314 36.314

Støttepædagogkorps 9.412      

Centerets nettobevilling i alt 205.640  200.005 195.360 195.360 195.360
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institution og pri-

vat pasning 

ve, har børn i alderen 2 år og 11 mdr., til skolestart, samt et antal ”private 

børnepassere”, som primært passer børn i alderen 0 – 2 år og 11 mdr. 
Ligesom i de kommunale institutioner ”følger pengene barnet” i disse ordnin-
ger. Der er derfor altid fokus på at følge det samlede pasningsbehov over året 
og tilpasse budgettet løbende, så der ikke betales for ”tomme pladser” nogen 
steder.  

Der føres tilsyn med de private ordninger af Center for Skole og Dagtilbud, 
dels af dagplejepædagogerne (private passere) dels af de pædagogiske kon-
sulenter (de private institutioner). 
Tilskud til privatinstitutioner fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen 
ud fra de budgetlagte driftsudgifter til pladser i kommunale institutioner samt 
et bygningstilskud og et tilskud til administration. 

Tilskud til private passere beregnes ligeledes ud fra driftsudgifterne til pladser 
i kommunale institutioner. 
 

4. Antal børn i klub-
ber 

Antallet af budgetlagte pladser i klubber beregnes ud fra den godkendte be-
folkningsprognose og historisk dokumenterede belægningsgrader. For 2016 er 
der sket en mindre nedjustering i antallet af budgetlagte pladser, da det skøn-

nes, at det fulde gennemslag af folkeskolereformen, herunder tvungen lektie-
cafe kan betyde en mindre søgning til klubberne. 
Ligesom i daginstitutioner og private institutioner følger pengene også barnet i 
klubberne. Det indebærer, at klubberne budgetlægges ud fra et forventet 
gennemsnitligt børnetal, og at de så budgetreguleres medio og ultimo året i 
overensstemmelse med de faktisk indskrevne børn. 

Budgettet til de enkelte klubber dannes ud fra en beregnet pris pr, barn, og 
reguleringer i forhold til faktisk børnetal ske ud fra samme pris. 
 

5. Indtægter på 
dagtilbud fælles 

Indtægter for forældrenes egenbetaling for dagpleje, daginstitutioner og klub-
ber er budgetteret på ”Dagtilbud fælles”. For dagplejen er forældrenes egen-
betaling beregnet som 24 % af bruttodriftsudgifterne pr. plads. Denne takst 

svarer ca. til taksten for en ”vuggestueplads”, hvor forældrene har tilvalgt den 
frivillige frokostordning.  
Egenbetalingen (taksten) for daginstitutioner udgør 25 % af de budgetlagte 
bruttodriftsudgifter, hvilket et det maksimalt tilladte. 
Taksten i klubberne er beregnet som 20 % af de budgetlagte bruttodriftsudgif-
ter, som relaterer sig til klubbernes ”fritidsdel”, idet der ikke må opkræves 

forældrebetaling for den del af klubbernes budget, som indgår i skolernes 

understøttende undervisning. 
Under ”Dagtilbud fælles” budgetteres ligeledes udgifter til økonomiske friplad-
ser og søskenderabat. 
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3.3 Periodiseret budget 

 Figur 1– Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016                       

 

 
 

Løn 
De forventede lønudgifter fordeler sig som vist i figur 1. Lønforbruget følger i nogen udstrækning akti-
viteterne, som i dette tilfælde er antallet af indskrevne børn i institutionerne. Dog er der ikke lige så 
store udsving i lønforbruget, som der er i antallet af indskrevne børn. Lederne kan i en vis udstræk-
ning kan tilrettelægge personaleforbruget på en måde, så der opnås størst mulig stabilitet i persona-

legruppen samtidig med, at det følger behovet i forhold til børnetallet. Det særligt store forbrug i april 
skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse. 
Periodiseringen tager udgangspunkt i det faktiske lønforbrug i 2014, som er seneste hele regnskabs-
år, og som kan betragtes som repræsentativt for området. 
 
Øvrige udgifter 
Er periodiseret ud fra forbruget i 2014, hvilket må betragtes som repræsentativt. 

 
Indtægter 
Indtægter er stort set alene forældrebetaling for daginstitutioner og klubber og er periodiseret ud fra 

mønsteret i 2014. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016  
 

 
 

Fælles for alle områder 
Budgetterne er periodiserede du fra forbrugsmønsteret i 2014, da det betragtes som repræsentativt og 
dækkende for dagpasningsområdet. 
 

Dagtilbud fælles  
Forbruget på dagtilbud fælles er hovedsageligt økonomiske fripladser og søskenderabat samt mindre 
udgifter til fælles aktiviteter, herunder kompetenceudvikling for dagtilbudsområdet. 
 
Egne institutioner 
Forbruget på egene institutioner består overvejende af løn, som udgør ca. 85 % samt udgifter til akti-
viteter og pædagogiske materialer. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgø-

relse. 
 
Private daginstitutioner 
Udgifterne til private daginstitutioner består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrati-

onstilskud pr. barn pr. måned. Forbruget følger derfor antallet af børn, bosiddende i Egedal Kommune, 
som er indskrevet i en af de to private daginstitutioner i kommunen. 

 
Dagpleje 
Som i Egne institutioner er lønnen også langt den største udgiftspost i dagplejen.  
 
Selvejende institutioner 
Egedal Kommune har driftsoverenskomst med en selvejende institution, som modtager et driftstilskud 
og et administrationstilskud pr barn, som er indskrevet i institutionen. 

 
Klub 
Forbruget i klubber består overvejende af løn, som udgør ca. 85 % samt udgifter til aktiviteter og pæ-
dagogiske materialer. Det større forbrug i april skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 
 

 
 

Dagtilbud fælles 
Det fremgår af figur 3 at indtægterne fordeler sig over året svarende til belægningsmønsteret i dagin-

stitutioner og klubber.  
Da det varierer over året, vil noget tilsvarende være gældende for indtægterne, som stammer fra for-
ældrenes egenbetaling for daginstitutions- og klubpladser. 
Der budgetlægges ikke med indtægter på Egne institutioner, Dagpleje, Private institutioner, Selvejende 
institutioner og Klub. 

 

 
3.4 Risici 
 
Centerets største risici ift. At overholde budgettet 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Antal børn i 
pasningsrele-
vant alder og 

med pas-
ningsbehov  

Erfaringsmæssigt ligger ef-
terspørgslen efter pas-
nings/institutionspladser tæt 

på det beregnede behov, 
som danner grundlag for 
budgettet.  
Udvikling i konjunkturer, 
herunder udviklingen på 
ejendomsmarkedet er dog 

en usikkerhedsfaktor, som 
der skal være fokus på. 

For hver eks-
tra plads til et 
barn i ”vugge-

stuealderen” 
er der en 
kommunal 
merudgift på 
ca. 100.000 
kr. pr år og 

for en børne-
haveplads er 
den kommu-
nale udgift ca. 
60.000 kr. pr. 
år. 

Månedsvis op-
følgning på 
antallet af be-

nyttede pladser 
sammenholdt 
med det bud-
getterede.  

Center for Skole 
og Dagtilbud og 
Center for Ad-

ministrativ Ser-
vice 
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4. Driftsbudget for dagpasning pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

4.1 Dagpasning 

4.1.1 Aktivitetsbudget for dagpasning 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Dagpasning 

 

 
 
Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3 og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af afsnit 
3.3 figur 1 og 2 

 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Dagtilbud fælles Der er budgetlagt med indtægter fra forældrebetaling for 140 dagplejepladser, 

709 ”vuggestuepladser”, 1.499 ”børnehavepladser”, 1.780 fritidsklubpladser 
og 595 aftenklubpladser. Desuden er der budgetlagt med driftstilskud, admini-
strationstilskud og bygningstilskud til 30 ”vuggestuepladser” og 90 ”børneha-
vepladser” i private institutioner samt tilskud til 40 børn i ”privat pasning”. 

2. Egne daginstituti-
oner 

Der er budgetlagt med 709 ”vuggestuepladser” og 1.499 ”børnehavepladser” 
fordelt på fire institutionsområder og 34 institutioner. 

3. Dagpleje Der er budgetlagt med 160 pladser, svarende til 140 indskrevne børn og vare-
tagelse af gæstedagpleje i forbindelse med dagplejeres ferie, sygdom og ud-
dannelse. 

4. Selvejende insti-

tutioner 

Der er budgetlagt med driftstilskud til 40 ”børnehavepladser” i en selvejende 

institution, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med. 

5. Private institutio-
ner 

Der er budgetlagt med driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud 
til 30 ”vuggestuepladser” og 90 ”børnehavepladser” i private institutioner. 

6. Klubber Der er budgetlagt med 1.780 fritidsklubpladser og 595 aftenklubpladser. Des-
uden er der budgetlagt med 100 fritidsklubpladser i en ”demografipulje” under 

Direktion og sekretariater. 

 

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Dagpasning

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Dagpasning 

Dagtilbud fælles -40.787

Dagpleje 22.157

Daginstitution Område Ølstykke 43.717

Daginstitution Område Stenløse 61.953

Daginstitution Område Ganløse 14.709

Daginstitution Område Smørum 51.218

Selvejende institutioner 2.696

Private daginstitutioner 8.029

Klub 36.314
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Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for dagtilbud

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Dagpleje CSD16--106 D: Reduktion af dagplejen Reduktion af lønbudget til dagplejen 

betyder, at der skal være maksimal fokus 

på udnyttelse af kapacitet, særligt 

dispositionsdagplejepladser

Klubber CSD16-109 D:Reduktion af klubbernes 

budgetter til pædagogiske materialer og 

aktiviteter.

Reduktionen vil medføre, at der kan købes 

færre pædagogiske materialer,og/eller 

gennemføres færre pædagogiske 

aktiviteter. E enklete klubber reduceres i 

forhold til deres budgetterede medlemstal.

Udvidelse 

Daginstitutioner CSD16-01 D: Øget personalenormering i 

dagtilbud

Budgetudvidelsen betyder, at 

personalenormeringen i daginstitutionerne 

kan udvides med ca. 6,5 stillinger, som 

fordeles til den enkelte institutioner ud fra 

det budgetlagte børnetal.

Effektivisering

Dagtilbud og klubber Effektivisering på grund af nyt 

rengøringsudbud

Efter gennemførelse af nyt 

rengøringsudbud (medio 2015) er der 

opnået en reduktion af udgifterne til 

rengøring i daginstitutioner
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Center for Skole og Dagtilbud 
PPR 
 

1. PPRs primære aktiviteter 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde 
rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold 
til børn, som ikke udvikler sig optimalt. PPR har også en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væ-
sentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagoger til børn i alderen 
0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, 
og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med inklusion i skolen samt rådgivning i forbindelse 

med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motori-
ske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasi-sproggrupper for 
børn. 

 

2. Resultatmål 
Fokusområder: 

PPR medvirker til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fast-
holdes i et rummeligt normalsystem. 
Medvirke til at ressourcer fra specialområdet følger med aktivitetsflytningen fra specialområdet til nor-
malområdet for at sikre den nødvendige støtte i forbindelse med inklusion. 
 

Finansielle mål Budgetafvigelse på max +/- 3% i forhold til det periodiserede budget. 

Ikke-finansielle 
mål 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde PPR’s budget fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 
Der er en stigning i lønbudgettet fra 2015 til 2016 på ca. 8 mio. kr. Det skyldes primært, at støttepæda-
gogkorpset organisatorisk er flyttet fra fællesudgifter for daginstitutionsområdet til PPR. Tidligere har 
PPR’s budget været ca. 20 mio. kr. større, men i forbindelse med budgetlægning for 2016 er midlerne til 

inklusionsarbejde, som har ligget i PPR, lagt ind i skolernes budgetter. 

  

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

 PPR

Løn 12.006    20.609 20.241 20.241 20.241

Øvrige udgifter 56.010    51.276 51.276 51.276 51.276

Udgifter totalt 68.016    71.885 71.517 71.517 71.517

Indtægter totalt -7.888     -5.481 -5.481 -5.481 -5.481

Nettobevilling i alt 60.128    66.404 66.035 66.035 66.035
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger 

1. Antal børn, der 
visiteres til særli-

ge foranstaltnin-

ger 

I skoleåret 2014-2015 er der visiteret 24 ud af 36 elever til andet skoletilbud 

2.  Antal børn og 
børnegrupper der 
tildeles ressour-

cepædagogisk bi-
stand og vejled-
ning.  

PPR administrerer ressourcepædagoger (tidligere støttepædagogkorpset), som 
tildeles efter vurdering til børn med særlige behov i dagtilbud. Foruden at 
tildele ressourcer i form af en pædagog, som visiteres for en periode, tildeles 

der i nogle tilfælde lønbudget til institutionen, så opgaven med ekstra støtte til 
et eller flere børn ekstra i en periode, varetages af en af institutionens egne 
pædagoger, og der i dennes stede kan ansættes vikar/tidsbegrænset stillin-
gen.  

3. Anbragte børn i 
almindelig under-

visning 

I skoleåret 2014/2015 er der 22 anbragte børn i almindelig undervisning. 

4. Anbragte børn i 
dagbehandling 

I skoleåret 2014/2015 er der 15 anbragte børn i dagbehandling 

5. Hjemmeboende 

børn i dagbehand-
ling 

I skoleåret 2014/2015 er der 23 hjemmeboende børn i dagbehandling 

6. Børn på special-

skoler 

I skoleåret 2014/2015 er der 66 børn på specialskoler 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 

 

 
 

Løn 
Lønforbruget er periodiseret i 12-dele. 
 
Øvrige udgifter 
Periodiseringen af øvrige udgifter er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, hvilket må betragtes 
som repræsentativt. 

Tabel 2 Driftsbudget for PPR fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

PPR

PPR 60.128    66.404 66.035 66.035 66.035

Nettobevilling i alt 60.128    66.404 66.035 66.035 66.035

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Løn Øvrige udgifter Indtægter

222



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Skole og Dagtilbud 

  PPR  

 

Forbruget afspejler mønsteret i, hvordan mellemkommunale og statslige afregninger finder sted, da 

den overvejende del af udgifterne består af dette. En anden væsentlig udgiftspost er betaling til speci-
alskoler og institutioner. 
 
Indtægter 
Indtægter består overvejende af mellemkommunale afregninger, hvorfor de forventeligt falder to gan-

ge om året, da det er det mest udbredte afregningsmønster. 

 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 

 

 
 

Udgifterne for PPR forventes at fordele sig som vist ovenstående. 

 
3.4 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Antal børn, 
der visiteres 

til særlige til-
bud 

Foruden de børn, der inklu-
deres i skoler og institutio-

ner foretages der hvert år et 
antal visiteringer til andre 
skoletilbud. Det er vanske-
ligt at forudsige, hvor man-
ge det drejer sig om pr. år. 
I skoleåret 2014/2015 har 

der været afholdt visitatio-
ner for 34 elever, hvoraf 26 
er visiteret til andet skoletil-
bud. 

 Kvartalsvis 
opfølgning på 

visiteringer 

Center for Skole 
og Dagtilbud 

2. Antal klage-
sager, som 

går kommu-
nen imod 

Når Egedal Kommune træf-
fer afgørelse i en sag vedrø-

rende foranstaltninger for et 
barn med særlige behov, 
kan forældre klage over 

denne afgørelse og få sagen 
prøvet i Klagenævnet for 
specialundervisning. Hvis 
forældrene får ret i deres 

klage, kan det medføre øge-
de udgifter for kommunen. 
Det er vanskeligt, at forud-
sige hvor mange sager det 
bliver pr. år.  
I 2014/2015 har der ikke 

været nogen klagesager. 

 Kvartalsvis 
opfølgning. 

Center for Skole 
og Dagtilbud 
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4 Driftsbudget for PPR pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 PPR 

4.1.1 Periodiseret budget for PPR  

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for PPR 

 
 

Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2 og det periodiserede budget for aktiviteter frem-

går af afsnit 3.3 figur 1 og 2. 

 

 

Tabel 3 Aktivitetsbudget for PPR

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

PPR 66574

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Myndighed Ledelse

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

PPR (indgår også i "Skoler 

fælles"

CSD16-114 D: Reduktion af 

støttepædagoger, inklusionsvejledere, 

PPR/psykologer og flyverkorps/skoler

Reduktionen betyder, at PPR's støtte og 

vejledning til institutioner og skoler ikke 

kan ske i samme omfang som tidligere.
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Center for Skole og Dagtilbud 
Sundhedstjenesten 
 

1. Sundhedstjenestens primære aktiviteter 
Primære aktiviteter indenfor Sundhedstjenesten 
Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte 
forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekon-
sulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i insti-
tutioner samt på skolerne. 
 

Derudover er der ansat en motorikkonsulent i sundhedstjenesten som tilbyder almen sundhedsfrem-
mende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik og individuel konkret 
rådgivning vedrørende de 0-6 årige børn med lettere motoriske problemer/ sanseintegrationsvanske-
ligheder, som personalet og/ eller forældrene har bekymring omkring.  

 

2. Resultatmål 
Fokusområder  

 Alle gravide kan rette henvendelse til sundhedsplejerskerne om et graviditetsbesøg og alle nybagte 
familier tilbydes et barselsbesøg og  kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hver-
dage efter fødslen. 

 Familier med børn fra 0-8 mdr. får tilbudt sundhedsplejens fem standard besøg i hjemmet og der-
efter tilbydes behovsbesøg ud fra en faglig vurdering 

 Der tilbydes gruppeforløb for nybagte mødre med efterfødselsreaktion som løbende evalueres i 

samarbejde med Center for Social Service. 
 

 Der tilbydes PREP kurser for småbørnsfamilierne a 15 timers varighed. Konceptet handler om at 

skabe rammer for bedre parforhold og dermed bedre trivsel for alle i familien. 

 I 2015 (jævnfør grundniveau i forebyggelsespakkerne) vil sundhedsplejerskerne starte op med at 
tilbyde familier med barn på cirka 3,5 års et hjemmebesøg. Besøget har fokus på kost, motion, 
søvn og opdragelse. Derudover vejes og måles barnet og der følges op, hvis der er et behov. 

 Der er åbent hus for småbørnsfamilierne hver 14 dag seks steder. Der forventes minimum seks 
deltagere ved hvert åbent hus. 

 Konsulentbesøg/ hygiejnetilsyn dagtilbud og skole. Der forventes at alle daginstitutioner tager 

imod et hygiejnetilsyn 

 Der tilbydes individuelle samtale til elever på følgende klassetrin børnehaveklassen, 1. kl., 3. kl., 6. 
kl., 9. kl. 

 Der tilbydes sundhedspædagogisk undervisning på følgende klassetrin: 2. kl., 4. kl., 5. kl., 7. kl., 
8. kl., 9. kl.  

 Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Eleven udvælges efter konkret 
vurdering af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller lærere. Fra 2015 

tilbydes de overvægtige elever et forløb efter Holbæk-metoden. Holbæk-metoden vurderer løben-
de, om den understøtter eleverne i at få en sundere livsstil og et lavere BMI 

Finansielle mål Budgetafvigelse max +/- 2% i forhold til det periodiserede budget. 

Ikke-finansielle 

mål 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Sundhedstjenestens budget 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 

 

Primære drivere 

 

 

Forudsætninger  

1. Antal nyfødte 
Sundhedsloven lægger op til, at der dels ydes en generel forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig 
mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med 

særlige behov. 

Der tilbydes som standard fem besøg samt et barselsbesøg til alle nyfødte 
samt behovsbesøg efter en faglig vurdering 

Der tilbydes åbent hus spredt i kommunen, så der kan undervises i sundheds-
fremmende og forebyggende emner  

Derudover tilbydes gruppeforløb for borgere med særligt behov f.eks. efter-
fødselsgrupper, PREP kurser for forældre 

Der er flere af disse tilbud, som ikke afhænger af antal borgere, men mere 
hæfter sig op på særlige behov samt ydelser som sundhedsstyrelsen anbefaler 
kommunerne (forebyggelsespakkerne) 
 

2. Antal daginstituti-

oner 

Sundhedsloven § 124: Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, dag-

institutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med 
vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foran-
staltninger. 
Der tilbydes derfor i Egedal Kommune både et hygiejnetilsyn samt almen kon-

sulentbesøg.  
Derefter tilbydes Dagtilbud oplæg til personalemøder samt forældremøder, 
hvilket afhænger af behovet ude i det enkelte lokalområde samt hvilket nye 

tiltag Sundhedsstyrelsen melder ud, som skal implementere samt eventuelle 
events. 

3. Antal elever og 
klasser på skoler-
ne samt børn med 

særlige behov 

Sundhedsloven § 121: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge veder-
lagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sund-
hedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.  

§ 122: Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med 
særlige behov en øget indsats indtil undervisningens ophør, herunder øget 
rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejer-

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Sundhedstjenesten

Løn 6.647      6.527 6.527 6.527 6.527

Øvrige udgifter 1.519      666 666 666 666

Udgifter totalt 8.166      7.193 7.193 7.193 7.193

Indtægter totalt -         0 0 0 0

Nettobevilling i alt 8.166      7.193 7.193 7.193 7.193

Tabel 2 Driftsbudget for Sundhedstjenesten fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten 8.166      7.193 7.193 7.193 7.193

Nettobevilling i alt 8.166      7.193 7.193 7.193 7.193
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sken eller læge. Derfor tilbydes i Egedal Kommune både individuel og klasse 

undervisning. 

Tilbuddet afhænger blandt andet af, hvilket sundhedspædagogiske event 
Sundhedsstyrelsen melder ud samt hvad forebyggelsespakkerne understøtter. 
Det gælder både på individplan, undervisningsniveau samt gruppeforløb. Der-
udover tilrettelægges særlige tilbud til børn med særlige behov.  

I 2015 vil alle de nye flygtningebørnene tilses og deres sundhedstilstand vur-
deres. 

Sundhedsplejerskerne bliver i 2015 opkvalificeret, så de kan tilbyde de over-
vægtige elever et forløb efter Holbæk metoden. Det er en af de mest doku-
menterede metoder til overvægtige børn. Derudover viser deres forskning, at 
der er stor sundhedsrisiko i den gruppe. Eksempelvis har cirka 51 % af svært 

overvægtige børn og unge begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, 29 % har 
forhøjede fedtstoffer i blodet, 45 % har mere end 5 % fedt i leveren, 74 % 
har mere end 5 % fedt i musklerne, og 18 % har forstadier til sukkersyge. 

4. Antal elever i Ung 
Egedal samt 10 

klassecentret 

 

Sundhedsloven § 120: Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og un-

ge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilvæ-
relse.  

Stk. 2: Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel 
forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret ind-
sats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager 
sigte på børn med særlige behov. 

Der tilbydes i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg og Center for 
Social Service forskellige pædagogiske tiltag/ workshop for 10 klassecenteret, 

Ung Egedal og gymnasiet. 

Tilbuddet afhænger blandt andet af hvilket sundhedspædagogiske event 
Sundhedsstyrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakkerne understøt-
ter, og det gælder både på undervisningsniveau samt gruppevis. 
 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 
 

 
 

Løn 
Lønforbruget forventes afholdt ligeligt fordelt over årets måneder med den undtagelse, at der i april 
udbetales særlig feriegodtgørelse, hvilket betyder, at udgiften er lidt højere i denne måned. 
 
Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter er pereiodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2014, hvilket skønnes at være 
repræsentativt for Sundhedstjenesten. 

 
Indtægt 
Sundhedstjenesten har ingen budgetlagte indtægter. 

 

0

100

200

300

400

500

600

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Løn Øvrige udgifter Indtægter

227



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Skole og Dagtilbud 

  Sundhedstjenesten  

 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016                       
 

 
 

Periodiseringen af budgettet er sket ud fra forbrugsmønsteret i 2014, som vil være repræsentativt for 
Sundhedstjenesten. 

 

 
3.4 Risici 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 
  

 

Ansvarlig 

1. Eventuel ny 
lovgivning, 

som pålæg-
ger Sund-
hedstjene-
sten at udfø-
re nye opga-
ver 

Nationalt og kommunalt er 
der i disse år stærk fokus på 

sundhedsfremmende initiati-
ver, hvilket ofte medfører 
lovgivning eller kampagner, 
som involverer de kompe-
tencer og den type opgaver, 
som, Sundhedstjenesten 

rummer.  

Ny, bindende lovgivning 
samt kampagner på området 
kan derfor betyde øget per-
sonaleforbrug med ekstra-
udgifter til følge. 

. Løbende fælge 
med i lovgiv-

ning, og kom-
munale beslut-
ninger. 

Sundhedstjene-
sten 

2. Antal barsler i 
kommunen 
med deraf 
følgende be-
søg af Sund-
hedstjene-
sten 

Hvis antallet af barsler og 
deraf følgende flere barsels-
besøg stiger mere end for-
ventet, kan det betyde æn-
drede prioriteringer eller 
øgede udgifter. 

 Følge udviklin-
gen i antal 
barsler 

Sundhedstjene-
sten 

 

4. Driftsbudget for Sundhedstjenesten 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

4.1 Sundhedstjenesten 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sundhedstjenesten 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Sundhedstjenesten 

 

 
Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af af-
snit 3.3 figur 1-2. 
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Tabel 3 Aktivitetsbudget for Sundhedstjenesten

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten 7.193
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Center for Skole og Dagtilbud 
Tandplejen 
 

Tandplejens primære aktiviteter 
Primære aktiviteter indenfor Tandplejen 
Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgs- og specialtandpleje 
til ældre og handicappede. Tandreguleringen foregår i Center for Tandregulering (CFT), som er et sel-

skab, der er ejet af Furesø, Ballerup og Egedal kommuner. Centeret er beliggende i Ballerup. Omsorgs-
tandplejen er udliciteret til et privat selskab Hjemmetandlægen I/S. Specialtandplejen foretages af 
Specialtandplejen i Frederikssund, med hvem der er indgået en aftale. 

 

Resultatmål 
Fokusområder 
Forebyggende arbejde blandt kommunens skoleelever 
Omsorgstandpleje, der varetages i samarbejde med ekstern leverandør, som der er indgået samar-
bejdsaftale med. 

Specialtandpleje, som varetages af Specialtandplejen i Frederikssund 
Tandregulering, som foretages af Center For Tandregulering i Balleruo, og er et samarbejde mellem 
Ballerup, Furesø og Egedal kommuner. 

Finansielle mål Budgetafvigelse på max +/- 2% 

Ikke-finansielle 

mål 

-  

 
Driftsbudget 

3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Tandplejens budget fordelt 
på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styrings-
relevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
Forskellen på budget 2015 og 2016 og overslagsårene er dels begrundet i, at der i korrigeret budget 

2015 indgår ca. 1,4 mio. kr. i overført mindreforbrug fra 2014, dels at der er indlagt en effektivisering og 
en tilpasning i forhold til den gennemførte regnskabsanalyse, som viste et mindreforbrug de foregående 
år. 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo aut 2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo aut 2015 (i 2016-priser)  

 

  

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tandplejen

Løn 10.045    7.784 7.784 7.784 7.784

Øvrige udgifter 10.007    8.543 8.543 8.543 8.543

Udgifter totalt 20.052    16.327 16.327 16.327 16.327

Indtægter totalt -61         -70 -70 -70 -70

Nettobevilling i alt 19.991    16.257 16.257 16.257 16.257

Tabel 2 Driftsbudget for Tandplejen fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tandplejen

Tandplejen 20 16.257 16.257 16.257 16.257

Nettobevilling i alt 20 16.257 16.257 16.257 16.257
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal børn omfat-
tet af forebyg-
gende arbejde 

Der er ca. 10.820 personer mellem 0 og 17 år, som er omfattet af Tandplejens 
forebyggende arbejde. 
Det svarer til 1.867 0 til 17 årige pr. fuldtids behandlende tandlæge. 
 

2. Antal patienter 

omfattet af om-
sorgstandpleje 

Der er ca. 65 patienter omfattet af omsorgstandpleje. Antallet er lavere end 

man kan forvente af en kommune af Egedals størrelse.  
Omsorgstandplejen er udliciteret til et privat firma, som kommer hjem til bor-
gerne og udfører undersøgelser og behandlinger der, hvilket der er udbredt 
tilfredshed med.  
Tandplejen har minimum to årlige møder med chefen for Hjemmetandlægen. 
 

3.  Specialtandpleje Der er ca. 70 patienter omfattet af specialtandplejen. Dette tal ligger nogenlun-
de stabilt. Specialtandplejen udføres efter aftale af Specialtandplejen i Frede-
rikssund, hvilket der er stor tilfredshed med. 

Der er en egenbetaling på højest 1.475 kr, afhængig af ydelsen. Beløbet regule-
res hvert år i forhold til pristallet. 
 

4.  Tandregulering 
 

Tandregulering foretages på Center For Tandregulering, som er beliggende i 
Ballerup, og er et samarbejde mellem Egedal, Ballerup og Furesø kommuner. 
Al tandregulering for de tre kommuner udføres i centeret, mens screeninger 
foretages af specialtandlægerne på de lokale klinikker. 
Tandlæger og tandplejere benytter specialtandlægerne som konsulenter i 
spørgsmål vedrørende patienternes tandstilling. 

I 2014 er reguleringsprocenten i Egedal 24,9 %. I 2013 var reguleringsprocen-
ten 27,4 %. Sundhedsstyrelsens anbefaling er en reguleringsprocent på 25 %. 
 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 

 

 
 

Løn 
Periodisering af lønbudgettet bygger på forbrugsmønsteret fra 2014, som er seneste hele år. Det 
fremgår af figur 1, at det forventes, at lønforbruget er ligeligt fordelt over årets måneder, med den 

forventelige afvigelse i april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse. 

Dette forbrugsmønster er forventeligt, da der er tale om en fast personalestab, og at Tandplejens 
aktiviteter er ligeligt fordelt over året. 
 
Øvrige udgifter 
Afholdelse af øvrige udgifter forventes at svare til grafen i figur 1. Fordelingen af udgifter afspejler at 
en væsentlig del af disse udgøres af betaling til eksterne samarbejdspartnere, som løser opgaver for 
Tandplejen, og som fakturerer kvartalsvis. 

 
Indtægter 
Tandplejen har minimale indtægter, hvorfor disse ikke er synlige i figur 1. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 
 

 
 

Periodiseringen af budgettet er sket ud fra forbrugsmønsteret i 2014, som vil være repræsentativt for 

Tandplejen. 
Det forventede forbrugsmønster afspejler, at udfifterne består af løn, som stort set er samme udgift pr. 
måned, og øvrige udgifter, som er betaling til eksterne leverandører af ydelser, der betales kvartalsvis 

 

3.4 Risici 

Det vurderes, at der ikke er risici i forhold til at overholde budgettet, 

 

Driftsbudget for Tandplejen 

I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Tandplejen 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Tandplejen 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Tandplejen 
 

 
 

Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter 

fremgår af afsnit 3.3 figur 1-2. 
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Tabel 3 Aktivitetsbudget for Tandplejen

Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-

pris

Budget

1. Tandplejen

Tandplejen 16.257

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for tandplejen

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Tandplejen CSD16-105 D:Reduktion af tandplejen Reduktion af tandplejens budget bygger 

dels på gennemført regnskabsanalyse, 

dels et ønske om at effektivisere. 

Reduktionen vil betyde, at der dels skal 

være fokus på bedst mulig udnyttelse af 

personaleressourcerne ved at have fokus 

på nedbringelse af børne/elevers 

udeblivelse fra konsultationer eller sene 

afbud til disse. Et andet fokusområde skal 

være tandregulering. Rerduktionen er lagt 

på løn , men skal muligvis for en dels 

vedkommende flyttes til øvrig drift. Derfor 

skal der føæges særligt op på dette i 

forbindelse med de regelmæssige 

budgetopfølgninger
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 

 
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg 
 Formål 

o Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbej-
delse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af 
kommunen. 

o Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med 
borgere og erhvervsliv.  

o Servicering af kultur-og idrætsbrugerne med flere bedst muligt under hensyntagen til den 

økonomiske ramme. 
o Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgo-

dese den stigende og ændrede efterspørgsel. 

 
 Primære opgaver 

o Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner 
og kommuneplan for Egedal Kommune. 

o Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest res-
sourcekrævende. 

o Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbygge-

ri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter.  
o Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kom-

munes opgaver i hele organisationen. 

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

o Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. 
 

 Politisk udvalg: Planudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget. 
 

 
2. Strategi og resultatmål 

o I forlængelse af kommunens Planstrategi for 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede 
lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområder-
ne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og er-
hvervslivet så tidligt som muligt i processen. 

o Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og 
medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. 

o CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne, så de er tidssvarende. 

o Der arbejdes på, at Stenløse Kulturhus fyldes med mange forskellige aktiviteter. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 
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3. Driftsbudget 
 

3.1  Driftsbudget 
Tabel 1 viser Center for Plan, Kultur of Erhvervs ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og ind-

tægter. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 

I budgettet for 2016 er der indarbejdet en mindre reduktion, da det som en del af budgetaftalen er be-
sluttet, ikke at bruge ressourcer på stiplanlægning og formidling af stierne og opdatering og trykning af 
fysiske vægkort og foldekort.  
Fra 2016/17 er der tilført budgettet 0,265/1,276 mio. kr., primært til at understøtte samarbejdet med 

erhvervslivet og promovering af Egedal By og andre byudviklingsområder. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser      
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser)      

 
Som det fremgår af tabel 3 er budgettet for CPK uændret fra 2017 og i overslagsårene. Det forudsættes 

derfor, at ændring af aktivitetsniveauet på et område kan ske ved tilsvarende at ændre på andre områ-
der. Altså ved at foretage prioriteringer indenfor centerets samlede bevilling. 
Centeret er i betydeligt omfang involveret i gennemførelsen af kommunens strategiske mål, herunder i 

særlig grad promovering af Egedal Bydel. Det kan betyde, at andre af centerets aktiviteter må nedpriori-
teres i perioder. 
En af centerets nye aktiviteter er drift af Stenløse Kulturhus, som må forventes at trække på de samlede 

ressourcer, uden at det endnu er helt klart, hvor stort behovet vil være. 
I 2016 skal der derfor være særlig opmærksomhed på eventuel opgaveglidning på grund af nødvendige, 
interne økonomiske prioriteringer. 

 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Løn 37.775 37.079 38.605 38.605 38.605

Øvrig drift 21.988 20.837 21.098 21.101 21.105

Udgifter totalt 59.763 57.916 59.703 59.706 59.710

Indtægter totalt -6.147 -5.741 -5.741 -5.741 -5.741

Centerets nettobevilling i alt 53.616 52.175 53.962 53.965 53.969

Tabel 1 Driftsbudget for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på løn, øvrig drift og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for CPK

Plan og Erhverv 18.793 18.279 19.213 19.216 19.220

Kultur og fritid 34.823 33.896 34.749 34.749 34.749

Centerets nettobevilling i alt 53.616 52.175 53.962 53.965 53.969

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Plan, Kultur og Erhvervs område for 
2016 -2019. 

På centerets område er der kun tale om reduktioner på driften i 2016. De omhandler reduktioner på løn, i 
alt 180.000 kr., vedrørende dels stiplanlægning og formidling af stierne, dels opdatering og trykning af 
fysiske vægkort og foldekort. Herudover er der en reduktion på afledt drift af renovering af Ølstykke 

svømmehal på i alt 1,353 mio. kr. i 2016. Der reduceres 0,853 mio. kr. på løn i Ølstykke svømmehal, de 
resterende 0,5 mio. kr. reduceres energien med i Center for Ejendomme og Intern service. Vedrørende 
anlægsudgiften til Ølstykke svømmehal er der flyttet 2,755 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 10,312 mio. kr. 
fra 2017 til 2016. 

Vedrørende udvidelser: Der tilføres årligt 257.000 kr. til fortsættelse af ”en indgang for erhvervslivet” 
med en erhvervskoordinator fra 2017. Ligeledes fra 2017 tilføres 750.000 kr. til en projektleder til pro-
movering af Egedal by og andre byudviklingsområder. Der tilføres årligt ca. 270.000 kr. til øvrig drift 

vedrørende iværksætterhus. Egedal Idrætsfællesskab: I 2016 tilføres 0,5 mio. kr. til anlægsprojekter og 
vedligeholdelsespulje, Ganløseområde bade- og omklædningsfaciliteter. 
Effektiviseringer: Der reduceres årligt ca. 81.000 kr. på digital post (løn) fra 2016 og tilføres årligt i alt 

ca. 61.000 kr. netto ligeledes fra 2016 til dækning af merudgifter til rengøring på Græstedgård, Smørum 
Gl. skole, Smørum Kulturhus og Veksø Kro. 

  

 

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer og anlæg

Ramme / type Prioriteringsforslag

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Plan og Erhverv CPK-16-101 D: Stiplanlægning 

og formidling af stierne

Løn: -75

CPK-16-102 D: Opdatering og 

trykning af fysiske vægkort 

og foldekort

Øvrige udgifter: -105

Anlæg CPK-16-05 A: Renovering og 

modernisering af Ølstykke 

svømmehal i 2016

Øvrige udgifter: 13.067 -10.312

CPK-16-05 A: Afledt drift af 

renovering af Svømmehal (i 

alt -1353). Der reduceres 0,5 

mio. kr. vedrørende energi i 

CEI

Løn: -853

Total reduktion: 12.034 -10.312 0 0

Udvidelse 

Plan og Erhverv CPK-16-01 D: Fortsættelse af 

"en indgang for erhvervslivet" 

med en erhvervskoordinator

Løn: 0 257 257 257

CPK-16-03 D: Projektleder tol 

promovering af Egedal by og 

andre byudviklingsområder

Løn: 0 750 750 750

CPK-16-06 D: Iværksætterhus Øvrige udgifter: 265 269 272 276

Anlæg CPK-16-01 A Egedal 

Idrætsfællesskab: 

Anlægsprojekter og 

vedligeholdelsespulje, 

Ganløseområde bade- og 

omklædningsfaciliteter

Øvrige udgifter: 500

Total udvidelse: 765 1.276 1.279 1.283

Effektivisering

Digital post - Plan og Erhverv Løn: -81 -81 -81 -81

Rengøring - Græstedgård, 

Smørum Gl. skole, Smørum 

Kulturhus og Veksø Kro)

Øvrige udgifter:

61 61 61 61

Total effektivisering: -20 -20 -20 -20

Beløb (2016-pris)
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3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antal byggesager og 

deres omfang og 
kompleksitet 

Antallet af byggesager varierer over årene fra 936 sager i 2012 til 571 sa-

ger i 2014.  
Det skønnes, at et gennemsnit vil ligge på ca. 650 om året. 

2. Antal lokalplaner og 
andet overordnet 
planarbejde 

Der er planlagt 5 – 8 lokalplaner og revision af Kommuneplanen. 

3. Antal besøgende på 
idrætsområdet 

Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca. 16.000 bruge-
re/borgere hver uge. 

4. Antal børn og unge, 
der modtager aktivi-
tetstilskud i 2015 

Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til 
aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I 2015 har spejderne modta-
get tilskud til 666 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud 

til 8.420 børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) 
har modtaget tilskud til 662 børn og unge. Det samlede antal er 9.748 ak-
tive børn og unge. 

5. Antal voksne i for-
eningslivet 

Voksne over 25 år modtager i princippet ikke tilskud. Her er der især tale 
om voksne kulturelle foreninger samt instruktører, trænere i idrætslivet 
samt ledere på spejderområdet. I 2015 tæller de voksne i foreningslivet i 

alt 6.506. 

 

3.3 Periodiseret budget 
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 

 

 
 

Løn  
Lønbudgettet er periodiseret med 1/12-del pr. måned 
 

Øvrige udgifter  
Budgettet for øvrig drift er ligeledes periodiseret med 1/12-del pr. måned 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 

 

 

Indtægter  

Periodisering af indtægtsbudgettet bygger på mønsteret for 2014, som vurderes at være repræsenta-
tivt for centeret. 
Det fremgår, at indtægterne hovedsageligt kommer i juli og december. I disse måneder er de store 

indtægtskilder dels elevers egenbetaling for at deltage i Musikskolen, dels indtægter fra Statens Mu-
sikråd, som jævnfør lovgivningen på området yder et tilskud pr. elev til drift af Musikskolen. 

 

 
3.4  Risici 

-2.000

-1.500

-1.000

-500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Indtægter

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

4 Stenløse Kul-

turhus 

Da der er tale om en ny 

aktivitet kan der være en vis 
usikkerhed om, hvordan 

aktivitetsniveauet bliver, og 
hvilke ressourcer i form af 
servicering og materialer, 
der bliver behov for 

Et skøn på 1 

mio. kr. om 
året fordelt 

med ca. 0,5 
mio. kr. til 
aktiviteter og 
0,5 mio. kr. til 

personale til 
styring og 
servicering af 

huset, fore-
kommer reali-
stisk. 

Vurdere, om 

der er andre 
aktivitetsområ-

der, som falder 
og dermed kan 
medfinansiere 
den specifikke 

aktivitetsudvi-
delse. 

Kultur og fritid 

5 Musikskolen I forbindelse med den fulde 
implementering af folkesko-
lereformen, hvor lektiecafe 

bliver obligatorisk, kan det 
medføre et faldende elevtal i 
Musikskolen, da børnenes 

skoledag bliver længere, og 
det derfor kan blive vanske-
ligere, at få tid til fritidsakti-

viteter. Folkeskolereformen 
tilsiger dog, at den kommu-
nale musikskole skal bidrage 
til at realisere intentionerne i 

skolereformen ved at indgå i 

folkeskolen i et vist omfang. 
Det kan betyde, at der vil 

være uændrede udgifter til 
lærerlønninger men færre 
indtægter fra egenbetaling 

og tilskud fra Statens Musik-
råd. 

 Indgå drøftelser 
med skoleom-
rådet om med-

finansiering af 
den del af Mu-
sikskolens ind-

sats, der ligger 
i folkeskolen. 

Musikskolen 
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4. Anlægsbudget 
 

4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2016 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2016 (i 2016-priser) 

 
4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
 
De primære anlægsinvesteringer 

Investering Beskrivelse 

1. Egedal Bydelscenter Projektet er planlagt til at skulle afsluttes i 2016, da der er tale om en pro-

jektansættelse. 

2. Renovering og mo-

dernisering af Øl-

stykke Svømmehal 

Renoveringen forventes gennemført i 2016. 

3. Stenløse Friluftbad Afmontering og oprydning forventes afsluttet i 2018. 

 

 

Tabel 4 Anlægsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Plan, Kultur og Erhverv

888880-01 Egedal Bydelscenter 750 762 0 0 0

002003 Kunstpulje 961 482 0 0 0

318002 Renovering og modernisering af 

            Ølstykke Svømmehal
1.000 13.067 0 0 0

318004 Stenløse Friluftsbad - oprydning 0 0 0 2.032 0

Fagcentrets anlægsbudget i alt 2.711 14.311 0 2.032 0

Budget 

2019

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Tabel 5 Anlægsbudget for Center for Plan, kultur og Erhverv fordelt på udvalg 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Økonomiudvalget 1.711 1.244 0 0 0

Kultur- og Erhvervsudvalget 1.000 13.067 0 2.032 0

Centrets nettobevilling i alt 2.711 14.311 0 2.032 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

6 Antal bygge-

sager og de-
res komplek-
sitet 

Antallet af byggesager varie-

rer år for år, og er dermed 
en faktor, som kan påvirke 
ressourcetrækket i afdelin-

gen. Samtidig kan sagernes 

omfang og kompleksitet 
variere en del, hvilket kan 

påvirke såvel ressourcean-
vendelsen som indtægterne 
fra gebyrer. 

 Opfølgning i 

forbindelse med 
de kvartalsvise 
budgetopfølg-

ninger. 

Byg- og planaf-

delingen. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Plan og erhverv 
 

1.Plan og erhverv - primære opgaver 
Plan og erhvervs primære aktiviteter  

 Planlægning: Arbejdet med planlægning omfatter kommuneplan, lokalplaner og generel fysisk 
planlægning for kommunen  

 Byggesager: Arbejdet består i at behandle byggesager på en hurtig og smidig måde, som under-

støtter kommunens strategi om at være en kommune, som det er godt at bo og drive erhverv i. 
 GIS: Arbejdet omfatter registrering og vedligeholdelse af data til brug for kommunens digitale 

kort, samt bidrage til at regionale og nationale data vedrørende samme holdes ajour. 
 Ejendomme: Arbejdet omfatter blandt andet opkrævning af ejendomsskatter. 
 Erhverv: Arbejdet er en vigtig bestanddel i at virkeliggøre strategien om at Egedal Kommune skal 

være en erhvervsvenlig kommune, som servicerer erhvervslivet blandt andet små og mellemstore 
virksomheder, som der er et stort potentiale i i Egedal. 

 

2.Resultatmål 
 I forlængelse af kommunens Planstrategi for 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede lo-

kalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. 
Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsli-
vet så tidligt som muligt i processen. 

 Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og med-
virke til fortsat effektivisering af administrationen. 

 CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 
3.Driftsbudget 
 

3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Plan og Erhvervs 

budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbud-

get fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2013 (i 2016-priser) 
 

 

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Plan og Erhverv

Løn 13.980 13.399 14.072 14.072 14.072

Øvrig drift 6.107 6.173 6.434 6.437 6.441

Udgifter totalt 20.087 19.572 20.506 20.509 20.513

Indtægter totalt -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294

Kultur og fritid nettobevilling i alt 18.793 18.279 19.213 19.216 19.220

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Antal byggesager 
og deres komplek-
sitet 

Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange byggesager, der skal behandles på 
et år, ligesom der kan være ret stor forskel på, hvor meget tid, der medgår til 
at behandle de enkelte sager. 
Antallet af byggesager varierer over årene, men ligger gennemsnitlig på ca. 650 
sager pr. år 

2. Antal lokalplaner 
og øvrige planop-
gaver 

I 2016 skal Kommuneplanen revideres, hvilket er en ret omfattende opgave. 
Antallet af lokalplaner og lokalplanændringer varierer over årene, og ompriorite-
res ofte ud fra uforudsigelige behovsændringer, blandt andet i forbindelse med 
at kommunale bygninger skal anvendes til andet end det oprindelige formål, 
eller sælges og i den forbindelse ændre anvendelsesformål. 
Der forventes udarbejdet 5 – 8 lokalplaner i 2016. 

3. Promovering 
af Egedal Bydel 

I 2016 er det planlagt, at der skal arbejdes intensivt med promovering af Ege-
dal Bydel, hvorfor der må forventes en række initiativer på dette område. 

Tabel 2 Driftsbudget for Plan og Erhverv fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Plan og Erhverv

Planlægning 12.295 12.004 12.934 12.934 12.934

Byggesager 248 248 248 248 248

GIS 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049

Ejendomme 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743

Erhverv 1.066 2.234 2.238 2.241 2.245

Kultur og fritid nettobevilling i alt 17.401 18.279 19.213 19.216 19.220

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Plan og Erhvervs ramme for 2016 -2019. 
På dette område er der kun tale om reduktioner på driften i 2016. De omhandler reduktioner på løn, i alt 
75.000 kr., vedrørende stiplanlægning og formidling af stierne, dels 105.000 kr. på øvrig drift af opdate-
ring og trykning af fysiske vægkort og foldekort.  

Vedrørende udvidelser: Der tilføres årligt 257.000 kr. til fortsættelse af ”en indgang for erhvervslivet” 
med en erhvervskoordinator fra 2017. Ligeledes fra 2017 tilføres 750.000 kr. til en projektleder til pro-

movering af Egedal by og andre byudviklingsområder. Der tilføres årligt ca. 270.000 kr. til øvrig drift 
vedrørende iværksætterhus.  
Effektiviseringer: Der reduceres årligt ca. 81.000 kr. på digital post (løn) fra 2016. 
 

  

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Plan og Erhverv CPK-16-101 D: Stiplanlægning 

og formidling af stierne

Løn: -75

CPK-16-102 D: Opdatering og 

trykning af fysiske vægkort 

og foldekort

Øvrige udgifter: -105

Total reduktion: -180 0 0 0

Udvidelse 

Plan og Erhverv CPK-16-01 D: Fortsættelse af 

"en indgang for erhvervslivet" 

med en erhvervskoordinator

Løn: 0 257 257 257

CPK-16-03 D: Projektleder til 

promovering af Egedal by og 

andre byudviklingsområder

Løn: 0 750 750 750

CPK-16-06 D: Iværksætterhus Øvrige udgifter: 265 269 272 276

Total udvidelse: 265 1.276 1.279 1.283

Effektivisering

Digital post - Plan og Erhverv Løn: -81 -81 -81 -81

Total effektivisering: -81 -81 -81 -81
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3.3 Periodiseret budget 

 

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 

 

 
 

I forbindelse med overgang til at budgettere på aktiviteter og en sammenfaldende kontoplanændring 
foreligger der ikke systematiske historiske afløbsprofiler, som kan danne grundlag for en anden periodi-

sering end den valgte 1/12. 
Fra budget 2017 vil der være mulighed for at periodisere budgettet mere realistiske i forhold til forventet 
forbrugsmønster. 
Løn: 
Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, som er de senest tilgængeli-
ge tal. Det er dog forventeligt, at lønforbruget vil fordele sig lidt mere jævnt over året i 2016, men det 

kan blive påvirket af personaletilgang og afgang, da nogle medarbejdere er ansat til særlige, tidsbe-
grænsede opgaver. 

Øvrige udgifter: 
Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, som er de senest tilgængeli-
ge tal, og der ikke er en ”en til en” sammenhæng mellem registrerede aktiviteter og forbrug. 
Indtægter: 
Periodiseringen er sket ud fra en jævn fordeling af indtægterne over året, og er i øvrigt minimale. 
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Figur 2 - Forventede udgifter pr. område 2016. 
 

 
 

Planlægning, byggesager, GIS, ejendomme og erhverv 

Periodiseringen er 1/12-del pr. måned. 

 

Figur 3 - Forventede indtægter pr. område. 
 

 
 

Planlægning, byggesager, GIS, ejendomme og erhverv 
Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i en ligelig fordeling over året, da der ikke er en 

”en til en” sammenhæng mellem registrerede aktiviteter og forbrug. 
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3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Antal lokal-
planer, som 
uforudsigeligt 
skal revideres 

Der kan i løbet af året opstå 
behov for at revidere lokal-
planer på grund af at byg-
ninger eller områder skal 
ændres til andet formål, end 

de er planlagt til. 

   

2. Fremdriften 
af promove-
ring af Egedal 
Bydel 

Planerne om at promovere 
og i forlængelse af det, at 
udbygge Egedal Bydel kan 
som udgangspunkt vareta-

ges indenfor det budgette-
rede. 
Hvis konjunkturudviklingen 
betyder, at der skabes stør-

re vækst, end forventet, kan 
det betyde, at der vil kom-
me pres på afdelingen, for 

at imødekomme interesse-
rede virksomheders ønsker 
om at udvikle og bygge i 
området.  

Det er ikke 
muligt, at 
angive et 
eksakt beløb. 

Men en for-
øgelse af 
medarbejder-
staben til at 

imødekomme 
ønsket om en 
hurtigere ud-

bygning end 
forudsat med 
en stilling, vil 
svare til en 
merudgift på 
ca. 600.000 
kr. pr. år. 

Følge udviklin-
gen på områ-
det, og i forbin-
delse med de 

kvartalsvise 
budgetopfølg-
ninger at give 
en status. 

Planafdelingen 

 

4.Driftsbudget for Plan og erhverv 
 

4.1Plan og erhverv 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Plan og erhverv 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Plan og erhverv. 

 

Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Kultur og fritid 
 

1. Kultur og Fritids primære opgaver 
Kultur og fritids primære aktiviteter 

 Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration 
af tilskud til foreninger og fritidsaktiviteter, administration af lokalefordeling, varetagelse af opga-
ver i henhold til Lov om Folkeoplysning samt styrkelse af samarbejdet imellem kommunens for-

eningsliv generelt. 
 Drift af idrætsanlæg samt vedligeholdelse af disse og et omfattende samarbejde med idrætsfor-

eningerne i kommunen. 
 Drift af Musikskolen som omfatter undervisning af elever i hold og individuelt samt administration, 

herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af tilskud fra staten. 
 

2. Resultatmål 
 Servicering af kultur-og idrætsbrugerne m. fl. bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske 

ramme. 

 Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese 

den stigende og ændrede efterspørgsel. 

 CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne. 
 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Kultur og fritids bevilling 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 
styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 

 

 

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

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Kultur og fritid

Løn 23.795 23.680 24.533 24.533 24.533

Øvrig drift 15.881 14.664 14.664 14.664 14.664

Udgifter totalt 39.677 38.344 39.197 39.197 39.197

Indtægter totalt -4.853 -4.448 -4.448 -4.448 -4.448

Kultur og fritid nettobevilling i alt 34.823 33.896 34.749 34.749 34.749

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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  Kultur og fritid  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 

3.2Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antal besøgende 
på idrætsområdet 

Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca. 16.000 bruge-
re/borgere hver uge. 

2. Antal børn og 
unge, der modta-
ger aktivitetstil-
skud i 2015 

Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsætte beløb til ak-
tivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I 2015 har spejderne modtaget 
tilskud til 666 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til 8.420 
børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har mode-
taget tilskud til 662 børn og unge. Det samlede antal er 9.748 aktive børn og 
unge 

3. Antal voksne i 
foreningslivet 

Voksne over 25 år modtaget i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om 
voksne kulturelle forening samt instruktører, trænere i vores idrætsliv som 
ledere på spejderområdet. I 2015 tæller de voksne i foreningslivet i alt 6.506 

4. Antal foreninger 
som modtager lo-

kaletilskud 

13 foreninger har modtaget tilskud til egne eller lejede lokaler jfr. regler i Fol-
keoplysningsloven. De 13 foreninger repræsenterer i alt 1.645 aktive børn og 

unge under 25 år. 

5. Antal foreninger, 
som søger KEU 

om tilskud 

Ca. 10 til 15 foreninger søger hvert år særligt tilskud hos Kultur- og Erhvervs-
udvalget til events, familieaktiviteter, aktiviteter på tværs af målgrupper og 

inddragelse af borgere i aktiviteter, samt til helt nye aktiviteter. 

6. Antal ved prisud-
delinger, og der 
afholdes arran-
gement for pris-
uddelingerne 

Kultur- og Erhvervsudvalget uddeler hvert år en pris/hæder til indstillede lede-
re, trænere m.fl., som har gjort en særlig indsats for børn og unge og i for-
eningslivet generelt. Der uddeles en Kulturpris, Lederpris samt en Ungdomsle-
derpris hvert år. Herudover uddeles hvert år mesterskabspriser til ca. 350 
børn, unge og deres trænere, som har opnået hæderen via Danmarksmester-
skab, Europamesterskab, Landsmesterskaber m.m. 

7. Antal aktivitets-
elever i Musiksko-
len 

I sæson 2014/15 er der ca. 1.300 aktivitetselever. Aktivitetselever opgøres ud 
fra synspunktet om, at den enkelte elev kan gå til flere aktiviteter i Musiksko-
len, f.eks. eneundervisning, holdundervisning og sammenspil. 

Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Kultur og fritid

Kultur og fritid 13.024 12.644 12.644 12.644 12.644

Idrætsanlæg 16.660 15.041 15.894 15.894 15.894

Musikskolen 5.957 6.210 6.210 6.210 6.210

Kultur og fritid nettobevilling i alt 35.641 33.896 34.749 34.749 34.749

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Kultur og fritids ramme for 2016 -2019. 
Der er en reduktion på afledt drift af renovering af Ølstykke svømmehal på i alt 1,353 mio. kr. i 2016. 
Der reduceres 0,853 mio. kr. på løn i Ølstykke svømmehal, de resterende 0,5 mio. kr. reduceres energien 
med i CEI. Vedrørende anlægsudgiften til Ølstykke svømmehal er der flyttet 2,755 mio. kr. fra 2015 til 

2016 og 10,312 mio. kr. fra 2017 til 2016. 
Egedal Idrætsfællesskab: I 2016 tilføres 0,5 mio. kr. til anlægsprojekter og vedligeholdelsespulje, Ganlø-
seområde bade- og omklædningsfaciliteter. 

Effektiviseringer: Der tilføres årligt i alt ca. 61.000 kr. netto fra 2016 til dækning af merudgifter til rengø-

ring på Græstedgård, Smørum Gl. skole, Smørum Kulturhus og Veksø Kro. 

  

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Anlæg CPK-16-05 A: Afledt drift af 

renovering af Svømmehal (i 

alt -1353). Der reduceres 0,5 

mio. kr. vedrørende energi i 

CEI

Løn: -853

CPK-16-05 A: Renovering og 

modernisering af Ølstykke 

svømmehal i 2016

Øvrige udgifter: 13.067 -10.312

Total reduktion: 12.214 -10.312 0 0

Udvidelse 

Anlæg CPK-16-01 A Egedal 

Idrætsfællesskab: 

Anlægsprojekter og 

vedligeholdelsespulje, 

Ganløseområde bade- og 

omklædningsfaciliteter

Øvrige udgifter: 500

Total udvidelse: 500 0 0 0

Effektivisering

Rengøring - Græstedgård, 

Smørum Gl. skole, Smørum 

Kulturhus og Veksø Kro)

Øvrige udgifter: 61 61 61 61

Total effektivisering: 61 61 61 61
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3.3Periodiseret budget 

 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 

 

 
 
I forbindelse med overgang til at budgettere på aktiviteter og en sammenfaldende kontoplanændring 
foreligger der ikke systematiske historiske afløbsprofiler, som kan danne grundlag for en anden perio-

disering end den valgte 1/12. 
Fra budget 2017 vil der være mulighed for at periodisere budgettet mere realistisk i forhold til forven-
tet forbrugsmønster. 
 
Periodiseringsprincipper 
Budgettet for Kultur og fritid er dannet ud fra at opretholde et uændret serviceniveau i forhold til 2015.  

Løn 
Lønbudgettet er periodiseret med 1/12-del pr. måned. 

Øvrige udgifter 
Budgettet for øvrig drift er ligeledes periodiseret med 1/12-del pr. måned. 
Indtægter 
Der er to måneder, der skiller sig ud, juli og december, hvor henholdsvis elevbetalingen for musikun-
dervisning betales dels hvor statens tilskud for musikundervisning modtages. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016. 

 

 
 
Kultur og fritid 
Kultur og fritids udgifter, løn og øvrig drift er periodiseret med 1/12-del pr. måned. 
Idrætsområdet 
Idrætsområdets udgifter er også periodiseret med 1/12-del pr. måned. 
Musikskolen 
Musikskolens udgifter er ligeledes periodiseret med 1/12-del pr. måned.  

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016. 

 

 
 
Kultur og fritid 
På Kultur og fritidsområdet er der stort set ingen indtægter.  

Idrætsområdet 
Indtægter på Idrætsområdet fordeler sig jævnt hen over året. Indtægterne stammer blandt andet fra 
entre i svømmehallen og reklamer i haller og på stadions. 
Musikskolen 
Indtægterne i Musikskolen er dels elevbetaling i juli måned og dels tilskud fra Statens Musikråd i de-
cember måned.  
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3.4 Risici 
 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Stenløse Kul-
turhus 

Da der er tale om en ny 
aktivitet kan der være en vis 
usikkerhed om, hvordan 
aktivitetsniveauet bliver, og 
hvilke ressourcer i form af 

servicering og materialer, 
der bliver behov for. 

Det er van-
skeligt at vur-
dere budget-
behovet, men 
ud fra et for-

sigtigt skøn vil 
det være ca. 
1 mio. kr. om 
året fordelt 
med ca. 0,5 
mio. kr. til 

aktiviteter og 
0,5 mio. kr. til 
personale til 

styring og 
servicering af 
huset. 

Vurdere, om 
der er andre 
aktivitetsområ-
der, som falder 
og dermed kan 

medfinansiere 
den specifikke 
aktivitetsudvi-
delse. 

Kultur og fritid 

2. Musikskolen I forbindelse med den fulde 
implementering af skolere-
formen, hvor lektiecafe bli-
ver obligatorisk, kan det 
medføre et faldende elevtal i 
Musikskolen, da børnenes 
skoledag bliver længere, og 

det derfor kan blive vanske-
ligere, at få tid til fritidsakti-
viteter. Folkeskolereformen 
tilsiger dog, at den kommu-
nale musikskole skal bidrage 
til at realisere intentionerne i 

skolereformen ved at indgå i 

folkeskolen i et vist omfang. 
Det kan betyde, at der vil 
være uændrede udgifter til 
lærerlønninger men færre 
indtægter fra egenbetaling 
og tilskud fra Statens Musik-

råd. 

Det er ikke 
muligt, at 
beregne et 
beløb. 

Indgå drøftelser 
med skoleom-
rådet om med-
finansiering af 
den del af Mu-
sikskolens ind-
sats, der ligger 

i folkeskolen. 

Musikskolen 

 

4. Driftsbudget for Kultur og fritid 
 

4.1 Kultur og fritid 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Kultur og fritid 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Kultur og fritid 
 

Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Teknik og Miljø 
 

1. Centerets formål, primære opgaver og politisk udvalg 
Formål og primære opgaver   
Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og 
miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, 

veje og grønne områder.  
 
Centeret består af afdelingerne: 

 Materielgården 

 Vand og Natur   

 Trafik og miljø. 

Budgetmæssigt er centeret opdelt i fire områder: Sekretariat, Affaldshåndtering, Materielgården og 
Natur, Miljø og Vej. 

 
Politisk udvalg – Teknik- og miljøudvalget 

 

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: 

o Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i ”Ny drift – et 
smukkere Egedal” 

o Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud på Materielgårdens 
område. 

 
Særlige fokusområder 

 Tilpasning af opgaveløsning i forhold til faldende medarbejderresurser i alt 4,5 årsværk fra 2015 

til 2018 

 Klimasikringsopgaver i første omgang ved Tangbjerg og Stenløse by 

Byggemodningsprojekter Egedal by og andre byudviklingsområder 
Finansielle:  Udbyde drift af vejbelysning i et fælleskommunalt udbud  

 Udbyde drift af vejbelægningsopgaven i et fælleskommunalt udbud 

Ikke-
finansielle: 

 Tilpasse opgaveløsningen til de faktiske medarbejderressourser. 
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3. Driftsbudget 

3.1 Driftsbudget 
Tabel 1A viser Center for Teknik og Miljøs ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Nettobudgettet er faldende over årene med i alt 14,3 mio. kr. fra 2015 til 2018. Reduktionerne 

vedrørende lønnen er alene reduktioner i Sekretariatet, nærmere beskrevet under bilag til budgetnotat: 
Sekretariat og ledere. De faldende budgetbeløb på den øvrige drift er nærmere beskrevet under bilag til 
budgetnotat for Natur, Miljø og Vej fra 2018, og omhandler reduktion på 7 mio. kr. til vedligeholdelse af 
veje og 2,6 mio. kr. til brorenoveringer. Stigningen på indtægterne med ca. 1,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 
er alene begrundet i Materielgårdens forøgelse af udførte arbejder for fremmede. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes med en mindreindtægt i forhold til de forventede 
udgifter frem til og med 2018. Det gøres for, over årene, at reducere mellemværendet mellem 

kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo 2019. Se 
mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. 
  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Løn 31.619 29.498 29.167 28.062 28.062

Øvrig drift 66.843 63.908 68.946 57.648 57.648

Udgifter totalt 98.462 93.406 98.114 85.710 85.710

Indtægter totalt -8.969 -10.663 -10.532 -10.532 -10.532

Centerets nettobevilling i alt 89.493 82.743 87.582 75.179 75.179

Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrig drift og indtægter - 

skattefinansieret

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrig drift og 

indtægter - brugerfinansieret

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Løn 2.018 1.938 1.938 1.938 1.938

Øvrig drift 47.415 43.541 42.536 42.491 42.441

Udgifter totalt 49.434 45.479 44.474 44.429 44.379

Indtægter totalt -45.957 -41.103 -40.811 -39.670 -44.527

Centerets nettobevilling i alt 3.477 4.377 3.663 4.759 -148

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2016 (i 2015-priser) 

 
Som det ses i tabel 2A, reduceres Sekretariat og ledelse med 1,4 mio. kr. fra 2016 til 2018, nærmere 
beskrevet under bilag til budgetnotat: Sekretariat og ledere. Budgettet for Materielgården er fra 2016 og 

frem uændret. Det større budget i 2015 er begrundet i overførsler fra 2014. Det faldende budgetbeløb på 
Natur, miljø og vej er nærmere beskrevet under bilag til budgetnotat for Natur, Miljø og Vej fra 2018, og 
omhandler blandt andet reduktion på 7 mio. kr. til vedligeholdelse af veje og 2,6 mio. kr. til 

brorenoveringer. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Som nævnt i bemærkningerne til tabel 1B, budgetlægges der med en mindre indtægt end de forventede 
faktiske udgifter. Mellemværendet mellem kommunen og borgerne forventes at være i balance primo 
2019. 

Tabel 2A Driftsbudget for Center for Teknik og Miljøs budget 2016-19 fordelt på 

rammer - skattefinansieret 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Sekretariat og ledelse 12.901 12.839 12.509 11.404 11.404

Materielgården 28.261 26.544 26.544 26.624 26.624

Natur, miljø og vej 48.331 43.360 48.529 37.151 37.151

Fagområdets nettobevilling i alt 89.493 82.743 87.582 75.179 75.179

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2B Driftsbudget for Center for Teknik og Miljøs budget 2016-19 fordelt på 

rammer - brugerfinansieret 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Affaldshåndtering 3.477 4.377 3.663 4.759 -148

Centerets nettobevilling i alt 3.477 4.377 3.663 4.759 -148

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På centerets område er der kun tale om reduktioner i 2016 og 2017. I 2016 omhandler det reduktioner 
på Natur, miljø og vejs ramme, -3,0 mio. kr. på slidlag og vedligehold af veje, -0,5 mio. kr. på 

bekæmpelse af bjørneklo, -0,142 mio. kr. på vandforsyningsplan og -50.000 kr. på henholdsvis 
signalanlæg og naturpleje. I 2017 er reduktionen på 8,405 mio. kr. ved at fjerne anlægget 
Byggemodning Værebro Erhvervsområde. 
Udvidelserne består af i alt 150.000 kr. årligt til veje overtaget fra vejdirektoratet fordelt mellem 2 
rammer: Natur, miljø og vej og Materiegården. Fra 2018 er der udvidet med 80.000 kr. til afledt drift af 

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer og anlæg

Ramme / type Prioriteringsforslag

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Natur, miljø og vej 8.86.97 CTM-16-101 D: 

Bjørneklosbekæmpelse
Løn: 

CTM-16-102 D: Signalan-

læg
Øvrige udgifter:

-3.742 -8.405

CTM-16-103 D: Vandforsy-

ningsplan

CTM-16-104 D: Naturpleje Indtægter: 

CTM-16-105 D: Slidlag og 

vedligeholdelse af veje, 

stier m.v.

Anlæg

CTM-16-05 A: 

Byggemodning Værebro 

Erhvervsområde

Total reduktion: -3.742 -8.405 0 0

Udvidelse 

Natur, miljø og vej 8.86.97 

samt Materielgården 

8.86.95

CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektoratet - 

Vintertjeneste

Løn: 

CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektoratet - 

Vejbelysning

Øvrige udgifter: 1.025 150 6.699 230

CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektoratet - 

Vedligeholdelse i øvrigt Indtægter: 

CTM-16-03 A Afledt drift af 

anlæg - Supercykelsti 

Stenløse St til Jyllinge

Anlæg

CTM-16-02 A 

Kystbeskyttelse Tangbjerg

CTM-16-03 A  Anlæggelse 

af  Supercykelsti Stenløse 

St til Jyllinge

Materielgården

CTM-16-03 A Afledt drift af 

anlæg - Supercykelsti 

Stenløse St til Jyllinge

Total udvidelse: 1.025 150 6.699 150

Effektivisering

Rengøring - Materielgården 

8.86.95
Løn: 

-106,8 -106,8 -106,8 -106,8

Digital post - Sekretariatet Øvrige udgifter: 34 34 34 34

Digital post - Affaldshåndte-

ring
Indtægter: 

Total effektivisering: -72,8 -72,8 -72,8 -72,8

Beløb
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Supercykelstien mellem Stenløse St og Jyllinge. På anlægssiden er der udvidelse med 0,875 mio. kr. i 

2016 til kystbeskyttelse i Tangbjerg, og 6,469 mio. kr. i 2018 til anlæggelse af Supercykelsti mellem 
Stenløse St. og Jyllinge. 
Vedrørende effektiviseringer er der reduceret med knap -107.000 kr. hvert af årene fordelt på Sekretariat 
og ledelse samt Affaldshåndtering. Der er tilført Materielgården 34.000 kr. årligt til rengøring, idet 
budgettet var for lille i forhold til de nye indgåede rengøringskontrakter. 
 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Vintertjeneste Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Se bilag for 
budget under materielgården. 

2. Movia Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af 

svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal 
busruter. 

3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige 

nedbørsmængde, og kan derfor variere fra år til år. 

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

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1A Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i 1.000 kr. på det  

skattefinansierede område 

 

 
 
Løn 

Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, 
at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Den mindre 
stigning i november og december er forventede udgifter til overarbejde og rådighedstillæg til 
vintertjenesten. 

 
Øvrige udgifter 

De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her to store udgiftsbeløb i henholdsvis juni 

og oktober. Det er i disse måneder udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer, brorenoveringer 
og asfaltbelægninger foretages. 
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Figur 1B Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i 1.000 kr. på det  

brugerfinansierede område 

 

 
 
Løn 
Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, 
at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge.  
Øvrige udgifter 

De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her kvartalsvis større udgifter til 
hovedsageligt kvartalsvis betaling af A-gebyr til Vestforbrænding og i december ligeledes afregning af 
administrationsudgifter til kommunen på 5 %. 

 

Figur 2A Forventet indtægtsniveau for 2016 i 1.000 kr. på det skattefinansierede 

område 

 

 
 

Indtægt 
Indtægten i januar er bidrag til skadedyrsbekæmpelse under Natur, Miljø og Vej, der indgår via 
ejendomsskatten. Indtægterne i april, juni og oktober er alene indtægter for Materielgårdens udførte 

arbejder på de grønne arealer. 
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Figur 2B Forventet indtægtsniveau for 2016 i 1.000 kr. på det brugerfinansierede 

område 

 

 
 

Indtægt 
Taksterne for affaldshåndteringen opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), 
men hele beløbet bliver indtægtsført i januar måned på de enkelte affaldsordninger. 

 

Figur 3 – Forventede nettoudgifter pr. ramme 2016 i 1.000 kr 

 

 
 

Sekretariatet 
I Sekretariatet er nettoudgiften stort set 1/12-del pr. måned, dog med en større udgift i april og maj 
begrundet i henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 
Affaldshåndteringen 
Nettodriftsudgiften varierer en del over året. Udgifterne er stort set 1/12-del pr. måned, indtægterne 
derimod indgår i januar i forbindelse med ejendomsskattebiletten, og betales for hele året. 
Nettodriftsudgiften varierer lidt over året begrundet i indtægter for salg af glas, papir, pap og metal. 

Materielgården 
Nettodriftsudgiften varierer over året. I sommerhalvåret er der forøgede udgifter til vedligeholdelse af 
grønne arealer og veje og bygninger. Det negative nettoforbrug i juni måned skyldes, at der her 
faktureres for hele årets vedligeholdelsesarbejder på samtlige indgåede kontrakter med kommunens 
institutioner. 
Natur, miljø og vej 

Nettodriftsudgiften har to måneder (juni og oktober) med et væsentligt større forbrug. Dette skyldes 
udgifter til udførte vejbelægningsindsatser og brorenoveringer. 

 

  

257



Budgetnotat 2016-19  Center for Teknik og Miljø 

 

 

3.4 Risici 
 
Her beskrives centrets største risici i forhold til at overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Generelt Store dele af løsningen af 
centerets opgaver er 
vejrafhængige. Der kan 
derfor være opgaver, der 
ikke kan udføres til den 
planlagte tid. 

 
Samtidig udføres opgaverne 
af udefrakommende 
entreprenører, som ikke 
altid kan udføre opgaven, 

hvis tidsplanen rykkes. 
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4. Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser           

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.august 2015 (i 2015-priser) 

 

4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
 
De primære anlægsinvesteringer 

Investering Beskrivelse 

1. Affaldshåndtering Der er anlægsudgifter på i alt 8,1 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2015 og 
4,1 mio. kr. i 2016 til udskiftning af affaldsbeholdere og 12,2 mio. kr. i 
henholdsvis 2015 og 2016 til en indsamlingsordning vedrørende 

genbrugspladserne.  

2. Byggemodning 
Egedal By 

Der er afsat 16,0 mio. kr. til byggemodning af de 4 parceller A2, A6, A7 og A8 
i 2016. 

3. Kystbeskyttelse 
Tangbjerg 

Der er afsat 0,875 mio. kr. i 2016 til Kystbeskyttelse i Tangbjerg. 

4. Byggemodning 
Dyvelåsen 

Der er afsat 34,1 mio. kr. til byggemodning af 52 parceller fra 2016 – 2018. 

5. Signalanlæg Der er afsat 1,8 mio. kr. til signalanlæg i Smørum ved Smørum 
Parkvej/Blomsterhaven. 

6. Prioriterede 
cykelstier 

Der er i 2015 og 2016 afsat i alt 10,4 mio. kr. til en cykelsti på Farumvej. 
Rådighedsbeløbet skal fordeles mellem 2015 og 2016. 

7. Supercykelsti 
Stenløse St Jyllinge 

Der er i 2018 afsat 6,5 mio. kr. til en supercykelsti fra Stenløse Station til 
Jyllinge 

 

  

Tabel 4 Anlægsbudget for Center for Teknik og Miljø

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Brugerfinansieret

1. Dagrenovation 4.000 4.064 0 0 0

2. Genbrugsstationer 1.000 11.176 0 0 0

Brugerfinansieret i alt 5.000 15.240 0 0 0

Skattefinansieret

3. Byggemodning - Egedal Bydel 259 15.951 0 0 0

4. Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 875 0 0 0

5. Byggemodning - Dyvelåsen 1.980 16.029 9.989 8.057 0

6. Signalanlæg i Smørum 0 1.856 0 0 0

7. Prioriterede cykelstier 5.156 5.239 0 0 0

8. Supercykelsti Stenløse St. Jyllinge 0 0 0 6.469 0

Skattefinansieret i alt 7.395 39.950 9.989 14.526 0

Fagcentrets anlægsbudget i alt 12.395 55.190 9.989 14.526 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Center for Teknik og Miljø 
Sekretariat og ledere 

 
1. Sekretariatets primære aktiviteter 
Primære aktiviteter  
De primære udgifter er løn til ledere samt medarbejdere i centeret, der beskæftiger sig med myndig-
heds- og planlægningsopgaver på natur, miljø og vejområdet.  

 

2. Resultatmål 
Der er stærk fokus på en skarp prioritering af opgaverne. Lønbudgettet falder med 1,5 mio. fra 2016 – 
2018. Herudover reduceres med yderligere tre medarbejdere fra rammen, som ikke belaster rammens 
lønbudget. Det betyder samlet, at der i 2018 er 21 medarbejdere mod 26 i 2015. De 6 medarbejdere 
svarer til 4,5 årsværk. Der reduceres ikke tilsvarende i opgavernes omfang, og der skal derfor priorite-
res mellem, hvilke opgaver der fortsat skal løses, og hvilke opgaver der ikke skal løses, da det ikke er 

muligt at effektivisere sig ud af den manglende ressource.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Sekretariat og lederes bud-
get fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Sekretariatet er ikke opdelt i styringsrelevante budgetni-
veauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Lønsummen falder med 1,5 mio. kr. fra 2016 – 2018. Dette kan hovedsagelig forklares ved at DUT midler 
for udarbejdelse af vand- og naturplaner på 675.000 kr. falder bort med udgangen af budget 2015, samt 
at 2 projektbevillinger ophører med udgangen af 2017. Hertil kommer at centeret får DUT midler for op-

gaven med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Disse midler svinger størrelsesmæssigt mellem åre-
ne, sådan at der i 2016 er 197.000 kr. mere end i 2015, og i 2017 er der 316.000 kr. mindre end i 2016. 
Midlerne falder bort med udgangen af 2017. Reduktion mellem 2016 og 2017 er et udslag af DUT midler 
fra indsatsplanerne.  
 

Centeret har bidraget med 441.000 kr. til reduktioner i forbindelse med rådhusbyggeriet med start i bud-
get 2015, som også slår igennem i 2016 og fremover.  

Det forventes, at arbejdet med indsatsplanerne for grundvand fortsætter i 2018 og fremover, og at der 
modtages DUT midler for dette. Disse vil dog sandsynligvis ikke kunne finansiere en stilling. 

 

Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrig 

drift og indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Sekretariat og ledere

Løn 12.637 12.515 12.184 11.079 11.079

Øvrig drift 264 325 325 325 325

Udgifter totalt 12.901 12.839 12.509 11.404 11.404

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Fagcenterets nettobevilling i alt 12.901 12.839 12.509 11.404 11.404

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Sekretariatet 8.86.11 Digital post Løn -26,7 -26,7 -26,7 -26,7

Øvrige udgifter

Indtægter

Total effektivisering: -26,7 -26,7 -26,7 -26,7
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 

budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På sekretariat og lederes ramme betyder det, at der effektiviseres/reduceres med -26.707 kr. årligt ved-
rørende digital post. 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 
 

1. Løn Stort set hele Sekretariat og lederes budget er løn, hvorfor denne naturligt er 
den primære driver. Ca. 30 % af budgetbeløbet går til medarbejdere, der er 

ansat i midlertidige stillinger, enten som projektmedarbejder, der udfører op-
gaver, der medfører DUT-midler, eller politisk besluttede bevillinger for en 
kortere eller længere årrække til udførelse af specifikke opgaver.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for sekretariat og ledelse på løn, øvrige udgifter 

og indtægter 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Periodiseringen af løn er udarbejdet på baggrund af tidligere års månedlige forbrug (2013 og 2014). I 
2016 vil lønforbruget være ret stabilt. Det er dog specielt april og maj måned, der er en del højere, idet 
der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. 

 
Øvrige udgifter 
De øvrige udgifter er beløb til kompetenceudvikling, annoncer, abonnementer og medlemsskaber m.v. 
Der kan ikke ses nogen entydig periodisering i tidligere år, hvorfor der regnes med en lige fordeling af 
udgifterne over året. 

 
Indtægter 
Der budgetlægges ikke med indtægter i Sekretariat og ledere. 

 

3.4 Risici 
Der er ingen budgetrisici på området, idet antallet af ansatte tilpasses lønsummen over årene. 

 

4. Driftsbudget for Sekretariat og ledere pr. område 
4.1 Sekretariat og ledere 

 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat og ledere 2016 
Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Teknik og Miljø 
Affaldshåndtering 
 

1. Affaldshåndteringens primære opgaver 
Primære aktiviteter 
De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: 

o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv 
o Dagrenovationsordningen 

o Ordningen for indsamling af glas, papir og pap 
o Storskrald- og haveaffaldsordningen 
o Ordningen for farligt affald for private og erhverv 

I det efterfølgende er ordningerne for glas, papir og pap, storskraldsordningen, haveaffaldsordningen 
samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet under Genbrugsstationer, da affalds-
mængderne principielt hører til genbrugsstationerne.  

 

2. Strategi og resultatmål 
Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19) 
De væsentligste strategiske mål for affaldshåndteringen omfatter: 

 Inden den 1. juli 2016 skal der være indgået nye kontrakter for indsamlingen af dagrenovation, 

storskrald og haveaffald 
 Inden den 1. juli 2016 skal det være besluttet, hvordan indsamlingsordningen af plast, papir, me-

tal og glas fra samtlige husstande skal være 

 Inden udgangen af 2016 skal implementeringen af ordningen for indsamling af plast, papir, metal 
og glas være iværksat, men ikke afsluttet. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Affaldshåndteringens budget fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser affaldshåndteringens driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2016-priser)  

 
Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen. Det skyldes, 

at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som 
et mellemværende med borgerne/virksomhederne og Egedal Kommune. Primo 2016 forventes det, at 
overskuddet er på 21 mio. kr., hvilket betyder at borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgode-
havende i kommunekassen på dette beløb. Indtægterne, det vil sige de besluttede takster, er fastsat 
lavere end det forventede udgiftsbudget. I perioden 2016 – 2018 reduceres mellemværendet med ca. 
12,9 mio. kr. 

 

Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet Affaldshåndtering fordelt på løn, øvrig drift 

og indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Affaldshåndtering

Løn 2.018 1.938 1.938 1.938 1.938

Øvrig drift 47.415 43.541 42.536 42.491 42.441

Udgifter totalt 49.434 45.479 44.474 44.429 44.379

Indtægter totalt -45.957 -41.103 -40.811 -39.670 -44.527

Fagcenterets nettobevilling i alt 3.477 4.377 3.663 4.759 -148

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2016-priser)  

 
Mellemværendet fordeler sig på de forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genere-
ret et overskud og andre et underskud, men samlet set er der genereret det ovennævnte overskud. Ta-
bel 2 ovenfor viser, at mellemværendet hovedsagelig er på genbrugsstationerne, idet der budgetlægges 

med en nettodriftsudgift på 7,8 mio. kr. i 2016 faldende til 4,9 mio. kr. i 2018. Omvendt budgetteres 
med en nettoindtægt på administration af affaldshåndteringen og dagrenovationen, da Egedal Kommune 
på disse områder har et tilgodehavende. 
Herudover er der anlægsinvesteringer i affaldshåndteringen i årene 2015 og 2016. Disse investeringer er 
ikke indregnet i takstberegningen. Dette betyder, at der primo 2019 er balance i mellemværendet. 
 
 

 
 
Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På affaldshåndteringens ramme betyder det, at der effektiviseres/reduceres med -80.122 kr. årligt vedrø-

rende digital post. 

  

Tabel 2 Nettodriftsbudget for affaldshåndtering 2016-19 fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Affaldshåndtering

Adm. af affaldshåndtering -1.222 -1.879 -1.901 -108 -131

Dagrenovation -1.419 -1.671 -1.692 -63 -90

Genbrugsstationer 6.118 7.927 7.257 4.931 74

Affaldshåndteringens nettobevilling i alt 3.477 4.377 3.663 4.759 -148

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  - Hvordan fordeler beløbene sig? (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Affaldshåndtering 8.86.93 Digital post Løn -80,1 -80,1 -80,1 -80,1

Øvrige udgifter

Indtægter

Total effektivisering: -80,1 -80,1 -80,1 -80,1
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger  

1. Indtægter fra salg 
af genanvendeligt 
materiale. 

Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal mv.) 
varierer meget fra år til år i takt med de generelle konjunkturer på markedet. 
Variationerne har erfaringsmæssigt vist sig ikke at overstige plus/minus 2 
mio. kr. om året. Indtægterne udgør ca. 6 % af de samlede indtægter på af-
faldsområdet. 

2. Udgifter til af-
hentning af rest- 
og bioaffald fra 
husstande 

Udgifterne er forholdsvist faste, da afhentningsprisen pr. enhed er fastsat i en 
kontrakt for afhentningen. Prisen pr. enhed bliver fremskrevet én gang om 
året jf. de årlige fremskrivninger for transportsektoren. Udgifterne til afhent-
ning udgør knap 22 % af det samlede budget for affaldsområdet. 

3. Udgifter til be-
handling af rest- 

og bioaffald. 

Rest- og bioaffald fra husstandsindsamlingen bliver behandlet af Vestforbræn-
ding. Udgifterne til dette afhænger af mængderne af affald og taksten for be-

handling af de to typer affald. Over årene er der meget små udsving på 
mængderne af affald. Taksterne for behandlingen bliver besluttet på generel-
forsamlingen i Vestforbrænding én gang om året, gældende for det efterføl-

gende år. Udgifterne til behandling af rest- og bioaffald udgør 7 % af det sam-
lede budget for affaldsområdet. 

4. Udgiften for den 
årlige drift af de 3 
genbrugsstatio-
ner. 

Kommunen har en aftale med Vestforbrænding om driften af genbrugsstatio-
nerne. Udgifterne reguleres i takt med at Vestforbrændings reguleringer af 
lønudgifterne. Opkrævningen til Vestforbrænding sker i flere rater og udgør 15 
% af det samlede budget for affaldsområdet.  

5. Udgifter til be-
handling af affald 

fra genbrugsstati-
onerne og stor-
skraldsordningen. 

Udgifterne udregnes på baggrund af en opgørelse over de samlede affalds-
mængder i hele Vestforbrændings opland, taksterne for behandling af de for-

skellige fraktioner og antallet af husstande i de enkelte kommuner. På samme 
vis som ovenfor er der kun meget små udsving på affaldsmængderne og tak-
sterne for behandling fastsættes året før budgetåret. Antallet af husstande i 
de forskellige kommuner varierer ligeledes meget lidt. Udgifterne til behand-
lingen af affald fra genbrugsstationerne udgør knap 31 % af det samlede bud-
get for affaldsområdet. 

6. Indtægter Driften af affaldsområdet finansieres gennem takstopkrævninger og salg af 
genanvendeligt materiale. Jf. affaldsbekendtgørelsen skal udregningen af tak-
sterne for et givent år være basseret på kommunens affaldsopgørelser to år 

tidligere samt på de gældende takster for behandlingen. 
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3.3 Periodiseret budget for affaldshåndteringen 

Figur 1 Forventet udgiftsniveau på løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr.  

 

 
 

Løn 
Lønnen er fordelt over året i 1/12-dele, dog en lidt større udgift i april og maj på grund af henholdsvis 
udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. 
Der er ingen væsentlige afvigelser mellem årene, da der hverken har været tilgang eller afgang af per-
sonale.  

 
Øvrige udgifter 
Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ligeledes jævnt over hele året i 1/12-
dele. Enkelte store udgiftsposter falder fire gange om året. Stigningen i december måned er dels den 
kvartalsvise betaling, dels det administrationsbidrag der beregnes som 5 % af de faktiske nettoudgif-
ter.  

 
Indtægter 
Taksterne for affaldshåndtering opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men 
bliver indtægtsført i januar på én konto, for herefter at blive fordelt på enkelte de affaldsordninger. På 
figur 1 fremgår det, at indtægterne først modtages i april måned. Det skyldes at indtægterne i 2014 
(som danner grundlag for figuren) først blev fordelt på ordningerne i april måned. I 2016 vil dette ske i 

januar.  
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Administration af affaldshåndteringen 
Udgifterne til administration af affaldshåndteringen omfatter hovedsageligt løn, som er periodiseret i 

1/12-dele. Udsvingene marts, juni, september og december skyldes dels de kvartalsvise afregninger af 
A-gebyret til Vestforbrænding, og dels afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i de-
cember. 
 
Dagrenovation 
Udgifterne til dagrenovation er periodiseret i 1/12-dele. Udsvingene skyldes, at opkrævningerne og 
afregningerne i 2014 ikke er sket lige efter ydelsen er leveret. 

 
Genbrugsstationer 
Udgifterne til genbrugsstationerne er periodiseret i 1/12-dele. Der kan være mindre udsving over året 

på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugssta-
tionerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse 
udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12-dele. Udsvinget i december skyldes afregning af administrati-
onsudgifterne til kommunen på 5 %. 
 

  

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer

267



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Teknik og Miljø 

  Affaldshåndtering 

 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Administration af affaldshåndteringen, dagrenovation og genbrugsstationer 
Indtægterne for disse områder modtages én gang om året og fordeles på ordningerne i januar jf. 
kommentarerne til ”Indtægter” i figur 1. Afvigelsen på figuren skyldes, at regnskabet for 2014 danner 
grundlaget for denne figur.  

 

3.4 Risici 
På affaldsområdet er der ingen væsentlige risici i forhold til at overholde budgettet. Der vil altid være 
mindre afvigelser, som skyldes varierende dieselpriser, indtægter for salg af genanvendelige materialer 
mv. Disse afvigelser betragtes som mindre, og udgør ikke en risiko for en væsentlig overskridelse af 

budgettet.  

 

4. Driftsbudget for affaldshåndteringen pr. område 
4.1 Affaldshåndteringen 

4.1.1 Aktivitetsbudget for affaldshåndteringen 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for affaldshåndteringen 

 

Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Teknik og Miljø 
Materielgården 

 

1. Materielgårdens primære opgaver 
Primære aktiviteter  
Drift og vedligeholdelse af:  

 Veje og stier 
 Renovering af fortove 
 Parker og grønne områder 
 Idrætsanlæg 
 Legepladser 
 Udearealer på skoler og institutioner 
 Gade- og parkinventar. 

 

2. Resultatmål 
De vigtigste fokusområder er: 

 Hæve tilfredsheden med lapning af slaghuller på veje og stier 

 Hæve tilfredsheden med renholdelse og tømning af skraldespande 

 Hæve tilfredsheden med vedligeholdelsen i daginstitutionerne i Ganløse og Slagslunde 

 Udvikle det private/offentlige samarbejde til at skabe ny værdi for borgerne 

 Registreringsplan for stikledningerne, som efterfølges af en renoveringsplan. 

Finansielle mål:  Registrering af stikledninger 

o 10 årig vedligeholdelses-/renoveringsplan på stikledninger for derved at 
skabe et overbliv over de økonomiske konsekvenser over årene  

Ikke-finansielle 
mål: 

 Privat/offentligt samarbejde 

o Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandø-
rer i ”Ny drift – et smukkere Egedal” 

o Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud. 
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3. Driftsbudget 
 

3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Materielgårdens budget for-

delt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de sty-
ringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Tabel 1 viser, at budgettet for 2015 er ca. 1,7 mio. kr. højere end budgetterne for 2016 og frem. Den 
væsentligste årsag hertil er, at der er overført ca. 1,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 på øvrig drift. 
Der er dog også større budgetmæssige ændringer mellem løn, øvrig drift og indtægter, der vedrører de 
budgetmæssige effektiviseringer i forhold til ”Ny drift – et smukkere Egedal”. I budgetterne for 2016 og 
frem er løn reduceret 2,0 mio. kr., den øvrige drift er forøget med i alt 3,5 mio. kr., når der ses bort fra 

overførslerne fra 2014, og indtægterne er forøget med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2015. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Tabel 2 viser nettodriftsbudgettet for Materielgårdens fire områder. Der er ingen ændringer i budgetterne 
i perioden 2016 – 19, men væsentlig forskel på budgetterne fra 2015 til 2016 på tre af områderne. De 

væsentligste begrundelser for det er: På Drift – grøn er det forøgelsen af indtægten med 1,7 mio. kr., på 
Drift – sort er der en reduktion i 2016, som er begrundet i den ovennævnte overførsel fra 2014 til 2015. 

På Øvrig drift – bygninger og veje er der budgetlagt med en forøgelse på 1,5 mio. kr., som hovedsagelig 
skal anvendes til asfalt- og øvrige belægninger.  
 
  

Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet Materielgården fordelt på løn, øvrig drift og 

indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Materielgården

Løn 18.155 16.156 16.156 16.156 16.156

Øvrig drift 18.563 20.539 20.539 20.619 20.619

Udgifter totalt 36.718 36.695 36.695 36.775 36.775

Indtægter totalt -8.458 -10.151 -10.151 -10.151 -10.151

Fagområdets nettobevilling i alt 28.261 26.544 26.544 26.624 26.624

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Nettodriftsbudget for fagområdet Materielgården fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Materielgården

Drift - grøn 10.431 8.259 8.259 8.259 8.259

Drift - sort 10.454 9.204 9.204 9.204 9.204

Øvrig drift - bygninger og veje 3.230 4.875 4.875 4.955 4.955

Vintertjeneste 4.146 4.206 4.206 4.206 4.206

Fagområdets nettobevilling i alt 28.261 26.544 26.544 26.624 26.624

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 
budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På Materielgårdens ramme betyder det, at der udvides med 147.000 kr. årligt vedrørende vedligeholdelse 
og vintertjeneste på veje overtaget af Vejdirektoratet, samt 80.000 kr. fra 2018 til vedligeholdelse af 

Supercykelstien fra Stenløse til Jyllinge. Under effektivisering for Materielgården tilført 34.000 kr. årligt, 
så rengøringsbudgettet svarer til de nye indgåede rengøringskontrakter. 
 
I Materielgårdens driftskoncept ”Ny drift – et smukkere Egedal” ligger en effektiviseringsgevinst på 1,6 

mio. kr. i 2015. De 800.000 kr. er lagt i kassen forlods. De resterende 800.000 kr. kan investeres i yder-
ligere effektiviseringstiltag. Tiltagene bliver formuleret med inddragelse af borgere og politikere, og der 
træffes beslutning på udvalgsmøder i november 2015. Det kan indebære, afhængig af arten af effektivi-

sering, at dele eller hele summen skal overføres til budget 2016. 
 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætninger 

1. Vinterberedskab 
 

Udgifterne til vinterberedskabet er vejrafhængigt, og derfor ikke muligt at 
forudsige på forhånd. 

2. Lapning af slag-

huller 

Udgifterne til lapning af slaghuller, er vejrafhængigt og derfor ikke muligt at 

forudsige. Ofte, men ikke nødvendigvis, hænger de øgede udgifter sammen 
med en hård vinter. 

  

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  - Hvordan fordeler beløbene sig? (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Materielgården 8.86.95 CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektiratet - 

Vintertjeneste Løn

CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektiratet - 

Vedligeholdelse i øvrigt

Øvrige udgifter 147 147 227 227

CTM-16-03 A Afledt drift af 

anlæg - Supercykelsti 

Stenløse St til Jyllinge Indtægter

Total udvidelse: 147 147 147 147

Effektivisering

Materielgården 8.86.95 Rengøring Løn

Øvrige udgifter 34 34 34 34

Indtægter

Total effektivisering: 34 34 34 34
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 
Materielgårdens lønudgift er højere i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig ferie-
godtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge, samt i november og december, på grund af. forventet udbeta-

ling af overarbejde i forbindelse med vinterberedskabet. 

 
Øvrige udgifter 
Fra marts måned stiger udgifterne til den øvrige drift på grund af forøgelse af aktiviteter vedrørende 
såvel grønne arealer som vedligeholdelse af bygninger og veje. Fra august til oktober måned stiger 
udgifterne yderligere på grund af udgifter i forbindelse med vintervedligehold. Udgifterne falder fra 

oktober til december, idet der nu ikke er de store udgifter vedrørende grønne arealer og til veje. 

 
Indtægter 
Samtlige af Materielgårdens indtægter kommer fra området Drift-grøn. 
Materielgårdens indtægter kommer fra andre centre, indtægternes størrelse og placering på året, er 
derfor afhængig af, hvornår opgaverne bestilles og bliver faktureret. Der forventes at blive faktureret 

knap 1 mio. kr. i april, oktober og december. Den store indtægt i juni er begrundet i, at det er aftalt 
med kommunens institutioner, der har indgået aftale om den udvendige vedligeholdelse med Materiel-
gården, faktureres for hele året i denne måned. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Drift-grøn 
Udgifterne til den grønne drift er primært fordelt over vækstsæsonen, fra april til oktober. Udgifterne er 
dog mindre i juli måned på grund af sommerferie. 
 
Drift-sort 
Udgifterne til den sorte drift er primært fordelt forår og sensommer. Denne fordeling skyldes, at der i 

foråret udføres renoveringsarbejder efter vinteren. I sensommeren udføres normalt planlagte renove-
ringsopgaver. 
 
Bygninger og veje 
Udgifterne til bygninger og veje er ligesom den grønne drift hovedsageligt i perioden april til oktober, 
dog med en mindre udgift i sommerferiemåneden. 

 
Vintertjeneste 
De store udgifter til vintertjenesten ligger naturligvis i vinterperioden – oktober til marts, dog med en 
større udgift i august begrundet i klargøring/vedligehold af maskinel og redskaber til vintervedligehol-
delsen. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 
 

Drift grøn 
Materielgårdens indtægter kommer alene fra Drift-grøn, se bemærkningerne vedrørende indtægter til 
figur 1. 
 
Drift sort, Bygninger og veje samt vintertjeneste 

Der er ingen indtægter på disse områder. 

 

3.4 Risici 
 
Materielgårdens ’s største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Vinterbered-
skabet 

 

Vinteren kan blive mildere 
eller hårdere, end der er 

budgetteret med. Der er 
budgetteret efter en for-
holdsmæssig mild vinter. 

Omkostnin-
gerne kan 

stige med op 
til 100 %, 
hvilket svarer 
til 4 mio. kr. 

  

2. Lapning af 

slaghuller 

Slaghuller opstår hovedsa-

gelig som følge af vejret, 
primært i vinterhalvåret. Der 
er budgetteret med en gen-
nemsnitsvinter.  

Omkostnin-

gerne kan 
stige med op 
til 50 %, hvil-
ket svarer til 
ca. 2 mio. kr. 

  

3. Stikledninger Tilstanden af stikledningerne 

i kommunen er ukendt. Der 
er igangsat et arbejde for at 
dokumentere og registrere 
tilstanden. Efterfølgende 

udarbejdes en renoverings-
/vedligeholdelsesplan. 

Da tilstanden 

pt. er ukendt 
kan der ikke 
siges noget 
om beløbs-

størrelse. Det 
kan dog hur-
tigt blive en 

udgift på flere 
millioner. 

  

 

4. Driftsbudget for Materielgården pr. område 
4.1 Materielgården 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat og ledere 2016 

 
Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Teknik og Miljø 
Natur, miljø og vej 
 

1. Natur, miljø og vejs primære opgaver 
Primære aktiviteter 

 Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø. 

 Miljøbeskyttelse: Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og batteri-
er.   

 Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af 

bjørneklo, Gate 21, vandplan, varme/energiplan og strategiske mål. 

 Skadedyrsbekæmpelse: Rottebekæmpelse. 

 Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering og vejafvanding. 

 Belægninger: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag. 

 Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering. 

 Busdrift: Kollektiv trafik. 

 

2. Resultatmål 
 Kystsikring i Tangbjerg (fagområde Skov og vandløb) 

 Vandindvindingstilladelser (fagområde Planlægning og tilsyn) 

 Prioriterede vej og stivedligeholdelse i en 4-årig periode i forbindelse med nyt udbud på vejområ-

det. (fagområdet Kommunale veje) 

 Udarbejdelse af digital spildevandsplan (fagområde Planlægning og tilsyn) 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdet Natur, miljø og 

vejs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets drifts-

budget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områ-

der/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 

Tabel 1 Driftsbudget for fagområdet Natur, miljø og vej fordelt på løn, øvrig drift

og indtægter

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Natur, miljø og vej

Løn 827 827 827 827 827

Øvrig drift 48.015 43.044 48.083 36.704 36.704

Udgifter totalt 48.843 43.872 48.910 37.531 37.531

Indtægter total -511 -511 -381 -381 -381

Fagområdets nettobevilling i alt 48.331 43.360 48.529 37.151 37.151

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. august 2015 (i 2016-priser) 

 
Uddybende forklaring af variationerne over årene i budgettet:  

 Skov og vandløb: I 2015 og 2016 er der i budgettet afsat 300.000 kr. til klimatilpasning i Stenløse 

og Smørum, herefter reduceres budgettet tilsvarende 

 Planlægning og tilsyn: Fra 2016 er der ikke afsat budget til varme- og energiplan samt strategiske 
mål svarende til 610.000 kr. 

 Belægninger: Det blev besluttet ved budgetvedtagelsen for budget 2014-17 at tilføre vedligeholdel-

se af veje 5 mio. kr. i 2014 og 2015 og 7 mio. kr. i 2016 og 2017. Ved budgetvedtagelsen for bud-
get 2016-19 blev der reduceret med 3 mio. kr. i 2016. Budgettet fra 2018 er reduceret til det op-
rindelige budget prisfremskrevet 

 Brorenovering: Budget 2015 udgøres af overført mindre forbrug på de betingede driftsmidler til bro-

renovering fra 2014 på 1,4 mio. kr. plus uændret driftsbudget på 0,5 mio. kr. I 2016 og 2017 er 
der i budgettet afsat ekstra 2,7 mio. kr. årligt til brorenovering, som bortfalder fra 2018. 

 Busdrift: Fra 2015 til 2016 reduceres busdrifts budget med 3,2 mio. kr. I 2017 øges budgettet med 

1,7 mio. kr., idet Movia har tabt en retssag til Metroselskabet og DSB om måden at afregne passa-
gerindtægter på, som kommunerne skal betale i 2017.  

 

 
 

Tabel 2 Nettodriftsbudget for fagområdet Natur, miljø og vej fordelt på områder

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Natur, miljø og vej

Skov og vandløb 2.900 2.893 2.590 2.590 2.590

Miljøbeskyttelse 1.115 1.055 1.055 1.055 1.055

Planlægning og tilsyn 2.810 1.503 2.195 2.195 2.195

Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0

Kommunale veje 9.446 8.885 8.935 8.935 8.935

Belægninger 9.382 8.218 11.218 4.309 4.309

Brorenoveringer 2.007 3.309 3.309 570 570

Busdrift 20.671 17.496 19.226 17.496 17.496

Fagområdets nettobevilling i alt 48.331 43.360 48.529 37.150 37.150

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  - Hvordan fordeler beløbene sig? (2016-pris)

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Natur, miljø og vej 8.86.97 CTM-16-101 D: 

Bjørneklosbekæmpelse Løn

CTM-16-102 D: Signalan-

læg Øvrige udgifter
-3.742

CTM-16-103 D: Vandforsy-

ningsplan

CTM-16-104 D: Naturpleje Indtægter

CTM-16-105 D: Slidlag og 

vedligeholdelse af veje, 

stier m.v.

Total reduktion: -3.742 0 0 0

Udvidelse 

Natur, miljø og vej 8.86.97 CTM-16-01 D: Veje 

overtaget fra 

Vejdirektiratet - 

Vejbelysning Løn

Øvrige udgifter 3 3 3 3

Indtægter

Total udvidelse: 3 3 3 3
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 

budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På Natur, miljø og vejs ramme betyder det, at der reduceres med ca. 3,7 mio. kr. i 2016. Der reduceres 
med 3,0 mio. kr. på slidlag og vedligeholdelse af veje, 0,5 mio. kr. på bjørneklosbekæmpelse, 142.000 
kr. på vandforsyningsplan og 50.000 kr. på henholdsvis signalanlæg og naturpleje. 
Herudover udvides der med 3.000 kr. i hvert af årene til belysning af de veje, der er overtaget fra vejdi-

rektoratet. 
 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 
 

 

Forudsætning 

1. Busdrift Busdriften bestilles for et år ad gangen. Der udestår ændringer i busdriften, 
der skal gennemføres sammen med nabokommunerne. Midlerne til dette er 
effektiviseret i busdriften og lagt i kassen i 2014 og 2015, men der forventes 
en sag om bevilling af yderligere midler i 2017.  

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i  

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
I fagcenteret indgår der kun løn til åmændene, svarende til et beløb på 820.000 kr. Udgiften er kon-
stant over året, på nær en mindre stigning i april og maj måned på grund af henholdsvis udbetaling af 
særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. 

 
Øvrige udgifter 

Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af belægningsindsatserne og brorenoverin-
gerne med forøget forbrug i juni og oktober. 

 
Indtægter 
Indtægterne består alene af rottebekæmpelse, og hele beløbet indgår via skattebilletten i januar må-
ned. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Vandløb 
Udgifterne på vandløbsområdet er knyttet til vækstsæsonen og grødeskæringsindsatserne. Udgifterne 

varierer med forøget indsats i foråret og derfra jævnt stigende omkostninger resten af året som konse-
kvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. 
 
Miljøbeskyttelse 
Omkostningerne er af mindre betydning beløbsmæssigt og er afhængig af uforudsete udgifter til miljø-
beskyttelse. 
 

Planlægning og tilsyn 
Herunder rubricerer indsatserne på naturområdet og dermed også den omkostningstunge bekæmpelse 
af bjørneklo. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret, der følger bekæmpelses deadlines og 
derfra er jævnt stigende resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirknin-
ger. 

 
Skadedyrsbekæmpelse 

Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er fordelt lige over året med 1/12-del pr. måned. 
 
Kommunale veje 
Udgifterne til de kommunale veje dækker over: Vejbelysning, trafiksikkerhed og vejafvandingsbidrag. 
Udgifterne fordeler sig jævnt over året, dog betales vejafvandingsbidraget i februar måned (ca. 1,2 
mio. kr.). 

 
Belægninger 
Arbejdet med asfaltbelægning planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forven-
tet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. 
 
Brorenoveringer 
Arbejdet med brorenoveringer planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forven-

tet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. 
 

Busdrift 
Til busdriften betales der månedsvis, så udgiften er her fordelt med 1/12-del pr. måned. 
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Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Skadedyrsbekæmpelse 
Indsatsen finansieres ved takster, der indbetales via ejendomsskatten. Disse indgår i januar måned. 
 
Miljøbeskyttelse 

Herudover er der budgetlagt med en lille gebyrindtægt i oktober måned for virksomheders betaling for 
udført miljøtilsyn.  
 
Vandløb, Planlægning og tilsyn, Kommunale veje, Belægninger, Brorenoveringer samt Bus-
drift 
Der budgetlægges ikke med indtægter på disse områder. 

 
3.4 Risici 
 
Her beskrives fagområdets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 
 

 

Ansvarlig 

1. Vejafvan-
dingsbidrag 

Bidraget er opdelt som en 
gennemsnitspris og kan 

derfor variere over årene. 

+/- 0,5 mio. 
kr. 

  

2. Movia Movias regnskab foregår to 
år forskudt. Afhængig af 
brændselspriser, antal pas-
sagerer, udbud mv. kan der 
blive tale om både en tilba-

gebetaling og en restbeta-
ling.  

+/- 2 mio. kr.   

 

4. Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. område 
 

4.1 Natur, miljø og vej 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Natur, miljø og vej 2016 

 
Der findes ikke styringsrelevante aktiviteter på denne ramme. 
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Center for Teknik og Miljø 
Anlæg 

 
1 Anlægsbudget 
1.1 Anlægsbudget 

 
Tabel 1 viser Center for Teknik og Miljøs anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser           

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.august 2015 (i 2015-priser) 

  

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Brugerfinansieret

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 5.000 15.240 0 0 0

Udgifter totalt 5.000 15.240 0 0 0

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Brugerfinansieret nettobevilling ialt 5.000 15.240 0 0 0

Skattefinansieret

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 7.395 39.950 9.989 14.526 0

Udgifter total 7.395 39.950 9.989 14.526 0

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Skattefinansieret nettobevilling ialt 7.395 39.950 9.989 14.526 0

Centerets nettobevilling i alt 12.395 55.190 9.989 14.526 0

Tabel 1 

Anlægsbudget for Center for Teknik og Miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1.2 Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
 
Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser           

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.august 2015 (i 2015-priser) 

 

Brugerfinansierede område: 

1.2.1 Teknik- og Miljøudvalget 
1.2.1.1 Affaldsplan 2013 - 2024 
Projekt 161002 Affaldsplan 2013 - 2024 - Dagrenovation 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen 2013 – 2024 og de bevillings-
mæssige anlægsinvesteringer på i alt 24 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24 mio. kr. er fordelt på projek-
terne 161002 ”Affaldsplan 2013 – 2024 Dagrenovation” med 12 mio. kr. og 165002 ”Affaldsplan 2013 – 

2024 Genbrugsstationer” med 12 mio. kr. 
Af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på 12 mio. kr., er der for 2014 frigivet anlægsbevilling på 4 
mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2015 er ikke frigivet. 
Det under projektet afsatte beløb på 4 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015, skal anvendes til udskiftning 
af affaldsbeholderne i budgetår 2014 og 2015. Udskiftningen af beholderne vil ske i etaper, og der vil 
sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne om udskiftningen. Borgerne tilbydes at beholde de 
gamle beholdere eller få dem afhentet og sendt til genanvendelse. Der er flyttet ca. 4 mio. kr. fra 2015 til 

2016 
 

Projekt 165002 Affaldsplan 2013 - 2024 - Genbrugsstationer 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2013 affaldsplanen 2013 – 2024 og de bevillings-
mæssige anlægsinvesteringer på i alt 24 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 24 mio. kr. er fordelt på projek-
terne 161002 ”Affaldsplan 2013 – 2024 Dagrenovation” med 12 mio. kr. og 165002 ”Affaldsplan 2013 – 

2024 Genbrugsstationer” med 12 mio. kr.  
Det afsatte rådighedsbeløb er fordelt med 2 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbet er 
ikke frigivet. 
Det under projektet afsatte beløb på 2 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016, skal anvendes til indsam-
lingsordning. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan ordningen skal være. Overordnet set er der to 
muligheder enten en henteordning, hvor affaldet hentes hos den enkelte husstand eller en bringeordning, 
hvor den enkelte husstand bringer deres affald til et opsamlingssted. Projektet sættes i gang i 2015. Der 

er flyttet ca. 1 mio. kr. fra 2015 til 2016. 

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Teknik og Miljø

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Teknik og Miljø

Brugerfinansieret

Teknik- og Miljøudvalget

Affaldsplan 2013-2024

       161002 Dagrenovation 4.000 4.064 0 0 0

       165002 Genbrugsstationer 1.000 11.176 0 0 0

Brugerfinansieret i alt 5.000 15.240 0 0 0

Skattefinansieret

Teknik- og Miljøudvalget

888880 Egedal Bydel

           03 Byggemodning 259 15.951 0 0 0

071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 875 0 0 0

002044 Byggemodning Dyvelåsen

            i Smørumnedre
1.980 16.029 9.989 8.057 0

211002 Signalanlæg i Smørum 0 1.856 0 0 0

222027 Prioriterede cykelstier 5.156 5.239 0 0 0

222029 Supercykelsti Stenløse St. Jyllinge 0 0 0 6.469 0

Skattefinansieret i alt 7.395 39.950 9.989 14.526 0

Fagcentrets anlægsbudget i alt 12.395 55.190 9.989 14.526 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Skattefinansieret område: 

1.2.2 Teknik- og Miljøudvalget 

 
Af de midler der er afsat til budget 2015 er det usikkert om 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse-

Slagslunde bliver færdig i 2015. Administrationen afventer en afgørelse fra Naturfredningsnævnet. Der er 
pr. september 2015 ikke sat dato på et møde i Fredningsnævnet. 

 
Projekt 888880 Egedal Bydel 
03 Byggemodning 
I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at afsætte 15,9 mio. kr. i 2016 til at gennemføre bygge-

modning af fire stor-parceller i det stationsnære område i Egedal By. 
På Byrådsmøde den 24. september 2014 blev det besluttet at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 
0,4 mio. kr. til opstart af byggemodningen i 2014. 
 
Projekt 071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev der afsat rådighedsbeløb på 0,875 mio. kr. til Kystbe-
skyttelse i Tangbjerg i 2016 

 

Projekt 002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 
I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at gennemføre byggemodning af Dyvelåsen i Smørumned-
re, som drejer sig om parcelhusudstykning af ca. 57 grunde på et 10 ha stort område i den sydvestlige 
del af Smørumnedre. Området ligger i direkte forlængelse af den eksisterende vej Dyvelåsen og får til-
kørsel herigennem. Kommunen ejer selv størstedelen af det berørte areal, men det vil blive nødvendigt at 

erhverve jord fra en nabo. 
Byggemodningen foregår i takt med at grundene sættes til salg i årene 2015-2018. Det betyder, at udgif-
terne ligeledes skal fordeles over disse år. Byggemodningen forventes i alt at koste 35,5 mio. kr. Beløbet 
er fordelt med 5,5 mio. kr. i 2015, 12,3 mio. kr. i 2016, 9,8 mio. kr. i 2017 og 7,9 mio. kr. i 2018. 
Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. Der er flyttet midler på ca. 3,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. 
 
Projekt 211002 Signalanlæg i Smørum 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2016 til 
trafiksignalanlæg ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. 
 
Projekt 222027 Prioriterede cykelstier 
I budgetaftalen for 2013 - 2016 er der afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til cykelstier. Byrå-

det prioriterede på deres møde den 25. februar 2015 at etablere en cykelsti ved Farumvej. Det er pr. 
september 2015 usikkert om administrationen når at gennemføre de nødvendige lodsejersamtaler tids 

nok til at forbruge hele det afsatte beløb i 2015. 
 
Projekt 222029 Supercykelsti Stenløse St. – Jyllinge 
I budgetaftalen for 2016 – 2019 er der afsat 6,469 mio. kr. i 2018 til anlæg af en supercykelsti mellem 
Stenløse og Jyllinge. Vejdirektoratet bidrager med 4,312 mio. kr. fra supercykelstipuljen. I tilsagnet fra 
VD fremgår det, at stien skal være etableret i 2017. Administrationen skal derfor ansøge Vejdirektoratet 

om at etablere supercykelstien i 2018. Stien etableres i samarbejde med Roskilde Kommune, som også 
har fået tilsagn om midler til etablering i 2017. 
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Tabel 3 giver en oversigt over de økonomiske konsekvenser af reduktioner og udvidelser på baggrund af 

budgetaftalen, ”Parat til fremtiden” og effektiviseringer på Center for Teknik og Miljøs område for 2016 -
2019. 
På Anlæg betyder det, at der reduceres med i alt 8,4 mio. kr. i 2017, der omhandler byggemodning Væ-
rebro Erhvervsområde. Der udvides med ca. 0,9 mio. kr. til kystbeskyttelse i Tangbjerg i 2016, og ca. 6,5 
mio. kr. på anlæggelse af en supercykelsti fra Stenløse St. til Jyllinge i 2018. 
 

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på anlæg

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Anlæg CTM-16-05 A: 

Byggemodning Værebro 

Erhvervsområde Løn

Øvrige udgifter -8.405

Indtægter

Total reduktion: 0 -8.405 0 0

Udvidelse 

Anlæg CTM-16-02 A 

Kystbeskyttelse Tangbjerg Løn

CTM-16-03 A  Anlæggelse 

af  Supercykelsti Stenløse 

St til Jyllinge
Øvrige udgifter 875 6.469

Indtægter

Total udvidelse: 875 6.469

284



Budgetnotat 2016-19  Center for Ejendomme og Intern Service 

 

 

Center for Ejendomme og Intern Service 
 

1 Centerets formål 
Formål: 

 Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer 

samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern råd-
husservice, udlejning, køb og salg. 

Centerets primære opgaver er: 

 Rådgivning, projektering og gennemførsel af større anlægsarbejder og renoveringsprojekter. 

Energioptimering og –styring. Køb og salg af fast ejendom, forpagtninger, udlejninger, forsikring 
og risikostyring. Drift af de kommunale bygninger herunder rengøring.     

Politiske udvalg: 

 Planudvalget og Økonomiudvalget 

 
2 Strategi og resultatmål 

 Centeret vil være professionelle og effektive, så brugerne i højere grad kan fokusere på deres 

kerneopgaver og bruge mindst mulig energi på ejendomsadministration. 

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

 Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at bygge, drifte, vedligeholde 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 ar-
bejdsglæde og effektivitet.   

 
Særlige fokusområder:  

 Drift af det nye rådhus og sundhedscenter 

 At optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger.  

Finansielle mål:  Budgetoverskridelse på maksimalt 2 % 

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 

3 Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser Center Ejendomme og Intern Services bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser) 

 

Beløb i 1000 kr. Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Løn 22.830 23.734 23.734 23.734 23.734

Øvrige udgifter 78.911 76.870 82.752 82.752 78.016

Udgifter totalt 105.148 100.604 106.486 106.486 101.750

Indtægter totalt -3.407 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169

Centerets nettobevilling i alt 101.741 97.435 103.317 103.317 98.581

Tabel 1 Driftsbudget for Center Ejendomme og Intern Service fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo aufust 2015 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo aufust 2015 (i 2016-priser) 

 
Driftsbudgettet er reduceret på rammen for Forsikringer og risikostyring, idet beredskabet effektiviseres i 

forbindelse med, at det udskilles i et tværkommunalt selskab. Desuden er der reduceret på intern 

services ramme i forbindelse med energieffektiviseringer. 
 
Nedenstående omprioriteringer indgår i budgettet.   
 

 
 

 

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service fordelt på udvalg

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
1. Center for CEI

Økonomiudvalget 28.862 29.879 29.879 29.879 29.879

Planudvalget - PU 72.879 67.555 73.437 73.437 68.701

Centrets nettobevilling i alt 101.741 97.435 103.317 103.317 98.581

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Fælles administration 24.825 27.065 27.065 27.065 27.065

Intern Service 58.701 53.490 59.372 59.372 54.636

Forsikringer og risikostyring 18.215 16.880 16.880 16.880 16.880

Centerets nettobevilling i alt 101.741 97.435 103.317 103.317 98.581

Tabel 3 Driftsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service fordelt på rammer

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 4: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Ejendomsdrift - idrætsanlæg CPK16-05A Renovering og 

modernisering af Ølstykke 

svømmehal i 2016

Løn: 0 0 0 0

Øvrige udgifter: -500 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

Total reduktion: -500 0 0 0

Ejendomsdrift - skoler CEI16-101 D 

Ejendomsvedligeholdelse

Løn: 0 0 0 0

Øvrige udgifter: -2000 0 0 0

Indtægter: 0 0 0 0

Total reduktion: -2000 0 0 0

Udvidelse 

Ejendomsdrift - 

administrationsbygninger

CEI16-02 D: Drift af 

Stenløse Kulturhus
Løn: 

0 0 0 0

Øvrige udgifter: 829 829 829 829

Indtægter: 0 0 0 0

Total udvidelse: 829 829 829 829

Effektivisering

Løn: 0 0 0 0

Øvrige udgifter: 0 0 0 0

Indtægter: 0 0 0 0

Total effektivisering: 0 0 0 0
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Bygningsdriftsareal 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. 
 

2. Funktionsændringer 

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 udvidelse af antal-
let af flygtninge, der kommer til kommunen. 

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 fore-

komme akutte opståede skader, der vil være mere omkostningsfulde set i 
forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 

4. Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, 

forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 

 

 
 

Løn 
Fordelingen af løn i 2016 forventes samlet set at være jævn henover året, på nær et udsving i april 
måned, når der udbetales særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 
 
Øvrige udgifter 

Øvrig drift forventes samlet at være jævnt fordelt på nær et højere aktivitetsniveau i starten af året. 
Dette skyldes, at eksempelvis betaling af forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse 
falder først på året. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for 2016 

 

 
 
Indtægter 

Indtægter forventes at variere henover året og samlet set med et højere indtægtsniveau i starten af 

året. Dette er baseret på indtægts-fordelingen i 2015. 

 
3.4 Risici 
 
Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Egedal Kom-
mune har en 
ældre byg-
ningsmasse 

Der er en ældre bygnings-
masse i Egedal Kommune, 
hvilket udgør en risiko for 
akutte og dyre skader, der 
optager en del af budgettet 
for bygningsvedligeholdelse. 
 

Fordelingen af akutvedlige-
hold og planlagt vedligehold 
er 70% akut og 30% plan-
lagt vedligehold. 
  

 I forbindelse 
med ”Parat til 
fremtiden” er 
der sat et pro-
jekt i gang om 
energioptime-
ring af tekniske 

anlæg, der som 
målsætning har 
at minimere 
vedligeholdel-
sesomkostnin-
gerne samt de 
akutte skader 

på de tekniske 
anlæg. 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

2. Energi: 
Solcelleanlæg 
- Årsnet-

tomålerord-
ningen og af-
regning af 
merkapacitet 

Årsnettomålerordningen - 
Energistyrelsen har afvist 
samtlige kommuners ansøg-

ninger om dispensation fra 
kravet om at udskille solcel-
leanlæg i selvstændige sel-
skaber. Forudsætningen for 
investeringer i en række 

større solcelleanlæg har 
været forventningen om, at 

få dispensation for nye sol-
celleanlæg, der er etableret i 
forbindelse med større reno-
vationsarbejder (eksempel-
vis nyt tag). Hvis kommu-
nerne skal udskille anlægge-
ne i selvstændige selskaber 

vil det få en betydelig drifts-
økonomisk påvirkning. 

1 mio. kr. i 
2016 og i de 
efterfølgende 

år. 

Eventuelt juri-
diske tiltag. 
Anke afgørelse 

til Energiklage-
nævnet. 

Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

-270

-265

-260

-255

-250

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Indtægter
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4 Anlægsbudget 
4.1 Anlægsbudget 
Tabel 5 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 27.5.2015 (i 2016-priser) 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. august 2015 ( i 2016 priser) 

 
For uddybning se anlægsbilag.  

 

4.2  Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
 
De primære anlægsinvesteringer 

Investering Beskrivelse 

1. Ejendomsvedligeholdelse Projekt 650031 Der er i 2016 afsat 18,2 mio. kr. til ejendomsrenovering 
og vedligeholdelse, hvoraf de 8,4 mio. kr. er tilført fra Solcelleanlæg – 
fase 2, jf. Byrådsbeslutning 27. august 2014. Der er tilført 3 mio. kr. i 

2016 ved en omplacering fra drift.  

2. Energistyring 2012-
16/2017-20 

Projekt 650032 Energistyring/besparelse 2012-16 
Projektet er en fortsættelse af tidligere projekt om energiledelse, og 
projektet fortsættes i nyt projekt 650034 Energistyring/besparelse 
2017-20. Under projektet er ansat en energikoordinator til varetagelse 

af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Ejendomsvedligeholdelse 6.707 18.244 6.814 6.814 6.814

Energistyring 6.266 6.415 6.416 6.416 6.416

Ejendomsrenovering - skole 1.776 2.192 2.192 0 0

Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 1.776 2.192 2.192 0 0

Salg af Smørum rådhus -19.552 -1.314

Salg af Ølstykke rådhus 1.000 -19.251 0 0 0

Egedal rådhus og parkeringsløsning 0 6.433 0 0 0

Rakapitalisering af Egedal fjernvarme 1.321

Kvalitetsfondsprojekter 0 0 6.616 6.616 6.616

Nedrivning af kommunale ejendomme 0 508 0 0 0

Plejeboliger og Sundhedscenter 0 331 0 0 0

Parat til fremtiden 0 2.032 0 0 0

Øvrige

Fagcenterets anlægsbudget i alt -2.027 19.102 24.230 19.847 19.847

Tabel 5 Anlægsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 6 Anlægsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Økonomiudvalget -18.552 -12.303 0 0 0

Social og Sundhedsudvalget 0 331 0 0 0

Planudvalget 16.525 31.075 24.230 19.846 19.846

Centerets nettobevilling i alt -2.027 19.102 24.230 19.847 19.847

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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4.3 Periodiseret anlægsbudget 

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget  

 

 
 

 

 
 
Periodiseret anlægsbudget 

1. Salg Salg af Ølstykke rådhus er budgetlagt i marts.  

2. Øvrige poster Øvrige poster er budgetlagt med ekstra tyngde i betalingerne i marts, 
august, november og december. 
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Fælles administration 
 

1. Fælles administrations primære aktiviteter 
Primære aktiviteter: 

 I gruppen fast ejendom, forsikring og administration er de primære aktiviteter køb og salg af fast 
ejendom, forpagtning, udlejning samt diverse administrative opgaver.  

 I gruppen byg, teknik og energi er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og udførsel af 

større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energioptimering og 
–energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret.  

 

2. Resultatmål 
 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 

mål: 

 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles Administrations budget fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante bud-
getniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 
 

1. Omkostninger til 
løn og fælles ad-
ministrative un-
derstøttende 
funktioner på de 
øvrige fagområder 

Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejen-
domme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse 
af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, 
som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdriven-
de.  
 

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

CEI-fælles administration

Løn 22.830 23.734 23.734 23.734 23.734

Øvrige udgifter 1.995 3.330 3.330 3.330 3.330

Udgifter totalt 24.825 27.065 27.065 27.065 27.065

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

CEI-fælles administration nettobevilling i alt 24.825 27.065 27.065 27.065 27.065

Tabel 1 Driftsbudget for Fælles administration fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
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3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 

 

 
 

Løn 
Lønudgifterne er periodiseret med 1/12-dele på nær april måned, hvor særlig feriegodtgørelse udbeta-

les. 
 
Indtægter 
Indtægter fra blandt andet leje falder i 1/12-dele. 

 

3.4 Risici 
 
Her beskrives fælles administrations største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Lønbudget Nye opgaver samt udvidelse 
af eksisterende opgaver, 
som eksempelvis intensive-
ring af køb og salgsopgaven 

vil være udgiftsdrivende. 

  Center for Ejen-
domme og In-
tern Service 

 

4. Driftsbudget for Fælles Administration 
 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Fælles Administration 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Fælles Administration 2016 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Fælles Administration 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Fælles admini-
stration 

Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i 2015. 

2. Fælles admini-
stration – ejen-
domme 

Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i 2015. 
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Tabel 2 Aktivitetsbudget for fællesadministration

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

CEI-fælles administration

Fælles administration 12.999

Fælles administration - ejendom 14.065

292



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Ejendomme og Intern Service 

  Fælles administration 

 

 

4.1.2  Periodiseret budget for Fælles Administration 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Fælles administration 
Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. 
 
Fælles administration - ejendomme 
Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. 
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Intern Service 
 

1. Intern Service’s primære opgaver 
De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funk-
tionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug samt kom-
munens rengøringsfunktion. Desuden varetages vedligeholdelse af udenomsarealer.  

 

2. Resultatmål 
 Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed.  

 At øge andelen af kloge m2.  

 Fastholdelse af kommunens realkapital.  

 Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau 

mellem 2,5 – 3,5.  

 Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb skal reduceres med 20 % 

inden 2020.  

 En reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på 20 – 25 % i perioden 2007 

– 20. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 
 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Intern Service’s budget fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante 
budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Intern service

Løn: 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 61.875 56.299 62.181 62.181 57.445

Udgifter totalt 61.875 56.299 62.181 62.181 57.445

Indtægter totalt: -3.174 -2.809 -2.809 -2.809 -2.809

Intern Service nettobevilling i alt 58.701 53.490 59.372 59.372 54.636

Tabel 2 Driftsbudget for Intern Servicefordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Intern service

Ejendomsadministration (873) -856 -467 -467 -467 -467

Energi 34.951 33.332 33.332 33.332 28.596

Ejendomsdrift 24.606 20.624 26.506 26.506 26.506

Nettobevilling i alt 58.701 53.490 59.372 59.372 54.636
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3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Bygningsdriftsareal. Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 218.469 m2, samt et kæl-
derareal på 22.387 m2, der skal driftes. Jo større areal, der skal driftes, de-
sto mere omkostningsfuldt. 

2. Funktionsændringer 

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 udvidelse af antal-
let af flygtninge, der kommer til kommunen. 

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 fore-

komme akutte opståede skader, der ofte vil være mere omkostningsfulde set 
i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 

4. Energi På energiområdet er de primære drivere: energipriser/-aftaler, graddage, 
forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 

Løn 
Løn er placeret under CEI- fælles administration. 

 
Øvrige udgifter: 
Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver 
forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. 
 
Indtægter 

Der er ikke budgetlagt med indtægter. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Ejendomsadministration 
Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. 
 
Energi 
Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. 
 
Ejendomsdrift 

Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver 
forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

Ejendomsadministration 
Lejeindtægterne er periodiseret med 1/12-dele. 

 

Energi 
Der budgetteres ikke med indtægter. 
 
Ejendomsdrift 
Der budgetteres ikke med indtægter. 
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3.4 Risici 
 
Største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Ældre byg-
ningsmasse 

Bygningsmassen er ældre, 
hvilket indebærer, at byg-
ningerne er dyre at vedlige-
holde og, at de akutte ska-
der bliver flere og dyrere. 

 Fokus på tidligt at 
vurdere bygninger-
nes stand og vedli-
geholde i en priorite-
ret rækkefølge. 
 

I forbindelse med 
”Parat til fremtiden” 
er der sat et projekt 
i gang om energiop-
timering af tekniske 

anlæg, der som 
målsætning har at 

minimere vedlige-
holdelsesomkostnin-
gerne samt de akut-
te skader på de tek-
niske anlæg. 

Byg og Teknik 

2. Udvidelse af 
driftsareal 

En række aktivitetsændrin-
ger, der besluttes i øvrige 
centre har afsmittende 
driftsmæssig påvirkning på 
ejendomsområdet. Udvides 
antallet af m2, der skal drif-
tes, indebærer det en drifts-

økonomisk risiko, medmin-
dre det aktivitetsudvidende 
fagcenter har belyst de fulde 

driftsmæssige konsekvenser 
af udvidelserne. 

Afhænger 
af den 
konkrete 
driftsudvi-
delse. 

Særligt fokus på 
afledte driftsøkono-
miske konsekvenser 
af nye tiltag. 
 
Samarbejde om 
udvidelsesforslag. 

Egedal Kom-
munes fag-
centre 

3. Energi: 
Solcelleanlæg 
- Årsnet-
tomålerord-
ningen og af-
regning af 
merkapacitet. 

Årsnettomålerordningen - 
Energistyrelsen har afvist 
samtlige kommuners ansøg-
ninger om dispensation fra 
kravet om at udskille solcel-
leanlæg i selvstændige sel-
skaber. Forudsætningen for 

investeringer i en række 
større solcelleanlæg har 
været forventningen om, at 
få dispensation for nye sol-
celleanlæg, der er etableret i 
forbindelse med større reno-
vationsarbejder (fx. I forbin-

delse med nyt tag). Hvis 

kommunerne skal udskille 
anlæggene i selvstændige 
selskaber vil det få en bety-
delig driftsøkonomisk på-
virkning. Afregningsprisen 

vil falde fra 1,6 kr. pr. kWh 
til 0,6 kr. pr. kWh., hvis der 
ikke kan afregnes efter net-
tomålerordningen. Det bety-
der 1 kr. mindreindtægt pr. 
kWt 1 mio. kWt.  
 

1 mio. kr. i 
mindre-
indtægt. 
 

Eventuelt juridiske 
tiltag i form af klage 
til Energiklagenæv-
net. 

Center for 
Ejendomme 
og Intern Ser-
vice 
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4 Driftsbudget for Ejendomme og Intern Service pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Ejendomsadministration 

4.1.1 Aktivitetsbudget for ejendomsadministration 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsadministrationens område 
 

 
 
 

Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 
 

1. Ejendomsadministration Huslejeindtægter er budgetlagt ud fra indtægterne i 2015. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for ejendomsadministration  

 

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
Ejendomsadministration 

Indtægter og udgifter forventes at falde i 1/12-dele. 

 

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for Ejendomsadministration (873)

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Ejendomsadministration (873)

Ejendomsadministration (873) -467
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4.2 Energi 

4.2.1 Aktivitetsbudget for energi 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Energiområdet 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 
 

1. El Der er budgetlagt med 7,3 mio. kWh. Enhedspris er i gennemsnit 1,67 kr. pr. 
kWh., hvilket giver 12,2 mio. kr. 

2. Vand Der er budgetlagt med 50.300 m3 og en enhedspris er i gennemsnit 67 kr. pr. 
m3., hvilket giver 3,4 mio. kr. 

3. Varme Der er budgetlagt med 25,5 mio. kWh. Enhedspris er i gennemsnit 0,6 kr. pr. 
kWh., hvilket giver 15,3 mio. kr. Dertil kommer en fast afgift (fjernvarme) pr. 
m2 på ca. 3 mio. kr. 

 

4.2.2 Periodiseret budget for energiområdet 

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Energi 
Budgettet forventes at falde i 1/12-dele. 

 

  

Tabel 4 Aktivitetsbudget for Energi

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Energi

Energi 33.332
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4.3 Ejendomsdrift 

4.3.1 Aktivitetsbudget for ejendomsdrift 2016 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsdrifts område 

 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 
 

1. Ejendomsdrift Egedal Kommunes samlede bygningsmasse er opgjort til 218.469 m2. Der 
er afsat omkring 94,4 kr. pr. m2 til ejendomsdrift, hvilket er i alt 20,6 mio. 
kr. Budgettet er fordelt mellem skoler, dagtilbud, børn og unge, admini-
strationsbygninger, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Omkostnings-
fordelingen i forhold til drift af bygningsmassen vil løbende blive vurderet 

og justeret. 

  

Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ejendomsdrift

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Ejendomsdrift (m2 x kr. pr. m2) 

Ejendomsdrift - skoler 5.349

Ejendomsdrift - dagtilbud, børn 7.156

Ejendomsdrift - adm.bygn. 7.000

Ejendomsdrift - idrætsanlæg 406

Ejendomsdrift - biblioteker 370

Ejendomsdrift - kulturhuse 344

Tabel 6 Udmøntning af prioriteringsforslag 

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Ejendomsdrift - skoler CEI16-101 D Ejendomsvedligeholdelse I budgetaftalen for 2016 er budgettet til 

ejendomsvedligeholdelse i 2016 reduceret 

med 2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. 

Ejendomdsdrift - idrætsanlæg CPK16-05A: Renovering og modernisering 

af Ølstykke svømmehal i 2016

I budgetaftale 2016 indgår renovering af 

Ølstykke Svømmehal . Som en afledt 

konsekvens kan der spares på energi i 

CEI når hallen ikke er i drift. 

Udvidelse 

Ejendomsdrift - administration CEI16-02 D: Drift af Stenløse Kulturhus

I budgetaftale 2016 er afsat 0,829 mio. kr. 

til udgifter ved driften af Stenløse 

Kulturhus
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4.3.2 Periodiseret budget for ejendomsdrift  

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Ejendomsdrift – samtlige bygninger 
Budgettet til ejendomsdrift er fordelt således, at der i løbet af årets tre første måneder forventes at 
være et lavere omkostningsniveau, idet vedligeholdelsen af bygningsmassen planlægges. Dermed for-
ventes det resterende budget at blive anvendt i løbet af årets sidste 9 måneder.  
 

Der er højere udgifter til de større udvendige vedligeholdelsesarbejder i vintermåneder på grund af 
ekstra omkostninger til afdækning, mens renoveringsarbejderne er i gang, hvilket fører til højere aktivi-
tet fra marts til efteråret.  
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Forsikring og risikostyring 
 

1. Forsikring og Risikostyrings primære opgaver 
Primære aktiviteter: 

 Forestå sagsbehandlingen af alle forsikringsmæssige opgaver. Sikring af de kom-
munale bygninger med hensyn til adgangskontrol, tyverisikring, overvågning m.v. 
Desuden indgår betaling til beredskabet under dette område. 

 

2. Resultatmål 
Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er, at nedbringe antallet af forsikringsskader gennem 
udmøntning af kommunens nye forsikrings- og risikostyringspolitik. 
 

Finansielle mål: Reducere udgifterne i 2016 til forsikringsskader med 100.000 kr. i forhold 
til niveauet i 2014 (2 mio. kr.). 

Ikke-finansielle 

mål: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er Forsikring og Risikostyrings driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budget fordelt på løn, 
øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetni-
veauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

1. Antallet af skader, 
specielt glasska-
der, autoskader 
samt bygnings- 

og løsøreskader.  

Der var omkostninger for 2 mio. kr. i udbetalte forsikringsskader i 2014 på tre 
omkostningsfulde skadesområder: Glasskader, autoskader og bygnings- og 
løsøreskader. 
 

2. Udviklingen i an-
tallet af bygninger 
og m2, der forsik-
res. 

Aktivitetsændringer på de øvrige forsikringsområder slår igennem ved afgang 
eller tilgang af bygninger. Forsikringspræmien justeres efter en samlet vurde-
ring af ejendomsporteføljens sammensætning. 

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Forsikringer og risikostyring

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 18.448 17.240 17.240 17.240 17.240

Udgifter totalt 18.448 17.240 17.240 17.240 17.240

Indtægter totalt -233 -360 -360 -360 -360

Forsikringer og risikostyring i alt 18.215 16.880 16.880 16.880 16.880

Tabel 1 Driftsbudget for Forsikringer og risikostyring fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1– Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Løn er budgetlagt under Fælles Administration. 
 

Øvrige udgifter 
Der vil være en større aktivitet i starten af året, i det forsikringspræmien for kommunens samlede byg-
ningsmasse falder i starten af året, og som er justeret for til- og afgang af forsikrede bygninger (køb og 
salg). 

 
Indtægter 

Indtægter forventes i 1/12-dele. 

 

3.4 Risici 
 

Største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 

Område 

 

Beskrivelse 

 

Beløb 
 

 

Forebyggelse 

 

Ansvarlig 

1. Skadesudvik-
ling – glas, 

auto- og 
bygnings- og 
løsøreskader.  

Udbetaling af forsikringsska-
der for glas-, auto- og byg-

nings- og løsøreskader ud-
gør en betydelig skadesom-
kostning i kommunen, og et 
øget antal skader vil øge 
skadesomkostningerne. 

Omkostnin-
gerne på 2. 

mio. kr. i 
2014 forven-
tes reduceret 
med 15-25 % 
frem til 2018. 
Det svarer til 
325-475.000 

kr. 

Der bliver i 
2015 imple-

menteret nyt 
forsikringssy-
stem, der giver 
bedre rapporte-
ring af skades-
typer. 
 

Forberedelse af 
forsikringsud-
bud i forår 

2016. 

Center for Ejen-
domme og In-

tern Service 

2. De selv-

forsikrede 
områder 
samt områ-
der med høj 
selvrisiko 

Der er en selvrisiko på byg-

ningsskader på 100.000 kr., 
og nogle få store skader vil 
udgøre en væsentligt øget 
omkostning for kommunen. 
Selvrisiko for autoskader er 
10.000 kr., mens kommu-
nen er selvforsikret for glas-

skader. 

100.000 kr. 

pr. skade - 
bygn.- og 
løsøre. 
 
10.000 kr. pr. 
autoskade. 
 

Selvforsikret 
for glasska-
der. 

Der implemen-

teres nyt risiko-
styringssystem 
i løbet af 2015 
og 2016. 
 

Center for Ejen-

domme og In-
tern Service 

304



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Ejendomme og Intern Service 

  Forsikring og risikostyring 

 

3. Ny lovgivning 

ift. sikker-
hedsforan-
staltninger 
for bygninger 

På området for risikostyring 

vil ændringer i lovgivning, 
der regulerer i hvilket om-
fang, der eksempelvis skal 
opsættes ABA (automatiske 
brandalarmeringsanlæg) og 

lignende tekniske anlæg, 
påvirke udgiftsniveauet på 
området for risikostyring. 
 

 Opdaterede 

bygningsoplys-
ninger, så 
grundviden om 
sikkerheds-
teknisk stan-

dard på byg-
ningerne fore-
findes. 

Center for Ejen-

domme og In-
tern Service 

 

4 Driftsbudget for forsikring og risikostyring 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Forsikring og risikostyring 

4.1.1  Aktivitetsbudget for forsikring og risikostyring 2016 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for forsikring og risikostyring 

 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Beredskabet Betaling til det mellemkommunale selskab forventes at faldet i kvartalsvise 

betalinger. Budgettet er lagt med udgangspunkt i budgettet for 2015 og fra-
trukket 1,15 mio. kr. i effektivisering, som er Egedal Kommunes andel af ef-
fektiviseringsgevinsten som følge af aftalen om oprettelse af maksimalt 20 

beredskabsselskaber på landsplan. Der er placeret en negativ pulje som skal 
udlignes ved udmøntning af besparelser i CAS og CEI. Endelig kvalificering 
udestår. Puljen udgør 573,366 kr. i 2016, 509.466 kr. i 2017 og 573.366 kr. i 

2018 og 2019. 

2. Forsikringer Der betales en samlet præmiesum for kommunens bygningsmasse. Præmie-
summen justeres årligt som følge af til- og afgang af bygninger, der enten er 
købt eller solgt i løbet af det foregående år. 

3. Risikostyring Lovgivningsmæssige forhold justerer i hvor stort et omfang ABA-anlæg og 

andre tekniske anlæg er lovpligtige samt krav fra forsikringsselskaber. 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Forsikringer og risikostyring

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Forsikringer og risikostyring

Beredskab 4.835

Forsikringer 8.831

Risikostyring 3.214
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4.1.2  Periodiseret budget for forsikringer og risikostyring  

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Beredskab 
Betaling til det mellemkommunale selskab, der oprettes pr. 1. januar 2016 forventes betalt i 1/12-dele. 
 
Forsikringer 
Forsikringspræmien, der udgør størstedelen af budgettet betales i starten af året. 

 
Risikostyring 
Udgifterne falder i 1/12-dele. 
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Center for Ejendomme og Intern Service 
Anlæg 

 

1 Anlægsbudget 
1.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser Center for Ejendomme og Intern Service’s anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og 
indtægter 
 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. august 2015 

 

1.2  Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 

 

 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Løn 552 561 561 561 561

Øvrige udgifter 18.496 46.906 23.669 19.286 19.286

Udgifter totalt 19.048 47.467 24.230 19.847 19.847

Indtægter totalt -21.075 -25.651 0 0 0

Centerets nettobevilling i alt -2.027 21.815 24.230 19.847 19.847

Tabel 1 Anlægsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er i 2015-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. august 2015 

 

2.1 Økonomiudvalget 

Projekt 650006 Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke 

Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen 

matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 

22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 

mio. kr. i 2016. 

 

Projekt 650001 Egedal Rådhus og Sundhedscenter 

Det nye Rådhus og Sundhedscenter ved Egedal Station blev indviet i november 2014.  

Det nye Rådhus og Sundhedscenter er indrettet på en måde, så medarbejderne får endnu bed-

re mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen om god service til borgerne. 

Det nye Rådhus og Sundhedscenter har frigjort lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommu-

nen har haft administration.  

 

Anlægsbevillingen på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. under Social- og Sundheds-

udvalget og 244,3 mio. kr. under Økonomiudvalget. 

Byggeriet er fuldt finansieret ved at bruge en del af kommunens egne frie midler i SOLT-

projekterne (Sælg-og-lej-tilbage). Pengene tilbageføres i SOLT-depotet gennem driftsreduktio-

ner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger.  

 

Projekt 650004 Projekt Parkeringsløsning – Egedal Rådhus 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 11,6 mio. til etablering af parke-

ringsdæk og midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parke-

ringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. 

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Ejendomme og Intern Service

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Center for Ejendomme og Intern Service

Økonomiudvalget

011063 Nedrivning af kommunale ejendomme 508 0 0 0

650005 Salg af Smørum Rådhus,

            Flodvej 77, Smørum
-19.552 -1.314 0 0 0

650006 Salg af Ølstykke Rådhus

            Rådhus Allé 1, Ølstykke
1.000 -19.251 0 0 0

650 001 Egedal Rådhus 0 3.218 0 0 0

650004 Parkeringsløsning Egedal Rådhus 0 3.215 0 0 0

651775 Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme 0 1.321 0 0 0

Planudvalget

301005 Ejendomsrenovering - Skoler 1.776 2.192 2.192 0 0

514005 Ejendomsrenovering - 

            Dagtilbudsområdet
1.776 2.192 2.192 0 0

532023 Kvalitetsfondsprojekter 0 6.616 6.616 6.616

650031 Ejendomsrenovering 6.707 18.244 6.814 6.814 6.814

650032 Energistyring 2012-2016 6.266 6.415 0 0 0

650034 Energistyring 2017-2020 0 0 6.416 6.416 6.416

650032 Parat til Fremtiden 0 2.032 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0

018002 Servicearealer 72 plejebolier 0 -1.766 0 0 0

488033 Sundhedscenteret anlægsprojekt 0 1.209 0 0 0

488004 parkeringsløsning Sundhedscenter 0 888 0 0 0

Fagcentrets anlægsbudget i alt -2.027 19.102 24.230 19.847 19.847

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Under Økonomiudvalget er afsat 3,2 mio. kr. i 2016. 

 

2.2 Planudvalget 

Projekt 301005 Ejendomsrenovering – skoler 

På baggrund af efterslæbet af vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger blev 

der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 afsat rådighedsbeløb til løbende ejendomsvedli-

geholdelse på samlet 3,5 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 og 2017. De afsatte beløb er 

fordelt mellem ejendomsrenovering – skoler og ejendomsrenovering – dagtilbudsområdet, så-

ledes at der på ejendomsrenovering – skoler er afsat rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i årene 

2016 og 2017. 

Der er ikke givet anlægsbevilling til den del af projektet der ligger i perioden 2016 -2017. 

 

Projekt 514005 Ejendomsrenovering – dagtilbudsområdet 

Jf. projektet ovenfor er der på dagtilbudsområdet afsat 2,2 mio. kr. i årene 2016 og 2017. 

Der er ikke givet anlægsbevilling til den del af projektet der ligger i perioden 2016 -2017. 

 

Projekt 532023 Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere  

Beløbet vil blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på kvalitetsfondsområder indenfor sko-

ler, idræt, institutioner og ældre. Der er i budget 2017, 2018 og 2019 afsat 6,5 mio. kr. hvert 

år. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet.  

 

Projekt 650031 Ejendomsrenoveringer 

Den 25. marts 2015 gav Byrådet anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til den del af projektet der 

vedr. 2015. 

 

I investeringsoversigten er der til brug for ejendomsrenovering i 2016 afsat 18,2 mio. kr. Der 

er tilført 3 mio. kr. ved budgetaftalen for 2016. Ca. 8,3 mio. kr. af beløbet i 2016 stammer fra 

Solcelleanlæg – fase 2, jfr. Byrådsbeslutning 27. august 2014. 

I 2018 og 2019 er afsat 6,8 mio. kr. i hvert af årene. 

 

Projekt 650032 Energistyring/besparelse 2012-16 

Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i perioden 2011 til 

2013 til fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der blev startet i 2008. 

Der blev i 2008 under projektet ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. 

energibesparelser og energistyring. Udgiften til energikoordinator er budgetlagt til 0,552 mio. 

kr. Beløbet indgår i rådighedsbeløbene i de enkelte budgetår.  

Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibe-

sparende foranstaltninger. 

 

Rådighedsbeløb er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibe-

sparende foranstaltninger. Samlet rådighedsbeløb 31,0 mio. kr. er afsat i perioden 2012 til og 

med 2016, heraf udgør rådighedsbeløbet 6,4 mio. kr. i 2016. 

I årene 2012 og 2014 har der været afholdt udgifter for 18,4 mio. kr. og indgået indtægt på 

0,7 mio. kr. Projektet for 2012-2016 afsluttes i 2016, men fortsættes i nyt projekt 650034 

Energistyring/besparelse 2017-2020 - se neden for. 

 

Projekt 650034 Energistyring/besparelse 2017-20 

Projektet 650034 er en fortsættelse af Energistyring/besparelses-projektet 650032. Der er 

afsat rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. i årene 2017, 2018 og 2019. Projektet fortsætter til og 

med 2020 med et rådighedsbeløb i hvert af årene på 6,3 mio. kr., hvoraf en del udgør udgift til 

energikoordinator. 

Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet. 
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2.3 Social- og Sundhedsudvalget 

Projekt 018002 Serviceareal – 72 plejeboliger 

Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 

og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis i første og anden etape. Ser-

vicearealet til første etape er placeret i Sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to be-

står af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet.  

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Indtægten på 1,749 mio. kr. 

indgår i 2016. 

Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8. 

Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til brug for op-

førsel af servicearealer i etape to, der udgør ca. 203 m². Der er ikke givet anlægsbevilling til 

indtægten der forventes at indgå i 2016. 

 

Projekt 488003 Sundhedshus/Sundhedscenter 

Sundhedscenteret er opført ved det nye Rådhus ved Egedal Station. Sundhedscenteret inde-

holder 20 midlertidige boliger, sygepleje- og misbrugsklinik, træningsfaciliteter, kontorarbejds-

pladser, base for sygepleje og vagthold samt vagt- og depotfaciliteter for plejecenteret.  

 

Sundhedscenteret har været budgetlagt med 85,9 mio. kr. (fordelt med 24,1 mio. kr. i 2013, 

57,3 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016)  

Endvidere henvises til projekt 018002 – Serviceareal til 40 plejeboliger, hvoraf det fremgår at 

der herfra indgår 8 mio. kr. i finansieringen af Sundhedscenteret. 

Der var til Sundhedscenteret et forbrug før 2015 på 78,8 mio. kr. 

 

Projekt 488004 Projekt Parkeringsløsning – Sundhedscenter 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af par-

keringsdæk og midlertidig parkering ved sundhedscenteret, samt at der foretages indbetaling 

til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. 

Under Social- og Sundhedsudvalget er afsat 4,3 mio. kr. i 2015 samt 0,9 mio. kr. i 2016. Her-

udover er afsat midler under Økonomiudvalget.  
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Center for Administrativ Service  
 
1. Centerets formål, primære opgaver og politisk udvalg 
Formål 
Center for Administrativ Service er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative 
serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau.  

 
Primære opgaver 
Centeret er organiseret i fem afdelinger, der varetager følgende overordnede opgaveområder: 
 

 Økonomistyring med fokus på kommunens samlede økonomi og ansvaret for de samlede budget- 

og regnskabsprocesser  

 Løn og personaleadministration, herunder også ansvaret for MED-organisation og arbejdsmiljø 
samt juridiske og forhandlingsmæssige opgaver indenfor personaleområdet 

 HR og Kommunikation med ansvar for pressehåndtering, intern kommunikation, strategisk kompe-
tence- og ledelsesudvikling, rekruttering m.v.  

 Sekretariatsbetjening af Borgmester og Byråd, herunder valghandlinger og vielser samt understøt-

telse af fagcentrene med juridisk, indkøbs- og udbudsretlig rådgivning 

 Den tværgående digitaliserings- og effektiviseringsindsats, herunder leverandør- og kontraktsty-
ringsopgaver i forbindelse med IT-Forsyningen og øvrige leverandører, varetagelse af kommunens 

samlede digitaliseringsstrategi og implementering af større digitaliserings- og forandringsprojekter.   
 

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 kommuner, 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 omhandler både implemen-
tering 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 tilvejebringe 
økonomisk råderum for i alt 125 mio. kr. med helårseffekt fra 2018. Center for Administrativ Service har 

ansvaret for at drive det samlede program og som en del af programmet har Center for Administrativ 
Service i 2015 igangsat fem administrative effektiviseringsprojekter. I 2015 gennemføres en række til-
bundsgående analyser, hvorefter der kan træffes beslutning om egentlig implementering i 2016 og åre-
ne 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 digitaliseringsaktiviteter, 
herunder samarbejdet med IT-forsyningen samt kontrakt- og porteføljestyringen for kommunens samle-
de 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.  

 
Finansielle mål: 

 
Parat til Fremtiden: 

 De del-projekter, Center for Administrativ Service er ansvarlig for at tilveje-
bringe analyser på i 2015 skal samlet set anvise effektiviseringspotentialer på 

min. 25 mio. kr., som kan realiseres med effekt senest i 2018.   

 Projekt Administrativ Effektiviseringer, samlet effektiviseringer for 2,9 mio. kr. 
i 2016 stigende til 17,9 mio. kr. fra 2017. Første del er effektiviseringer af 
regnskabsaktiviteter fra 2016, som udgør -2,9 mio. kr.  
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Ikke-finansielle 

mål: 

Center for Administrativ Service skal i samarbejde med Udviklingssekreta-

riatet tilvejebringe en Governancemodel for it-området, en model for leve-
randørstyring, it-investeringer og porteføljestyring. Modellen skal være fuldt 
implementeret i løbet af 2016.  
 
Center for Administrativ Service skal understøtte, at alle centre i løbet af 

2016 er fuldt implementeret på det ny intranet.  
 
Center for Administrativ Service opfylder kommunens målsætninger om sy-
gefravær, som er 4,5 %. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Tabel 1 viser Center for Administrativ Services bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og ind-

tægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  
 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 
Det korrigerede budget i 2015 er på 129,5 mio. kr. og i 2016 stiger det til 138,4 mio. kr. I de efterføl-
gende år falder de en del. De væsentligste årsager er følgende: 
 
Centerets ramme falder 5,5 mio. kr. fra 2015 til 2016., det er hovedsagligt under området Digitalisering 

og effektivisering, hvor effektiviseringer vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) samt 
administrative effektiviseringer (reduktioner) er indregnet med stigning fra 2,0 mio. kr. i 2015 til 6,4 mio. 
kr. i 2016. IT-Forsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. Effektiviseringsindsats, digitaliserings-
området på 2,3 mio. kr. er udmøntet til respektive centre i 2016 og frem, i 2015 bliver de udmøntet i 
forbindelse med budgetopfølgningen ultimo 2015. 
På CAS/KLI området er investeringsmidler til at igangsætte og gennemføre effektiviseringsprojekter un-
der Parat til Fremtiden i 2016 øget med 1,4 mio. kr.  

Faldet i Centerets rammebudgettet fra 2016 er hovedsagligt under Digitalisering og effektivisering og 
skyldes at effektiviseringer (reduktioner) vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) og 
administrative effektiviseringer er indregnet med en stigning fra 6,4 mio. kr. i 2016 til 23,8 mio. kr. fra 
2018 og frem. Derudover er der indregnet effektiviseringer fra 2018 på 2,1 mio. kr. vedrørende Monopol-
bruddet. 

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Center for Administrativ Service

Løn 64.994 64.370 55.197 46.372 47.987

Øvrige udgifter 89.096 96.276 92.943 90.114 79.418

Udgifter totalt 154.089 160.645 148.140 136.485 127.405

Indtægter totalt -24.621 -22.244 -22.228 -22.228 -22.228

Centerets nettobevilling i alt 129.468 138.402 125.912 114.257 105.177

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

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Administrativ Service fordelt på rammer

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Center for Administrativ Service

Centrets ramme 73.399 67.932 55.715 44.364 44.360

Personale og Forhandling 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888

SOLT, ADM bidrag m.v. 14.725 21.728 20.673 20.673 9.083

Den Centrale Refusionsordning -18.120 -16.092 -16.092 -16.092 -16.092

Fælles for alle - lønpuljer m.v. 40.704 46.639 47.728 48.510 49.407

Byrådet 10.872 10.308 10.000 8.914 10.530

Centerets nettobevilling i alt 129.468 138.402 125.912 114.257 105.177

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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På CAS/KLI området falder lønbudget og investeringsmidler til at igangsætte og gennemføre effektivise-

ringsprojekter under Parat til Fremtiden hen over årene. 
Leasingafgifterne vedrørende SOLT projekterne er ved budgetopfølgningerne ultimo marts og juni 2015 
blevet reduceret med i alt 7,3 mio. kr. i 2015, på baggrund af fornyet skøn for renteudviklingen. Faldet i 
SOLT fra 2018 til 2019 skyldes tilbagekøb af Jørlunde skole og Stenløse skolerne m.m.  
 
Indtægterne vedrørende Den Centrale Refusionsordning er ca. 2 mio. kr. større i 2015 på grund af ende-

lig restafregning vedrørende 2014. 
 
På lønpuljer m.v. er der indarbejdet en stigning som følge af aktivitetsstigninger på tjenestemandspensi-
oner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring forventes også at stige med årene.  
Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet mid-
ler fra barselspuljen ud til de respektive enheder.  

 
På Byrådets område skyldes faldet fra 2016 og frem, at udgifterne til valg falder periodisk over årene i 
forhold til hvornår der afholdes valg. Derudover er der i 2016 afsat en engangsudbetaling i forbindelse 
med en åremålsansættelse.  
 

Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Der vil blive afvigelsesforklaret 
ved en afvigelse på 2 % i forhold til budgettet dog minimum 0,2 mio. kr.  

 

 
 
Der har været foretaget en registrering af tidsforbruget i forbindelse med håndtering af post. Besparelsen 
som følge af digitalisering udgør 0,647 mio. kr. for kommunen, hvor Center for Administrativ Services 
andel udgør 0, 043 mio. kr., dette udemærker sig i en reduktion på lønbudgettet i 2016-19. 
Parat til Fremtiden - It effektiviseringer, udgør Center for Administrativ Services andel 0,094 mio. kr. på 
KMD-systemer i 2016-19. 

Digitaliseringspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2016-19. 
 

Effektiviseringspuljer afsat under Center for Administrativ Service, skal udmøntes til respektive center i 
takst med at effektiviseringsprojekterne foreligger. Projekterne er Parat til Fremtiden og Monopolbrud. 

  

Tabel 3: Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Fælles for alle lønpuljer CAS16-102 D: Personalegoder 

Logbye fravælges

Løn: 

Øvrige udgifter: 0 -60 -60 -60

Indtægter: 

Total reduktion: 0 -60 -60 -60

Effektivisering

Centerets ramme CAS's andel af udmøntning af 

puljerne:

Digatal post, Digitaliserings-

puljen og Parat til Fremtiden - 

it effektiviseringer

Løn: -43 -43 -43 -43

Øvrige udgifter: -1.057 -1.057 -1.057 -1.057

Indtægter: 

Centerets ramme Effektiviseringspuljer afsat 

under CAS:

Løn: 
-2.928 -10.501 -17.872 -17.872

Øvrige udgifter: -3.425 -6.046 -8.009 -8.009

Indtægter: 

Total effektivisering: -7.453 -17.647 -26.981 -26.981

Beløb i 1.000 kr. (2016-priser) 
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3.2 Primære udgifts-og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. IT Center for Administrativ Service afholder udgifterne til kommunens cen-
trale IT systemer.  

2. Løn En stor del af centerets budget anvendes til aflønning af medarbejdere og 
ledere i centeret. 

3. SOLT Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et SOLT-projekt ar-
rangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenlø-
se og Stenløse Rådhus. Stenløse Rådhus er tilbagekøbt ultimo 2014.  I 
2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og 
Stenløse skolerne. 
Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne. Leasingafgiften 
fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable rente). Herud-

over betales et tillæg. Leasingafgiften betales i euro. 

4. Den centrale refusion 
ordning 

Den Centrale Refusionsordning: Statsrefusionen udbetales på grundlag af 
kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte.  Udgifterne bliver 

budgetteret i de respektive fagcentre. 

Statsrefusionsindtægten beregnes af Center for Administrativ Service og 

budgetteres ligeledes i Center for Administrativ Service. 
Budgettet er beregnet på baggrund af endelig restafregning vedrørende 
2014. 

5. Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til de pensionerede tjenestemænd, der er 
primo januar samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. 

6. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på baggrund af regn-
skab 2014 og forventningerne til 2016. De øvrige lønpuljer er afsat uæn-
dret i forhold til budget 2015-18. 
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Løn 
Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. På de fastansatte er der i april taget højde for særlig 
feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af sjette ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der 
taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016. 
Effektiviseringen på -2,9 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer, hvor første del er 

Effektivisering af regnskabsaktiviteter, er foreløbig periodiseret i marts. 
De fleste lønpuljer udmøntes til øvrige centre ultimo året, hvilket bevirker udsvinget i december. 

 
Øvrige udgifter 
Centerets bevilling indeholder seks rammer og herunder mange aktiviteter, de store udsving vedrører 
især området Digitalisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen pe-

riodiseret i januar. Effektiviseringspuljerne Parat til Fremtiden, er foreløbigt perioderet i oktober. 
Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele, de største udsving vedrører betaling 
af leasingafgiften på SOLT projekterne. 

 

Figur 2 – Forventede indtægtsniveau for 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Indtægter 
Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedrørende Den Centrale Refusionsordning og se-
niorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. Herudover er 

der indtægter vedrørende administrationsbidrag m.m. der kommer ind sidst på året. 
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3.4 Risici 
 
Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Selvforsikring 
på arbejds-
skader/-ulyk-
ker 

Risiko i for hold til dyrere 
arbejdsskader/-ulykker end 
skønnet blandt andet ud fra 
aktuarberegning. 
Den særlige risiko ved ska-
der på flere personer samti-

dig med erstatningssum 
over 2,5 mio. kr. er der teg-
net særligt arbejdsska-
de/katastrofeforsikring på, 
dog med en selvrisiko. 

Fra -0,5 til 2,0 
mio. kr. 

Daglig arbejds-
miljøleder der 
skal sikre op-
prioriteret ind-
sats i forhold til 
arbejdsmiljø-

området 

Personale og 
forhandling 

2. SOLT Ændringer i renteniveau vil 
påvirke leasingafgiften. 
Ligeledes vil en ændring i 
valutakurser ændre leasing-
afgiften, da den betales i 
euro. Der er pt. forudsat en 
kurs på 7,45. 

I notatet vedrørende den 
samlede økonomi for SOLT-
projekterne er risici for hele 
projektet beskrevet. 

En renteæn-
dring på 
plus/minus 
0,5 % på 
leasingafgiften 
i SOLT vil i 
2016 betyde 

en mer-
/mindreudgift 
på ca. 4,6 
mio. kr. 

 Økonomi 

3. Parat til 
Fremtiden 

Manglende realisering af 
effektiviseringer på indkøbs-

området 
 
 
Manglende realisering på 

”Administrative effektivise-
ringer 

10 mio. kr. fra 
2018 

 
 
 
2,9 mio. kr. i 

2016 stigende 
til 17,9 mio. 

kr. i 2019 

Decentralise-
ring af ansvar 

via Indkøbsfo-
rum 
 
Centerchefen 

Sekretariatet 
 

 
 
 
CAS 

 

4. IT-
forsyningen 

Vedr. IT-forsyningen er der 
fremlagt budgetforslag for 
2016 på it-
samarbejdskredsmøde d. 4. 
maj 2015. Budgetforslaget 

indeholder justeringer, der 
samlet set betyder en mer-
udgift i 2016 og BO-årene 
på ca. 1,4 mio. kr. Af-
hængigt at det variable bi-
drag, er det usikkert om 
merudgiften kan afholdes 

indenfor budgettet.  

1,7 – 2 mio. 
kr. 

Løbende op-
følgning 

Digitalisering og 
Effektivisering 
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4. Anlægsbudget 

4.1 Anlægsbudget 
Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

4.2  Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  

 
 
De primære anlægsinvesteringer 

Investering Beskrivelse 

1. Salg af KMD-ejen-
domme og mono-
polbrudsprojekt  

Der modtages provenu fra salg af KMD-ejendomme i årene 2015-19 og 
Byrådet besluttede den 26. august 2015, at provenuet skal anvendes til 
implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopoludbruddet.  
Se anlægsbilag for uddybning af projektet. 

 

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget for 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

 
 
Periodiseret anlægsbudget 

1. Salg af KMD-ejendomme 
og monopolbrudsprojekt 
Ejendomsvedligeholdelse 

Udgifterne - Monopoludbrudsprojektet er periodiseret med 5.000 kr. i 
januar og 359.000 kr. i juni og september. 
Indtægterne – Provenuet fra salg af KMD-ejendomme forventes i sep-
tember. 

 

  

Tabel 4 Anlægsbudget for Center for Administrativ Service

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

01 Økomomiudvalget

651200 Salg af KMD-ejendomme og

            monopolbrudsprojekt
120 723 843 904 422

-120 -723 -843 -904 -422

Anlægsbudget i alt 0 0 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Center for Administrativ Service  
Centerets ramme  
 

1. Centerets ramme primære aktiviteter 
Primære aktiviteter  
Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: 

 Center for Administrativ Service (generelt) 

 HR & Kommunikation 

 Sekretariat 

 Digitalisering & Effektivisering 

 Økonomi. 

 
2. Resultatmål  
De væsentligste fokusområder for budgetperioden (2016-19) er nedenstående indsatser: 

 IT-udgifter til både IT-Forsyningen samt kommunens centrale IT-systemer (Sekretariatet samt 

Digitalisering & Effektivisering) 

 Centrets samlede lønbudget (Center for Administrativ Service generelt/Centerchef) 

 Monopolbrudsprogrammet (Digitalisering & Effektivisering) 

 Parat til Fremtiden (Digitalisering & Effektivisering). 

Finansielle mål:  Overholdelse af IT-budgetterne, herunder indhente budgetterede gevinster 

 Nulvækst i lønudgifter  

 Realisering af budgetterede effektiviseringskrav på IT- og Indkøbsområdet 

 Samling og standardisering af regnskabsaktiviteter, finansielt mål i 2016 

reduktion på 2,9 mio. kr. 

Ikke-finansielle 
mål: 

 Etablering af endelig gevinstrealiseringsplan for projekter under Monopol-

bruddet. 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Centerets rammes budget 
fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de 

styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

  

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

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Centerets ramme

Løn 29.284 24.598 15.814 8.039 8.039

Øvrige udgifter 44.115 43.333 39.901 36.325 36.321

Udgifter totalt 73.399 67.932 55.715 44.364 44.360

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Centerets rammes nettobevilling i alt 73.399 67.932 55.715 44.364 44.360

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser  

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)   
 

 

I 2015 er det korrigeret budget på 73,4 mio. kr. og falder til 67,9 mio. kr. i 2016. De væsentligste årsa-
ger til dette er under Digitalisering og effektivisering, hvor effektiviseringer vedrørende Parat til Fremti-

den (IT- og indkøbsportefølje) samt administrative effektiviseringer (reduktioner) er indregnet med stig-
ning fra 2,0 mio. kr. i 2015 til 6,4 mio. kr. i 2016.  

IT-Forsyningens budget er reduceret med 0,8 mio. kr. Effektiviseringsindsats, digitaliseringsområdet på 
2,3 mio. kr. er udmøntet til respektive centre i 2016 og frem, i 2015 bliver de udmøntet i forbindelse med 
budgetopfølgningen ultimo 2015.  
På CAS/KLI området er investeringsmidler til at igangsætte og gennemføre effektiviseringsprojekter un-
der Parat til Fremtiden i 2016 øget med 1,4 mio. kr.  
Derudover er der mellem de enkelte områder omplaceret nogle lønbudgetter i 2016 og frem, som ikke er 

omplaceret i 2015. 
 
Faldet i budgettet fra 2016 er hovedsagligt under Digitalisering og effektivisering, og skyldes at effektivi-
seringer (reduktioner) vedrørende Parat til Fremtiden (IT- og indkøbsportefølje) og administrative effekti-
viseringer er indregnet med en stigning fra 6,4 mio. kr. i 2016 til 23,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Derud-
over er der indregnet effektiviseringer fra 2018 på 2,1 mio. kr. vedrørende Monopolbruddet. 
På CAS/KLI området falder lønbudget og investeringsmidler til at igangsætte og gennemføre effektivise-

ringsprojekter under Parat til Fremtiden hen over årene. 
 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

 

1.  IT Center for Administrativ Service afholder udgiften til kommunens centrale IT-
systemer, herunder udgiften til IT Forsyningen I/S  
 

2. Løn Lønudgifter til centerets afdelingsledere og medarbejdere.  

3. Monopolbrud 
 

Der forventes en årlig besparelse på 25 % i de nuværende IT-løsninger under 
Monopolbruddet, hvoraf de 8 % er udløst. Resten, 17 %, forventes frigjort fra 
2018. 

4. Den Fælles Kom-

munale Digitalise-
ringsstrategi 
2016-2020 
 

Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er vedtaget i 2015. Den indehol-

der obligatoriske initiativer, der vil kræve investering i ny IT. Initiativerne bliver 
offentliggjort primo 2016. 

 

  

Tabel 2 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr 1)
Korrigeret 

budget 

2015 2)

Centerets ramme

CAS/KLI 7.746 7.161 5.138 3.406 3.406

HR og Kommunikation 3.723 3.785 3.785 3.785 3.785

Sekretariat 30.142 29.850 29.850 29.850 29.850

Digitalisering og Effektivisering 19.659 15.031 4.837 -4.782 -4.785

Økonomi 12.128 12.105 12.105 12.105 12.105

Centerets nettobevilling i alt 73.399 67.932 55.715 44.364 44.360

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 
Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbe-

taling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 
1. oktober 2016. Effektiviseringen på -2,9 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer, 
hvor første del er Effektivisering af regnskabsaktiviteter er foreløbig periodiseret i marts. 
 
Øvrige udgifter 
Rammen indeholder flere områder og mange aktiviteter, de store udsving vedrører især området Digi-

talisering og effektivisering. Her er en stor del af basisbidraget til IT-Forsyningen periodiseret i januar 
og udsvingene i marts og oktober skyldes effektiviseringspuljerne vedrørende Parat til Fremtiden.  
Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. 

 
Indtægter 

Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme.  

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
CAS/KLI  
Der er periodiseret i 1/12 dele dog ikke konsulentbistand der er periodiseret med 50 % i henholdsvis 
juni og november. 
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HR og Kommunikation  

Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og lønrefusion er periodiseret i juni og december. 

 
Sekretariat  
Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. Kommunens betaling til KL på ca. 1,6 mio. kr. årligt falder i 

februar og august. En række IT systemer betales kvartalsvis. 
 
Digitalisering og effektivisering   
Effektiviseringer på Parat til Fremtiden er foreløbigt periodiseret i henholdsvis marts med 2,9 mio. kr. 
og i oktober med 3,4 mio. kr.  
 

IT-Forsyningen: Basisbidraget IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i juni, PC 
abonnementer til administration og skoler samt basisbidrag er i 1/4 dele.  
De resterende udgifter er fordelt i 1/2 dele og lidt i 1/12 dele. 
 
Øvrig administration (digi) 
Der er stort set periodiseret i 1/12 dele. 
 

Økonomi  

Der er stort set periodiseret i 1/12 dele og revision er periodiseret i forhold til betalingsplanen. 

 
3.4 Risici 
 
Centeret rammes største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

Område Beskrivelse Beløb 
 

Imødekom-
mende tiltag 

Ansvarlig 

1. Parat til 
Fremtiden 

Manglende realisering af 
effektiviseringer på indkøbs-
området 
 
Manglende realisering på 
”Administrative effektivise-
ringer”  

10 mio. kr. fra 
2018 
 
 
2,9 mio. kr. i 
2016 stigende 
til 17,9 mio. 

kr. i 2019 

Decentralise-
ring af ansvar 
via Indkøbsfo-
rum 
Centerchefen 

Sekretariatet 
 
 
 
CAS 
 

2. IT-
forsyningen 

Risiko er at IT-Forsyningens 
opgaveportefølje udvides 
eller der igangsættes udvik-
lingsinitiativer, som ikke kan 

afholdes indenfor IT-
Forsyningens budget.  

1,7 – 2 mio. 
kr.  

Løbende op-
følgning 

Digitalisering og 
Effektivisering 

  

322



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Administrativ Service 

  Centerets ramme 

 

4. Driftsbudget for Centerets ramme pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 CAS/KLI 

4.1.1 Aktivitetsbudget for CAS/KLIs ramme for 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for CAS/KLIs område 
 

 
 

 
 

 

 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 

 
1. Konsulentbistand På denne aktivitet er der afsat investeringsmidler til at igangsætte og gen-

nemføre effektiviseringsprojekter under Parat til Fremtiden. Der er afsat mid-
ler til tilkøb af revisionsbistand udover den lovpligtige årsrevision. 

2. Øvrig administra-
tion 

Budgettet til øvrig administration udgør i alt 3,1 mio. kr. Heraf er afsat 2,5 
mio. kr. til løn til tre medarbejdere samt lønmidler der pt. ikke er fordelt på 

områderne. Resten vedrører abonnementer og medlemsskaber, kompetence-
udvikling samt annoncer. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for CAS/KLIs ramme  

Figur 3 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Konsulentbistand m.m. Center for Administrativ Service 
Der er periodiseret med 50 % i juni og 50 % i november. 

 
Øvrig administration Centerets ramme 
Budgettet er periodiseret i 1/12 dele.  

  

Tabel 3 Aktivitetsbudget for CAS/KLI
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

CAS/KLI

Konsulentbistand m.m. CAS 4.031

Øvrig administration (cen.ram) 3.130

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Effektivisering

Øvrig administration (cen.ram.) Digital Post Lønbudgettet er nedjusteret med 0,043 mio. kr. 

i 2016-19

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for Centerets ramme

323



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Administrativ Service 

  Centerets ramme 

 

4.2 HR og kommunikation 

4.2.1 Aktivitetsbudget for HR og kommunikation for 2016 
Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for HR og Kommunikations område 
 

 
 

 
 
Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 
 

1. Løn Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de syv ansatte i 
afdelingen. Der er også budgetteret med lønrefusion for en ansat. Lønbudget i 
alt ca. 3,6 mio. kr. 

2. Øvrige udgifter Budgettet til øvrige udgifter udgør godt 0,2 mio. kr. og er afsat til kompeten-

ceudvikling, kontorhold m.v. samt annoncer. Heraf udgør annoncebudgettet 
0,183 mio. kr. som dækker de ugentlige annoncer i Lokalavisen. 

 

4.2.2 Periodiseret budget for HR og Kommunikations område  

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

HR og Kommunikation 
Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for 
udbetaling af 6 ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der 

taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016. Faldene i juni og december skyldes, at der 
er budgettet med lønrefusion i disse måneder. 
Øvrige udgifter er fordelt i 1/12 dele, da udgifter falder spredt henover året. 

 
 

  

Tabel 5 Aktivitetsbudget for HR og Kommunikation
Beløb i 1.000 kr.

Mængde Enheds-pris Budget

HR og Kommunikation

HR og Kommunikaiton 3.785
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4.3 Sekretariat  

4.3.1 Aktivitetsbudget for Sekretariatets ramme for 2016 
Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariatets område 
 

 
 

 
 
 

Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 
 

1. IT, Fujitsu Budgettet for Prisme/SD er baseret på kontrakt indgået efter EU-udbud. Kon-
trakten udløber i 2019 og P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 

2. Telefoni og kopi CAS betaler abonnementer for alle 7259 xxxx numre. Udgiften er baseret på 

en SKI aftale indgået via IT Forsyningen I/S. CAS betaler løbende driftsudgif-
ter for kopi/print på rådhuset og sundhedshuset. Udgiften er baseret på en 
SKI aftale.  

3. IT, KMD Budgettet er baseret på kontrakter forhandlet mellem KL/KOMBIT og KMD, 
samt kontrakter indgået efter egne udbud på SKI rammeaftaler. Kontrakterne 

P/L-reguleres efter nettoprisindekset eller gennem forhandlede fremskrivnin-
ger (forhandles af KOMBIT). 

4. IT, Øvrige Budgettet er baseret på kontrakter. Der er typisk tale om mindre støtte-

systemer (kontraktsummer under 0,5 mio. kr. over 48 måneder), hvor afta-
lerne er historisk betinget. Kontrakterne P/L-reguleres efter nettoprisindekset. 

5. Øvrig administra-
tion (sekr.) 

Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de 10 ansatte i 
afdelingen. Lønbudget i alt 5,4 mio. kr.  
Budgettet til øvrige udgifter er på i alt 2,0 mio. kr. heraf udgør 1,6 mio. kr. 
kontingent til KL og resten er til kompetenceudvikling, advokatbistand, arkive-
ring, kontorhold m.v. 

  

Tabel 6 Aktivitetsbudget for Sekretariat
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

Sekretariat

IT, Fujitsu 4.610

Telefoni og kopi 1.176

IT, KMD 14.450

IT, Øvrige 2.240

Øvrig administration (sekr.) 7.374

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Effektivisering

IT, Øvrige Parat til Fremtiden - It effektiviseringer Fagapplikationerne, Budgetstatestik og 

Ressourcestyring opsiges.

Tabel 7: Udmøntning af prioriteringsforslag for Centerets ramme

325



Bilag til budgetnotat 2016-19  Center for Administrativ Service 

  Centerets ramme 

 

4.3.2 Periodiseret budget for Sekretariatets område  

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

IT, Fujitsu 
Udgifter til PRISME/SD og KOMLIS er periodiseret i 1/12 dele.  

 
Telefoni og kopi 
Udgifter til telefoni er periodiseret i 1/4 dele og kopi i 1/12 dele.  
 
IT, KMD 
Udgifter til de fire KMD kontrakter er periodiseret i 1/12 dele. Den fjerde kontrakt kan falde ujævnt 

over året, da der er tale om direkte fakturerede ydelser, f.eks. konsulentbistand. 
 
IT, Øvrige 

Udgifter til øvrige fagapplikationer er periodiseret i 1/4 dele. 
 
Øvrig administration (sekr.) 

Løn 
Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbe-
taling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget 
højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016. 
Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12 dele. Udgiften til KL (knap 1,6 mio. kr.) er periodiseret i 1/2 
dele i februar og august. 

 

4.4 Digitalisering og Effektivisering  

4.4.1 Aktivitetsbudget for Digitalisering og Effektivisering for 2016 
Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Digitalisering og Effektiviseringsområdet 

 

 
 

Tabel 8 Digitalisering og Effektivisering 
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

Digitalisering og Effektivisering 

Parat til fremtiden (digi) -6.353

Monopolbrud 0

Digitaliseringsstrategi 0

IT-forsyningen 14.492

IT, Tværgående 1.491

Øvrig administration (digi) 5.402
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Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 8 
 

1. Parat til Fremtiden 
 

Parat til Fremtidens besparelser vedrører IT-effektiviseringer og indkøb samt 
projekt Administrativ Effektiviseringer. 

Besparelserne vedrørende IT-effektiviseringer udgør -3,4 mio. kr. Den er be-
hæftet med en vis grad af usikkerhed, mens besparelserne vedrørende indkøb 
afhænger af, at indkøbsforummet beslutter at prioritere udbud, der forventes 
at medføre en besparelse/gevinst. 

Besparelsen vedrørende Projekt Administrativ Effektiviseringer, hvor første 
del er effektiviseringer af regnskabsaktiviteter udgør -2,9 mio. kr.  

2. IT-Forsyningen IT-Forsyningen har i deres budget for 2016 justeringer, der samlet set bety-
der en merudgift i 2016 og BO-årene på ca. 1,4 mio. kr. Afhængigt af det 
variable bidrag, er det usikkert om merudgiften kan afholdes indenfor budget-

tet.  
3. IT, Tværgående Aktiviteten består af: 

IT-indkøb, indkøb af diverse hardware m.v. 
Investeringer/indkøb. 
Vedligehold og licenser, indkøb af licenser, klippekort m.v. til optimering/ved-

ligehold af eksisterende løsninger. 
  

4. Øvrig administra-

tion DIGI 

Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de ni ansatte i 

afdelingen. Lønbudget i alt 5,4 mio. kr.  
Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt 0,035 mio. kr. og er afsat til kompe-
tenceudvikling, kontorhold m.v. 

 

4.4.2 Periodiseret budget for Digitalisering og effektiviserings område 

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Parat til fremtiden (digi) 
Effektiviseringen på -3,4 mio. kr. vedrørende IT-effektiviseringer og indkøb er foreløbigt periodiseret i 
oktober. 
Effektiviseringen på -2,9 mio. kr. vedrørende projekt Administrativ Effektiviseringer, hvor første del er 

Effektivisering af regnskabsaktiviteter er foreløbigt periodiseret i marts. 

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Effektivisering

Parat til Fremtiden Parat til Fremtiden - Digitalisering og 

effektivisering 

Der udmøntes effektiviseringer til de respektive 

centre i takt med at effektiviseingsprojekterne  

for Administrativ Effektiviseringer samtIndkøb 

og IT foreligger. 

Første del af projekt Administrativ 

Effektiviseringer er Effektiviseringer af 

regnskabsaktiviter implementeres pr. 1. januar 

2016.

Monopolbrud Digitalisering og effektivisering Besparelser på IT licenser

Tabel 9: Udmøntning af prioriteringsforslag for Centerets ramme
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Monopolbrud 

Der er først budgetteret effektiviseringer fra 2017.  
 
Digitaliseringsstrategi 
Der er ikke noget budgettal på denne aktivitet. 
 

IT-forsyningen 
Basisbidraget på 7,9 mio. kr. til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i januar og 25 % i juni. 
PC abonnementer til administration og skoler samt basistillæg i alt 6,5 mio. kr. er periodiseret i 1/4 
dele.  
Ekstern liniedrift på 0,1 mio. kr. er periodiseret i 1/2 dele. 
 

IT, Tværgående 
IT-indkøb og vedligeholdelse af licenser er periodiseret i 1/4 dele, og digitaliseringspuljen er foreløbig 
periodiseret i oktober. 
 
Øvrig administration (digi). 
Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for 

udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejder på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der 

taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016. 
Øvrig drift er fordelt i 1/12 dele. 
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4.5.1 Aktivitetsbudget for Økonomi for 2016 
Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Økonomis område 
 

 
 
 

Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 7 
 

1. Økonomi Hovedparten af aktivitetens budget skal dække lønudgifter til de 19 ansatte 
samt en studentermedhjælper på 15 timer ugentligt. Lønbudget i alt 10,7 mio. 
kr. 

Budgettet til øvrige udgifter udgør i alt godt 1,3 mio. kr., og er afsat til kom-
petenceudvikling, kontorhold m.v., konsulentbistand, gebyrer og revision. 
Budgettet til revision dækker fastaftale på 0,415 mio. kr. og 0,04 mio. kr. til 

ekstraopgaver. 

 

4.5.2 Periodiseret budget for Økonomiområdet 

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Økonomi afd.  

Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for 
udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der 
taget højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016.  
Øvrige udgifter: Budgettet til revision er fordelt i forhold til betalingsplan (januar, april, juni, og okto-
ber) ekstraopgaver i juli. Konsulentbistand er afsat i januar, og det resterende er fordelt i 1/12 dele. 
 

 

  

Tabel 10 Økonomi
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

Økonomi

Økonomi afd. 12.105
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Center for Administrativ Service  
Personale og Forhandling 
 

1. Personale og Forhandling primære aktiviteter 
Personale og Forhandlings primære aktiviteter 

 Løn- og personaleadministration (indberetninger, oprettelser, ansættelsesbreve, refusioner, fra-

værsadministration, kvalitetskontrol, registrering af tillidsvalgte, intern revision på lønområdet, 
afstemninger og årsafslutning mv.) 

 Personalejura (centrale og decentrale forhandlinger, uansøgte afskedigelser, tolkning af overens-
komster og aftaler mv.) 

 Statistikker og udtræk på løn- og personaleområdet 
 Support vedrørende lønbudgetter og –styring 
 MED-organisation og MED-aftale (sekretariatsfunktioner for H-MED) 
 Arbejdsmiljø (APV, trivselsundersøgelser, arbejdsmiljøuddanner, arbejdsmiljøskader og –

forsikringer, krisehjælpsordning, medarbejdersundhedsordning mv.) 
 Vejledning, ledelsessparring og undervisning i forhold til løn- og personaleområdet. 

 

2. Resultatmål  
Der er ikke opstillet egentlige resultatmål (KPI’er) for den løbende drift på løn- og personaleområdet. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Personale og Forhandlings 
budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  
 

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 

 
Forudsætninger 

 

1. Personale og For-

handling 

Løn: Hovedparten af rammens budget dækker lønudgifter til de 16 ansatte i 

afdelingen. 
Øvrige udgifter: Budgettet er afsat til kompetenceudvikling, abonnementer og 
medlemskaber, annoncer samt kontorhold mv. Kompetenceudvikling udgør 

knap 35 % af budgettet. Budgettet er afsat uændret i forhold til 2015 

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Personale og Forhandling

Løn 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750

Øvrige udgifter 138 138 138 138 138

Udgifter totalt 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Centerets nettobevilling i alt 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888

Tabel 1 Driftsbudget for Personale og Forhandling fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 

Budgettet er fordelt i 1/12 dele. Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbeta-
ling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget 
højde for en lønstigning på 1 % pr. 1. oktober 2016. 
  
Øvrige udgifter 
Budgettet er fordelt i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt hen over året. 

 
Indtægter 

Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 

 

3.4 Risici  
Der er umiddelbart ingen risici. 

 

4. Driftsbudget for Personale og Forhandling  
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  
 
Da området er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. 

 

4.1 Personale og Forhandling 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling for 2016 

 

 
  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Personale og Forhandling

Personale og Forhandling 7.888
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4.1.2 Periodiseret budget for Personale og Forhandling  

Figur 2 – Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Personale og Forhandling 
Der henvises til beskrivelsen under figur 1. 
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Center for Administrativ Service  
SOLT, ADM bidrag m.v. 
 

1. SOLT, ADM bidrag m.v. primære aktiviteter 
SOLT, ADM bidrag m.v.s primære aktiviteter  

 SOLT-projektet ”Sælg og lej tilbage”: Ølstykke og Stenløse Kommuner indgik i 2000 hver et 
SOLT-projekt arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjergkomplekset i Stenløse og 
Stenløse Rådhus. Der var leasingarrangementer for 1,037 mia. kr. Stenløse Rådhus er tilbage-

købt for 52 mio. kr. ultimo 2014. I 2018 tilbagekøbes Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlun-
de skole og Stenløse skolerne for i alt 376 mio. kr.  
Denne ramme indeholder betalingen af leasingafgifterne og kapitalforvalterhonorar.  
Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet. 
 

 Administrationsbidrag m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker 

forsyningsområdets andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Derudover er der 
administrationsbidrag vedrørende skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Center. 

 

2. Resultatmål  
Der er ikke opstillet egentlige resultatmål for leasingafgiften og administrationsbidrag. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde SOLT, ADM bidrag m.v.s 
budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 
Leasingafgiften og kapitalforvalterhonorar vedrørende SOLT er budgetteret til 17,5 mio. kr. i 2015. Denne 
er blevet reduceret med 7,3 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. ultimo marts og juni 
2015 som følge af fornyet skøn for renteudviklingen. I 2016 er leasingafgiften m.v. budgetlagt med 24,3 
mio. kr. og vil falde henover årene, da der afdrages på leasinggælden. Faldet fra 2018 til 2019 skyldes 
tilbagekøbene jf. ovenstående. 

Indtægterne vedrørende administrationsbidrag udgør ca. 2,5 mio. kr. om året. I 2015 er derudover en 
indtægt vedr. støttesagsgebyr på 0,244 mio. kr. vedrørende Mårleddet etape 2. 

  

Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v. på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

SOLT, ADM bidrag m.v.

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 17.526 24.283 23.213 23.213 11.623

Udgifter totalt 17.526 24.283 23.213 23.213 11.623

Indtægter totalt -2.801 -2.555 -2.540 -2.540 -2.540

SOLT, ADM bidrag m.v. nettobevilling i alt 14.725 21.728 20.673 20.673 9.083

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Leasingafgiften og 
kapitalforvalterhono-
rar 

Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variable 
rente) herudover betales et tillæg. Leasingafgiften betales i euro. 
Leasingafgiften i 2016-19 er budgetteret ud fra et forventet renteniveau på 

2,5 % og en valutakurs på 7,45.  
Leasingafgiften på 23,6 mio. kr. i 2016 falder hen over årene, idet der 
afdrages på leasinggælden. Fra 2019 falder den yderligere, som konse-
kvens af, at Sandbjergkomplekset i Stenløse, Jørlunde skole og Stenløse 
skolerne tilbagekøbes ultimo 2018. 
Kapitalforvalterhonorar på 0,6 mio. kr. er afsat uændret i forhold til budget 

2015-18. 

2. Administrationsbidrag 
m.v. 

Lidt over 90 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndtering. Ad-
ministrationsbidraget udgør 5 % af nettoudgifterne vedrørende affalds-
håndteringen. I 2016 er der en indtægt på 2,3 mio. kr.  
 

Øvrige administrationsbidrag vedrørende skorstensfejer, skadedyr og ren-

holdelse af Egedal Center er afsat uændret i forhold til budget 2015-18. 
 

 

3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 
Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. 

 
Øvrige udgifter 
Leasinafgiften betales fire gange om året i månederne april, juli, oktober og december. Kapitalforval-
terhonorar betales hvert kvartal. 

 
Indtægter 

Langt den største del af administrationsbidragene kommer ultimo året i forbindelse med regnskabsaf-

læggelsen.  
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3.4 Risici 
 
SOLT, AMD bidrag m.v.s største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. SOLT Ændringer i renteniveau vil 
påvirke leasingafgiften. 
Ligeledes vil en ændring i 
valutakurser ændre leasing-
afgiften, da den betales i 
euro. Der er pt. forudsat en 

kurs på 7,45. 
I notatet vedrørende den 
samlede økonomi for SOLT-
projekterne er risici for hele 
projektet beskrevet. 

En renteæn-
dring på 
plus/minus 
0,5 % på 
leasingafgiften 
i SOLT vil i 

2016 betyde 
en mer-
/mindreudgift 
på ca. 4,6 
mio. kr. 

 Økonomi 

 

4. Driftsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v.  
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 SOLT, ADM. bidrag m.v. 

4.1.1 Aktivitetsbudget for SOLT, ADM. bidrag m.v. for 2016 
 
Da rammen indeholder to aktiviteter, er de styringsrelevante aktiviteter beskrevet i ovenstående, hvor 

udgifterne vedrører SOLT og indtægterne administrationsbidrag m.v. 
 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for SOLT, ADM. bidrag m.v. 

 

 
 
  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for SOLT, ADM bidrag m.v.

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget

SOLT, ADM bidrag m.v.

SOLT 24.283

Administrationsbidrag m.v. -2.555
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Center for Administrativ Service  
Den Centrale Refusionsordning 
 

1. Den Centrale Refusionsordning aktiviteter 
Den Centrale Refusionsordnings primære aktiviteter  

 Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. Serviceloven til særlig støtte 

som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt 

praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive 

fagcentre. 

Statsrefusionsindtægterne beregnes af Center for Administrativ Service og budgetteres ligeledes i 

Center for Administrativ Service. 

 

2. Resultatmål  
Væsentligste fokusområde: 

 At der sker rettidig indhentning af den refusion kommunen er berettiget til. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Den Centrale Re-

fusionsordnings budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  
 

 

 
Der er et fald fra 2015 til 2016 der skyldes, at budget 2015 er blevet reguleret for endelig restafregning 
vedrørende 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni 2015. 
 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 

1. Refusionsindtægter Statsrefusionen vedrørende særlige dyre enkeltsager hjemtages på 

baggrund af de faktiske udgifter til blandt andet anbringelser og 
forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning 
samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne som er 
bogført i de respektive centre. Forudsætningen for at hjemtage 
refusion er at udgiften er større end de beløbsgrænser som udmel-
des af ministeriet.  

Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af endelig 
restafregning vedrørende regnskab 2014.  

 

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Den Centrale Refusionsordning

Løn 0 0 0 0

Øvrige udgifter 0 0 0 0

Udgifter totalt 0 0 0 0

Indtægter totalt -18.120 -16.092 -16.092 -16.092 -16.092

Den centrale refusionsordning nettobevilling i alt -18.120 -16.092 -16.092 -16.092 -16.092

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 1 Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 

Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme. 

 
Øvrige udgifter 

Der er ikke budgetteret med øvrige udgifter på denne ramme. 

 
Indtægter 
Det periodiserede budget er i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner månedligt.  

 

3.4 Risici 
 
Den Centrale Refusionsordnings største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Refusion Hvis der sker ændringer i 
udgifterne på de områder 
der udløser refusion, vil re-
fusionsindtægten ligeledes 

ændres.  

 Tæt samarbej-
de med de re-
spektive centre, 
så den rigtige 

refusion hentes 
hjem. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 

 

4. Driftsbudget for Den Centrale Refusionsordning 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  
 
Da rammen er lig aktiviteten, er den styringsrelevante aktivitet beskrevet i ovenstående. Aktiviteten kan 
ses i indtægter i figur 1. 

 

4.1 Den Centrale Refusionsordning 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning for 2016 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Den Centrale Refusionsordning 

 

 

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Den Centrale Refusionsordning 
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-

pris

Budget

1. Den Centrale Refusionsordning

Den Centrale Refusionsordning -16.092
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Center for Administrativ Service  
Fælles for alle - lønpuljer m.v. 
 

1. Fælles for alle - lønpuljer m.v. primære aktiviteter 

 Primære aktiviteter  
o Seniorjobbere: Målgruppen for seniorjob er personer, der er berettigede til efterløn, og som 

opbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Seniorjob ordningen be-
tyder, at Egedal Komme har pligt til at ansætte den pågældende borger i seniorjob. Ansæt-
telserne i seniorjob varierer med et par måneder til flere år, og deres kompetencer og er-

hvervsbaggrund er meget forskellige.  
 

o Elever: I Egedal ansættes hvert år fire HK-elever. Egedal Kommune vil gerne have fokus 
på uddannelse af potentielle nye medarbejdere.  
 

o Uddannelsespuljer: Formålet med uddannelsespuljerne er at understøtte/opdatere lederes 
og medarbejderes kompetencer samt understøtte organisationsudvikling. Dette kan både 

være i form af opprioritering af kompetencer på et særligt fagområde eller medfinansiering 
af længerevarende uddannelser. Herudover kan puljen anvendes til store fælles udviklings-
arrangementer på tværs i organisationen. 
 

o Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold, 
mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til 
psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Abonnementet omfatter fire timers psykolog-

hjælp. Der er mulighed for yderligere to timer, hvis der vurderes behov for yderligere støt-
te i forbindelse med genoptagelse af arbejdet, samt en ekstra trepartssamtale ved stress-
henviste. 
 

o Øvrige: Omfatter centralt afholdte udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsfor-
sikring), dyre speciallægeerklæringer for medarbejdere, Sundhedsordningen for medarbej-

derne, tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED- 
og arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdsmiljøudvalg. 
 

o Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter som fordeles til kommunens enheder, de 

administreres af Personale og Forhandling. 
Barselspuljen: En aftalemæssig bestemt pulje som dækker refusion til arbejdsstedet ud-
over dagpengerefusionen, således at arbejdsstedet modtager refusion på 80 % af lønudgif-

ten i alt. 
Seniorpuljen: Udmønter tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. 
TR/MED-kompensation: Udmønter udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter, ar-
bejdspladskompensation til arbejdspladser i forbindelse med FTR-arbejdet og andre udgif-
ter i forbindelse med FTR-arbejdet. 
Lokal AKUT-pulje: Administration af overenskomstbestemte lokale AKUT-midler, som skal 
anvendes til lokale aktiviteter, som kurser m.v. for tillidsrepræsentanter. 

Resultatlønspulje for ledelsesniveau 1 og 2: Afsatte midler til årlige resultatlønsaftaler for 
Direktion og centerchefer. 
Trepartsmidler: Afsatte midler fra økonomiaftalen for 2012, der anvendes til kommunale 
merudgifter i forhold til voksen-elevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddan-
nelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. 
 

o Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenemandspensionister, børne-
pensionstillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspension-

ister er genforsikret i SAMPENSION, men derudover er der tjenestemandspensionister som 
ikke er genforsikret, herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amts-
medarbejdere, tidligere skattemedarbejdere hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. 
 

o Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og –

ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i 
forhold til arbejdsmiljøområdet. 
Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administratio-
nen af arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofe-
forsikring, som dækker skader på flere personer samtidigt med en erstatningssum på over 
2,5 mio. kr. 
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2. Resultatmål 
Væsentligste fokusområde:   

- Korrekt administration af ordninger og tæt løbende økonomistyring af de centrale puljer.   

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Fælles for alle lønpuljer 
m.v.s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget 
fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områ-
der. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 

I 2015 er det korrigeret budget på 40,7 mio. kr. Stigningen i budgettet fra 2015 og frem skyldes at ud-
dannelsespuljen for alle medarbejdere stiger med 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem. I 2017 og frem er per-
sonalegodet LogBye fravalgt, og der er reduceret med 0,060 mio. kr. Derudover er der indarbejdet aktivi-
tetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring for-
ventes også at stige med årene.  

Herudover påvirkes forskellen mellem 2015 og 2016 også af, at der i 2015 løbende bliver udmøntet mid-
ler fra barselspuljen ud til de respektive enheder.  

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Fælles for alle-lønpuljer m.v.

Løn 19.094 23.464 23.460 23.418 23.418

Øvrige udgifter 25.310 26.771 27.865 28.688 29.585

Udgifter totalt 44.404 50.235 51.324 52.106 53.003

Indtægter totalt -3.700 -3.596 -3.596 -3.596 -3.596

Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt 40.704 46.639 47.728 48.510 49.407

Tabel 1 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Driftsbudget for Fælles for alle -  lønpuljer m.v. fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Fælles for alle-lønpuljer m.v.

HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) 8.567 8.704 8.640 8.599 8.599

Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) 32.137 37.935 39.088 39.911 40.808

Fælles for alle - lønpuljer m.v. nettobevilling i alt 40.704 46.639 47.728 48.510 49.407

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Seniorjob  Der er afsat budget i forhold til de personer der er i seniorjob pr. marts 
2015 og deres forløb i 2015 og 2016 + forventede tilgang på tre personer 
i 2015 og ydereliger fem personer fra 2016. Refusion er indregnet. 

2. Elever Der er foretaget beregning ud fra de elever der er ansat inkl. kendte 
barsler. De nye elever i årene frem er beregnet med fire ansættelser om 
året (to elever + to voksenelever).  
Øvrige omkostninger vedrørende eleverne er sat til 80.800 kr. om året. 

 

3. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på baggrund af regn-
skab 2014 og forventningerne til 2016 inkl. en ekstra uges barsel til fæd-

re. De øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget 2015-18. 

4. Tjenestemandspensioner Der er budgetteret i forhold til antallet af pensioneret tjenestemænd pri-
mo januar 2015 samt forventninger til af-/tilgang i årene frem. Der for-
ventes i 2016 at være omkring 300 pensionerede tjenestemænd. 

5. Interne forsikrings-

puljer 

Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige 

årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige hen-
læggelsesbeløb. 
Budgettet er afsat i forhold til aktuarberegningen fra januar 2015, minus 
1 mio. kr. på baggrund af tidligere års regnskabsresultater. 
 

 

3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 
Lønudgifter til elever og seniorjobber er budgetteret nogenlunde jævnt henover året. Udsvingene i gra-

fen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøn-
tes ultimo året til de respektive enheder. 

 
Øvrige udgifter 
Øvrige udgifter bliver periodiseret efter flere forskellige principper, en stor del er i 1/12 dele. Udsvinge-
ne skyldes hovedsagligt: Krisehjælp - hvor størstedelen falder i januar, Interne forsikringspuljer - hvor 

forsikringspræmie og aktuarberegning falder i januar, samt uddannelsespuljer der udmøntes til respek-

tive enheder i januar, maj og december. Derudover er der AES-forsikring, der periodiseret kvartalsvis. 

 
Indtægter 
Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele, da staten udbetaler refusion 
månedligt. 
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Figur 2 – Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) 

Uddannelsespuljen er periodiseret med 10 % i januar, 45 % i henholdsvis maj og december på bag-

grund af procedure for uddannelsespuljen. Seniorjobs er fordelt konkret i forhold til de enkelte senior-
jobbers løn og forløb. Dette er forklaringen på udsvingene i grafen.  

 
Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) 
Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen samt øvrige løn-
puljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder. Derudover er AES-forsikring budgetteret 

kvartalvis. 

 

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. 
 

 
 

HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.) 
Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele, da staten udbetaler refusion 
månedligt. 
 
Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.) 
Der er ikke budgetteret med indtægter på dette område. 
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3.4 Risici 
 
Fælles for alle lønpuljer m.v.’s største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Seniorjob Risikoen for at vi modtager 
flere/færre end de anslåede 
seniorjobbere er til stede, da 
fremskrivningen er baseret 
på skøn. 

Plus/minus 
0,8 mio. kr. 

Tæt budgetop-
følgning og 
opfølgning på 
aktiviteter. 

HR og Kommu-
nikation 

2. Barsel Risiko/usikkerhed for at et 
større/færre antal medar-
bejdere på barsel med efter-
følgende barselsrefusion end 
vurderet og beregnet, da 
dette sker baseret på skøn.  

Ligeledes usikkerhed i be-
regningerne af puljestørrel-
sen i forhold til hvordan 
mor/far vælger at fordele 
barselsperioden imellem sig, 
med efterfølgende fordeling 
af refusionen. 

Plus/minus 
0,5 mio. kr. 

Tæt budgetop-
følgning og 
opfølgning på 
aktiviteter 

Personale og 
Forhandling 

3. Tjeneste-
mandspensi-
oner  

Risiko/usikkerhed i forhold 
til hvornår tjenestemands-
ansatte medarbejdere væl-
ger at gå på pension, og 
hvor længe pensionen udbe-
tales. 

Plus/minus 
0,5 mio. kr. 

Tæt budgetop-
følgning og 
opfølgning på 
aktiviteter 

Personale og 
Forhandling 

4. Selvforsikring 
på arbejds-
skader/-
ulykker  

Risiko i forhold til dyrere 
arbejdsskader/-ulykker end 
skønnet blandt andet ud fra 
aktuarberegning. 

Den særlige risiko ved ska-

der på flere personer samti-
dig med erstatningssum 
over 2,5 mio. kr. er der teg-
net særligt arbejdsska-
de/katastrofeforsikring på, 
dog med en selvrisiko. 

Fra -0,5 til 2,0 
mio. kr. 

Daglig arbejds-
miljøleder der 
skal sikre op-
prioriteret ind-

sats i forhold til 

arbejdsmiljø-
området. 

Personale og 
Forhandling 

 

4. Driftsbudget for Fælles for alle lønpuljer m.v. pr. område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 HR og kommunikation (lønpuljer m.v.)  

4.1.1 Aktivitetsbudget for HR og kommunikation (lønpuljer m.v.) for 2016 
 

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for HR og kommunikation (lønpuljer m.v.) 
 

 
 

Tabel 3 Aktivitetsbudget for HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.)
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

HR og Kommunikation (lønpuljer m.v.)

Seniorjob 5.475

Elever 1.816

Uddannelsespuljer mv. 1.413
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Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 
 

1. Seniorjob Lønudgiften for en seniorjobber er i gennemsnit ca. 345.000 kr., hvilket svarer 

til 26 fuldtidsansatte i 2016. Refusionen udgør ca. 136.000 kr. pr. fuldtidsan-
sat. 

2. Elever Der er beregnet på de elever der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i 
årene frem er beregnet med fire ansættelser om året (to elever + to voksen-
elever). Øvrige omkostninger vedr. eleverne er sat til 80.800 kr. om året. 

3. Uddannelsespuljer 
mv. 

Budgettet dækker aktiviteter som individuelle ansøgninger, større arrange-
menter f.eks. ledersamlinger og foredrag, strategisk kompetenceudvikling, 
chefgruppeseminar mv. Herudover dækkes den årlige udgift til rekrutterings-
system og personalegoder. Puljerne er afsat uændret i forhold til budget 
2015-18, dog er personalegoder reduceret med 0,060 mio. kr. fra 2017. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for HR og kommunikation (lønpuljer m.v.) 

Figur 4 – Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Seniorjob 
Lønudgiften er periodiseret konkret i forhold til de enkelte seniorjobbers løn og forløb. De nye er fordelt 
med 1/12. 

Refusionen er fordelt i 1/12 dele. 

 
Elever 

Løn og øvrig drift er periodiseret i 1/12 dele. 

 
Uddannelsespuljer m.v. 
Uddannelsespuljerne er periodiseret med 10 % i januar, 45 % i henholdsvis maj og december. Dette er 
i forhold til hvornår midlerne bliver udmøntet til de respektive enheder. 
Resten er fordelt i 1/12 dele. 

 

  

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Uddannelsespuljer mv. CAS16-102 D Peronalegoder LogBye fravælges. 

LogBuy er et personalegode, hvor man som 

ansat I Egedal Kommune gennem et login på 

nettet får adgang til rabatter hos mere end 

3.000 butikker. LogBye koster ca. 60.000 kr. 

årligt i udgift. Der er indgået aftale indtil 

udgangen af 2016, så besparelsen er først fra 

2017.

Personale får et personalegode mindre.

Tabel 4: Udmøntning af prioriteringsforslag for HR og kommunikation (lønpuljer 
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  Fælles for alle – lønpuljer m.v. 

 

 

4.2 Personale og forhandling (lønpuljer m.v.) 

4.2.1 Aktivitetsbudget for Personale og forhandling (lønpuljer m.v.) for 2016 
 
Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Personale og forhandling (lønpuljer m.v.) 
 

 
 

 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 5 

 

1. Krisehjælp Aktiviteten er delt op i 105 sager og 21 ekstra sager. Prisen pr. sag er sat 
til 4.540 kr. Derudover er der afsat til 142 ekstra timer a 1.136 kr. pr. 
time.  

2. Øvrige Budgettet er afsat uændret i forhold til budget 2015.  

3. Lønpuljer Barselpuljen er afsat på baggrund af regnskab 2014 korrigeret for en lille 

forventet stigning samt indregnet en ekstra uges barsel til fædre. I alt 7,4 
mio. kr. 
Øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget 2015-18. 
Seniorpuljer 0,172 mio. kr. 
TR/MED-kompensation 1,269 mio. kr. 
AKUT"OK 08" 0,063 mio. kr. 

Resultats lønpulje ledelses niveau 1+2 0,711 mio. kr. 
Tre-partsinitiativer - kompetence/andet 3,071 mio. kr.  

4. Tjenestemandspension Politikker: Seks pensioner, forventning om tilgang på en person i 2017.  
Administration – udbetalinger: Tjenestemænd hvor hovedparten er gen-
forsikret i SAMPENSIN: 282 egenpensioner og opsatte pensioner, forvent-

ning om en tilgang på tre personer og afgang på en person om året a’ 

0,075 mio. kr. pr. stk. 
Herudover er der otte gl. skattefolk og fem lærer i lukket gruppe u/63½ 
år, forventning om en afgang om året. 
Administration – udbetalinger: Indtægter fra SAMPENSION: 200 egen-
pensioner og opsatte pensioner, forventning om en tilgang på tre perso-
ner og en afgang på en om året a’ 0,050 mio. kr. pr. stk. 

5. Interne forsikringspul-
jer 

Aktuarberegning fra januar 2015 er fratrukket 1 mio. årligt på baggrund 
af tidligere års regnskaber.  

 

  

Tabel 5 Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.)
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

Aktivitetsbudget for Personale og Forhandling (lønpuljer m.v.)

Krisehjælp 734

Øvrige 2.586

Lønpuljer 12.657

Tjenestemandspension 18.954

Interne forsikringspuljer 3.004
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  Fælles for alle – lønpuljer m.v. 

 

 

 

4.2.2 Periodiseret budget for Personale og forhandling (lønpuljer m.v.)  

Figur 5 – Forventede nettoudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 

Krisehjælp 
Der er periodisereret med betaling for 105 sager i januar og 21 ekstra sager i december, mens ekstra-
timerne er i 1/4 dele (marts, juni, september og december). 

 
Øvrige personale 
Der er følgende periodisering: 
Tjeneste kørsel for administrative personale er i 1/12 dele. 
Forsikring vedrører AES og lægerklæringer er kvartalsvis. 
Sundhedsordning og arbejdsmiljøudvalg to 2 gange årligt (juni og december) 
MED/arbejdsmiljø er sat til to gange (maj og november) 

 
Lønpuljer 
Barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 10 gange om året. Der er periodiseret med 2/12 i 
februar og august, ingen i januar og juli og 1/12 i resten af månederne.  
Akut–midler er periodiseret i august. 

Resultatlønspuljen ledelsesniveau 1 og 2 bliver udmøntet med ca. 70 % i november og 30 % i decem-

ber. 
Resten af lønpuljerne bliver udmøntet i november. 

 
Tjenestemandspension 
Der er periodiseret i 1/12-dele. 

 
Interne forsikringspulje 
Der er periodiseret med at forsikringspræmie og aktuarberegning falder i januar og resten er fordelt i 
1/12 dele. 
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Center for Administrativ Service  
Byrådet 
 

1. Byrådet primære aktiviteter 
Primære aktiviteter  

 Byrådet: Løn, diæter, repræsentation, mødeaktiviteter og kompetenceudvikling. 

 Kommissioner, råd og nævn: Diæter, forplejning og kontingenter/abonnementer. 
 Valg: Honorarer, forplejning, interne lønudgifter, information og materialer. 

 

2. Resultatmål  
Væsentligste fokusområder: 

 Der afholdes Folketingsvalg (FV) i 2015, Folkeafstemning i 2015 (FA), Kommunalvalg (KV) i 2017 

og Valg til Europaparlamentet (EV) i 2019. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 

mål: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Byrådets budget fordelt på 
løn, øvrige udgifter og indtægter.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  
 

 
Udviklingen i lønudgifterne skyldes, at udgifterne til valg falder periodisk over årene i forhold til hvornår 
der afholdes valg. Der er overført 0,7 mio. vedrørende folkeafstemningen i december 2015 kr. fra 2016 
til 2015. Derudover er der i 2016 afsat en engangsudbetaling i forbindelse med en åremålsansættelse.  

Udviklingen i øvrige udgifter fra 2015 til 2016 skyldes, at Byrådets pulje til kompetenceudvikling blev 
forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2015.  

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Byrådet  Folketinget har senest i 2014 ved lov hævet byrådsmedlemmernes veder-

læggelse. Der forventes ikke yderligere stigninger.  

2. Kommunaldirektørens 
åremål 

Kommunaldirektørens åremål er indlagt som en engangsudbetaling i au-
gust 2016 i forbindelse med eventuel fratrædelse ved kontraktudløb. 

3. Valg Der er afsat budget til Folketingsvalg i juni 2015, Folkeafstemning i de-

cember 2015, Kommunevalg i 2017 samt Europaparlamentsvalg og Folke-
tingsvalg i 2019.  

 

  

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

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

 Byrådet

Løn 8.866 8.557 8.174 7.164 8.780

Øvrige udgifter 2.007 1.750 1.826 1.750 1.750

Udgifter totalt 10.872 10.308 10.000 8.914 10.530

Indtægter totalt 0 0 0 0 0

Byrådets nettobevilling i alt 10.872 10.308 10.000 8.914 10.530

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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3.3 Periodiseret budget  

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 

kr. 

 

 
 

Løn 
Lønudgifter og diæter er fordelt i forhold til lønudbetalingerne. Kommunaldirektørens løn falder i forhold 
til lønudbetalingerne og åremål er indlagt som en engangsudbetaling i august 2016 i forbindelse med 

eventuel fratrædelse ved kontraktudløb. Til folkeafstemningen i december 2015 er afsat 0,1 mio. kr. til 
udgifter, der først kan betales i januar 2016. 

 
Øvrige udgifter 
Størstedelen af øvrige udgifter, blandt andet mødeaktiviteter, repræsentation, kørsel, abonnementer og 
medlemskaber samt tilskud til politiske partier, er fordelt i 1/12 dele.  

Byrådets kompetenceudvikling er fordelt i 1/4 dele. 
Mødeudgifterne til kommissioner, råd og nævn er delt med 50 % i juni og 50 % i november. 

 
Indtægter 
Der er ikke budgetteret med indtægter på denne ramme. 

 

3.4 Risici 
 
Byrådets største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 
 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Valg Der kan forekomme ekstra 
folketingsvalg i perioden. 

Ca. 0,8 mio. 
kr. 

Egedal Kom-
mune har ingen 
indflydelse på 
hvornår der 

udskrives valg. 
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4. Driftsbudget for Byrådets område 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Byrådet 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Byrådet for 2016 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Byrådets område 

 

 
 
 

 

Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 
 

1. Byrådet De ved lov vedtagne vederlagsgrænser, herudover er der afsat budget til re-
præsentation, mødeaktiviteter og kompetenceudvikling m.m.  

2. Kommissioner, 
råd og nævn 

Mødeaktiviteter i de enkelte organer, budgettet er afsat uændret i forhold til 
budget 2015-18. 

3. Valg Budgettet til folkeafstemningen dækker: Antallet af tilforordnede, mængden af 
forplejning, brugen af materialer, omfanget af information. 
Budgettet er tilpasset i forhold til hvornår der skal/forventes afholdt valg. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Byrådet  

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Byrådet  
Lønudgifter og diæter falder i 1/12 dele. Kommunaldirektørens løn i forhold til lønudbetalingerne og 
åremål er indlagt som en engangsudbetaling i august 2016 i forbindelse med eventuel fratrædelse ved 
kontraktudløb.  

Øvrige udgifter: Kompetenceudvikling er fordelt i 1/4 dele. Møder, repræsentation samt abonnement og 

medlemskaber m.m. er fordelt i 1/12 dele. 

 
Kommissioner, råd og nævn 
Det er meget forskelligt hvornår der afholdes møder, derfor er budgettet til mødeudgifterne fordelt med 
50 % i juni og 50 % i november. 

 
Valg 
Der skal afholdes folkeafstemning vedrørende Retsforbeholdet den 3. december 2015, budgettet til 
afstemningen er afsat med 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i januar 2016. 

 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Byrådets område
Beløb i 1.000 kr. Mængde Enheds-pris Budget

Byrådet

Byrådet 9.827

Kommisioner, råd og nævn 373

Valg 0,134 808 108
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Center for Administrativ Service 
Anlæg  
 

1 Anlægsbudget 
1.1 Anlægsbudget 
Tabel 1 viser Center for Administrativ Service’s anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

1.2  Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger  
Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 (i 2016-priser) 

 

2.1 Økonomiudvalget 

Projekt 651200 Projekt Salg af KMD-ejendomme og monopolbrudsprojekt 

Byrådet godkendte den 26. august 2015 KL bestyrelsens beslutning om, at det provenu i årene 

2015-19 fra salg af KMD-ejendomme, der tilfalder Egedal Kommune anvendes til finansiering 

af implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet, således at gevinsterne ved 

Monopolbruddet kan realiseres.  

Egedal Kommune modtager i 2015 0,120 mio. kr. og i 2016 kr. 0,723 mio. kr. fra provenuet. 

Det er aftalt, at Egedal Kommune indgår i samarbejde med Ballerup og Furesø Kommuner om 

en opgradering af den fælles driftsplatform i form af en Føderationsløsning. Det sker igennem 

konkurrenceudsættelse via et EU-udbud i andet halvår 2015. Det forventes, at Egedal Kom-

munes andel af finansieringen bliver ca. 0,5 mio. kr. med betaling i 2016. Herudover forventes 

et mindre beløb på 5.000 kr. i januar 2016 anvendt til kompetenceudvikling af 2 personer mål-

rettet den fælles kommunale rammearkitektur. 

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Løn 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 120 723 843 904 422

Udgifter totalt 120 723 843 904 422

Indtægter totalt -120 -723 -843 -904 -422

Nettobevilling i alt 0 0 0 0 0

Tabel 1 Anlægsbudget for Center for Administrativ Service fordelt på løn, øvrige udgifter 

og indtægter

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget  

2019

Tabel 2 Anlægsbudget for Center for Administrativ Service

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

01 Økomomiudvalget

651200 Salg af KMD-ejendomme og

            monopolbrudsprojekt
120 723 843 904 422

-120 -723 -843 -904 -422

Anlægsbudget i alt 0 0 0 0 0

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Direktion og Sekretariater 
 
1. Formål 
Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.  
Bevillingen hører under Økonomiudvalget.  
 
Direktion og Sekretariater har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative 
system kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af kommunens overordnede 

mål.  
Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger.  
 
Direktion og Sekretariater omfatter budgetrammerne for Direktionen og herunder Udviklingssekretaria-
tet. 
 

Direktionen 

 Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, Direktionen og den øvrige organisati-

on i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og ser-
vice.  

 Direktionens budgetrammer indeholder budget til aflønning af Direktionen, centerchefer samt 
personale knyttet til Direktionen.  

 Der er i Direktionens budgetramme placeret tværgående puljer og budget til tværgående fælles-

udgifter.  
 
Udviklingssekretariatet  

 Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen. Den består af Direktionssekretæ-

ren og Udviklingsteamet. 

 Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og 
projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance.  

 Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at or-
ganisationens mål bliver gennemført.  

 Direktionens og chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på hel-

hed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde.  

 Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisa-

tionen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem brugertilfreds-

hedsundersøgelser og borgerinddragelse. 

Politiske udvalg: Økonomiudvalget 

 

2. Strategi og resultatmål 
Direktion og Sekretariater arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrå-
dets strategiske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal 
Byudviklingsområder samt Involvering af civilsamfundet. 

 
Direktion og Sekretariater arbejder derudover med de to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” og 
implementering af ”Intern kommunikationsstrategi”.  

Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler 
for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igang-
værende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i 

bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 
  

I regi heraf er Parat til Fremtiden et ambitiøst program, der skal gøre organisatio-
nen 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 implementering af fase II i ”Parat til 

355



Budgetnotat 2016-19  Direktion og Sekretariater 

 

Fremtiden – Økonomisk råderum”. Fase II består af en række effektiviseringshypo-

teser. 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 prio-
ritering på tværs af de store serviceområder.   
 
Programmet gennemføres, så brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed fasthol-

des.  
 
Parat til Fremtiden skal medvirke til at sikre, at målene i Byrådets økonomiske 
politik opfyldes: 

 Overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling 

på kort og langt sigt. Det betyder, at der i budgetlægningen lægges vægt på 
at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter mv. skal give et over-
skud, der giver råderum. Som overordnet målsætning skal hvert år budget-
teres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. 

 Af hensyn til budgetsikkerheden, og for at imødegå udsving i likviditetsbeho-

vet, er det nødvendigt, at sikre en disponibel kassebeholdning på 100 – 125 
mio. kr. ultimo året.  

 For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige 

kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. 
kr.  

 Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL 

og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for service-
udgifter og anlægsudgifter.  

Ikke-finansielle 
mål: 

Det organisatoriske mål om intern kommunikationsstrategi skal forbedre den in-
terne kommunikation. Målet har fire indsatsområder:  

 Forbedre kommunikation og samarbejde på tværs 

 Styrke den strategiske ledelseskommunikation 

 Udbrede ideen om den kommunikerende medarbejder 

 Styr på de interne kommunikationskanaler og værktøjer. 
 

Direktionens mål om 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 skal videreudvikles, så både borgere og kolleger oplever 
sammenhængende serviceforløb, hvor der er fokus på borgernes behov ud fra en 
helhedsbetragtning. 
 

Borgere og brugere skal inddrages, så der opnås øget kvalitet og synergi gennem 
blandt andet brugerdrevet innovation. Der skal fortsat være fokus på endnu mere 
sammenhængende service. En sammenhængende service, der er effektiv, imøde-
kommende, fagligt korrekt og med korrekte afgørelser. 
 
Centrene skal planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter, der kan udvikle kva-

liteten, styrke samarbejdet på tværs af centrene samt øge helhedstænkningen og 
det tværfaglige fokus helt ude hos den enkelte medarbejder. 
 
Målene tager et samlet udgangspunkt i ”en styrket kultur”, der gennem innovation 
og effektivisering skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i 

helheder under ”den nye normal” med et fast fokus på kerneydelse og målgruppe.  
 
Afslutningsvis har Direktionen som mål, at kommunens samlede sygefravær skal 
under 4,5 %. 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser rammen for Direktion og Sekretariater fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 
Lønudgifter vedrører løn til Udviklingssekretariatet, centerchefer samt Direktionen ekskl. Kommunaldirek-

tøren. Øvrige udgifter dækker primært over puljer og tværgående fællesudgifter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

 
Det samlede budgetforslag 2016 udgør 37,1 mio. kr. Udsving mellem årene skyldes i de væsentligste 
eventuelle fratrædelsesgodtgørelser til Direktion og centerchefer.   

 

 
  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Direktion og Sekretariater

Løn: 14.851 14.930 14.057 14.960 14.790

Øvrige udgifter 38.738 22.196 22.196 22.196 22.196

Udgifter totalt 53.589 37.126 36.254 37.156 36.987

Indtægter totalt: 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 53.589 37.126 36.254 37.156 36.987

Tabel 1 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på løn, øvrige udgifter og 

indtægter

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Direktion og Sekretariater

Kommunaldirektørens ramme 46.277 29.648 28.776 29.679 29.509

Direktør m.a., CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4.738 4.791 4.791 4.791 4.791

Direktør m.a., CSS, CSO, CSD 2.453 2.687 2.687 2.687 2.687

Direktør m.a. rådhusprojektet (til ult. maj 2015) 121 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 53.589 37.126 36.254 37.156 36.987

Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater (DOS) fordelt på rammer

Tabel 3: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb

Reduktion 2016 2017 2018 2019

Puljer 

(Kommunaldirektøren)

DOS16-101 D: 

Direktionens strategiske 

pulje

Løn: 0 0 0 0

DOS16-102 D 

Budgetsikkerhedspuljen
Øvrige udgifter: -5239 -5239 -5239 -5239

Indtægter: 0 0 0 0

Fællesudgifter 

(Kommunaldirektøren)

DOS16-103 D Kunstrådets 

pulje
Løn: 

Øvrige udgifter: -252 -252 -252 -252

Indtægter: 

Total reduktion: -5491 -5491 -5491 -5491
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 
 

 
Forudsætninger 
 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere 

Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, puljer og 
tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og 
drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutnin-
ger. 
 
For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan den væsentligste anses for væ-

rende risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finan-
siering fra budgetsikkerhedspuljen. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 

 

 
 

Løn og øvrige udgifter 
Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele.  

Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt efter historikken for de enkelte 
måneder. De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Forde-
lingen er periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling.  

 

3.4 Risici 
 
Største risici ift. At overholde budgettet 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Kommunens 
samlede øko-
nomi 

De økonomiske risici er rela-
teret til aktivitetsområder i 
andre centre.  
Det drejer sig om et generelt 

udgiftspres, der skyldes 
demografiske udfordringer, 

samt aktivitetsstyrede om-
råder, der er i vækst. 

Der er under 
Direktion og 
Sekretariater 
afsat 15 mio. 

kr. som sik-
kerhed mod 

uforudsete 
udgifter. 

Det igangvæ-
rende arbejde 
med at styrke 
den aktivitets-

styrede budget-
lægning, samt 

en intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning 
forventes at 
medvirke til, at 

kommunen kan 
imødegå risici 
ved alternative 
tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 
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Direktion og Sekretariater 
Kommunaldirektør 
 

1. Kommunaldirektør - primære aktiviteter 
Kommunaldirektøren varetager den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og admini-
strationen.  
Kommunaldirektørens budgetramme indeholder budgetmidler til løn, puljer, samt fællesudgifter og 
egne midler: 

 Lønmidlerne vedrører lønbudget til den øvrige Direktion samt til chefen for Center for Administra-

tiv Service og til Udviklingssekretariatet 

 Puljerne omfatter midler, som kan anvendes til tværgående formål. Det gælder bl.a. budgetsik-
kerhedspuljen samt Direktionens strategiske pulje 

 Fællesudgifterne omfatter midler af forskellig art til tværgående projekter. Det drejer sig bl.a. om 
ikke-fordelt budget til strategiske mål samt tilskud til større personalearrangementer 

 Egne midler omfatter Kommunaldirektørens udviklingspulje samt budget til kontorhold mv.  
 

Herudover hører Udviklingssekretariatet under Kommunaldirektøren. Det består af Udviklingsteamet og 
Direktionssekretæren. Det fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i processer og 
projekter, hvor organisationen har brug for rådgivning eller assistance. 
Udviklingssekretariatet understøtter udviklingen på tværs i organisationen og medvirker til at organisa-

tionens mål bliver gennemført. 
De primære opgaver er: 

 Strategisk arbejde 
o Understøtter Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejde. 
o Sikrer fokus på helhed og strategi i Kommunens målarbejde. 

 Overblik og koordinering 
o Ser og sikrer sammenhæng i styringen på tværs af Kommunens områder 
o Koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen 
o Koordinerer Kommunens internationale samarbejde. 

 Projekter og opgaver 
o Understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen 
o Er en aktiv medspiller i forhold til styrkelse af lokaldemokrati, bl.a. gennem brugertilfreds-

hedsundersøgelser og borgerinddragelse 

o Faciliterer og driver netværket for organisationens udviklingskonsulenter 
o Understøtter de enkelte direktører i det omfang, der er behov herfor. 

 

2. Resultatmål 
Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte 
indsatsen i kommunens mange fagområder.  

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er 
forankret i de enkelte fagområder.  
 
Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strate-
giske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudvik-
lingsområder samt Involvering af civilsamfundet. 

 
Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” og imple-
mentering af ”Intern kommunikationsstrategi”. 

Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler 

for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igang-
værende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i 

bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 
 
Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomi-
ske politik samt programmet ”Parat til Fremtiden”. 

Ikke-finansielle 

mål: 

Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern 

kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 
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3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
 

Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 
 

 
 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 
 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere 

Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører 
løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang 
styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrati-
ve beslutninger. 
For så vidt angår eksterne udgiftsdrivere kan de væsentligste anses for væren-
de risikoen for, at økonomiske udfordringer i andre centre vil kræve finansiering 
fra budgetsikkerhedspuljen. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 

 

 
Løn 
Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele.  
Øvrige udgifter 
Hovedparten af udgifterne er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele.  
Forbrug som falder i en anden takt er periodiseret erfaringsmæssigt i de enkelte måneder.  
De største puljer fordeles ved godkendelsen af årets tre politiske budgetopfølgninger. Fordelingen er 

periodiseret på tidspunktet for den politiske behandling – det gælder f.eks. budgetsikkerhedspuljen. 
Indtægter 
Der er ingen indtægter. 

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

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Kommunaldirektør

Løn: 7.861 7.656 6.783 7.686 7.516

Øvrige udgifter 38.416 21.992 21.992 21.992 21.992

Udgifter totalt 46.277 29.648 28.776 29.679 29.509

Indtægter totalt: 0 0 0 0 0

Kommunaldirektør nettobevilling i alt 46.277 29.648 28.776 29.679 29.509
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3.4 Risici 
 
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Kommunens 
samlede øko-
nomi 

De økonomiske risici er pri-
mært relateret til aktivitets-
områder i andre centre. Det 
drejer sig om et generelt 
udgiftspres, der skyldes 
demografiske udfordringer 

samt aktivitetsstyrede om-
råder, der er i vækst. 

Der er under 
Direktion og 
Sekretariater 
afsat 15 mio. 
kr. som sik-
kerhed mod 

uforudsete 
udgifter. 

Det igangvæ-
rende arbejde 
med at styrke 
den aktivitets-
styrede budget-
lægning, samt 

en intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning 
forventes at 
medvirke til, at 

kommunen kan 
imødegå risici 

ved alternative 
tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 

2. Udviklingsini-

tiativer 

Risici ligger primært decen-

tralt under de projekter og 
tiltag som Udviklingssekre-
tariatet understøtter.  

Budgetbeløb 

ligger i de 
budgetram-
mer som Ud-
viklingsteamet 
understøtter.  

Udviklingstea-

met koordinerer 
processer og 
projekter, der 
involverer store 
dele af organi-
sationen. 

Udviklingstea-

met 

 

4. Driftsbudget for Kommunaldirektøren 
4.1 Kommunaldirektøren 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Kommunaldirektøren 
 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens budgetramme. 
 

 
 

 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 

 

1. Løn Bevillingen dækker blandt andet løn til den øvrige Direktion samt til che-
fen for Center for Administrativ service og til Udviklingssekretariatet.  

2. Puljer Der er i Kommunaldirektørens ramme placeret flere puljer:  
Direktionens strategiske pulje udgør 0,5 mio. kr. årligt. Puljen anvendes 

til organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direk-
tionen ønsker at sætte fokus på. 
 
Restbudgettet på 1,356 mio. kr. fra ikke fordelte institutionspladser i Cen-
ter for Skole og Dagtilbud (demografi-puljen) er placeret i Direktion og 
Sekretariater. Budgettet udmøntes administrativt til Center for Skole og 

Dagtilbud. 

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Kommunaldirektør

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Endheds-

pris

Budget

Løn 4.627

Puljer 17.078

Fællesudgifter 4.520

Egne midler 141

Udviklingssekretariat 3.283

Budget for kommunaldirektøren 29.648
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Der er afsat 0,254 mio. kr. til Bycirkelsamarbejdet mellem Egedal og na-

bokommunerne.  
 
Der er afsat 15,2 mio. kr. pr. år for at kunne imødegå økonomiske ud-
sving – blandt andet som følge af konjunkturer og uforudsigelige budget-
påvirkninger. 

3. Fællesudgifter Der er afsat 0,2 mio. kr. til større personalearrangementer såsom DHL-
stafet og julefrokost.  
 
Kommunens Kunstforening modtager 25.000 kr. i årligt tilskud.  
 

Der er afsat 4 mio. kr. til Byrådets strategiske mål. Budgetmidlerne over-
føres til de enheder, som i de konkrete år skal understøtte aktiviteter til 
opfyldelse af Byrådets strategiske mål.  
De strategiske mål for 2016 er følgende: ”Sund i Egedal”, ”Ung i Egedal”, 
”Involvering af civilsamfundet” og ”Promovering af Egedals byudviklings-
områder”. Midler til Byrådets strategiske mål kan udmøntes administra-
tivt. 

4. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Kommunaldirektørens udviklingspulje 
samt kontorhold, kompetenceudvikling m.m. 

5. Udviklingssekretariatet Til Udviklingssekretariatet budgetteres med 3,3 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. 
udgør løn til det administrative personale. De resterende midler er afsat 

til projektporteføljestyring og udviklingsinitiativer.  

 

4.1.2 Periodiseret budget for Kommunaldirektøren  

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønbudget til den øvrige Direktion samt centerchefen for Center for Administrativ Service og Udvik-
lingssekretariatet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. 
 
Puljer 
Budgetsikkerhedspuljen på 15,2 mio. kr. er tidsmæssigt forudsat udmøntet ved den politiske behand-

ling af budgetopfølgningen i maj, august og november. Halvdelen af puljen forudsættes udmøntet i 
november.   

 
Fællesudgifter 
Budget til Kommunaldirektørens fællesudgifter er delvis periodiseret efter 1/12-dele over hele året.  
Tilskud til DHL-stafet samt julefrokost er placeret i de relevante måneder.  
 

Egne midler 
Kommunaldirektørens ”Egne midler” er periodiseret efter 1/12-dele over hele året.  
 
Udviklingssekretariatet 
Udgiften vedrører primært løn til medarbejderne i Udviklingssekretariatet. Budgettet er periodiseret 
lineært over året med 1/12-dele. 
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Tabel 3: Udmøntning af prioriteringsforslag

Aktivitet Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten

Reduktion

Puljer (Kommunaldirektøren) DOS16-101 D Direktionens strategiske 

pulje

Direktionen råder over en pulje på 0,5 

mio. kr. til tværgående strategiske tiltag. 

Pulje er reduceret med 0,239 mio. kr. 

Puljer (Kommunaldirektøren) DOS16-102 D Budgetsikkerhedspuljen

Budgetsikkerhedspuljen har til formål at 

imødegå økonomiske udsving – blandt 

andet som følge af konjunkturer og 

uforudsigelige budgetpåvirkninger. Puljen 

er reduceret med 5 mio. kr. til 15,2 mio. 

kr. hvert år. 

Fællesudgifter 

(Kommunaldirektøren) DOS16-103 D Kunstrådets pulje

Kunstrådets pulje på 0,252 mio. kr. til 

indkøb og drift af kunst til kommunens 

lokaliteter er fjernet. Aktiviteterne 

finansieres fremover af Kunstpuljen på 

anlæg.

Udvidelse 

0

Effektivisering

0
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Direktion og Sekretariater 
Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD 
 

1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD – primære aktiviteter 
Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: 

 Center for Social Service 

 Center for Sundhed og Omsorg 

 Center for Skole og Dagtilbud. 
  

Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet 
mellem Byrådet og administrationen.  
 
Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover 
indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje.  

 

2. Resultatmål 
Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i 
kommunens mange fagområder.  
Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er 
forankret i de enkelte centres fagområder.  
 
Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strate-

giske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudvik-
lingsområder samt Involvering af civilsamfundet. 
 
Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” og imple-
mentering af ”Intern kommunikationsstrategi”. 

Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler 

for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igang-
værende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i 
bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 
 
Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådetrs økono-

miske politik samt programmet ”Parat til Fremtiden”. 

Ikke-finansielle 
mål: 

Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern 
kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen. 

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 
 

 
1) Beløbene i tabellen er i 2015-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2016-priser)  

  

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD

Løn: 2.352 2.585 2.585 2.585 2.585

Øvrige udgifter 101 102 102 102 102

Udgifter totalt 2.453 2.687 2.687 2.687 2.687

Indtægter totalt: 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 2.453 2.687 2.687 2.687 2.687

Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige 

udgifter og indtægter
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 
 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere 

Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer 
og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede 
aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 

 

3.3 Periodiseret budget 

 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 

Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. 
 

Øvrige udgifter 
Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele.  
 
Indtægter 
Der er ingen indtægter. 

 

3.4 Risici 
 

Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Risici inden-
for budget-
rammen 

De økonomiske risici for 
kommunen er relateret til 
aktivitetsområder i de cen-

tre, der hører under direk-

tørområdet.  

 Arbejdet med 
at styrke den 
aktivitetsstyre-

de budgetlæg-

ning, samt en 
intensiveret 
pris- og mæng-
deopfølgning vil 
medvirke til, at 
imødegå risici 

ved alternative 
tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 
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4. Driftsbudget for Direktørens budgetramme 
4.1 Direktørens budgetramme 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 

 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktørens budgetramme 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 
 

1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet.   

2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kon-
torhold og kompetenceudvikling. 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM  

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. 
 
Egne midler 
Direktørens ”Egne midler” er periodiseret efter 1/12-dele over hele året.  

 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-

pris

Budget

Løn (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 2.585

Egnemidler (direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) 102

Budget for Direktør med ansvar for CSS, CSO, CSD 2.687
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Direktion og Sekretariater 
Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 

 
1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTK - pri-
mære aktiviteter  
Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre: 

 Center for Borgerservice 

 Jobcenteret 

 Center for Plan, Kultur og Erhverv 

 Center for Ejendomme og Intern Service 

 Center for Teknik og Miljø. 

 
Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet 
mellem Byrådet og administrationen.  
 

Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover 
indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje.  

 

2. Resultatmål 
Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål, at koordinere og understøtte indsatsen i 
kommunens mange fagområder.  

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er 
forankret i de enkelte centres fagområder.  
 
Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strate-
giske mål. I 2016 er de strategiske mål: Ung i Egedal, Sund i Egedal, Promovering af Egedal Byudvik-
lingsområder samt Involvering af civilsamfundet. 
 

Direktørområdet arbejder derudover med de to organisatoriske mål: ”Parat til Fremtiden” og imple-
mentering af ”Intern kommunikationsstrategi”. 

Finansielle mål: Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler 

for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igang-
værende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i 

bruger-/borgerbetjening samt innovation og effektivisering. 
 
Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomi-
ske politik samt programmet ”Parat til Fremtiden”. 

Ikke-finansielle 
mål: 

Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med mål om intern 
kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/brugerbetjeningen.  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 
Tabel 1 viser rammen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 
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1) Beløbene i tabellen er i 2015-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august  2015 (i 2016-priser)  

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 

Primære drivere 

 

Forudsætninger 
 

1. Interne og eks-
terne udgiftsdri-
vere 

Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer 
og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede 
aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. 

 

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 

1.000 kr. 

 

 
 

Løn 
Lønbudgettet er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele. 
 
Øvrige udgifter 

Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret lineært med en fordeling i 1/12-dele.  
 
Indtægter 
Der er ingen indtægter. 

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI 

og CTM 

Løn: 4.638 4.689 4.689 4.689 4.689

Øvrige udgifter 100 102 102 102 102

Udgifter totalt 4.738 4.791 4.791 4.791 4.791

Indtægter totalt: 0 0 0 0 0

Nettobevilling i alt 4.738 4.791 4.791 4.791 4.791

Tabel 1 Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM fordelt på løn, 

øvrige udgifter og indtægter
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3.4 Risici 
 
Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Risici inden-
for budget-
rammen 

De økonomiske risici for 
kommunen er relateret til 
aktivitetsområder i de cen-
tre, der hører under direk-
tørområdet.  

 Arbejdet med 
at styrke den 
aktivitetsstyre-
de budgetlæg-
ning, samt en 
intensiveret 

pris- og mæng-
deopfølgning 
ventes at med-
virke til, at 
kommunen kan 

imødegå risici 
ved alternative 

tiltag, herunder 
servicetilpas-
ninger. 

Direktionen 

 
Driftsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 

 

3.5 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 

3.5.1 Aktivitetsbudget for Direktørens budgetramme 2016 
Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CI og CTM 
 

 
 
 
Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 2 
 

1. Løn Bevillingen dækker blandt løn til centerchefer under Direktørområdet.   

2. Egne midler Der budgetteres med 0,1 mio. kr. til Direktørens udviklingspulje samt kon-

torhold og kompetenceudvikling. 

 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 

Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget

Løn 4.689

Egne midler 102

Budget for for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM 4.791
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3.5.2 Periodiseret budget for Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og 

CTM 

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
Løn 
Lønbudget til centerchefer under Direktørområdet er periodiseret lineært over året med 1/12-dele. 
 
Egne midler 
Direktørens ”Egne midler” er periodiseret efter 1/12-dele over hele året.  
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Konto 7 Finansindtægter og udgifter 
 
1. Formål 

 Formål: 
 Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funkti-

on 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 udligning og skatter.  
 Politisk Udvalg: 
    Økonomiudvalget 

 

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 

 
Resultatkontrakt, opdelt på hhv. finansielle og ikke-finansielle resultatmål: 

Finansielle mål:  Effektivisering på 5 % af rentekontoen vedr. regninger 

Ikke-finansielle mål:  Alle konti under funktion 07 afstemmes hvert kvartal 

 

3. Budget 
3.1 Budget 

Tabel 1 viser Konto 7’s bevilling fordelt på udgifter og indtægter. 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 
2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

  

Tabel 1 budget for Konto 7 fordelt på øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget  

2016

Budget  

2017

Budget  

2018

Budget  

2019

1. Konto 7

Øvrige udgifter 193.325 201.595 222.026 246.309 275.703

Indtægter totalt: -2.507.927 -2.577.071 -2.644.947 -2.728.444 -2.792.286

Nettobevilling i alt -2.314.602 -2.375.476 -2.422.922 -2.482.136 -2.516.584
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 
 

1. Renter Der er tale om renter af kommunens likvide aktiver, renter af kortfristede 
tilgodehavender og renter af langfristede tilgodehavender. De likvide aktiver 
er budgetlagt ud fra Nationalbankens indskudsbevisrente 0,05% + tillæg, jf. 
den aftale kommunen har med Nordea samt aftaler om indgåelse af diverse 
aftaleindskud.  
Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som ren-

ter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling 
af ejendomsskatter. 

2. SOLT Renteindtægterne af beholdningen i SOLT-depotet er budgetlagt med 24,3 
mio. kr. Budgettet er lagt ud fra de seneste års forbrug samt forbruget i første 
halvår af 2015. Se i øvrigt budgetnotat vedr. SOLT. 

3. Skatter, tilskud og 
udligning 
 

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage 
imod statens tilbud om en garanti for skatter, tilskud og udligning – eller om 
kommunen vil vælge at selvbudgettere på grundlag af kommunens eget skøn 

over udskrivningsgrundlaget, folketal og foreløbige tilskuds- og udligningsbe-
løb. 
Det er i budgettet forudsat, at statens tilbud vælges. 

Der laves et særskilt notat vedr. dette. 
Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudlig-
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. 
 

 

  

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for øvrige udgifter 2016   

 

 
 
Der er budgetteret ud fra tidligere års forbrugsmønster samt 1. halvår af 2015.  
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Figur 2 – Forventet udgiftsniveau for indtægter 2016 

 

 
 

Der er budgetteret ud fra tidligere års forbrugsmønster samt 1. halvår af 2015. 
Marts afviger væsentligt, idet grundskyld forventes at tilgå kommunen i denne måned. 

 

3.4 Risici 
 
Konto 7s største risici i forhold til at overholde budgettet 
 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Renter Kommunens renteindtægter 
og renteudgifter afhænger 
meget af faktorer kommu-
nen ikke kan påvirke. Der er 
således en risiko for, at det 

nuværende renteniveau 

ændrer sig markant, og der-
ved kan skabe væsentlige 
forandringer indenfor områ-
det.  

 Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 
renteniveauet 
ændres. Hvor-

efter der ved de 

løbende bud-
getopfølgninger 
reguleres. Der 
er mulighed for 
at lægge lån 
om til fastfor-
rentede lån. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 

2. SOLT Afkastet fra de tre kapital-
forvaltere afhænger meget 
af forholdene på de finan-
sielle markeder, hvorfor det 
ikke er muligt præcist at 
ramme afkastet. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 
afkastet æn-
dres. Hvorefter 
der ved de lø-

bende budget-
opfølgninger 
reguleres.  

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 

3. Skatter, til-
skud og ud-

ligning 
 

Såfremt der vælges selv-
budgettering, er der risiko 

for at kommunens beregnin-
ger ikke holder, og at de 
budgetterede beløb derved 
ikke opnås. Såfremt der 
vælges statsgaranteret er 
den eneste risiko, at øko-
nomiaftalen ændres. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 

og vurderet om 
forudsætnin-
gerne ændres. 
Ved de løbende 
budgetopfølg-
ninger regule-
res efter behov. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-

vice 
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Konto 7 
- Finansindtægter 

 

1. Finansindtægters primære aktiviteter 
 Primære aktiviteter:   

- Renteindtægter 
- SOLT  
- Tilskud og udligning 
- Skatter 

 

2. Resultatmål 
Væsentligt fokusområde for budgetperioden (2016-19):  

- Skatter, Tilskud og udligning 

Finansielle:  

Ikke-finansielle:  

 

3. Driftsbudget 
3.1 Driftsbudget 

Nedenfor er budgettet for Finansindtægterne præsenteret.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser   

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

 

1. Skatter, tilskud og 
udligning 

Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage 
imod statens tilbud om en garanti for skatter, tilskud og udligning – eller om 
kommunen vil vælge at selvbudgettere på grundlag af kommunens eget skøn 
over udskrivningsgrundlaget, folketal og foreløbige tilskuds- og udligningsbe-
løb. 

 
Der er lavet et særskilt notat om som er beslutningsgrundlaget, for at træffe 
afgørelse om der vælges statens tilbud eller der selvbudgetteres. 
 
Det er forudsat, at der vælges statens tilbud. 

 

  

Tabel 1 Budget for Finansindtægter fordelt på øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget  

2016

Budget  

2017

Budget  

2018

Budget  

2019

1. Finansindtægter

Øvrige udgifter 0 0 0 0

Udgifter totalt 0 0 0 0

Indtægter totalt: -2.507.927 -2.577.071 -2.644.947 -2.728.444 -2.792.286

Finansindtægter nettobevilling i alt -2.507.927 -2.577.071 -2.644.947 -2.728.444 -2.792.286
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet indtægtsniveau 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
Indtægterne er lagt i de måneder der historisk set har været gældende.  
Marts afviger væsentligt idet grundskyld forventes at tilgå kommunen i denne måned. 
 
Det periodiserede budget er fremkommet på baggrund af data fra tidligere år og 1. halvår af 2015. 

 

3.4 Risici 
 
Finansindtægters største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

Område Beskrivelse Beløb 
 

Imødekom-
mende tiltag 

Ansvarlig 

1. Skatter, til-
skud og ud-
ligning 

Såfremt der vælges selv-
budgettering, er der risiko 
for at kommunens beregnin-

ger ikke holder, og at de 

budgetterede beløb derved 
ikke opnås. Såfremt der 
vælges statsgaranteret er 
den eneste risiko, at øko-
nomiaftalen ændres. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 

forudsætnin-

gerne ændres. 
Hvorefter der 
ved de løbende 
budgetopfølg-
ninger regule-
res. 
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4. Budget for Finansindtægter pr. aktivitet 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Finansindtægter 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Finansindtægter 2016 
 

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Finansindtægter: 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

 
 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 

 

1. Renteindtægter Renter af likvide aktiver er budgetlagt på grundlag af renten på Nationalban-
kens indskudsbevisrente 0,05% + tillæg, jf. den aftale kommunen har med 
Nordea samt indgåelse af diverse aftaleindskud. 
 

2. SOLT Dette er Egedal Kommunes sælg og lej tilbage arrangement. Der er budgette-
ret med renter af SOLT-depoterne. Se yderligere i budgetnotat om SOLT. 

3. Tilskud og udlig-
ning 

Er beskrevet i særskilt notat. 
 

4. Skatter Er beskrevet i særskilt notat. 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Finansindtægter

Beløb i 1.000 kr 1) Budget 

2016

1.Finansindtægter

Renteindtægter -4.183

SOLT -24.283

Tilskud og udligning -181.221

Skatter -2.367.384
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4.1.2 Periodiseret budget for Finansindtægter   

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Beskrivelse af periodiseringsprincipper for budgetåret, jf. budgetmanualen.  
 
Renteindtægter 
Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som renter af betalingstilgodeha-
vender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter, Herudover er der renter af 
deponerede midler (excl. SOLT)  
 

SOLT 
Renteindtægterne af beholdningen i SOLT-depotet er budgetlagt med 24,3 mio. kr. i 2016. Leasingaf-
giften, som afholdes på driftskontiene, er ligeledes budgetteret med 24,3 mio. kr. i 2016, hvorved der 
er balance i SOLT-depotet. 
 

Tilskud og udligning 
Er beskrevet i særskilt notat. 

 
Skatter  
Er beskrevet i særskilt notat. 
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Konto 7 
Finansudgifter 

 

1. Finansudgifters primære aktiviteter 
 Primære aktiviteter:  

- Renteudgifter  
- SOLT  
- Tilskud og udligning 
- Skatter 

 

2. Resultatmål 
Væsentligt fokusområde for budgetperioden (2016-19): 

- Tilskud og udligning 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 
mål: 

 

 
3. Budget 
3.1 Budget 

Nedenfor er budgettet for Finansudgifterne præsenteret.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Fagområdets primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres budgetmæssige forudsætninger: 

1. Renteudgifter Der er primært tale om renteudgifter til langfristet gæld. 

2. Tilskud og udlig-
ning 

Er beskrevet i særskilt notat. 
 

3. Skatter Er beskrevet i særskilt notat. 

 

 

  

Tabel 1 Budget for Finansudgifter fordelt på øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Finansudgifter

Øvrige udgifter 193.325 201.595 222.026 246.309 275.703

Udgifter totalt 193.325 201.595 222.026 246.309 275.703

Indtægter totalt: 0 0 0 0 0

Finansudgifter nettobevilling i alt 193.325 201.595 222.026 246.309 275.703
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3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 
De øvrige udgifter er lagt i de måneder der historisk set har været gældende.  
Det periodiserede budget er fremkommet på baggrund af data fra tidligere år og 1. halvår af 2015. 

 

3.4 Risici 
Finansudgifters største risici i forhold til at overholde budgettet 

Område Beskrivelse Beløb 
 

Imødekom-
mende tiltag 

Ansvarlig 

1. Renteudgifter  Kommunens renteudgifter 
afhænger meget af faktorer 
kommunen ikke kan påvirke. 
Der er således en risiko for 
at det nuværende renteni-

veau ændrer sig markant, 

og derved skabe væsentlige 
forandringer indenfor områ-
det. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 
renteniveauet 
ændres. Hvor-

efter der ved de 

løbende bud-
getopfølgninger 
reguleres. 
Det er muligt at 
omlægge lån, 
således at der i 
højere grad er 

benyttes fast-
forrentede lån. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 

2. Skatter, til-
skud og ud-
ligning 

Såfremt der vælges selv-
budgettering, er der risiko 
for at kommunens beregnin-
ger ikke holder, og at de 

budgetterede beløb derved 
ikke opnås. Såfremt der 
vælges statsgaranteret er 

den eneste risiko, at øko-
nomiaftalen ændres. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 
forudsætnin-

gerne ændres. 
Hvorefter der 
ved de løbende 

budgetopfølg-
ninger regule-
res. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 
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  Finansudgifter  

 

 

4. Budget for Finansudgifter pr. aktivitet 
I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau.  

 

4.1 Finansudgifter 

4.1.1 Aktivitetsbudget for Finansudgifter 2016 
Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Finansudgifter 
 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

 
 
Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 
 

1. Renteudgifter Renter af langfristet gæld er renter på eksisterende lån og renter af forventet 
låneoptagelse i budgetperioden. De budgetterede lån er forudsat optaget som 
annuitetslån, der afdrages over 25 år. Renteudgifterne vedrører også renter af 
udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og kurstab. 

2. SOLT Der er budgetteret med udgifter til kurstab. Se yderligere i budgetnotat vedr. 

SOLT 

3. Tilskud og udlig-
ning 

Er beskrevet i særskilt notat. 

4. Skatter Er beskrevet i særskilt notat.  

 

  

Tabel 2 Aktivitetsbudget for Finansudgifter

Beløb i 1.000 kr 1) Budget 

2016

1.Finansudgifter

Renteudgifter 14.344

SOLT 0

Tilskud og udligning 178.698

Skatter 8.553
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  Finansudgifter  

 

 

4.1.2 Periodiseret budget for Finansudgifter 

 

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. 

 

 
 

Renteudgifter 
Som det kan ses af figur 4 betales renteudgifter hvert kvartal. 
SOLT 
Der forventes ikke udgifter til SOLT, idet der ikke længere benyttes SWAP-aftaler i forbindelse med 
SOLT. 

 
Tilskud og udligning 
Er beskrevet i særskilt notat. 

 
Skatter 
Er beskrevet i særskilt notat. 
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Konto 8 Balanceforskydninger og lån 
 
1. Formål 
Formål: 

 – Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på  
   funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger. 

Primære opgaver: 
 – Konto 8 skal vise kommunens balanceforskydninger og lån.  

Politisk Udvalg: 
- Økonomiudvalget 

 

2. Strategi og resultatmål 
Særlig fokusområde 

- Afstemning af alle konti under funktion 08 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle mål:  

 

3. Budget 
3.1 Budget 

Tabel 1 viser Konto 8s bevilling fordelt på udgifter og indtægter. 

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  

 

 
  

Tabel 1 Budget for Konto 8 fordelt på øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret 

budget 

2015 2)

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1. Konto 8

Øvrige udgifter -14.619 36.242 92.282 100.313 122.305

Udgifter totalt -14.619 36.242 92.282 100.313 122.305

Indtægter totalt: -37.564 -24.192 -15.692 -15.692 -15.692

Nettobevilling i alt -52.183 12.050 76.590 84.621 106.613

Tabel 2: Udmøntning af proriteringsforslag på rammer

Ramme / type Prioriteringsforslag Beløb  - Hvordan fordeler beløbene sig? (2016-pris)

2016 2017 2018 2019

Udvidelse 

Finansiering CSO16-01 F: Flytning af 

beboere fra 

Damgårdsparken til 

Egeparken- beboerindskud 

- OBS forslaget er delt 

mellem anlæg og 

finansiering 

(sammenhæng med 

CSO16-01A)

Løn: 

Øvrige udgifter: 1.300 -400 -100 0

Indtægter: 

Total udvidelse: 1.300 -400 -100 0
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Konto 8s primære udgiftsdrivere og deres budgetmæssige forudsætninger  
 

1. Balanceforskydninger Balanceforskydninger viser årets bevægelser på diverse tilgodehavender, 
gæld og mellemregningskonti. Desuden konteres indskud i Landsbyggefon-
den samt diverse deponeringer på disse konti. 

2. Lån  Kommunes låneoptagelse registreres på disse konti. Det er primært tale 
om lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen har i henhold til lånebe-

stemmelserne adgang til at låne det beløb, som kommunen udlåner til pen-
sionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagernes betaling af ejen-
domsskatter. Herudover er der lån til projekter vedrørende energibespa-
rende projekter.  
Afdrag på lån konteres også på disse konti. 

3. SOLT 

 

Afkast, tilbagekøb og udgifter svarende til leasingydelsen samt indbetaling 

til SOLT konteres her. Derudover konteres indestående hos de tre kapital-
forvaltere også her. Se i øvrigt budgetnotat om SOLT 

 

  

3.3 Periodiseret budget 

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for øvrige udgifter 2016 i 1.000 kr.   

 

 
 
Der er budgetteret ud fra tidligere års forbrugsmønster samt 1. halvår af 2015. 
Udgiften i januar skyldes primært at det budgetterede indskud i SOLT foretages i denne måned. Se i 
øvrigt budgetnotat vedr. SOLT. 
Det store udsving i december skyldes ligeledes SOLT idet afdrag og tilbagekøb konteres på dette tids-
punkt. Se i øvrigt budgetnotat vedr. SOLT. 
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Figur 2 – Forventet indtægtsniveau for indtægter under konto 8 2016 i 1.000 kr.   

 

 
 
Der er budgetteret ud fra tidligere års forbrugsmønster samt 1. halvår af 2015.  
Det store udsving i december skyldes at der foretages låneoptagelse i denne måned. 

 
Som konsekvens af refusionsreformen (vedtaget den 26. august 2015) er refusionen vedrørende syge-
dagpenge ændret, således at Egedal ikke længere får 100 % refusion. Ud fra KL’s og Beskæftigelsesmini-
steriets vurdering modtager Egedal gennemsnitlig 37 % i refusion samlet set for udgifter til sygedagpen-
ge pr. 1. januar 2016. Samtidig er området rykket fra konto 8 til Jobcentret. 
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Konto 8 
- Balanceforskydninger 

 

1. Balanceforskydningers primære aktiviteter 
 Primære aktiviteter:   

- Udlån til betaling af ejendomsskatter 
- Indskud i Landsbyggefonden 
- SOLT 

 
2. Resultatmål 
Væsentligt fokusområde for budgetperioden (2016-19): Der er ikke opsat mål for dette område. 

Finansielle:  

Ikke-
finansielle: 

 

 

3. Driftsbudget 
3.1Driftsbudget 

Nedenfor er Balanceforskydningernes budget præsenteret.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (2015-priser) 

 

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Udlån til betaling 

af ejendomsskat-
ter 

Udlån til betaling af ejendomsskatter er budgetteret med en nettotilvækst på 

9 mio. kr. om året. Fastsættelsen af det budgetterede udlån er skønsmæssigt 
beregnet. Herudover forventes der en rentetilskrivning på ca. 3 mio. kr. pr. år. 

Rentetilskrivningen er ikke låneberettiget.  

2. Indskud i Lands-
byggefonden 

Der er i forbindelse med salg af bygninger budgetteret med indskud i Lands-
byggefonden på 19 mio. kr. i 2016. 

3. SOLT Kommunen indbetaler hvert år et indskud i SOLT-depotet. Fra 2016 og frem til 
2019 stiger indbetalingen fra 32,1 mio. kr. til 34,0 mio. kr. Der henvises i 
øvrigt til budgetnotatet vedr. SOLT 

 

  

Tabel 1 Balanceforskydninger

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Udlån til betaling af ejendomsskatter 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Renter vedrørende lån til betaling af 

ejendomsskatter

3.200 3.137 3.337 3.537 3.737

Indskud i Landsbyggefonden 34.048 19.200

Øvrige balanceforskydninger 19.064 1.896 151 251 146

Balanceforskydninger excl. SOLT 65.312 33.233 12.488 12.788 12.883

Indskud i SOLT-depoterne 18.575 18.891 19.211 19.614 20.170

Ekstraordinært indskud til SOLT 13.025 13.246 13.473 13.756 13.824

Nyt rådhus og sundhedscenter -44.257

Afdrag på leasinggæld SOLT-projekt -16.500 -33.000 -33.000 -376.000 0

Balanceforskydninger vedrørende SOLT -29.157 -863 -316 -342.630 33.994

Balanceforskydninger i alt 36.155 32.370 12.172 -329.842 46.877

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Konto 8 
- Lån 

 

1. Låns primære aktiviteter 
 Primære aktiviteter:   

- Låneoptagelse 
- Afdrag på lån 

 
2. Resultatmål 
Væsentligst fokusområde for budgetperioden (2016-19): Der er ikke opsat mål for dette område. 

Finansielle mål:  

Ikke-finansielle 

mål: 

 

 
3. Driftsbudget 
3.1Driftsbudget 

Nedenfor er budgettet vedrørende låneoptagelse og afdrag på lån præsenteret.  

 

 
1) Beløbene i tabellen er alle i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015   

 

 
1) Beløbene i tabellen er  alle i 2015 priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015  

 

  

Tabel 1 Låneoptagelse budget 2015-19

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Ejendomsskatter -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Energibesparende foranstaltninger -7.814 -8.314 -6.414 -6.414 -6.414

Vejbelysning -15.000

Overført fra 2014 1.155

Flygtningeboliger -6.500 -6.600

Låneoptagelse i alt -37.159 -23.914 -15.414 -15.414 -15.414

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Tabel 2 Afdrag på lån budget 2015-19

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Selvejende institut. med overenskomst 30

Realkredit 62 68 68 68 68

Kommunekredit 24.549 25.886 26.983 26.991 25.500

Pengeinstitutter 375 375 375 375 375

Ældreboliger 3.273 1.750 1.750 1.750 1.750

Afdrag på lån 28.289 28.079 29.176 29.184 27.693

Nedbringelse af leasinggæld, SOLT 16.500 33.000 33.000 376.000 0

Afdrag på lån og finansielle leasede 

aktiver
44.789 61.079 62.176 405.184 27.693

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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  Lån  

 

 

3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger 
 
Primære drivere 

 
Forudsætninger 

1. Låneoptagelse Af tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2016-19. Lån til 
betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budget-
perioden. Set over de sidste par år, er der færre sager vedrørende pensioni-
ster, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, som ønsker at låne penge af 
kommunen til betaling af deres ejendomsskatter. Kommunen har iht. lånebe-
stemmelserne adgang til at låne det beløb, som kommunen udlåner til pensio-

nister, førtidspensionister og efterlønsmodtagernes betaling af ejendomsskat-
ter.  
 
Energibesparende foranstaltninger omfatter lån til projekter, der på sigt ned-
bringer kommunens udgifter til energi. Der er indregnet låneoptagelse for 8,3 
mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. i den øvrige budgetperiode.  
 

Der har i 2014 været optaget mere i lån end lånerammen gav mulighed for. 
Overførslen fra 2014 er derfor primært en regulering af lånerammen i 2015. 

 
Der budgetteres med optagelse af lån til flygtningeboliger i 2016 på 6,6 mio. 
kr.   
 

2. Afdrag på lån I tabel 2 er vist forventningerne til afdrag på lån med den nuværende låneop-
tagelse. Afdragene på vores lån udgør 28,1 mio. kr. i 2016 faldende til 27,7 
mio. kr. i 2019.  
 
Der er i 2016 og 2017 indregnet afdrag på vores leasinggæld, SOLT på 33,0 
mio. kr. (Stenløse SOLT projekt). I 2018 er afdraget 376 mio. kr. hvilket skyl-

des restindfrielse af Stenløse porteføljen og tilbagekøb af Jørlunde skole. 
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Investeringsoversigt 

 
1. Alle udvalg 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrøren-

de renovering og modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

 

 

  

Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

Økonomiudvalget U 383.670 41.345 12.228 843 904 422

I -283.728 -47.028 -24.608 -843 -904 -422

Teknik- og Miljøudvalget U 64.241 43.403 55.190 9.989 14.526 0

I -1.685 -4.862 0 0 0 0

Planudvalget U 73.102 26.151 32.395 24.230 19.847 19.847

I -1.448 -7.817 0 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalget U 81.431 47.396 9.403 5.000 0 0

I 0 0 -1.766 0 0 0

Børne- og skoleudvalget U 10.819 2.105 400 400 15.700 15.700

I 0 0 0 0 0 0

Kultur- og Erhvervsudvalget U 6.790 7.585 13.567 0 2.032 0

I -2.330 -170 0 0 0 0

Udgifter i alt U 620.053 167.985 123.183 40.462 53.009 35.969

Indtægter i alt I -289.191 -59.877 -26.374 -843 -904 -422

Samtlige udvalg netto: 330.862 108.108 96.809 39.619 52.105 35.547

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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2. Økonomiudvalget 

 

Tabel 2 Investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

002010 Forventede 

overførsler

U -10.000

888880 Egedal bydel,

01 Egedal Bydels-center U 1.351 750 762

I -11.840

04 Arkæologiske 

undersøgelser

U 798

05 Strategi for byrummene U 200

06 Events i Egedal by U 222

999998 Stenløse Syd U 126.151 7.557

I -257.557 -4.176

(Kloak) U 12.813

I -3.903

002002 Udendørs kunst i 

Stenløse Syd

U 602 1.705

002003 Kunstpulje U 961 482

U 323 4

I -7.356

003002 Salg af matr.nr. U 6 6

11X Ganløse By, Ganløse I -132

U 470

I -5.716

U 20

I -11.357

003011 Salg af del af matr.

4næ Smørumnedre By, 

Smørum I -2

U 6.027

I 34

010085 Salg af Ny Toftegård, 

Rytterbakken 

U 233

2A, Ølstykke I -4.500

011003 Salg af Råbrovej 66 U 15 77

I -1.005

011063 Nedrivning af 

kommunale ejendomme

U 508

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

003010 Salg af byggeretter 

vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke

003009 Intern overdragelse 

af matr.nr. 40d og matr.nr. 

25a, Stenløse til 

Fjernvarmeprojekt

002004 Salg af restparcellen 

ved det nye Rådhus og 

Sundhedscenter

005025 Byggemodning af

Galaksen (areal v/Provst 

Beckers Vej)
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1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 
modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

  

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

U 7 267

I -5 -1.692

011070 Køb af del af matr. 

15a og 16as Smørumovre by

U 6.064

U 223.713 18.841 3.218

I -241 -113

650004 Parkeringsløsning - 

Egedal Rådhus

U 9.999 7.450 3.215

U 47 1.523 71

I -21.075 -1.385

U 163 1.000 3.249

I -22.500

650113 Udbud af annekset 

Stenløse Rådhus

U 440

651380 Administrative 

systemer - arkivering og 

konvertering

U 1.314 370

U 120 723 843 904 422

I -120 -723 -843 -904 -422

651381 Udskiftning af PC'er U 906

652003 Ny telefoniplatform 

(Furesø, Ballerup, Egedal)

U 2.500

Udgifter U 383.670 41.345 12.228 843 904 422

Indtægter I -283.728 -47.028 -24.608 -843 -904 -422

Netto N 99.942 -5.683 -12.380 0 0 0

650006 Salg af Ølstykke 

Rådhus, Rådhus Alle 1, 

Ølstykke

650001 Egedal Rådhus og 

sundhedscenter

650005 Salg af Smørum 

Rådhus, Flodvej 77, Smørum

011065 Salg af Lillestræde 

3L, Ganløse

651200 Salg af KMD-

ejendomme og 

monopolbrudsprojekt
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3. Teknik- og Miljøudvalget 

 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 
modernisering af Ølstykke svømmehal. 

  

Tabel 3 Investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

161002 Affaldsplan 2013-

2024

U 3.200 4.000 4.064

165002 Affaldsplan 2013-

2024

U 1.000 11.176

Brugerfinansieret 

område i alt

U 3.200 5.000 15.240 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

002028 Marienlyst - U 847

Færdiggørelse I -847

003043 Byggemodning 

Værebro Erhvervsområde

U 217 0

002044 Byggemodning 

Dyvelåsen i Smørumnedre

U 1.980 16.029 9.989 8.057

071020 Kystbeskyttelse 

Tangbjerg

U 875

081001 Oprensning af 

olieforurening

U 4.420

081002 Oprensning af 

olieforurening - Valmuevej

U 548

211002 Signalanlæg i 

Smørum

U 1.856

211020 Kabellægning 

udendørsbelysning

U 4.650 212

211021 Overtagelse af 

vejbelysning

U 16.032

211022 Modernisering af 

vejbelysning

U 20.244 15.224

222020 Sti tunneldalfred-

ningen Ganløse-Slagslunde

U 68 2.182

222025 Cykelstier i 

Frederikssunds fingeren

U 1.790

- indtægt puljemidler I -716

222027 Prioriterede 

cykelstier

U 5.156 5.239

222028 Cykelsupersti U 2.247 5.478

I -4.146

222029 Supercykelsti 

Stenløse - Jyllinge
U

6.469

222030 Forskønnelse af 

stationsområdet ved 

Stenløse Station

U 167 1.221

- salg af p-areal og 

centergade

I -838

888880 Egedal Bydel

888880.02 Tværvej U 15.626 876

888880.03 Byggemodning U 259 15.951

I

Skattefinansieret område 

i alt
U 61.041 38.403 39.950 9.989 14.526 0

I -1.685 -4.862 0 0 0 0

Udgifter U 64.241 43.403 55.190 9.989 14.526 0

Indtægter I -1.685 -4.862 0 0 0 0

Netto N 62.556 38.541 55.190 9.989 14.526 0

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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4. Planudvalget 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 

modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

  

Tabel 4 Investeringsoversigt 2015-2019 

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

010300 Energianlæg U 21.940 2.560

I -3.150

052002 

Fredningserstatninger på 

Værebro

U 0

052003

Fredningserstatninger i  

Værebro Ådal

U 475

301005 Ejendomsrenovering - 

skoler

U 1.776 2.192 2.192

514005 Ejendomsrenovering - 

Dagtilbudsområdet

U 1.776 2.192 2.192

318010 EUDP-projekt U 680 617

I -680 -617

532023 

Kvalitetsfondsprojekter 

U 6.616 6.617 6.617

650031 Ejendomsrenovering
U 13.181 6.707 18.244 6.814 6.814 6.814

I -1

650032 

Energistyring/besparelse 

2012 - 2016

U 18.433 6.266 6.414

I -731

650034 

Energistyring/besparelse 

2017 - 2020

U 6.416 6.416 6.416

650033 Etablering af 

solcelleanlæg

01 Etablering fase 1. U 15.389

02 Etablering fase 2 U 1.453

03 Conserto U 2.026 4.474

I -36 -4.050

650035 Parat til fremtiden - 

Energioptimering

U 1.500 2.032

651775 Rekapitalisering af 

Egedal Fjernvarme

U 1.321

Udgifter U 73.102 26.151 32.395 24.230 19.847 19.847

Indtægter I -1.448 -7.817 0 0 0 0

Netto 71.654 18.334 32.395 24.230 19.847 19.847

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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5. Social- og Sundhedsudvalget 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 

modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

 

  

Tabel 5 Investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

011090   50 midlertidige

flygtningeboliger

U 1.600

011550 63 midlertidige 

flygtningeboliger

  88 Langekær U 4.100

  91 Skolevej 10 U 4.426

  95 Baunehøj U 2.400

  97 Smørumparken U 2.280

018002 Serviceareal - 72 

plejeboliger

U 126 13.942

I -1.766

488003 Sundhedscenter U 78.816 5.857 1.209

488004 Parkeringsløsning - 

Sundhedscenter

U 2.295 4.257 888

521580 Bo- og 

opgangsfællesskab Egehuset

U 5.000

532028 Tofteparken U 9.400

532029 Indflytning af 

Hjemmeplejegruppe 

Stenløse i Damgårdsparken

U

194

532030 Renovering af 

Damgårdsparken

U 1.140

532031 Aktivitetscenter i 

Damgårdsparken

U 4.700

532650 Flytning af beboere 

fra Damgårdsparken til 

Egeparken

U 600

Udgifter U 81.431 47.396 9.403 5.000 0 0

Indtægter I 0 0 -1.766 0 0 0

Netto 81.431 47.396 7.637 5.000 0 0

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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6. Børne- og Skoleudvalget 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 

modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

  

Tabel 6 Investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

301002 Renovering og 

modernisering af 

Boesagerskolens svømmehal

U 27 1.073

301025 Folkeskole og SFO - 

indefrosne midler

U 6.511 91

514025 Institutionsområdet - 

indefrosne midler

U 3.811 419

514360 Legepladspulje 

daginstitutioner

U 441 400 400 400 400 400

516361 Daginstitution i 

Smørum

U 29 122 15.300 15.300

Udgifter U 10.819 2.105 400 400 15.700 15.700

Indtægter I 0 0 0 0 0 0

Netto N 10.819 2.105 400 400 15.700 15.700

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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7. Kultur- og Erhvervsudvalget 

 
1) Beløb vedrørende 2015 er i 2015-priser og beløb vedrørende 2016-2019 er i 2016-priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 26.8.2015 + indholdet i budgetaftalen, hvor 2,755 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016 vedrørende renovering og 

modernisering af Ølstykke svømmehal. 

 

 

Tabel 7 Investeringsoversigt 2015-2019

Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret

forbrug Budget

20152)

031276 Etablering af 

motionsø i Smørum
U 250

031277 Udendørs 

motionsredskaber

U 400 3

031279 Renovering af 

idrætsanlæg

U 500

035001 Multihus i Stenløse 

Syd

U 5.266 0

I -2.330 -170

035003 Stenløse Kulturhus U 1.437

318001 Renovering og 

modernisering af Ganløse 

Friluftsbad

U 710 4.454

318002 Renovering og 

modernisering af Ølstykke 

Svømmehal

U 1.000 13.067 0

318004 Stenløse Friluftsbad - 

oprydnng

U 2.032

035026 Etablering af åbne 

biblioteker på Ølstykke og 

Smørum biblioteker

U 414 441

Udgifter U 6.790 7.585 13.567 0 2.032 0

Indtægter I -2.330 -170 0 0 0 0

Netto N 4.460 7.415 13.567 0 2.032 0

Budget 

2016 

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019
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Bilag 1. Vision, politikker og strategiske mål 
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Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre.  

Et fortsat fundament som ramme for rekruttering af 
frivillige og støtte til opstart af frivillige initiativer. 

At CSO via sin proceskoordinator og medarbejdere bygger bro 
mellem frivillige og de svageste ældre borgere ved at: spotte 
og afdække behov samt  ved at rekruttere, vejlede og koble 

frivillige til de ældre og deres behov. 

CSS implementerer et frivilligkorps og frivillige beboere på 
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.  

200.000 kr. 

CPK bidrager med medarbejdere i Kulturhuset i Stenløse, som 
understøtter de frivillige initiativer. 

CTM  involverer relevante foreninger i naturplejeindsatsen. 
Brug af pulje på natur og miljøområdet.  

100.000 kr. 

CBS understøtter to frivillige igangværende tilbud 
”Strikkeklubben” på Ølstykke Bibliotek, og IT cafeerne. 

CBS er medskabende i sociale frivillige tiltag i Stenløse 
Kulturhus, her i bruge Biblioteket på stedet som ramme. ” 

Støtte til opstart af frivillig økonomisk rådgivning i 
Kulturhuset” understøtte projekt under ”Bedre psykiatri, i 

det at være anderledes”. 

CBS understøtter Stenløse Kulturhus som samlingssted for 
uformelle frivillige tiltag, her i understøtte de Sociale tiltag. 

250.000 kr. 

Medskabe frivillighed blandt flygtninge f.eks. ved  brug af 
kulturhuse og etablerede foreninger. 

CBS informerer og inviterer flygtninge på bibliotekerne, heri 
information på engelsk, om det danske ”Demokrati” og 

foreningsarbejde.  

CBS inviterer aktivt flygtninge til arrangementer i 
kulturhuset, som er bredt funderet for alle.  

CPK støtter op omkring initiativerne i Kulturhusene og ved 
kontakten til foreningslivet. 

Involvering af civilsamfundet 2016 

Center for Borgerservice 

Center for Social Service 

Center for Skole og Dagtilbud 

Center for Sundhed og Omsorg 

4-årige strategiske mål 

1-årige tværgående mål 

1-årige centermål 

Farvekoder 

Rammer 

Baggrundsfarver 

Jobcenter 

Center for Plan kultur Erhverv 

Center for Teknik og Miljø 

Center for Administrativ service 

Center for Ejendomme og Intern Service 
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Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med 
spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv.  

Styrke regionalt og internationalt 
samarbejde blandt andet gennem 

smart citys koncept 

CPK arbejder på certificering af Egedal 
by efter den internationale DGNB 

metode.  

At lade Egedal By,  indgå som smart 
city "Living Lab" i Gate21/DOLL og 

evt. som en ny partner i aftalen med 
Cisco om Copenhagen IoE Lighthouse 

programmet. 

Fra delt by til hel by 

Byområderne Egedal by, Ølstykke og 
Stenløse opleves som en samlet by. 
Der er igangsat et samarbejde med 

Realdania. 

300.000 kr. 

CTM vil bidrage til CPK´mål med 
relevant arbejde til samarbejdet med 

Realdania. 

Skab liv i byen, inden 
husene/byen kommer 

Egedal by aktiveres og tages i brug 
gennem afholdelse af arrangementer 

og events. 

500.000 kr. 

CTM etablerer en græsridesti ved 
Amaliestien. 

CPK tager initiativ til at etablere nytte, 
skole og integrationshaver i den 

grønne fletning, som inspirerer til et 
aktivt liv i naturen. 

Professionalisere 
markedsføringen af Egedals 

Byudviklingsområder 

CPK arbejder med 
professionaliseringen af  Egedal 

Kommunes byudviklingsområder. 

1.200.000 kr. 

CEI arbejder med at professionalisere 
markedsføringen af Egedal Kommune. 

Promovering af Egedals byudviklingsområder 2016 

Center for Borgerservice 

Center for Social Service 

Center for Skole og Dagtilbud 

Center for Sundhed og Omsorg 

4-årige strategiske mål 

1-årige tværgående mål 

1-årige centermål 

Farvekoder 

Rammer 

Baggrundsfarver 

Jobcenter 

Center for Plan kultur Erhverv 

Center for Teknik og Miljø 

Center for Administrativ service 

Center for Ejendomme og Intern Service 
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I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! 

At arbejde med konkrete initiativer, 
der udspringer af 

Sundhedspolitikkens 25 
indsatsområder 

At CSO etablerer en udekørende 
funktion, der har til opgave at støtte 

ensomme ældre borgere med at styrke 
deres sociale relationer. 

200.000 

At CSO tilbyder et kursusforløb for 
ansatte i Egedal Kommune med fokus på 

work-life-balance (stresshåndtering). 

Særligt fokus på ensomhed og andre 
barrierer; konkret at visitere 

”klippekortsordningen” til de 110 
borgere inden for målgruppen, her i via 
rehabiliteringsprojektet at have fokus, 
på det der for den enkelte borger giver 
mening i rehabiliteringen, konkret skal 

det kunne ses på hvor mange der 
visiteres via § 83 a. 

JC og CAS understøtter fortsat  indsatsen 
med at nedbringe stress blandt 

medarbejderne i Egedal Kommune med 
fokus på CSD og CSO. 

360.000 kr. 

CSS vil sætte fokus på 
sundhedsfremmende tiltag for borgeren, 

så det indgår i  handleplaner og 
indsatsplaner.  

CSD sætter fokus på mad og 
måltidskulturen. 

100.000 kr. 

CSD arbejder for en tidlig og 
forebyggende indsats i vores dagtilbud, 

skoler, fritidsklubber, ungdomsskolen mv 
i forhold til børn og unges mentale og 

sociale sundhed. 

50.000 kr. 

Alle børn og unges mentale og sociale 
sundhed skal styrkes. Dette ved at 
fokusere yderligere på, at styrke 

arbejdet med de sociale relationer i 
skoler og dagtilbud. 

25.000 kr. 

CPK bidrager med tiltag på kultur og 
fritidsområdet på CSOs initiativer. 

CTM skaber kontakt til skolerne for i 
fællesskab at skabe et trafiksikkert miljø 
omkring skolerne for at fremme, at der 

cykles til skole. 

At kvalitetssikre implementeringen 
af forebyggelsespakkernes 

grundniveau 

At CSO, i samarbejde med 
forebyggelsespakkernes tovholdere, 

gennemfører en dialogbaseret evaluering 
af hvordan anbefalingerne reelt er 

implementeret. 

CSD Arbejder med at implementering af 
forebyggelsespakkerne skal forankres i 

MED (lokal og centerniveau). 

25.000 kr. 

CPK bidrager med tiltag på kultur og 
fritidsområdet på CSOs initiativer. 

At skabe sammenhæng i, og 
kendskab til, de mange 

sundhedstiltag via en målrettet 
kommunikationsindsats 

At kommunikationen om sundhed og 
forebyggelse styrkes via de eksisterende 

kommunikationskanaler. 

At Sundhedspolitikkens visioner og 
indsatsområder bliver udbredt til og 

kendt af kommunens borgere. 

100.000 kr. 

Sund i Egedal 2016 

Center for Borgerservice 

Center for Social Service 

Center for Skole og Dagtilbud 

Center for Sundhed og Omsorg 

4-årige strategiske mål 

1-årige tværgående mål 

1-årige centermål 

Farvekoder 

Rammer 

Baggrundsfarver 

Jobcenter 

Center for Plan kultur Erhverv 

Center for Teknik og Miljø 

Center for Administrativ service 

Center for Ejendomme og Intern Service 
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De unge skal trives og føle sig trygge i Egedal Kommune 

De unge skal inddrages og mødes i fleksible rammer af tydelige voksne 

Vi arbejder videre med temaerne fra 
ungekonferencen 

Unge, medarbejdere og andre har mulighed for at 
søge strategiske puljemidler til initiativer indenfor de 

seks temaer. Styregruppen fordeler midlerne. 
CSD koordinerer dette. 

450.000 Kr. 

Vi vil styrke sammenholdet mellem unge på tværs af 
kommunen. CSD opretter et fælles elevråd for 7. – 10. 

klasse. 

Vi vil sikre, at unge føler sig sikre og trygge. CTM 
kortlægger steder i Egedal, hvor unge oplever at være 

utrygge og undersøger, hvad de er utrygge ved. 

CPK vil arbejde videre med de unges ideer fra Afsnit U 
med henblik på at udvikle et opholds- og 

aktivitetsmøbel, som har ungelivet i fokus. 

Vi vil styrke sammenholdet mellem unge på tværs af 
kommunen. JOB skaber en mobil scene. 

Vi vil styrke vores kommunikation med unge.  
CBS skaber en digital platform, som vi skal bruge i 

vores kommunikation med, til og fra unge. 

Vi vil involvere unge. CBS er tovholder for, at vi 
gennemfører tilbagevendende workshops med fokus 

på demokrati, medborgerskab og involvering. 

Vi skaber en samlet børne- og  ungepolitik 

CSD koordinerer arbejdet omkring udarbejdelsen af 
en samlet børne- og ungepolitik. 

75.000 kr. 

Vi skaber et sammenhængende ungeliv for 
alle unge 

CSD undersøger muligheder for at understøtte (nye) 
interessefællesskaber.  

CSS undersøger ønsker, behov og muligheder for en 
tværgående og koordinerende ungeenhed/-funktion.  

CSS arbejder med ung-til-ung-støtte. 

Jobcenteret, Center for Skole og Dagtilbud samt 
Center for Social Service arbejder for at forbedre 

samarbejdet omkring overgangen fra barn til voksen 

CPK vil gøre Kulturhuset i Stenløse attraktivt for de 
unge i samarbejde med Ung Egedal og Musikskolen. 

CBS skaber inspirerende mødesteder både inde og 
ude, bl.a. ved at øge tilgængeligheden til 

eksisterende faciliteter.  

60.000 kr. 

Ung i Egedal 2016 

Center for Borgerservice 

Center for Social Service 

Center for Skole og Dagtilbud 

Center for Sundhed og Omsorg 

4-årige strategiske mål 

1-årige tværgående mål 

1-årige centermål 

Farvekoder 

Rammer 

Baggrundsfarver 

Jobcenter 

Center for Plan kultur Erhverv 

Center for Teknik og Miljø 

Center for Administrativ service 

Center for Ejendomme og Intern Service 
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Egedal Kommunes økonomiske politik  
 
Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede 
planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen.  
 
Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere 
vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem 
effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. 
 
Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den 
demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden 
udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder 
– ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet.  
 
For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide 
overskud på den løbende drift.  Dette er forudsætningen for, at, der kan bl.a. kan skabes råde-
rum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service 
overfor borgerne.  
 
 
Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske sty-
ring:  

 
Overskud på den løbende drift 
Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og 
lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forhol-
det mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum 
til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, 
afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgif-
ter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de 
langsigtede økonomiske sigtepunkter.  
 
Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 
mio. kr. på den løbende drift. 
 

Robust kassebeholdning 
Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være 
solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete ud-
giftsfluktuationer (jf. ovenfor). 
 
Kassebeholdningen består af flere elementer:  

• mellemværende med renovationsområdet 
• institutionernes opsparing/overførsler 
• Opsparing til investeringer i anlæg 
• Disponibel kassebeholdning. 

  
Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødven-
digt at sikre en disponibel kassebeholdning på 100 – 125 mio. kr. ultimo året.  
 
Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojek-
ter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. 
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For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning 
målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr.   
 
 

Realistisk budgettering 
Kommunalbestyrelsen lægge vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsæt-
ninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Ho-
vedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systema-
tisk budgetopfølgning 3 gange årligt.  
 
Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal 
der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. 

 
Tillægsbevillinger 
Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af 
lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbe-
villinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsen-
des, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger 
skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. 
 
 

Forberedt til fremtiden 
Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de 
erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af 
ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssam-
mensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigti-
ge temaer fremover. 
 
For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i 
effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mu-
lighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens 
opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og ser-
viceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og 
lang sigt. 

 
Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg 
Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og 
anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de 
nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. 
 
I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbe-
hov og –muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af 
daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen 
og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. 
 
Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende byg-
ningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres.  
 
Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-100 mio. kr. således, at 
der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige 
anlæg. 
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Gæld  
Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneop-
tagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende 
driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. 

Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) 
En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. 
Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For 
at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels 
indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det ”lån” 
depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscen-
ter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje 
forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrak-
terne i etaper og senest i 2025.  

Kommunaløkonomiske aftaler 
Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Re-
geringen om kommunernes økonomi. 
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Bilag 3 
Hoved- og beholdningsoversigt 2016-2019  
 

 

Den 30.09.20153 Korr. Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019

A. Det skattefinansierede område

Skatter -2.276.033 -2.358.831 -2.441.569 -2.543.070 -2.636.820

Generelle tilskud mv. -26.480 -10.159 23.329 65.480 111.356

Skatter og tilskud i alt -2.302.513 -2.368.990 -2.418.240 -2.477.590 -2.525.464

Drift eksl. forsyningsvirksomheder

Center for Borgerservice  230.901 277.127 283.955 289.124 293.104

Jobcenter 246.670 264.685 261.101 260.448 261.043

Center for Social Service 306.712 301.727 295.298 294.465 293.715

Center for Sundhed og Omsorg  359.854 326.541 333.096 347.018 349.609

Center for Skole og Dagtilbud 701.814 692.206 686.644 686.500 686.519

Center for Plan Kultur og Erhverv 52.843 52.175 53.962 53.965 53.969

Center for Teknik og Miljø 88.572 82.743 87.582 75.179 75.179

Center for Ejendomme og Intern Service 101.472 97.145 103.027 103.027 98.291

Center for Administativ Service 128.068 138.402 125.912 114.257 105.177

Direktion og Sekretariater 32.941 37.126 36.254 37.156 36.9870 0 0 0 0

Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt 2.249.847 2.269.877 2.266.830 2.261.138 2.253.591

Pris og lønstign. i overslagsårene 0 0 44.263 87.661 130.973

Renter -9.253 -14.122 -12.727 -12.695 -1.113

Resultat af ordinær drift -61.919 -113.235 -119.873 -141.485 -142.012

Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. 13.003 40.046 9.989 8.057 0

2 Transport og infrastruktur 24.610 7.095 0 6.469 0

3 Undervisning og kultur 11.590 15.259 2.192 2.032 0

4 sundhedsområdet 10.114 2.097 0 0 0

5 Sociale opgaver og beskæftigelse 17.957 3.192 14.208 22.317 22.317

6 Fællesudgiter og administration 25.834 13.880 13.230 13.230 13.2300 0 0 0 0

Anlæg i alt 103.108 81.568 39.620 52.105 35.547

A. Resultat skattefinansierede område 41.189 -31.667 -80.253 -89.380 -106.465

B. Forsyningsvirksomheder

Drift 3.339 4.377 3.663 4.759 -148

Anlæg 5.000 15.240 0 0 0

B. Resultat brugerfinansierede område 8.339 19.617 3.663 4.759 -148

Resultat af A og B i alt 49.528 -12.050 -76.590 -84.621 -106.613

C. Kassebeholdning primo (incl. Forsynings-

virksomhed) -198.458 -125.327 -67.842 -85.498 -110.191

Resultat jf. ovenstående 49.528 -12.050 -76.590 -84.621 -106.613

Optagne lån -37.159 -23.914 -15.414 -15.414 -15.414

Afdrag på lån 44.759 61.079 62.176 405.184 27.693

Øvrige balanceforskydninger 16.003 32.370 12.172 -329.842 46.877

D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) 
Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+)

-125.327 -67.842 -85.498 -110.191 -157.648

E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.  Fortegn: 

forbrug (+) henlæggelse (-)
73.131 57.485 -17.656 -24.693 -47.457
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Begravelseshjælp 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Antal personer 

Niveau 4 Niveau 0 

Formuegrænse 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Højeste/mellemste 
førtidspension 
(skattepligtig) 

Antal personer Førtidspension Førtidspension 

Begravelseshjælp 

Sekretariat og ledelse 

Højeste/mellemste 
førtidspension 

(skattefrit) 

Invaliditetsydelse 
(skattefrit) 

Almindelig/forhøjet 
førtidspension 
(skattepligtig) 

Almindelig/forhøjet 
førtidspension 

(skattefri) 

Betaling til og fra 
kommuner 

Betaling til  
kommuner 

Betaling fra 
kommuner 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Ledelse, Sekretariat 
og Borgerkontakt 
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ledelse, Sekretariat 
og Borgerkontakt Førtidspension Førtidspension 

Kommunal 
medfinansiering 65%. 

Ny førtidspension 
 

Kommunal 
medfinansiering 50%. 

Ny førtidspension 

Antal personer 

Antal personer 

Ny førtidspension 

Boligydelse og 
boligsikring Boligydelse Tilskud til lejere Antal personer 

Lån til ejere af 
enfamilehuse 

Tilskud til 
andelshavere 

Lån til andelshavere 

Tilskud til lejebetaling 
i ældreboliger 

Boligsikring Almindelig  
boligsikring 

Tilskud til lejere - 
førtidspension 

Lån til andelshavere - 
førtidspension 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Øvrige driftsudgifter Beboelse 
Driftssikring af 

boligbyggeri 
Hjælpemiddeldepot 420



Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                  
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Den Tværfaglige 
myndighed Personlig  pleje Personlig pleje - 

Hverdag 
Dag 

Aften  

Nat 

Personlig pleje -Lørdag Dag  

Aften/nat 

Bibliotekerne og 
Borgertorvet 

Kropsbårne 
hjælpemidler 

Kropsbårne 
hjælpemidler 

Bibliotekerne Bibliotekerne 

Personlig  pleje og 
praktisk hjælp  

Personlig pleje - 
Søndag 

Dag  
Aften/nat 

Praktisk hjælp - 
Rengøring 

Praktisk hjælp - Øvrig 
hjælp 

Praktisk hjælp - Tøjvask 

Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Afdragspligtig del af 
billån 

Afdraqsfrit lån 

Særlig indretning 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 

Praktisk hjælp  
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                 
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Den Tværfaglige 
myndighed 

Hjælpemidler (DTM) Antal personer 

Tilskud til kørekort Antal personer 

Tilbagebetaling af 
billån – afdragspligtig 

del 

Antal personer 

Terapeutbevilligede af 
teleslynger og  
badetøj mm. 

Antal personer 

Genbrugshjælpe 
midler 

Antal personer 

Reparation af særlig 
indretning 

Hjælpemidler (DTM) 

El- og formstøbte 
kørestole inkl. 
reparationer 

Boligindretning 

Optiske 
synshjælpemidler 

Tilbagebetaling af 
hjælp til 

boligindretning 

Statsrefusion 

Antal personer 

Antal personer 

Antal personer 
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Den Tværfaglige 
myndighed 

Hjælpemidler (DTM) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Betaling til kommuner 

Betaling fra 
kommuner 

Arm- og benproteser Antal personer 

Ortopædiske  
hjælpemidler 

Beløbsinterval 

Stomihjælpemidler Beløbsinterval 

Andre hjælpemidler Antal parykker 

Diabeteshjælpe-
midler 

 
Beløbsinterval 

 
Dropfodsstimulator 

Hjælpemidler (DTM) 

Tilskud til 
borgerstyret personlig 

assistance BPA 

Tilskud til 
borgerstyret personlig 

assistance BPA 

BPA § 96 

Merudgifter § 100 

BPA § 95 

Kørsel 

Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Introduktionsydelser Antal flygtninge 

Etablerings-
omkostninger i eget 

hjem 
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Den Tværfaglige 
myndighed 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Områder                 
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Diverse aktiviteter 

Sociale 
formål/enkeltydelser 

Diverse aktiviteter 

Særlig støtte  § 34 Tilbagebetalingspligtig 
hjælp 

Terminsydelser 

Børnetræning § 44 

Aflastning § 84,1  
Eget Hjem 

Aflastning § 84,2 
Døgnaflastning 

Individuel Handicap 
transport 

Støtte til frivilligt 
arbejde 

Specialrådgivning til 
voksne 

Helbredstillæg til 
pension 

Briller 

Fysioterapi, 
kiropraktor og 

psykolog 

Tandbehandling 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 
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Aktivitetshierarki – Center for Borger Service 

Den Tværfaglige 
myndighed 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                 
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Diverse aktiviteter Diverse aktiviteter Tandproteser 

Medicin 

Fodbehandling 

Høreapparater 

Supplement til 
brøkpension 

Andet personlig tillæg 

Helbredstillæg til 
pension 

Administration –  
Den Tværfaglige 

Myndighed 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam Sygedagpenge 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Andet  Sygedagpenge 
Befordring 

Hjælpemidler 

Sygedagpenge 

Statsrefusion 
sygedagpenge under 

52 uger 

Statsrefusion 
sygedagpenge over 52 

uger 

Sygedagpenge 
varighed op til 4 uger 

Sygedagpenge 
varighed mellem 5-25 

uger 

Sygedagpenge 
varighed mellem 26-51 

uger 

Afløb sygedagpenge 

Afløb statsrefusion 

Fleksjob Fleksjob Fleksjob 1/3 
Fleksjob 1/2 
Fleksjob 2/3 

Fleksjob  selvstændig 
1/2 

Fleksjob selvstændig 
2/3 

Løntilskud 
Statsrefusion 

Løntilskud 

Statsrefusion 50 % 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Statsrefusion Fleksjob  

Statsrefusion 65 %  

060 - Andet Fleksjob 

Driftsudgifter fleksjob 

Løntilskud (Tidligere 
skånejob) 

Handicappede i 
løntilskud 

Statsrefusion 50 %  

Løntilskud 
førtidspensionister 

Fleksløntilskud Fleksløntilskud 

Fleksløntilskud 
selvstændige 

080 - Statsrefusion 
Fleksløntilskud  

070 - Fleksløntilskud 

090 - Fleksløntilskud – 
refusionsordning 1.1 

2016 

Afløb Handicappede i 
løntilskud 

Statsrefusion – ny 
refusionsordning  

Fleksjob 

Fleksløntilskud 

Fleksløntilskud 
selvstændige 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 

varighed op til 4 uger 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud – 
refusionsordning  

1.1.2016 Statsrefusion 
Fleksløntilskud 

varighed 5-25 uger 
Statsrefusion 

Fleksløntilskud 
varighed 26-51 uger 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 

varighed over 52 uger 

Fleksløntilskud Statsrefusion 
Fleksløntilskud 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 
selvstændige 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 
selvstændige 

varighed op til 4 uger 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 
selvstændige 

varighed 5-25 uger 

Statsrefusion 
Fleksløntilskud 
selvstændige 

varighed 26-51 uger 
Statsrefusion 

Fleksløntilskud 
selvstændige 

varighed over 52 uger 428



Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ledighedsydelse Ledighedsydelse 
under 18 mdr. 

Ly under ferie 

Ly før første fleksjob 

Ly mellem fleksjob 

Ly sygdom og barsel 

Ly aktiv 30 % 

Ly aktiv 50 % 

Ledighedsydelse 

Ledighedsydelse over 
18 mdr. 

Ledighedsydelse - 
refusionsordning 

1.1.2016 

Statsrefusion 
Ledighedsydelse 

under 52 uger 

Ledighedsydelse 
varighed op til 4 uger 

Ledighedsydelse 
varighed mellem 5-25 

uger 

Ledighedsydelse 
varighed mellem 26-

51 uger 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ledighedsydelse 

Befordring 

Særlig ydelse 

Statsrefusion 
Ledighedsydelse 

Statsrefusion 50 % 

Statsrefusion 
ledighedsydelse over 

52 uger 

Andet  
Ledighedsydelse 

Hjælpemidler 

Tilbagebetaling 

Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb  

Statsrefusion 
Jobafklaringsforløb 

under 52 uger  

Jobafklaringsforløb 
varighed op til 4 uger 

Jobafklaring  

 Jobafklaring 
Løntilskud 

Jobafklaringsforløb 
varighed mellem 5-25 

uger 

Jobafklaringsforløb 
varighed mellem 26-

51 uger 

Løntilskud 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Jobafklaringsforløb 

Hjælpemidler 

Befordring 

Afløb statsrefusion 
Jobafklaringsforløb 

Andet 
Jobafklaringsforløb 

Afløb 
Jobafklaringsforløb   

Tilbagebetaling 
Jobafklaringsforløb 

Statsrefusion 
Jobafklaringsforløb 

over 52 uger 

Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb 

Løntilskud 

Andet 
Ressourceforløb 

Hjælpemidler 

Tilbagebetaling 
Ressourceforløb 

Afløb Statsrefusion 
ressourceforløb  

Afløb Ressourceforløb  
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ressourceforløb Ressourceforløb 
varighed op til 4 uger 

Ressourceforløb 
varighed mellem 5-25 

uger 

Ressourceforløb 
varighed over 52 uger 

Andet 
Ressourceforløb 

Ressourceforløb 
varighed mellem 26-

51 uger 

Revalidering Revalideringsydelse 

Løntilskud 

Statsrefusion 
Ressourceforløb 

Revalideringsydelse 

Andet Revalidering Andet Revalidering Hjælpemidler 

Tilskud til selvstændig 
virksomhed 

Tilbagebetaling 

Befordring 

Efterbetaling 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Sygedagpenge- og 
Fleksjobteam 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Revalideringsydelse 
varighed op til 4 uger 

Revalideringsydelse 
varighed mellem 5-25 

uger 

Revalideringsydelse 
varighed mellem 26-

51 uger 

Andet Revalidering 

Revalideringsydelse 
varighed mellem 26-

51 uger 

Revalidering Statsrefusion Tilskud 
til selvstændig 

virksomhed 

Statsrefusion 
Merudgifter til bolig 

Statsrefusion 
Revalidering 

refusionsordning pr. 
1.1.2016 

Statsrefusion 
Revalideringsydelse 

Afløb Statsrefusion 
Revalidering 

Afløb Revalidering 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Kontanthjælp  Kontant- og 
uddannelseshjælp 

Kth. forsørger 30 %  

Statsrefusion 
Kontanthjælp over 52 

uger  

Uddannelseshjælp 

Kth. ikke forsørger 
30% 

Kontanthjælp 
varighed op til 4 uger 

Kth. nået 
efterlønsalderen 

Ung hjemmeboende 

Statsrefusion 
Kontanthjælp under 

52 uger  
Kontanthjælp 

varighed mellem 5-25 
uger 

Kontanthjælp 
varighed mellem 26-

51 uger 

Aktivteam 

Ung udeboende 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Uddannelseshjælp 
varighed op til 4 uger 

Uddannelseshjælp 
varighed mellem 5-25 

uger 

Statsrefusion 
Uddannelseshjælp 

under 52 uger  

Kontant- og 
uddannelseshjælp 

Statsrefusion 
Løntilskud varighed 
mellem 26-51 uger 

Statsrefusion 
Løntilskud over 52 

uger  

Uddannelseshjælp 
varighed mellem 26-

51 uger 

Statsrefusion 
Løntilskud   

Statsrefusion 
Uddannelseshjælp 

over 52 uger  

Løntilskud 

Statsrefusion 
Løntilskud varighed 

op til 4 uger 

Statsrefusion 
Løntilskud varighed 
mellem 5-25 uger 

Aktivteam 

435



Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Kth nået 
efterlønsalderen & 
Afløb kontanthjælp 

førtidspension 

Andet  Kontant- og 
uddannelseshjælp 

Kontant- og 
uddannelseshjælp 

Afløb Kontant- og 
uddannelseshjælp 

Afløb Statsrefusion 
Kontant- og 

uddannelseshjælp 

Mellemkommunal 
refusion 

Kontanthjælp til 
førtidspensionister 
uden ret til social 

pension 

Betaling til kommuner 

Særlig støtte 

Kontant- og 
uddannelseshjælp 

under forrevalidering 

Statsrefusion 
førtidspensionister og 

forrevalidering 

Aktivteam 

Betaling fra 
kommuner 

436



Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Kth. ej forsørger 
voksen 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet af 

integrationsloven 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet af 

integrationsloven 

Statsrefusion 
Kontanthjælp til 

borgere omfattet af 
integrationsloven 

over 52 uger 

Kth. forsørger voksen 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet af 

integrationsloven 
varighed mellem 5-25 

uger 

Kth. ung 
hjemmeboende 

Statsrefusion 
Kontanthjælp til 

borgere omfattet af 
integrationsloven 

under 52 uger 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet af 

integrationsloven 
varighed op til 4 uger 

Kontanthjælp til 
borgere omfattet af 

integrationsloven 
varighed mellem 26-

51 uger 

Aktivteam 

Kth. ung udeboende 

Kth. nået 
efterlønsalderen 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Aktivteam 
Tilbud til udlændinge 

Tilskud Resultattilskud Uddannelse 

Bestået prøve i dansk 

Tolke 

Ordinær 
beskæftigelse 

Grundtilskud 

Integrationsprogram Danskuddannelse 

Tilbud 

Tilskud flygtningebørn 

Integrationsprogram 
selvforsørgende 

Introduktionsforløb 

Arb.rettet 
danskundervisning 

Øvrige 

Statsrefusion       
Tilbud til udlændinge 

Udgifter til tilbud      
50  %  

Danskudd. Øvrige og 
arb.rettet dansk 50 % 

Ordinær danskudd. 
mv. 50 % 

Tilbud til udlændinge § 23a 
§ 23c samt § 24 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Arbejdsmarkedsteam 
og Modtagelse 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 20 % 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 60 % 

Løntilskud midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 70 % 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 80 % 

Kontantydelse Kontantydelse 

Løntilskud 
kontantydelse 

Afløb Statsrefusion 
Midlertidig 

Arbejdsmarkeds-
ydelse 

Andet Midlertidig 
Arbejdsmarkeds-

ydelse 

Befordring 

Tilbagebetaling 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Arbejdsmarkedsteam 
og Modtagelse 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Andet Midlertidig 
Arbejdsmarkeds-

ydelse 

Afløb midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Afløb kontantydelse 

Statsrefusion 
kontantydelse 

Statsrefusion 
kontantydelse 

 varighed mellem 26-
51 uger 

Statsrefusion 
kontantydelse 
over 52 uger  

Statsrefusion 
kontantydelse 

 varighed op til 4 uger 

Statsrefusion 
kontantydelse 

 varighed mellem 5-25 
uger 

Forsikrede ledige A- dagpenge under 52 
uger 

A- dagpenge varighed 
op til 4 uger 

A- dagpenge varighed 
mellem 5-25 uger 

A- dagpenge varighed 
mellem 26-51 uger 440



Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Arbejdsmarkedsteam 
og Modtagelse 

Forsikrede ledige 

Statsrefusion 
Løntilskud forsikrede 
ledige under 52 uger 

A- dagpenge over 52 
uger 

Løntilskud privat  Løntilskud  varighed 
op til 4 uger 

Løntilskud  varighed 
mellem 5-25 uger 

Løntilskud  varighed 
mellem 26-51 uger 

Løntilskud offentlige Løntilskud  varighed 
op til 4 uger 

Løntilskud  varighed 
mellem 5-25 uger 

Løntilskud  varighed 
mellem 26-51 uger 

Løntilskud forsikrede 
ledige 

Løntilskud private 
arbejdsgivere 

Løntilskud offentlige 
arbejdsgivere 

Løntilskud 
handicappede 

Løntilskud 
handicappede 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Arbejdsmarkedsteam 
og Modtagelse 

Forsikrede ledige Statsrefusion 
Løntilskud forsikrede 
ledige over 52 uger 

Andet Forsikrede 
ledige 

Andet  Forsikrede 
ledige 

Løntilskud handicap 

Løntilskud privat  

Befordring 

Afløb Statsrefusion 
Forsikrede ledige 

Afløb Forsikrede 
ledige  

Løntilskud offentlige 

Statsrefusion 30  % 

Statsrefusion 100  % 

Uddannelsesaftaler 

Hjælpemidler 

Løn til forsikret ledig 

Personlig assistance 

6 ugers jobrettet 
uddannelse 

Statsrefusion 
Beskæftigelsesindsats 

forsikrede ledige 

Andet  
Beskæftigelsesindsats 

forsikrede ledige 

Beskæftigelsesindsats 
for forsikrede ledige 

Handicappede 

Afløb A-dagpenge 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Arbejdsmarkedsteam 
og Modtagelse 

Erhvervsgrund-
uddannelse 

Skoleydelse 

Undervisningsudgifter 

Statsrefusion 
Erhvervsgrund-

uddannelse 

Statsrefusion 50  % 

Erhvervsgrund-
uddannelse 

Tværgående Områder 

Borgere omfattet af 
integrationsloven 

Statsrefusion 50  % 

Statsrefusion 50  % 
indenfor rammen 

A-dagpenge , 
kontanthjælp og 

uddannelseshjælp 
visitations-kategori 1 

Aktivitetsparate 
kontant- og 

uddannelseshjælp, 
sygedagpenge  mv. 

Statsrefusion Mentor 

Ressource- og 
jobafklaringsforløb 

Mentor Mentor 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Tværgående Områder Ordinær uddannelse Kontant- og 
uddannelseshjælp 

uden refusion 

Driftsudgifter til 
aktivering 

A-dagpenge 

Kontanthjælp 

Ressourceforløb 

Jobafklaring 

Uddannelseshjælp 

Revalidender 
Sygedagpenge 

Øvrige driftsudgifter 
til aktivering 

Kontanthjælp ingen 
refusion 

A-
dagpengemodtagere 

ingen refusion 

Midlertidig 
arbejdsmarkeds-

ydelse 

Sygedagpenge-
modtagere 

visitationskategori 1 

444



Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Tværgående Områder Driftsudgifter til 
aktivering Øvrige driftsudgifter 

til aktivering 

Ikke arbejdsmarkeds-
parate  

kontanthjælps-
modtagere 

Projekt Egedal  

Private leverandører 

Ressourceforløb 
Jobafklaringsforløb 

Statsrefusion 
Driftsudgifter til 

aktivering 

A-dagpenge- og  
kontanthjælps-

modtagere 
Revalidering, 

sygedagpenge-
modtagere  og 

ledighedsydelse  

Ressourceforløb & 
jobafklaringsforløb 

Uddannelseshjælp 

Hjælpemidler 

Lønudgifter kth. og 
udd. hjælp løntilskud 

Andet  
beskæftigelses-

ordninger 

Jobrotation 

Pulje 

Jobrotation 60 % 

Jobrotation ansøgning 
60 % 

Befordring 

Beskæftigelses-
ordninger 

Beskæftigelses-
ordninger 

Servicejob 

Godtgørelse 
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Aktivitetshierarki – Jobcentret 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Tværgående Områder Statsrefusion 
Beskæftigelses-

ordninger 

Statsrefusion 50 % 

Statsrefusion 60 % 
Beskæftigelses-

ordninger 
Beskæftigelses-

ordninger 

Administration 

Andet  Jobcenter 

Jobcentre 

Repatriering 

Hjælp uledsagede 
flygtningebørn 

Løn 

Andet Jobcentre Kompetenceudvikling 

Annoncer 

Abonnementer 

Administration Andet Lægeerklæringer 

Udgifter til tolke mv. 

Klinisk Funktion 

Sundhedskoordinator 

Statsrefusion       
Andet Jobcenter 

Statsrefusion 
Repatriering 

Statsrefusion 
Flygtninge 

Jobcentre 

Andet  Jobcenter 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                 
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ledelse CSS - Ledelse 
Tværgående projekter 

og udgifter 
Administrativt 

personale 
CSS - Administration 

Råd- og 
vejledningsteamet 

Myndighed ledelse 

Sekretariat 

Myndighed og 
bestiller 

Myndighed ledelse 

Handicapråd 

Myndighed tilsyn 

Råd og vejledning 

CSS - Administration 

Ledelse 

Tværgående projekter 
og udgifter 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Sekretariat og 
forvaltninger (51) 

Voksen-, ældre- og 
handicapområdet (57) 

Det specialiserede 
børneområde (58) 

Kommissioner, råd og 
nævn (42) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Niveau 4 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                 
(U5) 

Myndighed og 
bestiller 

Myndighed – Salg af 
ydelser til andre 

kommuner 

Botilbud til 
længerevarende 

ophold - § 108 (50) 

Botilbud for voksen 
med fysiske 
funktions-

nedsættelser - 
længerevarende 

Botilbud for voksen 
med psykiske 

funktions-
nedsættelser - 

længerevarende 

Botilbud for voksen 
med fysiske 
funktions-

nedsættelser - 
midlertidige 

Praktisk og personlig hjælp - §§ 83-86 og 102 (005) 

Botilbud til 
midlertidigt ophold - 

§ 107 (52) 

Midlertidigt botilbud for sindslidende (003) 

Botilbud til 
midlertidigt ophold - 

§ 107 (52) 

Praktisk og personlig hjælp §§ 83-86 og 102 (005) 

Aktivitets- og 
Samværstilbud  

Aktivitets- og 
samværstilbud - § 104 

(59) 

Aktivitets- og samværstilbud til personer med 
nedsat funktionsevne (002) 

Myndighed Handicap Særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelser 

STU 

Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige 

behov (46) 

Aktivitetsniveauer 

Niveau 4 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Myndighed og 
bestiller 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Myndighed Handicap Daginstitutioner - 
Institutioner kun for 
børn indtil skole (14) 

Friplads §§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1 
(002) 

Fritidshjem (15) Friplads § 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven (002) 

Klubber og andre 
socialpædagogiske 

fritidstilbud (16) 

Friplads § 76. stk. 1 i dagtilbudsloven (002) 

Særlige dagtilbud og 
særlige klubber (25) 

Fripladser, særlige dagtilbud (003) 

Søskendetilskud (007) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 
§ 52 stk. 3, nr. 2 (002) 

Familiebehandling eller behandling af barnets eller 
den unges problemer § 52 stk. 3, nr. 3 (003) 

Aktivitetsniveauer 

Niveau 4 

Aflastningsordninger § 52, stk. 3, nr. 5 (005) 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge  
§ 52, stk.3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2 

(007) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Myndighed Handicap Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21 ) 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, 
behandling og praktisk og pædagogisk støtte § 52, 

stk. 3, nr. 9 (010) 

Økonomisk støtte til forældremyndigheds-
indehaveren, når det må anses for at være af 

væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte § 52a og § 52, stk. 3, 

nr. 1 (011) 

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 
forbindelse med et barns eller en ung 

kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet §§ 54 
og 54 a (013) 

Rådgivning og afledte ydelser  
§ 11 (015) 

Niveau 4 

Ophold og 
anbringelser for børn 

og unge 

Plejefamilier og 
opholdssteder mv. for 
børn og unge (20+22) 

Plejefamilier § 66, stk. 1, nr. 1 (funktion 22) 

Opholdssteder for børn og unge § 66, stk. 1, nr. 5 
(003) 

Kost og efterskoler  § 66, stk. 1, nr. 5 (004) 

Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 
opholdssteder § 66, stk. 1, nr. 4 (005) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

voksne 

Døgninstitutioner for 
børn og unge (23) 

Myndighed Handicap Ophold og 
anbringelser for børn 

og unge 

Plejefamilier og 
opholdssteder mv. for 

børn og unge (20) 

Niveau 4 

Plejefamilier – vederlag (Funkttion 22) 

Betaling  §§ 159 og 160 (092) 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig 
og varige funktionsnedsættelse 

Betaling  §§ 159 og 160 (092) 

Pleje og omsorg m.v. 
af ældre og 

handicappede (32) 

Forebyggende indsats 
for ældre og 

handicappede (33) 

Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt 
ophold § 84 (003) 

Socialpædagogisk bistand og behandling til 
personer med betydelig nedsat funktionsevne eller 

særlige sociale problemer §§ 85 og 102 (004) 

Betaling for generelle tilbud med aktiverende og 
forebyggende sigte (092) 

Betaling for personlig og praktisk hjælp samt 
madservice i forbindelse med afløsning og 

aflastning (093) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

voksne 

Botilbud for voksne 

Myndighed Handicap 

Niveau 4 

Ledsageordning for personer med nedsat 
funktionsevne §§ 45 og 97 (003) 

Kontaktpersonordning for døvblinde §§ 98 (004) 

Rådgivning og 
rådgivnings-

institutioner (40) 

Kontaktperson- og 
ledsageordninger  
§§ 45,97-99 (53) 

Beskyttet 
beskæftigelse § 103 

(58) 

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat 
funktionsevne (002) 

Aktivitets- og 
samværstilbud § 104 

(59) 

Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat 
funktionsevne (002) 

Botilbud til 
længerevarende 

ophold § 108 (50) 

Længerevarende botilbud for personer med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne (002) 

Botilbud til 
midlertidigt ophold  

§ 107 (52) 

Midlertidigt botilbud for personer med nedsat 
fysisk og psykisk funktionsevne (002) 

Beboeres betaling § 163 (092) 

Forebyggende indsats 
for ældre og 

handicappede (33) 

Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt 
ophold § 84 (003) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller Sociale Formål  Myndighed Handicap Sociale formål (72) 

Niveau 4 

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 
nedsat funktionsevne § 41 (009) 

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 
§ 100 (010) 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 
ved forsørgelse af børn med nedsat fuktionsevne § 

42 (015) 

Udgifter i forbindelse med køb af 
træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i 

forbindelse med hjemmetræning § 32, stk. 8 (016) 

Administration 
(rådgivere) 

Voksen-, ældre- og 
handicapområdet (57) 

Det specialiserede 
børneområde (58) 

Social Myndighed STU, Særligt 
tilrettelagt 

ungdomsuddannelse 

Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige 

behov (46) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Daginstitutioner - 
Institutioner kun for 
børn indtil skole (14) 

Friplads §§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1 
(002) 

Fritidshjem (15) Friplads § 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven (002) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Klubber og andre 
socialpædagogiske 

fritidstilbud (16) 

Friplads § 76. stk. 1 i dagtilbudsloven (002) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 
§ 52, stk. 3, nr. 2 (002) 

Familiebehandling eller behandling af barnets eller 
den unges problemer § 52, stk. 3, nr. 3 (003) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Særlige dagtilbud og 
Særlige klubber (25) 

Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling (005) 

Søskendetilskud (007) 

Forældrebetaling inkl. Tilskud  (092) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Døgnophold for både 
forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den 
unge og andre medlemmer af familien § 52, stk. 3, 

nr. 4 (004) 

Aflastningsordninger § 52, stk. 3, nr. 5 (005) 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge § 52, 
stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2 (007) 

Fast kontaktperson for hele familien  
§ 52, stk. 3, nr. 6 (008) 

Formidling af praktikophold hos en offentlig eller 
privat arbejdsgiver for den unge  

§ 52, stk. 3, nr. 8 (009) 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, 
behandling og praktisk og pædagogisk stætte § 52, 

stk. 3, nr. 9 (010) 

Økonomisk støtte til 
forældremyndighedsindehaveren, når det må 

anses for at være af væsentlig betydning af hensyn 
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte  

§ 52a og § 52, stk. 3, nr. 1 (011) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Forebyggende 
foranstaltninger for 

børn, unge og familier 

Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge (21) 

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 
forbindelse med et barns eller en ung 

kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet §§ 54 
og 54a (013) 

Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller 
mistanke herom § 50a, stk. 1 (014) 

Rådgivning og afledte ydelser § 11 (015) 

Ledelse og administration (200) 

Ophold og 
anbringelser for børn 

og unge 

Plejefamilier og 
opholdssteder mv. for 

børn og unge (20) 

Plejefamilier § 66, stk. 1, nr. 1 (001) 

Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser §66, 
stk. 1, nr. 3  (002) 

Opholdssteder for børn og unge § 66, stk. 1, nr. 5 
(003) 

Kost og efterskoler § 66, stk. 1, nr. 5 (004) 

Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 
opholdssteder § 66, stk. 1, nr. 4 (005) 

Advokatbistand § 72 (007) 

Socialtilsyn, objektiv finansiering (009) 

Plejefamilier – vederlag (010) 

Særlige dagtilbud og 
Særlige klubber(25) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Ophold og 
anbringelser for børn 

og unge 

Plejefamilier og 
opholdssteder mv. for 

børn og unge (20) 

Betaling §§ 159 og 160 (092) 

Døgninstitutioner for 
børn og unge (23) 

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 
adfærd 

Betaling §§ 159 og 160 (092) 

Sikrede 
døgninstitutioner m.v. 
for børn og unge (24) 

Betaling §§ 159 og 160 (092) 

Forebyggende 
foranstaltninger for 

voksne 

Forebyggende indsats 
for ældre og 

handicappede (33) 

Socialpædagogisk bistand og behandling til 
personer med betydelig nedsat funktionsevne eller 

særlige sociale problemer §§ 85 og 102 (004) 

Egedal kommune autoriserede (999) 

Rådgivning og 
rådgivnings-

institutioner (40) 

Egedal kommune autoriserede (999) 

Beskyttet 
beskæftigelse § 103 

(58) 

Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige 
sociale problemer  (001) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Forebyggende 
foranstaltninger for 

voksne 

Aktivitets- og 
samværstilbud § 104 

(59) 

Aktivitets- og samværstilbud til personer med 
særlige sociale problemer (001) 

Alkoholbehandling og 
behandlingshjem for 
alkoholskadede (44) 

Dagbehandling (001) 

Døgnbehandling (002) 

Ambulant behandling (003) 

Behandling af 
stofmisbrugere efter 

servicelovens  
§ 101 og § 142 (45) 

Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år 
og derover § 101 (001) 

Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år 
og derover § 101 (002) 

Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere 
under 18 år (003) 

Botilbud for personer 
med særlige sociale 

problemer §§109-110 
(42) 

 Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer  § 110 (001) 

 Kvindekrisecentre § 109 (002) 

 Beboeres betaling § 163, stk. 2 (092) 

Botilbud for voksne Botilbud til 
længerevarende 

ophold § 108 (50) 

Længerevarende botilbud for personer med 
særlige sociale problemer (001) 

Længerevarende botilbud for sindslidende (003) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Myndighed og 
bestiller 

Niveau 4 

Social Myndighed Midlertidigt botilbud for personer med særlige 
sociale problemer (001) 

Midlertidigt botilbud for sindslidende (003) 

Beboeres betaling  § 163 (092) 

Botilbud for  personer med særlige sociale 
problemer (001) 

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 
nedsat funktionsevne § 41 (009) 

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 
§ 100 (010) 

Botilbud for voksne Botilbud til 
midlertidigt ophold  

§ 107 (52) 

Botilbud for personer 
med særlige sociale 
problemer §109-110 

(42) 

Sociale formål Sociale formål (72) 

Administration 
(rådgivere) 

Voksen-, ældre- og 
handicapområdet (57) 

Det specialiserede 
børneområde (58) 

Kvindekrisecentre (002) 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Udfører Udfører - Ledelse Ledelse udfører 

Tværgående projekter 

Børn og Handicap 

Forebyggende 
foranstaltninger børn, 

unge og familier 
(foranstaltninger) 

5 aktivitetstyper 

Hybelpladser 
(døgnpladser) 

Handicap støtte 
kontaktperson 

(foranstaltninger) 

Ledelse udfører 

Tværgående projekter 

Fælles – Børn og 
Handicap 

1 aktivitetstyper 

1 aktivitetstyper 
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Aktivitetshierarki – Center for Social Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Socialpsykiatri og 
Udsatteområde 6 aktivitetstyper 

5 aktivitetstyper 

Udfører 

Egedal Kommunes  
Bo- og aktivitetstilbud 

4 takst aktivitetstyper 

5 aktivitetstyper 

Botilbud 

Socialpsykiatrisk 
botilbud 

Socialpsykiatri og 
udsatteområde 

Rusmiddelområdet 

Aktivitetstilbud 

Botilbud  3 C 

Botilbud 3 L  
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Aktivitetshierarki – for Center for Sundhed og Omsorg 

Træningsteamet Træningsforløb 

Hjemmeplejen  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Kommunal leverandør 
Personlig pleje - 

udgifter 

Niveau 4 Niveau 0 

Forebyggelse og 
sundhed 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                     
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Standard forløb  
Udvidet forløb  

Komplekse forløb  

Aktivitetscenteret Aktivitetscenteret Antal brugere Almindelig 
Krævende 

Særligt krævende 

Sundhedsteamet Sundhedsteamet 

Plejen 

Stenløse 

Døgnpladser Døgnpladser 

Smørum  Dag 
Lørdag 

Søn- og helligdage 

Dag 
Lørdag 

Søn- og helligdage 

Ølstykke Dag 
Lørdag 

Søn- og helligdage 

Aften Aften 
Lørdag 

Søn- og helligdage 
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Aktivitetshierarki – for Center for Sundhed og Omsorg 

Hjemmeplejen  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                     
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Plejen 

Privat leverandør 
Praktisk hjælp - 

udgifter 

Plejecentre  Plejeboliger/demens/
dagcentre 

Plads - Damgårdspark. 
Plads - Porsebakken 
Plads – Egeparken  

Solkrogen 
Engbo 

Kommunal leverandør 
Personlig pleje - 

udgifter 

Nat Nat 
Lørdag 

Søn- og helligdage 

Kommunal leverandør 
Personlig pleje - 

indtægter 

Indtægter Dag 
Lørdag 

Søn- og helligdage 

Visiterede timer 

Privat leverandør 
Praktisk hjælp - 

indtægter 

Visiterede timer 

Andet hjemmeplejen 

Ventepladser 

Demensdagscentre 
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Aktivitetshierarki – for Center for Sundhed og Omsorg 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Hjemmesygeplejen 

Hverdag 

Lørdag 

Niveau 4 Niveau 0 

Plejen 

Dag 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                    
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Aften 
Nat 

Dag 
Aften/Nat 

Søndag Dag 
Aften/Nat 

Videredelegeret 
sygepleje 

Madservice og 
kantine 

Egedal Kommunes 
Madservice 

Kantine 

Antal borgere Madservice 

Sygeplejen Borgere  

Antal 
brugere/tilmeldte 

CSO –  
Sekretariat og ledelse 

Sekretariat og ledelse Administration Fælles formål 
Elever 

Servicepakker 

Hep huset 

Støtte til frivillige 
sociale formål 

Administration 
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Aktivitetshierarki – for Center for Sundhed og Omsorg 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                 
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Målstyring Interne mål 
Strategiske mål 

Ministerielt 
finansieret projekter / 

puljer 

Projekter 

Fuld - og 
medfinansiering  

Medfinansiering  

Ambulant 
specialiseret 

genoptræning  

Vederlagsfri 
fysioterapi 

CSO –  
Sekretariat og ledelse 

Hospice 

Ventedage 

Ældreboliger Ældreboliger 

Mellemkommunale 
refusioner 

Køb af pladser 
Salg af pladser 
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Aktivitetshierarki – Center for Skole og Dagtilbud 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Distriktsskole 
Ølstykke 

Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar / rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

Maglehøjskolen 

Distriktsskole 
Stenløse 

Distriktsskole Ganløse 

Hampelandskolen 
Toftehøjskolen 

10-klasse center 

Stengårdsskolen 

Bækkegårdsskolen 
Lærkeskolen 
Veksø Skole 

Ganløse Skole 
Slagslunde Skole 

SFO distrikt Ølstykke Maglehøjskolens SFO 
Hampelandskolens 

SFO 
Toftehøjskolens SFO 

Sekretariat 

Skoler og SFO  

Sekretariat Sekretariat 

Skoler 

SFO distrikt Stenløse Stengårdsskolens SFO 
Bækkegårdsskolens 

SFO 
Lærkeskolens SFO 
Veksø Skoles SFO 

SFO distrikt Ganløse Slagslunde Skoles SFO 
Ganløse Skoles SFO 
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Aktivitetshierarki – Center for Skole og Dagtilbud 

Skoler og SFO 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dagpleje 

Dagtilbud fælles 

Niveau 4 Niveau 0 

Skoler 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

 

Områder                
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

Dagpasning 

SFO distrikt Smørum Firkløveren 
Mosehuset 

Kildekær 

Område Ølstykke Paletten 
Tryllefløjten 

Maglehøj 
Marienlyst 

Magrethebakken 
Hampeland 
Troldehøj 

Tungegården 

Skoler –  
sekretariat og ledere 

Skoler –  
sekretariat og ledere 

Ungdomsskolen Ungdomsskolen/SSP 10-klasse 
Almindelig 

ungdomsskole 
undervisning 

Klub 

Dagpleje 

Dagtilbud fælles 

Egne institutioner 

Privat pasning 

Boesagerskolen 

Søagerskolen  

Balsmoseskolen 

Distriktskole Smørum 
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Aktivitetshierarki – Center for Skole og Dagtilbud 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Dagpasning 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Områder                
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

Område Stenløse 

Bækkegården 
Vandfaldet 

Eventyrhuset 
Stengården 
Kildeholm 

Område Ganløse Basthøj 
Hvidehøj 
Møllehøj 

Stjernehuset 

Område Smørum Regnbuen 
Mariehønen 

Hindbærvangen 
Solsikken 

Jordbærvangen 
Hede enge 

Mælkebøtten 
Stangkær 

Åkandehaven 
Junglen 

De fire årstider 
Mælkevejen 

Blåmejsen 

Egne institutioner 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

 

Degnebakken 
Havrevænget 

Boelholm 
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Aktivitetshierarki – Center for Skole og Dagtilbud 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

 

Områder                   
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

Klub Klub 

Sødalen 

Dagpasning 

Private 
daginstitutioner 

Private 
daginstitutioner 

Karmsten 
Stenløse private 
skovbørnehave 

Selvejende 
institutioner 

Selvejende 
institutioner 

Stenløse 
Menighedsbørnehave 

Stengårdens 
byggelegeplads 

Stenløse fritidsklub 

Ganløse fritidsklub 
Veksø fritidsklub 

Klub Hampen 
Springbrættet 

Ørnebjerg fritidklub 

PPR PPR Rådgivning 

Egedals egne 
specialtilbud 

Almindelig 
undervisning til 

anbragte børn og 
unge i forebyggende 

foranstaltninger 
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Aktivitetshierarki – Center for Skole og Dagtilbud 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

 

Områder                   
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

PPR PPR Skolefritidsordninger 

Specielundervisning i 
regionale tilbud 

Støttepædagoger 

Tandplejen  Tandplejen  Tandplejen  Fælles udgifter  

Basis tandpleje  

Tandreguleringsklinik  

Sundhedstjenesten  Sundhedstjenesten  Sundhedstjenesten  
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Aktivitetshierarki – Center for Plan og Kultur 

Sekretariat og ledelse 

Andre 
fritidsaktiviteter 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

 

Områder                 
(U5) 

 

Aktivitetsniveauer 

Plan og Erhverv Planlægning  

Kultur og fritid 

Kulturel virksomhed 

Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteter 
Folkeoplysning 

sekretariat 

Idrætsanlæg 

Musikskolen 

Erhverv 

GIS 

Ejendomme 

Kultur og fritid 

Byggesager  

Kultur og fritid 

Planlægning  

Byggesager  

GIS 

Ejendomme 

Erhverv 

Kultur og fritid 

Idrætsanlæg 

Musikskolen 
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Aktivitetshierarki – Center for Teknik og Miljø 

Sekretariat og ledere 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Materielgården  

Drift - sort 

Øvrige drift - 
Bygninger og veje  

Vintertjeneste 

Natur, miljø og vej  Skov og vandløb 

Miljøbeskyttelse 

Planlægning og tilsyn 

Skadedyrs.-
bekæmpelse 

Kommunale veje Vejbelysning 

Trafiksikkerhed 

Vejafvandingsbidrag 

Belægninger 

Brorenoveringer  

Busdrift 

Drift - grøn  

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Drift - grøn  

Drift - sort 

Øvrige drift - 
Bygninger og veje  

Vintertjeneste 

Skov og vandløb 

Miljøbeskyttelse 

Planlægning og tilsyn 

Skadedyrs.-
bekæmpelse 

Belægninger 

Brorenoveringer  

Busdrift 
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Aktivitetshierarki – Center for Teknik og Miljø 

Affaldshåndtering 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Adm. af 
affaldshåndtering 

Dagrenovation 

Genbrugsstationer 

Adm. af 
affaldshåndtering 

Dagrenovation 

Genbrugsstationer 
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Aktivitetshierarki – Center for Ejendomme og Intern Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                   
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Vand m3 
El kwh 

Varme m3 
Fast afgift fjernvarme 

CEI – fælles 
administration 

Intern Service Ejendoms-
administration (873) 

Fælles administration 

Fælles administration 
- ejendom 

Ejendoms-
administration 

Energi Energi 

Ejendomsdrift Ejendomsdrift - skoler Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 

Ejendomsdrift – 
dagtilbud, børn 

Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 

Ejendomsdrift - 
adm.bygn. 

Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 

Ejendomsdrift - 
idrætsanlæg 

Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 
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Aktivitetshierarki – Center for Ejendomme og Intern Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Intern Service 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Ejendomsdrift - 
biblioteker 

Ejendomsdrift Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 

Ejendomsdrift - 
kulturhuse 

Vedligehold - inde 
Vedligehold - ude 

Renhold 
Fælles drift 

Forsikringer og  
risikostyring 

Beredskabet 

Forsikringer 

Risikostyring 
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Aktivitetshierarki – Center for Administrativ Service 

CAS/KLI 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Centerets ramme 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Sekretariat 

IT-forsyningen 

IT-Øvrige 

HR og 
Kommunikation 

HR og 
Kommunikation 

IT, Fujitsu  

Øvrig administration 
(sekr.) 

Monopolbrud 

Digitalisering og 
Effektivisering 

Parat til fremtiden 
(digi) 

Øvrig administration 
(digi) 

Konsulentbistand 
m.m. CAS 

Digitaliseringspulje 

Øvrig administration 
(cen.ram)  

IT, KMD 

Digitalisering strategi  

Prisme/SD 

Ledelsesinformation 

Telefoni og kopi 

IT-tværgående 
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Aktivitetshierarki – Center for Administrativ Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Centerets ramme 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Økonomi Økonomi afd. 

Personale og 
forhandling 

Personale og 
forhandling 

SOLT, ADM bidrag 
m.v. 

SOLT 

Administrationsbidrag 
m.v. 

Den Centrale 
Refusionsordning 

Den Centrale 
Refusionsordning 

Fælles for alle – 
lønpuljer m.v.  

HR og 
Kommunikation 
(lønpuljer m.v.) 

Seniorjob 
Elever 

Uddannelsespuljer 
mv. 

Personale og 
Forhandling  

(lønpuljer m.v.) 

Krisehjælp Sager 

Ekstra timer 
Ekstra sager 
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Aktivitetshierarki – Center for Administrativ Service 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Fælles for alle – 
lønpuljer m.v.  

Personale og 
Forhandling  

(lønpuljer m.v.) 
Lønpuljer 

Øvrige 

Tjenestemands-
pension 

Politikker 

Administration - 
udbetaling 

Administration - 
indbetaling 

Interne 
forsikringspuljer 

Arbejdsskader og 
erstatninger 

Øvrige udgifter 

Byrådet Vederlag Byråd 

Øvrige udgifter 

Kommissioner, råd og 
nævn 

Valg Folketing 

EU valg og 
afstemninger 

Kommunalvalg 

Byrådet 
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Aktivitetshierarki – Direktion og Sekretariat 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Kommunaldirektør Løn Direktør med ansvar 
for CBS, JOB, CPK, 

CTM, CEI. 

Direktør med ansvar 
for CDS, CSS, CSO. 

Centerchef - CAS 

Puljer Direktionens 
strategiske pulje 

Demografi pulje 

Tværgående 
overførselspulje 

Besparelse ved nyt 
rådhus 

Bycirklen 

Fællesudgift Julefrokost 1800 personer x 60 kr. 

DHL 

Kunstrådet 

Kunstforeningen 

Midler til strategiske 
mål 

Budgetsikkerheds-
pulje 
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Aktivitetshierarki – Direktion og Sekretariat 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Kommunaldirektør Egne midler Kontorhold 

Direktørens 
udviklingspulje 

Kompetenceudvikling 

Møder 

Kørsel 

Udviklingssekretariat Løn Udviklings-
sekretariatet 

Egne midler Teamets 
udviklingsmidler 

Portefølgestyring 

Direktør med ansvar 
for CBS, JOB, CPK, 

CTM, CEI.  
Løn Centerchef - CBS 

Centerchef - JOB 

Centerchef - CPK 

Centerchef - CTM 

Centerchef - CEI 

Egne midler Kontorhold 

Direktørens 
udviklingspulje 

Kompetenceudvikling 480



Aktivitetshierarki – Direktion og Sekretariat 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Direktør med ansvar 
for CDS, CSS, CSO. 

Løn Centerchef - CSD 

Centerchef - CSS 

Centerchef - CSO 

Egne midler Kontorhold 

Direktørens 
udviklingspulje 

Kompetenceudvikling 
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Aktivitetshierarki – Konto 7 

Finansindtægter 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Tilskud og udligning 

SOLT - Indtægt 

Renter af likvide 
aktiver 

Skatter 

Renteindtægter 

Renter af kortfristede 
tilgodehavender i 

øvrigt 
Renter af langfristede 

tilgodehavender 
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Aktivitetshierarki – Konto 7 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

SOLT 

Renter af udlæg vedr. 
forsyningsvirksomhed 

Renter af langfristet 
gæld 

Kurstab og 
kursgevinster m.v. 

Tilskud og udligning 

Skatter 

Finansudgifter Renteudgifter 
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Aktivitetshierarki – Konto 8 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Balanceforskydninger 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Forskydninger i 
tilgodehavender hos 

staten 

Forskydninger i 
kortfristet gæld til 

pengeinstituter 

Forskydninger i 
likvide aktiver 

Forskydninger i 
kortfristede 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
kortfristet gæld 

iøvrigt 

Forskydninger i 
langfristede 

tilgodehavender 

Forskydninger i 
langfristede gæld  

Forskydninger i 
aktiver og passiver 
tilhørende fonds, 

legater m.v. 

Konto 8 

Finansudgifter 
tilknyttet det enkelte 

fagcenter 

CAS 

Direktion og 
Sekretariat 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt 484



Aktivitetshierarki – Konto 8 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

CSO 

CSS Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

CSD 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt  

Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt  

Konto 8 

Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt  

CBS Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
kortfristet gæld til 

staten 

Forskydninger i 
passiver vedr. beløb 

til opkrævning 

Finansudgifter 
tilknyttet det enkelte 

fagcenter 
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Aktivitetshierarki – Konto 8 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
passiver tilhørende 
fonds, legater m.v.  

Forskydninger i 
langfristede 

tilgodehavender 

Konto 8 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt  

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt 

CBS 

Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt 

Forskydninger i 
langfristede 

tilgodehavender 

JOB 

CPK 

Finansudgifter 
tilknyttet det enkelte 

fagcenter 
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Aktivitetshierarki – Konto 8 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 0 

Pr. styrings-relevant 
aktivitet 

Budgetansvar /rammer        
(U4) 

Områder                
(U5) 

Aktivitetsniveauer 

Forskydninger i 
kortfristet 

tilgodehavender i 
øvrigt 

Forskydninger i 
passiver tilhørende 
fonds, legater m.v.  

Konto 8 

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt  

Forskydninger i 
kortfristet gæld i 

øvrigt 

CTM 

CEI 

Finansudgifter 
tilknyttet det enkelte 

fagcenter 

SOLT Danske Bank  
Indbetalingsrække 

Nordea 
Gudme 

Danske Capital 
Sirius 

Finansiering af nyt 
Rådhus 

Afdrag på 
leasingydelse 

Forskydninger i 
aktiver og passiver 
tilhørende fonds, 

legater m.v. 

CPK 

487



488



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bilag 5. SOLT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

489



490



Budgetnotat 2016-19  SOLT 

 

Bilag 5 
SOLT 
 
1. Formål 
Formål: 

 –Egedal Kommunes sælg og lej tilbage arrangement (SOLT) 
Primære opgaver: 

 – At betale for leasing af solgte bygninger, opnå optimalt afkast af den deponerede kapital og til-
bagekøbe bygningerne på et fastsat tidspunkt.   

Politisk Udvalg: 
- Økonomiudvalget 

 

2. Strategi og resultatmål 
Væsentligt fokusområde 

- Der er ikke opstillet resultatmål for SOLT 

Finansielle:  

Ikke-

finansielle: 

 

 
3. Budget 
3.1 Budget 

Tabel 1 viser SOLTs budget fordelt på udgifter og indtægter. 

 

 
1) Leasingafgift og kapitalforvalter honorar er i 2015-priser. Resten er i løbende priser 

2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo august 2015 (i 2015-priser)  
 

 

  

Tabel 1 Budget for SOLT

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret

Budget 2)

2015

Leasingafgift SOLT-projektet 16.926 23.683 22.613 22.613 11.023

Kapitalforvalterhonorar 600 600 600 600 600

Afdrag på leasinggæld 16.500 33.000 33.000 376.000 0

Leasing og afdrag i alt 34.026 57.283 56.213 399.213 11.623

Afdrag på leasinggæld/tilbagekøb -16.500 -33.000 -33.000 -376.000 0

Afkast SOLT-projektet -17.526 -24.283 -23.213 -23.213 -11.623

Balancesum 0 0 0 0 0

Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter -44.257 0 0 0 0

Indskud i SOLT-depoterne

Ekstraordinær indbetaling til depot 13.103 13.247 13.472 13.754 14.012

Ordinær indbetaling til depot 18.497 18.890 19.211 19.614 19.982

Indvirkning på SOLT-depoterne:

Afdrag og tilbagekøb finansieres af SOLT depot 16.500 33.000 33.000 376.000 0

Nyt Rådhus og sundhedscenter 44.257

Indbetaling til SOLT-depoterne fra Kommunen -31.600 -32.137 -32.683 -33.368 -33.994

SOLT i alt 29.157 863 317 342.632 -33.994

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2017

Budget 

2018
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3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger 
 
SOLTs primære udgiftsdrivere og deres budgetmæssige forudsætninger  
 

1. Leasingafgift Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders vari-

able rente). Herudover betales et tillæg. Leasingafgiften betales i  

euro. 

Leasingafgiften i 2016-19 er budgetteret ud fra et forventet renteni-

veau på 2,5 % og en valutakurs på 7,45. 

 

Leasingafgiften for leasingprojekterne i Stenløse samt salg af skoler i 

Ølstykke, inkl. opførelse af Bækkegårdsskolen, er indtil henholdsvis 

2015 og 2020 baseret på renteudgiften. Dvs., at for disse arrange-

menter betales der indtil videre ikke afdrag. Fra 2015 betales der af-

drag på Stenløse projekterne. 

 

På renovering af skolerne i Ølstykke indeholder leasingafgiften både 

renter og afdrag.  

 

Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både 

renter og afdrag. Renten er 4,7 %. Leasingafgiften betales i DKK. 
 

2. Leasingafkast Det budgetterede leasingafkast baseres på den lange rente (ti-årige 

rente). Kommunens tre kapitalforvaltere har efter aftale med kommu-

nen mulighed for at investere den deponerede formue jf. nedenståen-

de investeringsprofil: 

 

I % Min. Maks. 

Kontant 0 100 

Danske Stats/Real obl. 0 100 

Kontant+ Danske obl. 80 100 

High Yield obl. 0 15 

Emerging Market obl. 0 15 

Aktier 0 15 

HY+EM+Aktier 0 20 

Kilde: Egedal Kommunes finansielle styringspolitik 

 

Investeringsprofilen betyder, at minimum 80 % af kommunens depot 

skal være placeret i danske obligationer eller kontante bankindskud. 

Endvidere må kun 20 % være placeret i aktier, High Yield (virksom-

hedsobligationer) eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i 

lande i den tredje verden), dog maksimalt 15 % indenfor hver aktiv-

klasse.  

 

Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal 

Kommune øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge 

risikoen væsentligt. Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere 

forskellige aktivklasser i samme portefølje. 
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4. Risici 
 
SOLTs største risici i forhold til at overholde budgettet 

 

 
Område 

 
Beskrivelse 

 
Beløb 

 
Forebyggelse 

 
Ansvarlig 

1. Leasingafgift Kommunens leasingafgifter i 
SOLT afhænger meget af 
faktorer kommunen ikke kan 
påvirke. Der er således en 

risiko for, at det nuværende 
renteniveau ændrer sig 
markant, og derved kan 
skabe væsentlige forandrin-
ger indenfor området. 
Ved en ændring på +/- 
0,5 % i forhold til det nuvæ-

rende renteniveau vil lea-
singafgifterne stige/falde 
med ca. 4,6 mio.kr.  

4,6 mio. kr./-
4,6 mio. kr.  

Der bliver lø-
bende fulgt op 
og vurderet om 
renteniveauet 

ændres. Hvor-
efter der ved de 
løbende bud-
getopfølgninger 
reguleres. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-
vice 

2. Afkast Afkastet fra de tre kapital-
forvaltere afhænger meget 

af forholdene på de finan-
sielle markeder, hvorfor det 
ikke er muligt præcist at 
ramme afkastet. 

 Der bliver lø-
bende fulgt op 

og vurderet om 
afkastet æn-
dres. Hvorefter 
der ved de lø-
bende budget-
opfølgninger 
reguleres. 

Center for Ad-
ministrativ Ser-

vice 

 

I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne 

udgjorde 3 mio. kr. I september 2004 blev der indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev 

solgt for 5 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af Kommunens skoler 

samt bygning af en ny skole (Bækkegårdsskolen). I alt udgjorde disse arbejder en udvidelse af 

leasingaftalen på 230 mio. kr. Således udgjorde den samlede leasingaftale i Ølstykke Kommu-

ne i alt 535 mio. kr. 

 

I Stenløse Kommune blev Sandbjergkomplekset, Ganløse Skole, Lærkeskolen og Rådhuset i 

2000 solgt til leasingselskabet for 217 mio. kr. Omkostningerne hertil udgjorde 2 mio. kr. I 

2004 blev der indgået samlet entreprisekontrakt for den integrerede institution Degnebakken 

på 11 mio. kr., og i 2005 blev Veksø Skole og Slagslunde Skole solgt til leasingselskabet for i 

alt 63 mio. kr. 

 

I Stenløse Kommune blev også indgået aftale om renovering af kommunens skoler. Disse ar-

bejder blev for hovedparten færdiggjort i 2005, med en udvidelse af leasingaftalen på 209 mio. 

kr. Således blev den samlede leasingaftale i Stenløse Kommune på i alt 502 mio. kr.  

 

Samlet var der således et bygningsmæssigt leasingarrangement til en værdi af 1,037 mia. kr. 

 

Ved indgåelse af leasingarrangementer skal de penge kommunen tjener på salg af jord og 

bygninger, deponeres på en særskilt konto. Afkastet (renten) af den deponerede kapital går 

dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat benyttelse af bygningerne) og dels til at 

sikre, at kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperioden udløber.  
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Det nye rådhus og sundhedscenters betydning for SOLT 

Den 29. februar 2012 blev det vedtaget at udbyde et nyt rådhus og sundhedscenter med et 

samlet budget på i alt 330,2 mio. kr. Finansieringen af det nye rådhus og sundhedscenter blev 

politisk behandlet den 22.8.2012. Her blev det besluttet at 275 mio. kr. finansieres ved ”lån” i 

SOLT-depotet og de resterende 55,2 mio. kr. finansieres af det allerede afsatte beløb i kom-

munens budget til sundhedscenteret.  

 

Samtidig med finansieringen af de 275 mio. kr. via ”lån” i SOLT-depotet blev det også beslut-

tet, at den ordinære indbetaling på 17 mio. kr. (2010 niveau) fortsætter til og med 2025. Der-

udover skal der som følge af lån i SOLT-depotet til det nye rådhus og sundhedscenter ske en 

ekstraordinær indbetaling på 12 mio. kr. (2012 niveau) årligt frem til 2025.  

 

Indbetalingerne som vedrører lånet til det nye rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via 

tilsvarende driftsbesparelser. 

 

Indskuddene til SOLT-depotet skal bl.a. sikre, at kommunen kan tilbagekøbe; 

 

 Det resterende Stenløse SOLT-projekt i 2018 

 Jørlunde skole i 2018 

 Det resterende Ølstykke SOLT-projekt i 2025 

 

Udviklingen i afkast og leasingafgift 

SOLT-projektet kører som et lukket system. Det betyder, at nettovirkningen af leasingafgift og 

afkast af kapitalen teknisk budgetteres til nul. Udgifter og indtægter forbliver i depoterne, og 

får derfor ingen virkning på kommunens kassebeholdning. Af tabel 1 fremgår, at de forventede 

udgifter og indtægter i 2016 til 2019 er i balance. De politiske beslutninger vedrørende finan-

sieringen af rådhuset og sundhedscentret samt beslutningen omkring kommunens indbetaling 

til SOLT-depotet er indarbejdet i tabel 1. 

 

Udviklingen i depotbeholdningen 

Udviklingen i den deponerede kapital jf. de politiske beslutninger, der er gældende på nuvæ-

rende tidspunkt sker på baggrund af: 

 

 At den rente som genererer afkast i budgetperioden er baseret på den lange rente (tiårige 

rente) 

 At den rente som leasingafgiften er baseret på er den korte rente (tre måneders variabel 

rente) plus tillæg på 0, 20 % 

 At der ”lånes” 275 mio. kr. i SOLT-depotet til finansiering af nyt rådhus og sundhedscen-

ter 

 At der årligt indbetales 17 mio. kr. (2010-niveau) 

 At der årligt indbetales yderligere 12 mio. kr. (2012-niveau) fra 2012 

 At den øvrige Stenløse portefølje afdrages med 16,5 mio. kr. i 2015, 33 mio. kr. i 2016 

og 2017 og restindfries med ca. 376 mio. kr. i 2018 

 At Jørlunde skole tilbagekøbes i 2018 for 6,2 mio. kr.  

 At Ølstykke delen afdrages med 30 mio. kr. fra 2021 og restindfries med ca. 300 mio. kr. 

i 2025. 
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Figur 1 – Forventet udvikling i SOLT-depotet i mio. kr.   

 

 
 

Af figur 1 kan det ses, at SOLT-depotet på nuværende tidspunkt forventer at kunne rumme 

leasingafgifterne og tilbagekøb af ejendommene. 
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Bilag 6 
Skatter, tilskud og udligning 
 

Ved vedtagelsen af budget 2016 – 2019 valgte Egedal Kommune det statsgaranterede ud-

skrivningsgrundlag for 2016. Overslagsårene 2017 – 2019 er beregnet på baggrund af Kom-

munens selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og Kommunens egen befolkningsprognose.  

 

Generelt om skatteudskrivning og skøn for den økonomiske vækst 

Budgetforslag 2016–19 er baseret på uændrede skatteprocenter i forhold til 2015. 

 

 
 

De anvendte skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat 

fremgår af tabellen nedenfor. 

 

 
 

Skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget er dannet på baggrund af Finansministeriets 

analyse af konjunkturudviklingen i Økonomisk Redegørelse fra maj og august 2015. 

 

Væksten i 2015 blev i maj 2015 opjusteret med 0,4 procentpoint i forhold til forventningerne 

ved den seneste budgetvedtagelse i oktober 2014. Det skyldes primært en stigning i den skat-

tepligtige indkomst som følge af en forventning om stigende privat beskæftigelse. I samme 

retning trækker også en forventning om vækst i virksomhedsoverskuddet. På den anden side 

medfører et lavere renteskøn også lavere renteindtægter, men det opvejes til dels af at rente-

fradragene samtidig også reduceres.  

Skønnet for væksten i 2016 blev ligeledes i maj vurderet højere end i det seneste skøn fra 

efteråret 2014. Baggrunden for de højere skøn er ligesom i 2015 primært en højere privat be-

skæftigelse, øget virksomhedsoverskud samt højere beskatningsgrundlag fra pensioner. 

 

Skønnet for 2014 blev senere nedjusteret i Økonomisk Redegørelse fra august. Det skyldes at 

de faktiske skatteindtægter blev noget lavere end forventet i maj. Til gengæld forventes en 

større stigning fra 2015 til 2016, hvor forskellen mellem de nye og gamle skøn ind-snævres.  

I overslagsårene forventes den lidt kraftigere stigning fra 2015 til 2016 nu at fortsætte frem 

mod 2017, hvorefter der forventes en lidt mere afdæmpet udvikling.  

I det faktiske grundlag for 2015 er virkningen af genindførelsen af Bolig-Jobordningen indar-

bejdet. Ordningen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 5.382 mio. 

kr. i 2015. Det er baggrunden for en mindre vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2014 til 2015 

end tidligere ventet, og den store stigning på 4,4 % fra 2015 til 2016. 

 

Egedal Kommunes samlede skatteindtægter fremgår af tabellen nedenfor. 

 

 

Tabel 1 Skatteprocenter i budgetforslag 2016

2016

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat 25,70

Grundskyldspromille 23,98

Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 5,31

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi 11,99

Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75

Tabel 2 Skøn over landsgennemsnitlig udvikling i udskrivningsgrundlaget

2014 / 

2015

2015 / 

2016

2016 / 

2017

2017 / 

2018

2018 / 

2019

Vækst i udskrivnings-grundlag i % 2,9 4,4 3,1 2,8 2,9

Kilde: KL G.1-4 af 4. sept. 2015
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De samlede skatteindtægter ved indkomstskat, grundskyld mv. udgør i statsgarantien 2.358,8 

mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 sikrer således en kommunal ind-

komstskat på 2.088,2 mio. kr. 

 

Selskabsskat indgår i skatteindtægterne med 27,9 mio. kr. Selskabsskatten udgør 25 %, hvor 

kommunen modtager 13,41 %. Selskabsskatten sænkes gradvist til 22 %. For at kommunerne 

ikke mister provenu øges kommunernes andel frem mod 2017. Provenuet for 2016-19 er base-

ret på selskabsskatten i 2013 og Finansministeriets skøn over væksten.  

 

Der budgettereres med uændret skatteniveau på grundværdier. Vurderingsloven er ændret, 

hvorfor der skal udvikles et nyt vurderingssystem til brug i 2017. Som følge heraf bliver ikke 

foretaget nye vurderinger. I stedet videreføres vurderingerne for 2011 og 2012.  

 

Skattestoppet fra 2001 har lagt et loft over væksten i den kommunale ejendomsskat, da be-

skatningsgrundlaget maksimalt kan stige med den såkaldte loftsreguleringsprocent. Den fast-

sættes hvert år og kan makimalt udgøre 7 %. Boligejere betaler skat af den laveste værdi af 

enten skats vurdering fra 2011/2012 eller grundværdien fra 2001 løbende fremskrevet med 

loftsreguleringsprocenten. Hidtil har den sidste – dvs. den loftberegnede værdi – været lavest. 

Mange kommuner oplever at forskellen mellem de to værdier indsnævres. Det gælder særligt 

ejendomme i ældre udstykninger. Det indebærer en risiko for at en del af beskatningsgrundla-

get i form af specifikke ejendomme ikke kan stige i overslagsårene – det skal også ses i lyset 

af, at SKAT ikke foretager en reel vurdering de næste par år på grund af det forventede nye 

vurderingssystem.  

 

I den anden retning trækker, at Egedal Kommune har forventning om en fortsat udbygning i 

bl.a. Egedal byudviklingsområde. Samtidig oplevede kommune en vis udbygning i 1990´erne 

og særligt i 00´erne. For sådanne ejendomme vil der typisk være et større spænd mellem de 

to værdier - og dermed luft for stigning. 

Loftsreguleringsprocenten er skønnet til 6 % i 2017, 5,9 % i 2018 og 6 % i 2019. På grund af 

usikkerheden er der af forsigtighedshensyn i overslagsårene indregnet en reduceret vækst. 

Grundskyld påvirker også tilskud og udligning. Kommunernes samlede mindreprovenu fra 

grundskyld er skønnet til 3,7 mia. kr. i 2017-22. Mindreprovenuet vil indgå i de årlige økono-

miforhandlinger med regeringen. Det forventes at medvirke til et øget bloktilskud i overslagså-

rene - størrelsen for de enkelte kommuner er dog endnu ukendt.  

 

 

Tabel 3 Samlede skatteindtægter - overslagsår baseret på egen skatteprognose

Beløb i 1.000 kr.
Regnskab 

2014

Korr. 

budget 

2015

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

SKAT

Forskudsbeløb af kommunal 

indkomstskat

-1.995.320 -2.017.504 -2.088.201 -2.157.079 -2.245.007 -2.324.194

Afregning af selskabsskat m.v.
-24.858 -26.267 -27.890 -29.563 -30.628 -31.730

Grundskyld -219.655 -231.243 -242.440 -254.612 -267.137 -280.544

Anden skat på fast ejendom
-5.794 -6.423 -6.105 -6.410 -6.723 -7.061

Medfinansiering af det skrå 

skatteloft

7.788 8.732 8.553 8.844 9.174 9.458

Skat af forskerindkomst -975 -979 -999 -999 -999 -999

Skat af dødsbo -845 -1.525 -1.749 -1.749 -1.749 -1.749

SKATTER I ALT -2.239.659 -2.275.209 -2.358.831 -2.441.569 -2.543.070 -2.636.819

Fortegn: - angiver indtægt
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Der forventes i 2016 i alt 248,5 mio. kr. i grundskyld. Provenuet er af forsigtighed reduceret 

med én mio. kr., da der erfaringsmæssigt vil være tilfælde, hvor kommunen skal tilbagebetale 

grundskyld som følge af vurderingsændringer. 

 

Dækningsafgiften på forretningsejendomme bidrager med ca. 6,1 mio. kr. i 2016. Grundlaget 

for afgiften er forskelsværdien, som er ejendomsværdi minus grundværdi. 

Endeligt opkræves dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi og forskelsværdi. Det 

er statens og regionens ejendomme i kommunen. Provenuet er beskedent. 

 

Skat af forskerindkomst udgør i 2016 ca. én mio. kr. vedrørende 2014, som modtages i årets 3 

sidste måneder. Skat af dødsbo vedrørende 2013 udgør 1,7 mio. kr. 

 

Tilskud og udligning - generelt 

Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudligning, en hoved-

stadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover 

indgår et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre 

omfang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Forventet udvikling i grundlag for ejendomsskat samt provenu 

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Grundværdier vedr. produktionsjord 455.640 478.422 501.865 526.958

Grundskyld vedr. produktionsjord (7,2 promille) -3.281 -3.445 -3.613 -3.794

Grundværdier vedr. øvrig jord 10.014.999 10.515.749 11.031.021 11.582.572

Grundskyld vedr. øvrig jord (23,98 promille) -239.160 -251.168 -263.524 -276.750

Grundskyld i alt -242.440 -254.612 -267.137 -280.544

Grundlag for dækningsafgift af forretningsejendommes 

forskelsværdi
1.145.199 1.202.459 1.261.380 1.324.449

Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme (5,31 

promille)
-6.081 -6.385 -6.698 -7.033

Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommes 

grundværdi
280 294 308 324

Dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi 

(11,99 promille)
-3 -4 -3 -4

Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejen-dommes 

forskelsværdi
2.370 2.489 2.611 2.741

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskels-

værdi (8,75 promille)
-21 -22 -23 -24

Anden skat på fast ejendom i alt -6.105 -6.410 -6.723 -7.061

Ejendomsskat i alt -248.545 -261.023 -273.861 -287.605

-= indtægt  

Kilde: Ejendomsskattestatistikken og egne beregninger. KL G.1-3.
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I statsgarantien skal Egedal Kommune i 2016 samlet betale 137,5 mio. kr. i kommunal udlig-

ning. Det dækker over en udgift på 97,2 mio. kr. i hovedstadsudligning og 33,9 mio. kr. i 

landsudligning. Herudover indgår korrektioner vedrørende overudligning med 6,3 mio. kr.  

 

Tabellen ovenfor viser, at kommunens udgift til udligning fra 2016 til 2017 stiger fra 137,5 

mio. kr. til 156 mio. kr., dvs. med 18,5 mio. kr.  

Udgiftsstigningen afspejler de indbyggede forventninger til kommunens relative udgiftsbehov 

set i forhold til andre kommuner, således som det opgøres i tilskuds- og udligningssystemet. 

Egedal kommune har f.eks. færre børn af enlige forældre, færre ældre og færre borgere med 

lav indkomst og lav uddannelse samt færre udgifter til overførselsindkomst. Når det forventede 

udgiftsbehov falder relativt set vil udgifterne til kommunal udligning stige. 

 

Statstilskuddet (bloktilskuddet) udgør 63,8 mio. kr. (indtægt) i statsgarantien i 2016.  

I 2016 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder aftalen om bud-

getterne for 2016, herunder at kommunerne overholder servicevækstrammen, og at kommu-

nernes regnskaber ikke overskrider budgetterne.  

Egedal Kommunes betingede bloktilskud udgør 22,5 mio. kr.  

Statstilskuddet falder i overslagsårene. Det skyldes at kommunen har valgt ikke at budgettere 

med tilbageførsel af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 %, da det er usikkert om tilbagefør-

sel vil blive mødt af krav om merudgifter. 

  

Tabel 5 Tilskud og udligning - overslagsår baseret på egen skatteprognose

Beløb i 1.000 kr. Regnskab Korr. Budget Budget Budget Budget

2014 budget 2016 2017 2018 2019

2015

Kommunal udligning 126.600 127.716 137.484 156.699 179.669 208.009

Statstilskud til kommuner 

(bloktilskud)

-137.625 -76.803 -63.772 -68.624 -49.262 -31.603

Heraf betinget bloktilskud vedr. 

serviceudgifter

-22.416 -22.356 -22.452

Heraf betinget bloktilskud vedr. 

anlægsudgifter

-7.472 0 0

Udligning af selskabsskat -5.796 -8.784 -10.140 -11.095 -12.052 -12.705

Bidrag til kommuner i hovedstads-

området med særlige økonomiske 

vanskeligheder 

4.149 4.440 4.596 4.745 4.932 5.103

Bidrag til kommuner med høj andel 

af borgere med sociale problemer

2.616 2.664 2.763 2.847 2.959 3.062

Udligning og tilskud vedr. 

udlændinge, netto

10.150 10.524 10.632 11.212 11.774 12.153

Beskæftigelsestilskud samt -60.324 -60.048 -71.544 -63.408 -63.408 -63.408

Statstilskud til et generelt løft af 

ældreplejen

-3.996 -4.200 -4.392 -4.475 -4.560 -4.647

Tilskud til styrket kvalitet i 

ældreplejen

-5.352 -5.628 -5.880 -5.997 -6.111 -6.227

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -3.972 -4.092 -4.176 -4.260 -4.340 -4.423

Tilskud fra kvalitetsfonden 0 0 0 0

Udviklingsbidrag til regionen 5.244 5.347 5.490 5.685 5.879 6.042

Tilskud til styrkelse af 

kommunernes likviditet

-14.904 -11.220 0 0 0

Tilskud til omstilling af folkeskolen -1.080 -1.068 0 0 0 0

I alt -69.386 -24.836 -10.159 23.329 65.480 111.356

Fortegn: - angiver indtægt
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I 2016 modtager Egedal Kommune 10,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning af selskabsskat.  

Tilskuddet beregnes på grundlag af kommunernes provenu i form af selskabsskat pr. indbyg-

ger. Egedal Kommunes modtager tilskud da kommunens provenu ligger under landsgennem-

snittet. 

 

Der er afsat en pulje, som kommunerne selv finansierer til kommuner i hovedstadsområdet 

med økonomiske vanskeligheder. Egedal Kommunes bidrag til puljen udgør 4,6 mio. kr.  

 

Egedal Kommune yder et bidrag på 2,8 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere 

med sociale problemer. 

Kommunen betaler netto 10,6 mio. kr. til udligningsordningen vedrørende udlændinge. 

 

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. 

Derfor yder staten et beskæftigelsestilskud til kommunerne til dækning af de kommunale ud-

gifter til de forsikrede ledige. Det udgør 63,4 mio. kr. I 2016 modtages yderligere et særligt 

tilskud på 8,1 mio. kr. som midlertidig kompensation for refusionsomlægningen på beskæfti-

gelsesområdet.  

Kommunerne modtager et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen samt et tilskud til styr-

ket kvalitet i ældreplejen. 

 

Kommunen modtager 4,2 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne fordeles ud fra kom-

munernes skønnede andel af de 0-5 årige. 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionernes udviklingsopgaver samt kollektiv tra-

fik. For 2015 udgør udviklingsbidraget 129 kr. pr. person. Egedal Kommune skal betale 5,5 

mio. kr. 

I 2015 modtager kommunerne et ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten. Egedal 

Kommunes andel udgør 11,2 mio. kr. Der er ikke budgetteret med tilskud i overslagsårene.  

 

Samlet finansiering 

Kommunen skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering af 

skatter, tilskud og udligning. Hvis kommunen vælger selvbudgettering bærer man selv risiko-

en, hvis væksten i udskrivningsgrundlag eller folketal er lavere end i statsgarantien. Og tilsva-

rende gevinsten hvis væksten er højere. Ved selvbudgettering vil kommunen således i budget-

året modtage beløb, der er baseret på eget skøn for betalingskommunefolketallet den 1. janu-

ar 2011, udskrivningsgrundlag og grundværdier. Hvis det viser sig, at disse skøn ændres, vil 

kommunen blive efterreguleret i 2019 på baggrund af de faktiske forhold både i kommunen, 

men også for ændrede forudsætninger i hovedstadsområdet og hele landet.  

 

Vælger man statsgaranti kan kommunen derimod regne med de beløb, der er indregnet i bud-

gettet.  

 

Til en vurdering af valgets konsekvenser er nedenfor vist den samlede finansiering for 2016 

baseret på henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, folketal, til-

skud og udligning.  
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Statsgarantien sikrer kommunen en samlet finansiering på 2.369 mio. kr., mens selvbudgette-

ring kan give op mod 2.382,8 mio. kr. Der er således i 2016 mulighed for en gevinst på op 

mod 13,8 mio. kr. ved at selvbudgettere.  

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 på 8.125,3 mio. kr. giver et provenu, der 

er 9,8 mio. højere end udskrivningsgrundlaget efter kommunens egen skatteprognose og al-

derssammensætning. Det statsgaranterede folketal er ca. 300 personer lavere end efter kom-

munens egen befolkningsprognose. Det statsgaranterede folketal er lavere da det beregnes 

efter en metode, der ikke fuldt indregner kommunens forventede vækst i boligindflytning.  

 

Der er imidlertid en række risici der taler for, at en gevinst på op mod 13,8 mio. kr. ikke er 

anbefalelsesværdig at forfølge. For at realisere gevinsten ved selvbudgettering kræver det, at 

Egedal Kommunes vækst er højere end de øvrige kommuner. Derudover skal befolkningsprog-

nosen og de forventninger der er indeholdt her om boligudbygning og flytteaktivitet holde. En-

deligt vil kommunen ved selvbudgettering bliver efterreguleret i 2019. Efterreguleringen vil ske 

på baggrund af, hvor beregningsparametrene i tilskuds- og udligningssystemet faktisk ender 

for alle kommuner. 

For nærværende tyder det på, at udskrivningsgrundlaget for 2015 bliver lavere end forventet 

sidste år. Det peger på alt andet lige på, at det var fordelagtigt, at kommunen valgte statsga-

ranti i 2015 - selvom der op til budgetvedtagelsen var tegn på en mulig gevinst af tilsvarende 

størrelse.  

Tabel 6 Finansiering af budget 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering

Beløb i 1.000 kr.
Statsgaranti 

2016

Selvbud-

gettering 2016

Gevinst ved 

selvbud-

gettering

SKATTER I ALT -2.358.831 -2.349.023 9.808

TILSKUD OG UDLIGNING SAMT BIDRAG TIL -10.159 -33.768 -23.609

I alt -2.368.991 -2.382.791 -13.801

Fortegn: - angiver indtægt
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Bilag 7 

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen  

Indledning 

Den 3. juni 2015 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2016. Afta-

len tager udgangspunkt i den økonomiske ramme, som lå til grund for 2015 budgettet.  

 

Kommunernes økonomi for 2016 

Kommunernes serviceramme udgør i økonomiaftalen for 2016 samlet set 237,4 mia. kr. Den 

tekniske serviceramme for Egedal Kommune udgør 1.761,5 mio. kr.  

Kommunerne er forpligtet til under ét at overholde denne serviceramme i såvel budget 2016 

som i regnskab 2016. Sker dette ikke, har regeringen mulighed for at pålægge kommunerne 

sanktioner i form af tilbageholdelse af det betingede bloktilskud. Det betingede bloktilskud ud-

gør for Egedal Kommune 22,5 mio. kr.   

 

Eventuelle sanktioner består af en individuel sanktion som udgør 60 %, og en kollektiv sankti-

on som udgør 40 %. Sanktioner kan udløses, hvis alle kommuner under et ikke overholder 

servicerammen. Det betyder, at der godt kan være kommuner som overskrider rammen så 

længe andre kommuner ligger tilsvarende under. 

 

Den samlede anlægsramme i økonomiaftalen udgør 16,6 mia. kr. i 2016. I 2015 var anlægs-

rammen på 17,5 mia. kr. Der udmeldes ikke vejledende rammer for de enkelte kommuner. 

Der er ikke aftalt sanktioner, hvis anlægsrammen ikke overholdes, men det er aftalt, at kom-

munerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes 

budgetter vedtages inden for den aftalte ramme. 

 

Kommunerne skal holde skatterne i ro under ét. Der er afsat en ramme på 200 mio. kr. såle-

des, at nogle kommuner kan hæve skatten inden for denne ramme. Rammen er fra 2016 øget 

med 50 mio. kr. Det er en forudsætning at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. 

Der er afsat en pulje, hvor det er muligt at søge om delvis dækning af provenutabet. Dette kan 

højst udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 og 25 % i 2019. 

 

Omprioriteringsbidrag 

Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til 2019. Det svarer 

til ca. 2,4 mia. kr. i 2016. Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til 

kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder æl-

dre, børn og folkeskole. Dette indebærer en nettokorrektion i Kommunernes samlede service- 

ramme for 2016 på -0,468 mia. kr. Denne korrektion fordeles efter den enkelte kommunes 

andel af budget 2015. For Egedal Kommune svarer det til netto 3,5 mio. kr., der er indregnet 

som en reduktion i service fra 2015 til 2016. Der er ikke indregnet tilbageførsel i overslagsåre-

ne, da det er usikkert om der stilles krav om merudgifter. 

 

Omprioriteringsbidraget indebærer en bredere effektiviseringstilgang med større frihed til 

at gennemføre konkrete tiltag i den enkelte kommune frem for mere enkeltstående analyser, 

som ikke tager tilstrækkelig højde for kommunale forskelle. 

Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger 

mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder 

bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv. 

 

Styrket likviditet 

Der ydes et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. 

kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæg-

gende økonomiske vilkår. Egedals Kommunes andel udgør 11,2 mio. kr. I 2015 modtog Egedal 

14,9 mio. kr. Der er ikke budgetteret med tilskud i overslagsårene.  
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Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten 

i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, 

heraf 50 mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning. 

Integration 

Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i 

forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og 

familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud 

på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Egedal Kom-

munes andel for 2016 er endnu ikke udmeldt. 

 

Lånepuljer 

Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større 

strukturelle investeringer (eksempelvis på borger-nære områder) samt til investeringer med et 

effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten. 

 

Overførselsudgifter 

Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at 

kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 

mia. kr. i 2016. Niveauerne og de skønnede udgifter er inklusiv konsekvenserne af refusions-

omlægningen, samt betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer re-

fusionsomlægningen. KL og Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at refusionsomlægningen 

kan betyde en merudgift på ca. 25,8 mio. kr. for Egedal Kommune.  

Administrationen vurderer, at merudgiften for Egedal Kommune er på 21,9 mio. kr.  Ændrin-

gen af tilskuds- og udligningssystemet samt den midlertidige kompensationsordning og en 

ændring i beskæftigelsestilskuddet kan medføre indtægter for 16,488 mio. kr., som følge af 

refusionsomlægningen. Det efterlader kommunen med en nettoudgift på 5,4 mio.kr. Havde KL 

og Beskæftigelsesministeriets vurdering ligger til grund for budget 2016, havde reformen med-

ført en nettoudgift på 9,3 mio. kr.  

 

Administrationen har valgt at beregne konsekvenserne af refusionsomlægningen på baggrund 

af egne forudsætninger for enhedspriser, mængder og den nuværende refusionsprocent, da 

det vurderes at være mere retvisende end KL og Beskæftigelsesministeriet. 

 

Folkeskolen 

Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkesko-

len, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes 

kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. 

Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imøde-

gå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktil-

skud mv. 74,0 mia.kr. i 2016. 
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Bilag 8 
Takstoversigt 
 
Dette bilag indeholder takstoversigt for 2015 og 2016.  

Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på 

baggrund af det endelige budget. De udestående takster bliver fremlagt i separat sag inden 

udgangen af 2015. 

Der hvor taksterne ikke er beregnet er feltet i 2016 blankt. 

 

 
 

 

Brugerbetaling i kroner
Egedal 

2015

Egedal 

2016

Børnepasning 

Dagpleje 0-2 år 1)   (inkl. Mad) 3.164 2.838

Daginstitution 0-2 år 1) 2.519 2.641

Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.597

SFO 1.664 1.664

Fritidsklub og SFO 2 307 298

Aftentilbud i klubber 81 81

Frokostordning i daginstitutioner pr. måned pr. barn 560 560

Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)

Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. – pr. mdr. 200 200

Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. – pr. mdr. 275 275

Karrusel (4 elever) 45 min. – pr. mdr. 275 275

Soloundervisning

20 min. pr. mdr. 300 300

25 min. pr. mdr. 375 375

30 min. pr. mdr. 400 400

Sammenspil/kor

Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis

Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr. 200 200

Børnemusical

Pr. sæson 600 600

Billedkunst

Pr. måned 200 200

Materialegebyr 100 100

Udlejning

Instrument pr. mdr. 80 80

Forstærker pr. mdr. 30 30

Indmeldelsesgebyr pr. sæson 75 75

Søskenderabat

Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der 

går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag.

Svømmebad, Ølstykke

Halvårskort

Voksne fra 16 til 64 år 900 900

Børn indtil 16 år 450 450

Pensionister fra 65 år 450 450

Morgensvømning 750 750

Kvartalskort 

Voksne fra 16 til 64 år 450 450
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Brugerbetaling i kroner
Egedal 

2015

Egedal 

2016

Billetter

Voksne, 1 bad 30 30

Voksne, 10 bade 225 225

Voksne, 20 bade 425 425

Børn indtil 16 år, 1 bad 20 20

Børn indtil 16 år, 10 bade 150 150

Børn indtil 16 år, 20 bade 275 275

Pensionister fra 65 år, 1 bad 20 20

Pensionister fra 65 år, 10 bade 150 150

Pensionister fra 65 år, 20 bade 275 275

Tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter 20 20

10-turs tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter 150 150

Kondirum 30 30

Kondirum og svømmehal 50 50

Kondirum og svømmehal, 10 ture 350 350

Institutionskort 50 ture (1 voksen gælder for 2 børn) 500 500

Leje af svømmehal minimum 2 timer

Med livredder, pr. time 1.800 1.800

Uden livredder, pr. time 1.300 1.300

Leje af bane, pr. time 300 300

Livredder, pr. time 500 500

Fødselsdagsarrangement

Pr. arrangement 100 100

Pr. voksen 30 30

Pr. barn 20 20

Ganløse friluftsbad

Sæsonkort

Voksne 400 400

Pensionister fra 65 år 250 250

Børn indtil 16 år 250 250

Institutionskort

I skolesommerferien 1.000 1.000

Billetter

Voksne 25 25

Børn indtil 16 år 15 15

Pensionister fra 65 år 15 15

Ledøje-Smørum Idrætscenter

Udlejning pr. time 500 500

Lokale 1 : 1.000 kr. pr. dag eller 200 kr pr. time 800

1.000 pr. 

dag eller 

200 pr. 

time

Lokale 2 : 600 kr. pr. dag eller 200 kr pr. time 400

600 pr. 

dag eller 

200 pr. 

time

Lokale 3 : 600 kr. pr. dag eller 200 kr pr. time 400

600 pr. 

dag eller 

200 pr. 

time

Lokale 4 : 300 kr. pr. dag 300 300

Lokale 5 : 2.000 kr. pr. dag 1.500 2.000

Lokale 2 + 3 uden skillevæg 700 700
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Brugerbetaling i kroner
Egedal 

2015

Egedal 

2016

Egedal Kommunes Idrætscentre

Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time 1.200 1.200

Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time 800 800

Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 500 500

Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time 350 350

Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time 500 500

Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time 500 500

Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time 500 500

Træningshal i Smørum, leje pr. time 500 Udgår

Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time 100 100

Omklædningsrum, leje pr. time 200 200

Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5

Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5

Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 10

Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk. 10 15

Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Matrielgården

Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum

Dagsarrangement 1 dag uden overnatning 500 500

Udlån pr. time, min. 3 timer 100 100

Ledøje-Smørum Kulturhus

Leje af kulturhussal samt mødelokaler

Kommunens egne institutioner Gratis Gratis

Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte)

      -udlejning mindst 3 timer 900 900

      -udlejning pr. time, efter 3. time 300 300

      -udlejning maksimum pr. dag 2.000 2.000

Kommercielle institutioner (private)

      -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer 1.500 1.500

      -udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time 300 300

      -udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag 2.500 2.500

      -udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer 2.000 2.000

      -udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time 400 400

      -udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag 3.500 3.500

Leje af mødelokale 1 og 2

      -udlejning pr. påbegyndt time 100 100

      -udlejning maksimum pr. dag 500 500

Biblioteker

3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis

Gebyr for overskridelse af lånetid:

1. – 13. dag

Voksne fra 18 år 20 20

Børn 5 5

14. – 27. dag

Voksne fra 18 år 30 30

Børn 15 15

28. – 41. dag

Voksne fra 18 år 80 80

Børn 40 40

42. dag

Voksne fra 18 år 230 230

Børn 120 120

Fotokopiering

Sort/hvid A4 1 1

Sort/hvid A3 1 1

Farve A4 3 3

Farve A3 5 5
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Brugerbetaling i kroner
Egedal 

2015

Egedal 

2016

Fax

Indland, 1. side 5 5

Indland efterfølgende side 1 1

Udland, 1. side 10 10

Udland efterfølgende side 20 20

Print fra internettet pr. side 1 1

Madservice m.v. – Center for Sundhed og Omsorg

Kostpriser pr. måltid eller pr. levering

Morgenmad inkl. Formiddag 34 35

Frokost inkl. Eftermiddag 40 41

Aften inkl. sen aften 40 41

Alle måltider i alt pr. døgn 113 115

Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes 

egenbetaling pr. måned stiger fra 3.424 kr. til 3.472 kr. 

Madservice m.v. – Center for Sundhed og Omsorg  2)

Maksimalt loft for hjemmeboende borger 50

Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. Moms 2)

Leje og vask af sengelinned 391

Vask af eget sengelinned 169

Vask af personligt tøj 169

Rengøringsmidler 93

Toiletartikler 26

Vinduespudsning 10

Indkøb 138

Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtager 

Enlige       3.135       3.179 

Samlevende/ægtefælle       6.231       6.318 

Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget       1.285       1.303 

Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister 

Enlige       4.179       4.238 

Samlevende/ægtefælle       6.642       6.735 

Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger

Rådighedsbeløb       2.224       2.255 

Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor 

opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om 

personlige tillæg eller enkeltydelser

Enlige       2.669       2.706 

Samlevende/ægtefælle       3.338       3.385 

Takster for ophold på døgn og dagtilbud 

Social-Psykiatri

Bakkehuset § 107 - Døgntilbud 3) 1227
Bakkehuset § 108 - Døgntilbud 3) 556

Dambo § 107 - Døgntilbud 3) 1.127

Dambo § 108 - Døgntilbud 3) 499

Skovbo § 107 - Døgntilbud 3) 1.552

Skovbo § 108 - Døgntilbud 3) 1.070

Broen § 107 - Døgntilbud 3) 811

Misbrugsteamet

Kortlægning (En gang) 3) 3.433

Ambulant behandling pr. måned 3) 2.853

Opfølgende behandling pr. måned  3) 1.054

Antabus/nada - som aleneydelse pr. måned  3) 396

Pårørende pr. måned 3) 793

Handicap ny takstmodel fra 1.1. 2016
Takst 1 3) 1.949

Takst 2 3) 3.001

Takst 3 3) 4.524

Takst 4 3) 6.883

Takst Projekt 3) 8.506

Lillestræde 3C 3) 16.680

Lillestræde 3L 3) 11.149

Café ZigZag 1 3) 143

Café ZigZag 2 3) 236

Café ZigZag 3 3) 330

Hverdagsaktivering 1 3) 438
Hverdagsaktivering 2 3) 676
Hverdagsaktivering 3 3) 1.515
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Byggesagsbehandling 

Ny

Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af:

Tilladelser

Midlertidige tilladelser

Anmeldelser

Afslag

Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse

Annulerede sager, hvor der er brugt tid på screening eller hvor byggesagsbehandling 

er påbegyndt

Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater:

1. Samtidig med byggetilladelse eller afslag

2. Ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering

Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på: 675

For udhuse, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m2 opkræves alene et 

fast gebyr i en rate, samtidig med tilladelse, afslag eller annullering
1.950

Redningsberedskabet 

Administrationsgebyr på miljøuheld 350 361

Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem) 4 ) 5.050 5.243

Gebyr for brandvagt - minimum for 3 timer (incl. administrationsgebyr) 2.006 2.046

Pris pr. påbegyndt time udover de 3 timer brandvagt 552 563

Dagrenovation (inkl. moms)

Generel administration 393 411

Dagrenovation, administrationstakst 204 207

Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest + 140 l. bio) 1.191 1.182

Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio) 1.104 1.095

Renovation – Nedgravet container/UG pr. år pr. husstand 726 810

Ekstratømning Nedgravet container/UG 5 m³ rest 320 339

Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l. 596 589

Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l. 583 577

Ekstra biosæk 75 l, helårstømning 521 519

Ekstra biobeholder 120 l, helårstømning 576 576

Ekstra biobeholder 140 l, helårstømning 595 595

Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restbeholder 190 l. 596 589

Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restsæk 160 l. 583 577

Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer) 539 578

Køb af ekstrasæk 30 30

Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 – 25 m 235 235

Tillægsafgift spande afstandsmærke 25 – 50 m 509 509

Tillægsafgift (fejlsortering) 155 155

400 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år 1.000 987

400 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år 1.098 1.098

400 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 2.000 1.974

660 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 2.298 2.267

660 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år 1.149 1.133

660 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år 1.279 1.280

800 liter container restaffald - 26 tømninger pr. år 1.315 1.297

800 liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år 1.472 1.475

800 liter container usorteret - 52 tømninger pr. år 2.630 2.593

Genbrugspladser m.m.  (inkl. moms) 

Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og 

pap, Storskrald og haveaffald, som specificeret nedenfor

1.245 900

- Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads 1.096 842

- Farligt affald 12 6

- Storskrald / haveaffald og juletræer 35 24

- Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber 102 29

Virksomheders adgang til Genbrugsstationer 

Betaling pr. besøg: Personbil med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 125 125

Betaling pr. besøg: Kassevogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 187,5

Betaling pr. besøg: Ladvogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 250 250

Betaling pr. besøg: for hver 10 kg. affald over 5 kg. farligt affald 36 36

Egedal 

2016
Brugerbetaling i kroner

Egedal 

2015

515



Budget 2016-19  Bilag 

   
 

 
1) Taksterne for daginstitutionerne er i 2015 og 2016 beregnet uden madordning og med en forældrebetalingsandel 

på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dagplejens takster er beregnet med et  børnetal på 161 børn. Der 

gives et kommunalt tilskud så forældrebetalingsandelen er 24 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I den anførte 

takst er det forudsat at tilskud fra Socialministeriet, til en ekstra pædagog i daginstitutionerne indregnes i brutto-

driftsudgifterne. 

2) Priser for madservice, vask og rengøring skal beregnes og skal godkendes inden udgangen af 2015. 

 3) Alle mellemkommunale takster på det specialiserede socialområde skal beregnes og skal godkendes 
inden udgangen af 2015. 

 4) Taksten for blindealarmer bliver reguleret hvert år i januar måned, næste gang januar 2016 
5) Lovbestemte takster. 

6) Taksterne kan ses på Furesø Egedal Forsyning A/S hjemmeside  

 

Brugerbetaling
Egedal 

2015

Egedal 

2016

Årsabonnement (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg) 

Personbil med og uden trailer

Personbil -  Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende       9.875       9.875 

Personbil -  Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere       6.000       6.000 

Personbil -  Liberalt erhverv og tilsvarende (0 - 2 ansatte). Max 8 besøg pr. år.       1.000       1.000 

Personbil -  Øvrige virksomheder end de ovennævnte       3.400       4.250 

Kassevogn med og uden trailer

Kassebil -  Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende     11.250     11.250 

Kassebil -  Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere       6.750       6.750 

Kassebil -  Øvrige virksomheder end de ovennævnte       7.875       7.875 

Ladvogn med og uden trailer

Ladvogn -  Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende 

afleverer erhvervsaffald
    19.000     19.000 

Ladvogn -  Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere     11.500     11.500 

Ladvogn -  Øvrige virksomheder end de ovennævnte     15.500     15.500 

Administrationsbidrag virksomheder          823          962 

Øvrige takster

Adresseforespørgsel 5) 52 52

Bopælsattest 5) 52 52

Bortkommet/nyt sundhedskort 5) 185 185

Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse) 250 250

Billede legitimationskort 150 150

Afgifter vandforsyning 6)

Afgifter spildevand og tømningsordning for husstande 6 )
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9. Pris- og lønskøn  
 

Den samlede økonomi i budget 2016-19 er beregnet på baggrund af KL’s pris- og lønskøn pr. 

primo juli 2015, som kan ses nedenfor. 

 

 
 

Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet 

I tabel 2, 3 og 4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget 2016-19. 

 

Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i 

form af en gennemsnitlig fremskrivning, i 2016 er skønnet inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejds-

tidsområdet. Kompensation for udfasning af 60 års-reglen for folkeskolelærere er indregnet i 

lærerlønsbudgettet, og er dermed ikke en del af fremskrivningsprocenten. 

 

 
 

 
 

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på 

arter

N ye skø n

juli  2 0 15

 2014-15  1 ) 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1. Lønninger 2) 1,33 1,64 2,26 2,10 2,10

2.2 Fødevarer 1,40 2,00 1,70 1,70 1,70

2.3 Brændsel og drivmidler -4,00 3,70 1,70 1,70 1,70

2.6 Køb af jord og bygninger 4,50 4,50 1,70 1,70 1,70

2.7 Anskaffelser 1,00 1,50 1,70 1,70 1,70

2.9 Øvrige varekøb 0,90 0,80 1,70 1,70 1,70

4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60

4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Entrprenør- & håndværkerydelser 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50

4.5.0 Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Betalinger til staten 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

4.7 Betalinger til kommuner 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

4.8 Betalinger til regioner 1,22 1,37 1,73 1,63 1,63

4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60

4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Tj. mandspensioner m.v. 1,41 1,64 2,26 2,10 2,10

5.2 Overførsler til personer 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0,60 3,20 3,20 3,20 3,20

6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Egne huslejeindtægter 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.2 Salg af produkter og ydelser 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.2.0 Salg af produkter og ydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Betalinger fra staten 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.7 Betalinger fra kommuner 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.8 Betalinger fra regioner 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.9 Øvrige indtægter 1,30 1,65 2,07 1,96 1,96

7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.6 Finansudgifter 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40

Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter

Procent 2014-15 1) 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Anvendt lønstigning i budget 2016-19 1,33 1,64 2,26 2,10 2,10

Kilde: KL’s budgetvejledning 2016, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2016-19

1) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslaget 2016-19 

Tabel 2 De anvendte lønskøn

Procent 2014-15 1) 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Anvendt prisstigning i budget 2016-19 1,05 1,67 1,67 1,67 1,67

Kilde: KL’s budgetvejledning 2016, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2016-19

1) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2016-19 

Tabel 3 Den anvendte prisudvikling
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Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer  

Genforsikringsprocenten for tjenestemandspensioner kan sammenlignes med en a conto beta-

ling til vores bonuskonto. I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2015 om 

en omlægning af genforsikringskonstruktionen til markedslignende vilkår, indgik det i forud-

sætningerne, at genforsikringsprocenten for de kommende år fastholdes med 39,42 % (sam-

me niveau som 2014 og 2015). Administrationen vil fortsat overvåge genforsikringspræmien, 

og Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at justere præmien, hvis udviklingen i 

bonskontoen på sigt ikke gør det muligt at fastholde den nuværende præmie. 

Procent 2014-15 1) 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Anvendt pris-/lønstigning i budgettet 2016-19 1,30 1,60 2,10 2,00 2,00

Kilde: KL’s budgetvejledning 2016, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2016-19

1) Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2016-19 

Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling 

520



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilag 10. Hovedoversigt til budget 

 
 
 
 
 
 
    

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål 
på den ene side at give politikerne et summarisk 
overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle 
udvikling i de kommende år, samt medvirke til 
løsningen af oplysningsopgaven over for borgere, og på 
den anden side at give staten mulighed for umiddelbart 
efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik 
over de kommunale budgetter. 

 
Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: 

 
A. Driftsvirksomhed 
B. Anlægsvirksomhed 
C. Renter 
D. Balanceforskydninger 
E. Afdrag på lån 
F. Finansiering 
 
Summen af posterne A. til E. finansieres 
under et af post F. 
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BUDGET 2016
INDTÆGTUDGIFT

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)

-15.90252.925Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

Heraf refusion

-41.10345.479Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

57.295Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02

-66.232638.480Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03

-1.287Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.700214.038Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04

-355.3731.422.440Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05

-144.532Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.000329.905Fællesudgifter og administration m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06

Heraf refusion

-486.3102.760.563A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-145.818Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

-1.76641.812Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

15.240Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

7.095Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02

15.259Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03

2.097Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04

3.192Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05

-24.60838.488Fællesudgifter og administration m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06

-26.374123.182B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONDR 0-6

-28.46614.344C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)

-27832.648Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-27832.648D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.079E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-541.4282.991.817SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. FINANSIERING

-57.485Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-23.914Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-188.857178.698Tilskud og udligning (8.80 - 8.86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.367.3848.553Skatter (8.90 - 8.96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.637.640187.251F. FINANSIERING I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.179.0683.179.068BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018BUDGETOVERSLAG 2017
INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)

-14.82751.586-16.11354.511-16.11354.512Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .00

Heraf refusion

-44.52744.379-39.67044.429-40.81144.474Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . .01

50.77650.77662.075Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . .02

-65.094629.819-65.094640.880-65.094641.024Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . .03

-1.287-1.287-1.287Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.700213.216-1.700213.216-1.700213.061Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . .04

-352.2261.447.254-353.5171.440.117-355.1881.423.103Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . .05

-136.139-138.362-141.825Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.985300.772-5.985304.047-5.985317.135Fællesudgifter og administration m.v.. . . . .06

Heraf refusion

-484.3592.737.802-482.0792.747.976-484.8902.755.384A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . .

-137.426-139.649-143.112Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

8.0579.989Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .00

Forsyningsvirksomheder m.v.01

6.469Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . .02

2.0322.192Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . .03

Sundhedsområdet04

22.31722.31714.208Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . .05

-42213.652-90414.134-84314.073Fællesudgifter og administration m.v.. . . . .06

-42235.969-90453.009-84340.463B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . .

-26.840157.814-17.750105.411-9.00753.270PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONDR 0-6. . . .

-15.81214.700-27.40214.708-27.39914.673C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . . . . . . . . . . . . . .

D. BALANCEFORSKYDNINGER

47.45724.69317.656Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . .

-27847.155-278-329.564-27812.450Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . .

-27894.612-278-304.871-27830.106D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . . . .

27.693405.18462.176E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.. . . . .

-527.7113.068.589-528.4123.021.416-522.4172.956.071SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . . . . .

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)

-15.414-15.414-15.414Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . . . . . . . . . .

-141.633252.989-158.052223.532-175.893199.222Tilskud og udligning (8.80 - 8.86). . . . . . . .

-2.646.2789.458-2.552.2449.174-2.450.4138.844Skatter (8.90 - 8.96). . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.803.325262.447-2.725.710232.706-2.641.720208.066F. FINANSIERING I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.331.0363.331.036-3.254.1223.254.122-3.164.1373.164.137BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HELE 1000 KRONER
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Bilag 11. Sammendrag af budget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne 
grundlag for kommunernes planlægnings- og 
prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det 
muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger 
om den forventede udvikling indenfor de enkelte 
sektorer. 
 
Sammendraget er opstillet i samme orden som 
hovedoversigten, men rapporten indeholder en større 
detaljering af de enkelte hovedelementer i 
totalbudgettet. 
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BUDGET 2016
INDTÆGTUDGIFT

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
-530528Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . .22

-4.2539.689Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . .25

-10.15118.826Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . .28

-14510.502Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . .32

5Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

88Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . .38

2.805Vandløbsvæsen. . . . . . . . . . . . . . . . .48

2.608Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . .52

-461462Diverse udgifter og indtægter. . . . . . .55

-3607.413Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . .58

-15.90252.925Hovedkonto 0 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-41.10345.479Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . .38

-41.10345.479Hovedkonto 1 i alt. . . . . . . . . . . . . .

11.033Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . .22

28.766Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . .28

17.496Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . .32

57.295Hovedkonto 2 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-1.010367.955Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

-15.48114.338
Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02

838Syge- og hjemmeundervisning. . . . . .03

12.777
Pædagogisk psykologisk rådgivning
m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04

-44.44492.052Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . .05

1.905Befordring af elever i grundskolen. . . .06

1.916Specialundervisning i regionale tilbud. .07

35.627
Kommunale specialskoler, jf.
folkeskolelovens §. . . . . . . . . . . . . . .

08

20, stk. 2 og stk. 5

18.827Bidrag til statslige og private skoler. . .10

8.918Efterskoler og ungdomskostskoler. . . .12

3.764Ungdommens Uddannelsesvejledning. .14

189Specialpædagogisk bistand til voksne. .17

-70513.814Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . .18

-61.639572.920Folkeskolen i alt. . . . . . . . . . . . . . . . .

14.561Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . .30

-78418.423Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . .32

-2.32211.082Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . .35

-20121.495
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

-1.287Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-66.232638.480Hovedkonto 3 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-1.700214.038Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . .62

-1.700214.038Hovedkonto 4 i alt. . . . . . . . . . . . . .

28.697Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .10

-5.89323.007Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

311
Integrerede institutioner (institutioner
som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

omfatter mindst to af følgende:
Daginstitution,

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018BUDGETOVERSLAG 2017
INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
-530528-530528-530528Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . .22

-3.3106.739-4.5959.664-4.5959.665Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . .25

-10.15118.826-10.15118.826-10.15118.826Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . .28

-14511.855-14511.855-14511.855Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . .32

555Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

888888Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . .38

2.5022.5022.502Vandløbsvæsen. . . . . . . . . . . . . . . .48

3.3003.3003.300Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . .52

-331331-331331-331331Diverse udgifter og indtægter. . . . . . .55

-3607.413-3607.413-3607.413Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . .58

-14.82751.586-16.11354.511-16.11354.512Hovedkonto 0 i alt. . . . . . . . . . . . .

-44.52744.379-39.67044.429-40.81144.474Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . .38

-44.52744.379-39.67044.429-40.81144.474Hovedkonto 1 i alt. . . . . . . . . . . . .

11.03311.03311.033Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . .22

22.24722.24731.816Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . .28

17.49617.49619.226Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . .32

50.77650.77662.075Hovedkonto 2 i alt. . . . . . . . . . . . .

359.820370.900370.899Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

-15.35214.139-15.35214.139-15.35214.139
Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02

838838838Syge- og hjemmeundervisning. . . . . .03

12.67812.67812.678
Pædagogisk psykologisk rådgivning
m . v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04

-44.44492.052-44.44492.052-44.44492.052Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . .05

1.9051.9051.905Befordring af elever i grundskolen. . .06

1.9161.9161.916Specialundervisning i regionale tilbud. .07

35.62735.62735.627
Kommunale specialskoler, jf.
folkeskolelovens §. . . . . . . . . . . . . .

08

20, stk. 2 og stk. 5

18.65318.65318.827Bidrag til statslige og private skoler. .10

8.9188.9188.918Efterskoler og ungdomskostskoler. . .12

3.8343.8153.786Ungdommens Uddannelsesvejledning.14

189189189Specialpædagogisk bistand til voksne. .17

-70513.814-70513.814-70513.814Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . .18

-60.501564.384-60.501575.444-60.501575.588Folkeskolen i alt. . . . . . . . . . . . . . . .

14.56114.56114.561Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . .30

-78418.423-78418.423-78418.423Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . .32

-2.32211.082-2.32211.082-2.32211.082Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . .35

-20121.370-20121.370-20121.370
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
m . v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

-1.287-1.287-1.287Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-65.094629.819-65.094640.880-65.094641.024Hovedkonto 3 i alt. . . . . . . . . . . . .

-1.700213.216-1.700213.216-1.700213.061Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . .62

-1.700213.216-1.700213.216-1.700213.061Hovedkonto 4 i alt. . . . . . . . . . . . .

28.42828.42828.428Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .10

-5.80222.625-5.80222.625-5.80222.625Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

311311311
Integrerede institutioner (institutioner
s om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

omfatter mindst to af følgende:
Daginstitution,

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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BUDGET 2016
INDTÆGTUDGIFT

-58.603192.454
Daginstitutioner (Institutioner kun for
børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

indtil skolestart)

Fritidshjem15

-7.57139.886Klubber og andre socialpædagogiske. .16

fritidstilbud

2.251Særlige dagtilbud og særlige klubber. .17

8.029Tilskud til privatinstitutioner, privat. . .19

dagpleje, private fritidshjem, private
klubber og

-72.066294.636Dagtilbud til børn og unge i alt. . . . . .

-2.76689.442
Tilbud til børn og unge med særlige
behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

-7.0964.179Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

-25.325220.999
Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

-1.21558.327
Forebyggende indsats for ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

-1.35919.784
Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og. . . . . . . . . . . . . . .

35

befordring

1.197
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler
o.lign.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

ved pasning af døende i eget hjem

-34.995304.486Tilbud til ældre og handicappede i alt. .

5.515Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

-83.388217.951Tilbud til voksne med særlige behov. .38

-9.38311.123
Integrationsprogram og
introduktionsforløb m.v.. . . . . . . . . . .

60

31.835
Kontanthjælp til udlændinge omfattet
af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

integrationsprogrammet og
integrationsydelse

202Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

-9.38343.159Tilbud til udlændinge i alt. . . . . . . . . .

-4.72397.030
Førtidspensioner og personlige tillæg
(48 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

83.227Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . .71

16.855Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .72

-4047.654Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . .73

132
Kontanthjælp vedrørende visse grupper
af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

flygtninge

743
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr.
aktiverede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere

-1.49411.678
Boligydelse til pensionister -
kommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

medfinansiering

9.696
Boligsikring - kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . .

77

66.250Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . .78

1.314
Særlig uddannelsesordning,
midlertidig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018BUDGETOVERSLAG 2017
INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

-60.324190.001-60.324190.001-60.324190.001
Daginstitutioner (Institutioner kun for
børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

indtil skolestart)

Fritidshjem15

-7.57139.886-7.57139.886-7.57139.886Klubber og andre socialpædagogiske. .16

fritidstilbud

2.2512.2512.251Særlige dagtilbud og særlige klubber. .17

8.0298.0298.029Tilskud til privatinstitutioner, privat. . .19

dagpleje, private fritidshjem, private
klubber og

-73.696291.531-73.696291.531-73.696291.531Dagtilbud til børn og unge i alt. . . . . .

-2.76683.047-2.76683.830-2.76684.630
Tilbud til børn og unge med særlige
behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

-7.0964.179-7.0964.179-7.0964.179Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . .30

-27.315259.106-27.315252.477-26.320232.958
Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . .

32

-1.21558.040-1.21558.040-1.21558.040
Forebyggende indsats for ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . .

33

-1.35920.854-1.35920.854-1.35920.981
Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og. . . . . . . . . . . . . .

35

befordring

1.1971.1971.197
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler
o.lign.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

ved pasning af døende i eget hjem

-36.985343.376-36.985336.747-35.990317.356Tilbud til ældre og handicappede i alt. .

5.5155.5155.515Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

-82.605215.878-82.605215.878-82.605215.881Tilbud til voksne med særlige behov. .38

-9.38311.123-9.38311.123-9.38311.123
Integrationsprogram og
introduktionsforløb m.v.. . . . . . . . . .

60

29.52229.52231.835
Kontanthjælp til udlændinge omfattet
a f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

integrationsprogrammet og
integrationsydelse

202202202Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

-9.38340.846-9.38340.846-9.38343.159Tilbud til udlændinge i alt. . . . . . . . .

-4.723102.152-4.723100.638-4.72399.573
Førtidspensioner og personlige tillæg
(48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

83.22783.22783.227Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . .71

16.85516.82216.855Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . .72

-4047.654-4047.654-4047.654Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . .73

132132132
Kontanthjælp vedrørende visse grupper
a f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

flygtninge

743743743
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr.
aktiverede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere

-1.49413.641-1.49413.641-1.49412.526
Boligydelse til pensionister -
kommunal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

medfinansiering

9.8319.8319.696
Boligsikring - kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . .

77

62.83462.83462.834Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . .78

651
Særlig uddannelsesordning,
midlertidig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
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BUDGET 2016
INDTÆGTUDGIFT

arbejdsmarkedsydelsesordning og

-1.81295.075Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

6.826
Beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

-17614.598Driftsudgifter til den kommunale. . . . .90

beskæftigelsesindsats

1.080
Løn til forsikrede ledige og personer
under den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

særlige udannelsesordning, den
midlertidige

119Servicejob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

9.071Seniorjob for personer over 55 år. . . .97

4.787Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . .98

-17636.481Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt. .

1.115
Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

sociale formål

-144.532Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-355.3731.422.440Hovedkonto 5 i alt. . . . . . . . . . . . . .

7.332Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . .42

-6.000286.423Administrativ organisation. . . . . . . . .45

1.535
Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

34.615Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

-6.000329.905Hovedkonto 6 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-486.3102.760.563A. Driftsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed
33.223Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . .22

-1.7667.214Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . .25

500Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . .32

875Vandløbsvæsen. . . . . . . . . . . . . . . . .48

-1.76641.812Hovedkonto 0 i alt. . . . . . . . . . . . . .

15.240Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . .38

15.240Hovedkonto 1 i alt. . . . . . . . . . . . . .

7.095Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . .28

7.095Hovedkonto 2 i alt. . . . . . . . . . . . . .

15.259Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . .22

15.259Hovedkonto 3 i alt. . . . . . . . . . . . . .

2.097Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . .62

2.097Hovedkonto 4 ialt. . . . . . . . . . . . . .

2.592Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . . .25

Tilbud til børn og unge med særlige
behov

28

600
Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

600Tilbud til ældre og handicappede i alt. .

3.192Hovedkonto 5 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-24.60838.488Administrativ organisation. . . . . . . . .45

-24.60838.488Hovedkonto 6 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-26.374123.182B. Anlægsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . . .

P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6
-2.584.707201.595Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. .

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018BUDGETOVERSLAG 2017
INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

arbejdsmarkedsydelsesordning og

-4.22092.544-3.28892.800-2.49193.639Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

6.8266.8266.826
Beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

-17614.598-17614.598-17614.598Driftsudgifter til den kommunale. . . .90

beskæftigelsesindsats

9549541.000
Løn til forsikrede ledige og personer
under den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

særlige udannelsesordning, den
midlertidige

119119119Servicejob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

9.0719.0719.071Seniorjob for personer over 55 år. . . .97

4.7634.7634.772Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . .98

-17636.331-17636.331-17636.385Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt. .

1.1151.1151.115
Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

sociale formål

-136.139-138.362-141.825Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-352.2261.447.254-353.5171.440.117-355.1881.423.103Hovedkonto 5 i alt. . . . . . . . . . . . .

8.8407.2248.310Politisk organisation. . . . . . . . . . . . .42

-5.985252.640-5.985258.433-5.985271.261Administrativ organisation. . . . . . . . .45

1.8031.7991.796
Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

37.48936.59135.768Lønpuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

-5.985300.772-5.985304.047-5.985317.135Hovedkonto 6 i alt. . . . . . . . . . . . .

-484.3592.737.802-482.0792.747.976-484.8902.755.384A. Driftsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed
8.0579.989Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . .22

Faste ejendomme25

Fritidsfaciliteter32

Vandløbsvæsen48

8.0579.989Hovedkonto 0 i alt. . . . . . . . . . . . .

Affaldshåndtering38

Hovedkonto 1 i alt
6.469Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . .28

6.469Hovedkonto 2 i alt. . . . . . . . . . . . .

2.0322.192Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . .22

2.0322.192Hovedkonto 3 i alt. . . . . . . . . . . . .

Sundhedsudgifter m.v.62

Hovedkonto 4 ialt
15.70015.7002.592Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . . .25

5.000
Tilbud til børn og unge med særlige
behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

6.6166.6166.616
Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . .

32

6.6166.6166.616Tilbud til ældre og handicappede i alt. .

22.31722.31714.208Hovedkonto 5 i alt. . . . . . . . . . . . .

-42213.652-90414.134-84314.073Administrativ organisation. . . . . . . . .45

-42213.652-90414.134-84314.073Hovedkonto 6 i alt. . . . . . . . . . . . .

-42235.969-90453.009-84340.463B. Anlægsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . .

-26.840157.814-17.750105.411-9.00753.270
P/L-stigninger vedr. hovedkonto
0-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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INDTÆGTUDGIFT

-2.584.707201.595Hovedkonto 7 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-24.19236.242Finansforskydninger og finansiering. .

-24.19236.242Hovedkonto 8 i alt. . . . . . . . . . . . . .

-3.121.5833.121.583Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018BUDGETOVERSLAG 2017
INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

-2.803.723277.147-2.737.698247.414-2.653.705222.739Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. .

-2.803.723277.147-2.737.698247.414-2.653.705222.739Hovedkonto 7 i alt. . . . . . . . . . . . .

-15.692122.305-15.692100.313-15.69292.282Finansforskydninger og finansiering. .

-15.692122.305-15.692100.313-15.69292.282Hovedkonto 8 i alt. . . . . . . . . . . . .

-3.331.0363.331.036-3.254.1223.254.122-3.164.1373.164.137Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016SAMMENDRAG AF BUDGET

LØBENDE PRISER I 1000 KR.
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Bilag 12. Tværgående artsoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tværgående artsoversigt viser 
sammensætningen af kommunens samlede 
ressourceforbrug. 
 
Oversigten omfatter totalbudgettets 
udgifter og indtægter opdelt på grundlag af 
den autoriserede artsinddeling. 
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BudgetoverslagBudget
2019201820172016

45.87145.35443.56945.2891.0 Lederløn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.120.2061.114.4791.108.3401.109.3121.1 Fast løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.202-5.202-5.199-5.1941.5 Lønrefusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2497.2497.2497.2492.2 Fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.16938.39438.39438.1952.3 Brændsel og drivmidler. . . . . . . . . . . . . .

4.6874.7285.7635.7632.7 Anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.53967.59467.67070.0742.9 Øvrige varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.151180.716182.399190.0894.0 Tjenesteydelser uden moms. . . . . . . . . .

600600600600Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.. .0

89.905106.945103.968178.2224.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. . . .

3.218
Entreprenør- og håndværkerydelser
u/prisreg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

97.27197.27197.445100.8614.6 Betalinger til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . .

164.399164.380164.351164.3234.7 Betalinger til kommuner. . . . . . . . . . . . . .

190.449190.449190.294190.5724.8 Betaling til regioner. . . . . . . . . . . . . . . . .

263.611275.767276.675278.5604.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . .

11.02322.61322.61323.683Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.. . . . . . .0

20.13019.76619.40218.9545.1 Tjenestemandspensioner m.v.. . . . . . . . .

456.539455.248455.906453.5445.2 Overførsler til personer. . . . . . . . . . . . . .

37.79237.79239.52237.7925.9 Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . .

399.456347.780315.119237.9796. Finansudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.208-10.493-10.493-10.1517.1 Egne huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . .

-186.542-181.590-179.967-175.3687.2 Salg af produkter og ydelser. . . . . . . . . . .

-4.928-3.997-3.200-4.4947.6 Betalinger fra staten. . . . . . . . . . . . . . . . .

-118.200-118.200-118.200-119.1127.7 Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . .

-1.089-1.089-1.089-1.0897.8 Betalinger fra regioner. . . . . . . . . . . . . . .

-17.290-17.772-19.362-46.0497.9 Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-23.885Øvrige indtægter u/prisreg. . . . . . . . . . . .0

-2.713.355-2.629.949-2.526.878-2.452.3688. Finansindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-253.584-273.283-295.941-312.9528.6 Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.814105.41153.270Pris- og lønstigning (Udgift). . . . . . . . . . . . . .

-26.840-17.750-9.007Pris- og lønstigning (Indtægt). . . . . . . . . . . .

3.331.0363.254.1223.164.1373.121.583Total (Udgift). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.331.036-3.254.122-3.164.137-3.121.583Total (Indtægt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

LØBENDE PRISER I 1000
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Bilag 13. Budgetoversigt - drift og refusion 
2015-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Budgetoversigten viser det 
afsatte driftsbudget på 
funktionsniveau.  
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

51.58654.51154.51252.925Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . .

00
-14.827-16.113-16.113-15.902

528528528528Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
-530-530-530-530

182182182182Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
-530-530-530-530

182182182182Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-530-530-530-530

346346346346Erhvervsformål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03
346346346346Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

6.7399.6649.6659.689Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
-3.310-4.595-4.595-4.253

3.8083.8083.8083.808Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
-435-435-435-435

3.8083.8083.8083.808Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-435-435-435-435

1.2623.6773.6773.677Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
-2.628-3.913-3.913-3.571

1.2623.6773.6773.677Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-2.628-3.913-3.913-3.571

152152152152Erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . .12
-247-247-247-247

152152152152Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-247-247-247-247

510511535Andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . .13
510511535Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

399399399399Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
399399399399Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.1181.1181.1181.118Driftsikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . .18
1.1181.1181.1181.118Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

18.82618.82618.82618.826Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
-10.151-10.151-10.151-10.151

18.82618.82618.82618.826Grønne områder og naturpladser. . . . . .20
-10.151-10.151-10.151-10.151

18.82618.82618.82618.826Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-10.151-10.151-10.151-10.151

11.85511.85511.85510.502Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
-145-145-145-145

8.8668.8668.8667.513Stadion og idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . .31
-144-144-144-144

8.8668.8668.8667.513Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-144-144-144-144

2.9882.9882.9882.988Andre fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . .35
-1-1-1-1

2.9882.9882.9882.988Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1-1-1-1

5555Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5555Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
5555Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

88888888Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

88888888Skove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
88888888Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

2.5022.5022.5022.805Vandløbsvæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

827827827827Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
827827827827Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.6751.6751.6751.978Vedligeholdelse af vandløb. . . . . . . . . . .71
1.6751.6751.6751.978Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3.3003.3003.3002.608Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .52

550550550550Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
550550550550Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

307307307307Jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
307307307307Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

83838383Bærbare batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
83838383Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

165165165165Miljøtilsyn - virksomheder. . . . . . . . . . . .87
165165165165Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2.1952.1952.1951.503

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

2.1952.1952.1951.503Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

331331331462Diverse udgifter og indtægter. . . . . . . . .55
-331-331-331-461

331331331462Skadedyrsbekæmpelse. . . . . . . . . . . . . .91
-331-331-331-461

331331331462Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-331-331-331-461

7.4137.4137.4137.413Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . .58
-360-360-360-360

7.4137.4137.4137.413Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . .95
-360-360-360-360

7.4137.4137.4137.413Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-360-360-360-360

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

44.37944.42944.47445.479Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . .01
-44.527-39.670-40.811-41.103

44.37944.42944.47445.479Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
-44.527-39.670-40.811-41.103

4.6894.7124.7354.757Generel administration. . . . . . . . . . . . . .60
-4.820-4.820-6.636-6.636

4.6894.7124.7354.757Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-4.820-4.820-6.636-6.636

17.08017.10717.12917.150Ordninger for dagrenovation -
restaffald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61
-17.170-17.170-18.821-18.821

17.08017.10717.12917.150Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-17.170-17.170-18.821-18.821

317317317317Ordninger for storskrald og haveaffald. .62
-321-321-321-321

317317317317Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-321-321-321-321

1.4611.4611.4611.461Ordninger for glas, papir og pap. . . . . .63
-1.451-1.451-796-802

1.4611.4611.4611.461Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.451-1.451-796-802

126126126126Ordninger for farligt affald. . . . . . . . . . . .64
-123-123-123-123

126126126126Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-123-123-123-123

20.70620.70620.70621.669Genbrugsstationer. . . . . . . . . . . . . . . . . .65
-20.642-15.785-14.114-14.400

20.70620.70620.70621.669Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-20.642-15.785-14.114-14.400

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

50.77650.77662.07557.295Transport og infrastruktur. . . . . . . . . .02
11.03311.03311.03311.033Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

9.8299.8299.8299.829Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
9.8299.8299.8299.829Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.2041.2041.2041.204Driftsbygninger og -pladser. . . . . . . . . . .05
1.2041.2041.2041.204Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

22.24722.24731.81628.766Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

13.16213.16213.08213.032Vejvedligeholdelse m.v.. . . . . . . . . . . . . .11
13.16213.16213.08213.032Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

4.3094.30911.2188.218Belægninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.3094.30911.2188.218Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

4.2064.2064.2064.206Vintertjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
4.2064.2064.2064.206Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5705703.3093.309Vejanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
5705703.3093.309Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

17.49617.49619.22617.496Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

396396396396Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
396396396396Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

17.10017.10018.83017.100Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
17.10017.10018.83017.100Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

629.819640.880641.024638.480Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . .03
-65.094-65.094-65.094-66.232

564.384575.444575.588572.920Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
-60.501-60.501-60.501-61.639

359.820370.900370.899367.955Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
-1.010

359.820370.900370.899367.955Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.010

14.13914.13914.13914.338Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02
-15.352-15.352-15.352-15.481

14.13914.13914.13914.338Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-15.352-15.352-15.352-15.481

838838838838Syge- og hjemmeundervisning. . . . . . . .03
838838838838Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

12.67812.67812.67812.777

Pædagogisk psykologisk rådgivning
m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04

12.67812.67812.67812.777Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

92.05292.05292.05292.052Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . .05
-44.444-44.444-44.444-44.444

92.05292.05292.05292.052Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-44.444-44.444-44.444-44.444

1.9051.9051.9051.905Befordring af elever i grundskolen. . . . .06
1.9051.9051.9051.905Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.9161.9161.9161.916Specialundervisning i regionale tilbud. .07
1.9161.9161.9161.916Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

35.62735.62735.62735.627

Kommunale specialskoler, jf.
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. .

08

35.62735.62735.62735.627Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

18.65318.65318.82718.827Bidrag til statslige og private skoler. . . .10
18.65318.65318.82718.827Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

8.9188.9188.9188.918Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . .12
8.9188.9188.9188.918Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3.8343.8153.7863.764Ungdommens Uddannelsesvejledning. .14
3.8343.8153.7863.764Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

189189189189Specialpædagogisk bistand til voksne. .17
189189189189Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

13.81413.81413.81413.814Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . . .18
-705-705-705-705

13.81413.81413.81413.814Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-705-705-705-705

14.56114.56114.56114.561Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . .30
-152-152-152-152

1.1861.1861.1861.186Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .44
1.1861.1861.1861.186Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

732732732732Erhvervsgrunduddannelsers
skoleophold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
-152-152-152-152

732732732732Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-152-152-152-152Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

12.64312.64312.64312.643

Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

12.64312.64312.64312.643Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

18.42318.42318.42318.423Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
-784-784-784-784

18.42318.42318.42318.423Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
-784-784-784-784

18.42318.42318.42318.423Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-784-784-784-784

11.08211.08211.08211.082Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . .35
-3.456-3.456-3.456-3.456

1.1611.1611.1611.161Museer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
1.1611.1611.1611.161Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

9.6139.6139.6139.613Musikarrangementer. . . . . . . . . . . . . . . .63
-3.403-3.403-3.403-3.403

9.6139.6139.6139.613Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-2.268-2.268-2.268-2.268

-1.135-1.135-1.135-1.135Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

308308308308Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . .64
-54-54-54-54

308308308308Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-54-54-54-54

21.37021.37021.37021.495Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38
-201-201-201-201

695695695695Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
695695695695Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2.4472.4472.4472.447Folkeoplysende voksenundervisning. . .72
-141-141-141-141

2.4472.4472.4472.447Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-141-141-141-141

2.4052.4052.4052.405

Frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

2.4052.4052.4052.405Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

840840840840Lokaletilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
840840840840Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

14.98214.98214.98215.107Ungdomsskolevirksomhed. . . . . . . . . . .76
-60-60-60-60

14.98214.98214.98215.107Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-60-60-60-60
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

213.216213.216213.061214.038Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . .04
-1.700-1.700-1.700-1.700

213.216213.216213.061214.038Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . .62
-1.700-1.700-1.700-1.700

161.404161.404161.249161.249

Aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundshedsvæsenet. . . . . . . . . . . . . . . . .

81

161.404161.404161.249161.249Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

16.12716.12716.12716.627Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . .

82
-1.631-1.631-1.631-1.631

16.12716.12716.12716.627Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.631-1.631-1.631-1.631

4.7554.7554.7554.755

Vederlagsfri behandling hos en
fysioterapeut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

4.7554.7554.7554.755Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

17.43617.43617.43617.436Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . .85
-70-70-70-70

17.43617.43617.43617.436Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-70-70-70-70

1.6841.6841.6841.884Sundhedsfremme og forebyggelse. . . .88
1.6841.6841.6841.884Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

7.9297.9297.9297.929Kommunal sundhedstjeneste. . . . . . . . .89
7.9297.9297.9297.929Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3.8793.8793.8794.157Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . .90
3.8793.8793.8794.157Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

1.447.2541.440.1171.423.1031.422.440Sociale opgaver og beskæftigelse. . .05
-352.226-353.517-355.188-355.373

-16.092-16.092-16.092-16.092Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . .22

-16.092-16.092-16.092-16.092

Indtægter fra den centrale
refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07

-16.092-16.092-16.092-16.092Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

291.531291.531291.531294.636Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . . . . .25
-73.696-73.696-73.696-72.066

28.42828.42828.42828.697Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
28.42828.42828.42828.697Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

22.62522.62522.62523.007Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
-5.802-5.802-5.802-5.893

22.62522.62522.62523.007Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-5.802-5.802-5.802-5.893

311311311311

Integrerede institutioner (institutioner
som omfatter mindst to af følgende:

13

Daginstitution, fritidshjem eller
klubtilbud). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311311311311Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

190.001190.001190.001192.454Daginstitutioner (Institutioner kun for
børn indtil skolestart). . . . . . . . . . . . . . . .

14
-60.324-60.324-60.324-58.603

190.001190.001190.001192.454Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-60.324-60.324-60.324-58.603

Fritidshjem15
Drift1

39.88639.88639.88639.886Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
-7.571-7.571-7.571-7.571

39.88639.88639.88639.886Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-7.571-7.571-7.571-7.571

2.2512.2512.2512.251Særlige dagtilbud og særlige klubber. .17
2.2512.2512.2512.251Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

8.0298.0298.0298.029

Tilskud til privatinstitutioner, privat
dagpleje, private fritidshjem, private
klubber og puljeordninger. . . . . . . . . . . .

19

8.0298.0298.0298.029Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

83.04783.83084.63089.442Tilbud til børn og unge med særlige
behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
-3.449-3.449-3.449-3.449

14.42115.52116.62121.433Plejefamilier og opholdssteder mv. for
børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20
-1.102-1.102-1.102-1.102

14.42115.52116.62121.433Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-419-419-419-419

-683-683-683-683Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

39.36539.04838.74838.748Forebyggende foranstaltninger for børn
og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
-472-472-472-472

39.36539.04838.74838.748Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-472-472-472-472

15.69315.69315.69315.693Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
-1.875-1.875-1.875-1.875

15.69315.69315.69315.693Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.875-1.875-1.875-1.875

8.7358.7358.7358.735Døgninstitutioner for børn og unge. . . .23
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2019201820172016

8.7358.7358.7358.735Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.3551.3551.3551.355

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn
og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.3551.3551.3551.355Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3.4773.4773.4773.477Særlige dagtilbud og særlige klubber. .25
3.4773.4773.4773.477Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

343.376336.747317.356304.486Tilbud til ældre og handicappede. . . . . .32
-37.006-37.006-36.011-35.016

4.1794.1794.1794.179Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
-7.096-7.096-7.096-7.096

4.1794.1794.1794.179Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-7.096-7.096-7.096-7.096

259.106252.477232.958220.999Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
-27.315-27.315-26.320-25.325

259.106252.477232.958220.999Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-27.315-27.315-26.320-25.325

58.04058.04058.04058.327Forebyggende indsats for ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33
-1.236-1.236-1.236-1.236

58.04058.04058.04058.327Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.215-1.215-1.215-1.215

-21-21-21-21Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

20.85420.85420.98119.784Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og befordring. . . . . . . . .

35
-1.359-1.359-1.359-1.359

20.85420.85420.98119.784Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.359-1.359-1.359-1.359

1.1971.1971.1971.197

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler
o.lign. ved pasning af døende i eget
hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

1.1971.1971.1971.197Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5.5155.5155.5155.515Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5.5155.5155.5155.515Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.40
5.5155.5155.5155.515Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

215.878215.878215.881217.951Tilbud til voksne med særlige behov. . .38
-84.356-84.356-84.356-85.139

1.9141.9141.9141.914Botilbud for personer med særlige sociale
problemer (§§109-110). . . . . . . . . . . . . . .

42
-972-972-972-972

1.9141.9141.9141.914Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-30-30-30-30

-942-942-942-942Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

3.1923.1923.1923.192

Alkoholbehandling og behandlingshjem
for alkoholskadede (sundhedslovens §
141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3.1923.1923.1923.192Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2.0562.0562.0592.064

Behandling af stofmisbrugere (efter
servicelovens § 101 og sundhedslovens
§ 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.0562.0562.0592.064Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

141.243141.243141.243141.243Botilbud til længerevarende ophold (§
108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
-76.947-76.947-76.947-77.689

141.243141.243141.243141.243Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-76.947-76.947-76.947-77.689
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2019201820172016

Statsrefusion2

37.67537.67537.67539.740Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107). .52
-5.956-5.956-5.956-5.996

37.67537.67537.67539.740Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-5.390-5.390-5.390-5.430

-566-566-566-566Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.4141.4141.4141.414Kontaktperson- og ledsageordninger (§§
45,97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53
-182-182-182-182

1.4141.4141.4141.414Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-182-182-182-182

9.8469.8469.8469.846Beskyttet beskæftigelse (§ 103). . . . . . .58
9.8469.8469.8469.846Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

18.53818.53818.53818.538Aktivitets- og samværstilbud (§ 104). . .59
-300-300-300-300

18.53818.53818.53818.538Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-57-57-57-57

-243-243-243-243Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

40.84640.84643.15943.159Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . .46
-24.077-24.077-25.233-25.233

11.12311.12311.12311.123Integrationsprogram og
introduktionsforløb m.v.. . . . . . . . . . . . .

60
-14.796-14.796-14.796-14.796

11.12311.12311.12311.123Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-9.383-9.383-9.383-9.383

-5.413-5.413-5.413-5.413Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

29.52229.52231.83531.835Kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet og
integrationsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

-9.079-9.079-10.234-10.234

29.52229.52231.83531.835Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-9.079-9.079-10.234-10.234Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

202202202202Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
-202-202-202-202

202202202202Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-202-202-202-202Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

102.152100.63899.57397.030Førtidspensioner og personlige tillæg
(48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48
-6.316-6.316-6.316-6.316

8.6787.3386.0343.452

Førtidspension tilkendt efter 1. juli
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

8.6787.3386.0343.452Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3.9483.9483.9483.948Personlige tillæg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .67
-1.593-1.593-1.593-1.593

3.9483.9483.9483.948Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-1.593-1.593-1.593-1.593Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

89.44089.26689.50489.545Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. .68
-4.723-4.723-4.723-4.723

89.44089.26689.50489.545Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-4.723-4.723-4.723-4.723

Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilkendt efter regler
gældende før 1. januar 2003

69
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

Drift1

86868686

Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilkendt efter regler
gældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . .

70

86868686Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

234.919234.886234.320237.550Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
-52.760-52.760-52.760-53.030

83.22783.22783.22783.227Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
-31.426-31.426-31.426-31.426

83.22783.22783.22783.227Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-31.426-31.426-31.426-31.426Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

16.85516.82216.85516.855Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
-8.415-8.415-8.415-8.415

16.85516.82216.85516.855Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-8.415-8.415-8.415-8.415Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

47.65447.65447.65447.654Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . . . .73
-11.295-11.295-11.295-11.295

47.65447.65447.65447.654Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-40-40-40-40

-11.255-11.255-11.255-11.255Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

132132132132Kontanthjælp vedrørende visse grupper
af flygtninge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74
-132-132-132-132

132132132132Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-132-132-132-132Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

743743743743

Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr.
aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere. . . . . . . .

75

743743743743Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Statsrefusion2

13.64113.64112.52611.678Boligydelse til pensionister - kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76
-1.494-1.494-1.494-1.494

13.64113.64112.52611.678Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-1.494-1.494-1.494-1.494

9.8319.8319.6969.696

Boligsikring - kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

9.8319.8319.6969.696Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

62.83462.83462.83466.250Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . . .78
62.83462.83462.83466.250Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

6511.314Særlig uddannelsesordning, midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesordning og
kontantydelsesordning. . . . . . . . . . . . . .

79

-270

6511.314Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-270Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

92.54492.80093.63995.075Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
-40.355-41.646-43.156-44.913

3.5823.5823.5823.582Revalidering, ressourceforløb og
fleksjobordninger mv.. . . . . . . . . . . . . . .

80
-771-771-771-771

3.5823.5823.5823.582Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-771-771-771-771Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

57.67657.93258.77160.207Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
personer i løntilskudsstillinger i

81

-33.424-35.048-36.891-38.982

målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob) samt modtagere af
ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.67657.93258.77160.207Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-4.220-3.288-2.491-1.812

-29.204-31.760-34.400-37.170Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

15.16015.16015.16015.160Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. .82
-3.829-3.829-3.829-3.829

15.16015.16015.16015.160Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-3.829-3.829-3.829-3.829Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

16.12716.12716.12716.127Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
-2.331-1.998-1.665-1.332

16.12716.12716.12716.127Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-2.331-1.998-1.665-1.332Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

36.33136.33136.38536.481Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . .68
-14.118-14.118-14.118-14.118

14.59814.59814.59814.598Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . .

90
-6.331-6.331-6.331-6.331

14.59814.59814.59814.598Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-176-176-176-176

-6.156-6.156-6.156-6.156Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

6.8266.8266.8266.826Beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91
-2.629-2.629-2.629-2.629

6.8266.8266.8266.826Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-2.629-2.629-2.629-2.629Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

9549541.0001.080

Løn til forsikrede ledige og personer
under den særlige udannelsesordning,

95

den midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med
ret til kontantydelse ansat i kommuner. .

9549541.0001.080Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

119119119119Servicejob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
-175-175-175-175

119119119119Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-175-175-175-175Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

9.0719.0719.0719.071Seniorjob for personer over 55 år. . . . . .97
-3.596-3.596-3.596-3.596

9.0719.0719.0719.071Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-3.596-3.596-3.596-3.596Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

4.7634.7634.7724.787Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . .98
-1.387-1.387-1.387-1.387

4.7634.7634.7724.787Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-1.387-1.387-1.387-1.387Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.1151.1151.1151.115

Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .

72

1.1151.1151.1151.115Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .99
1.1151.1151.1151.115Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

300.772304.047317.135329.905Fællesudgifter og administration
m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06
-5.985-5.985-5.985-6.000

8.8407.2248.3107.332Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . .42

423423423423Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
423423423423Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

6.3076.3076.3076.307Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . .41
6.3076.3076.3076.307Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

495495495495Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . . . .42
495495495495Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.6161.085108Valg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
1.6161.085108Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

252.640258.433271.261286.423Administrativ organisation. . . . . . . . . . .45
-5.985-5.985-5.985-6.000

2.4057.1417.1416.938Administrationsbygninger. . . . . . . . . . . .50
1111

2.4057.1417.1416.938Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1111

159.842160.454171.562186.516Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . . . .51
-5.936-5.936-5.936-5.951

159.842160.454171.562186.516Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-5.936-5.936-5.936-5.951

38.45538.45938.45938.459Fælles IT og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . .52
38.45538.45938.45938.459Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

23.92324.36424.98324.983Jobcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
23.92324.36424.98324.983Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

4.7744.7745.2795.279Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
4.7744.7745.2795.279Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

4.4744.4745.0745.404Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
-50-50-50-50

4.4744.4745.0745.404Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
-50-50-50-50

6.8766.8766.8766.885Voksen-, ældre- og handicapområdet. .57
6.8766.8766.8766.885Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

11.89111.89111.88811.959Det specialiserede børneområde. . . . . .58
11.89111.89111.88811.959Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.8031.7991.7961.535

Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

8888

Diverse indtægter og udgifter efter
forskellige love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

8888Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.7951.7911.7881.527Erhvervsservice og iværksætteri. . . . . . .67
1.7951.7911.7881.527Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

37.48936.59135.76834.615Lønpuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

12.65712.65712.65712.657Løn- og barselspuljer. . . . . . . . . . . . . . . .70
12.65712.65712.65712.657Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

20.13019.76619.40218.954Tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . . .72
20.13019.76619.40218.954Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

4.7024.1683.7093.004Interne forsikringspuljer. . . . . . . . . . . . . .74
4.7024.1683.7093.004Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

2.737.8022.747.9762.755.3842.760.563Total ('Udgift'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-484.359-482.079-484.890-486.310Total ('Indtægt'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.253.4432.265.8972.270.4942.274.254Total ('Netto'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

277.147247.414222.739201.595Renter, tilskud, udligning, skatter
m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07
-2.803.723-2.737.698-2.653.705-2.584.707

225225200185Renter af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . . .22
-230-230-227-227

225225200185Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . .05
-230-230-227-227

225225200185Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-230-230-227-227

-825-825-825-824

Renter af kortfristede tilgodehavender i
øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

-825-825-825-824

Andre tilgodehavender vedrørende
hovedkonto 0-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

-825-825-825-824Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

-14.043-25.633-25.633-26.702Renter af langfristede tilgodehavender. .32

-20-20-20-19Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . .23
-20-20-20-19Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

-2.400-2.400-2.400-2.400

Andre langfristede udlån og
tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

-2.400-2.400-2.400-2.400Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

-11.623-23.213-23.213-24.283Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . .27
-11.623-23.213-23.213-24.283Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

290290275270Renter af udlæg vedrørende
forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . . . .

35
-42-42-42-42

290290275270Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . .35
-42-42-42-42

290290275270Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-42-42-42-42

12121010Renter af kortfristet gæld til staten. . . .51

12121010Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
12121010Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

14.17314.18114.18813.879Renter af langfristet gæld. . . . . . . . . . . .55

85858281Realkredit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
85858281Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

13.95313.96113.97113.668Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . .70
13.95313.96113.97113.668Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

135135135130Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
135135135130Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

-672-672-672-672Kurstab og kursgevinster m.v.. . . . . . . .58

-15-15-15-15Kurstab og kursgevinster i øvrigt. . . . . .78
-15-15-15-15Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

-657-657-657-657Garantiprovision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
-657-657-657-657Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

252.989223.532199.222178.698Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . . .62
-141.633-158.052-175.893-188.857

208.009179.669156.699137.484Udligning og generelle tilskud. . . . . . . .80
-44.308-61.314-79.719-73.912

208.009179.669156.699137.484Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
-44.308-61.314-79.719-73.912

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

33.83533.05232.09331.128Udligning og tilskud vedrørende
udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
-21.682-21.278-20.881-20.496

33.83533.05232.09331.128Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
-21.682-21.278-20.881-20.496

6.0425.8795.6855.490Kommunale bidrag til regionerne. . . . . .82
6.0425.8795.6855.490Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

5.1034.9324.7454.596Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
-75.643-75.460-75.293-94.449

5.1034.9324.7454.596Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
-75.643-75.460-75.293-94.449

Refusion af købsmoms65
Refusion af købsmoms87
Finansiering7

9.4589.1748.8448.553Skatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
-2.646.278-2.552.244-2.450.413-2.367.384

9.4589.1748.8448.553Kommunal indkomstskat. . . . . . . . . . . .90
-2.324.194-2.245.007-2.157.079-2.088.201

9.4589.1748.8448.553Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
-2.324.194-2.245.007-2.157.079-2.088.201

-31.730-30.628-29.563-27.890Selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
-31.730-30.628-29.563-27.890Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

-2.748-2.748-2.748-2.748Anden skat pålignet visse indkomster. .93
-2.748-2.748-2.748-2.748Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

-280.544-267.137-254.612-242.440Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
-280.544-267.137-254.612-242.440Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

-7.062-6.724-6.411-6.105Anden skat på fast ejendom. . . . . . . . . .95
-7.062-6.724-6.411-6.105Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

122.305100.31392.28236.242Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . .08
-15.692-15.692-15.692-24.192

47.45724.69317.656-57.485Forskydninger i likvide aktiver. . . . . . . .22

47.45724.69317.656-57.485Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . .01
47.45724.69317.656-57.485Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

-65-65-65-65

Forskydninger i tilgodehavender hos
staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

-65-65-65-65Andre tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . .13
-65-65-65-65Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

47.155-329.46412.85031.348Forskydninger i langfristede
tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
-30-30-30-30

-30-30-30-30Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
-30-30-30-30Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

424424424424Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . .23
424424424424Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

19.200Indskud i landsbyggefonden m.v.. . . . . .24
19.200Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

12.73712.73712.73712.537

Andre langfristede udlån og
tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

12.73712.73712.73712.537Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

33.994-342.625-311-813Deponerede beløb for lån m.v.. . . . . . . .27
33.994-342.625-311-813Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

-100-4001.300

Forskydninger i passiver tilhørende
fonds, legater m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

-100-4001.300Deposita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
-100-4001.300Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

-183-183-183-183

Forskydninger i kortfristet gæld til
staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

-183-183-183-183Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
-183-183-183-183Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . .5

27.693405.18462.17661.079Forskydninger i langfristet gæld. . . . . . .55
-15.414-15.414-15.414-23.914

68686868Realkredit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
68686868Afdrag på lån og leasingforpligtelser. .6

25.50026.99126.98325.886Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . .70
-15.414-15.414-15.414-23.914

25.50026.99126.98325.886Afdrag på lån og leasingforpligtelser. .6

-15.414-15.414-15.414-23.914Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

375375375375Pengeinstitutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
375375375375Afdrag på lån og leasingforpligtelser. .6

1.7501.7501.7501.750

Langfristet gæld vedrørende
ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

1.7501.7501.7501.750Afdrag på lån og leasingforpligtelser. .6

376.00033.00033.000Gæld vedr. finansielt leasede aktiver. . .79
376.00033.00033.000Afdrag på lån og leasingforpligtelser. .6

399.452347.726315.020237.837Total (Udgift). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2.819.415-2.753.390-2.669.397-2.608.899Total (Indtægt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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BUDGETOVERSLAGBUDGET
2019201820172016

-2.419.963-2.405.664-2.354.377-2.371.062Total (Netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUDGET 2016BUDGETOVERSIGT 2016-2019

HELE 1000 KRONER
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Den 14.09.2015 

Sagsnummer: 

15/ 

Udarbejdet af: 

Christina Boserup 

 

Bilag 6 Notat om budgetforslag til Byrådets 2. behandling 

 

 

Budgetforslag til Byrådets 2. behand-

ling den 7. oktober 2015 

    

Budgetforslaget 2016-19 er dannet på grundlag af serviceniveauet i 

budget 2015-18, korrigeret for nedenstående faktorer, som også blev 

præsenteret på Byrådets budgetseminar 28. august 2015. 

 

Budgetforslagets elementer 

 

Øget udgiftspres i 2015 og 2016 

Demografiudviklingen på især ældreområdet samt en øget kompleksitet 

på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, betyder at ak-

tiviteterne og derved udgifterne på disse områder stiger kraftigt både i 

indeværende budgetår 2015 og i budgetforslaget for 2016-19. 

 

Som eksempel kan nævnes, at udgifterne i indeværende budgetår ste-

get med 62,5 mio. kr. på de ovennævnte områder ift. det oprindeligt 

vedtagene budget 2015. Dette afspejler sig naturligt også i de forvente-

de udgifter på områderne i 2016.  

 

Løbende administrative effektiviseringer og tilpasning af budgetterne 

Samtidig med udgiftsstigninger har administrationen også fundet områ-

der med færre aktiviteter, som kan finansiere dele af de øgede udgifter.  

 

Hertil kommer administrationens løbende arbejde med at effektivisere 

organisationen, arbejdsgange mv. Det gælder også administrative effek-

tiviseringer, der finansierer tilbagebetalingen af rådhusbyggeriet. Fra 

2014 er indsatserne samlet i programmet Parat til fremtiden. Alt i alt har 

de løbende tilpasninger og personalereduktioner resulteret i, at der i det 

administrative budgetforslag er indarbejdet forventede effektiviseringer i 

hele budgetperioden. Effektiviseringerne er bl.a. opnået ved en omfat-

tende gennemgang og løbende genforhandling af kommunens it-

kontrakter, ved fortsat at opnå mere fordelagtige indkøbs- og udbudsaf-

taler og ved at samle dele af de administrative funktioner i større enhe-

der, der muliggør en mere effektiv ressourceanvendelse.    

 

Målet er, at der med budgetforslaget for 2018 er indarbejdet effektivise-

ringer for i alt 125 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet 

effektiviseringer for 96,7 mio. kr. i 2018 (inkl. rådhuseffektiviseringer-

ne), jf. nedenstående tabel 1.  
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  Tabel 1 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 

 77,4 89,9 96,7 101,7 

 

Økonomiaftalen 

Aftalen mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi 

for 2016 giver vilkårene for kommunens skatteindtægter, tilskud og ud-

ligning samt fastlægger rammerne for det kommende års service- og 

anlægsniveau. Fra budgetåret 2016 er der indført et såkaldt årligt om-

prioriteringsbidrag, som betyder, at kommunerne under ét skal aflevere 

1 pct. at de samlede serviceudgifter til staten – i alt 2,4 mia. kr. For 

budget 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne. Reelt betyder det 

at kommunernes råderum indskrænkes samt at der indføres en usikker-

hed ift. overslagsårene, da evt. tilbageførselsmekanismer endnu ikke er 

kendte.  

 

Tekniske korrektioner 

Endvidere er der indarbejdet tekniske korrektioner, som består af: 

 Byrådets beslutninger frem til 26. august 2015 som har konse-

kvenser for budget 2016-19. 

 Lovændringer, f.eks., konsekvenserne af beskæftigelsesreformen 

og ændrede refusionsregler. 

 Aktivitets- og demografireguleringer. 

 Berigtigelser, dvs. fejlkonteringer mv. som opdages i løbet af in-

deværende budgetår. 

 Omplaceringer mellem centrene, dvs. når opgaver flyttes organi-

satorisk samt udmøntning af eksempelvis centrale lønpuljer mv.  

 Statens revurdering af udskrivningsgrundlag og konjunkturudvik-

ling, f.eks. ændrede skøn vedr. kommunal medfinansiering på 

sundhedsområdet.  

 Ændringer i pris- og lønudvikling, som udmeldt af Finansministe-

riet og KL.  

 

 

Revideret budgetforslaget til Byrådets 2. behandling 

 

Af vedhæftede bilag ”Borgmesterens budgetforslag pr. 15. september 

2015” fremgår de forslag til ændringer, som skal indgå i det endelige 

Budget 2016-19.  

 

Endvidere indeholder budgetforslaget følgende budgetbemærkninger: 

 

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger 

Kassebeholdningen i budgetforslaget er for lav i forhold til Byrådets 

økonomiske politik. Derfor forudsættes det, at der ikke bevilges kassefi-

nansierede tillægsbevillinger i løbet af året.  
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Anlægsrevision ultimo 2015  

I efteråret 2015 gennemføres en revision af anlægsbudgettet for 2015 

og ikke igangsatte anlægsopgaver lægges op til fornyet politisk priorite-

ring. Dette betyder, at der ikke sker automatisk overførsel af ikke 

igangsatte anlægsprojekter til budget 2016.  

Udviklingsstrategien på det Specialiserede socialområde 

Byrådet har 26. februar 2014 under pkt. 12 bl.a. vedtaget en udvik-

lingsstrategi på det specialiserede socialområde, som indebær investe-

ring i et nyt Fleksibelt Familiehus til 25 mio. kr. Budgetaftalen indebæ-

rer, at der i stedet er afsat 5 mio. kr. i 2017 kr. til etablering heraf. Det-

te er under forudsætning af at der kan findes egnede lokaler indenfor 

kommunens eksisterende bygningsmasse. Et endeligt projektforslag skal 

fremlægges Byrådet mhp. at kunne indgå i budgetforhandlingerne om 

budget 2017-20.   

Folkeskolen som tværgående strategisk mål for 2016-19 

Det foreslås, at Folkeskolen bliver et nyt tværgående strategisk mål for 

2016-2019. Formålet med dette strategiske mål er at: 

 

 Arbejde videre med kvaliteten og indholdet i folkeskolen med af-

sæt i ”Vores folkeskole i Egedal”. 

 Fortsætte implementeringen af folkeskolereformen, herunder den 

understøttende undervisning. 

 Gøre børnene så læringsparate som muligt, inden de begynder i 

skolen. 

 Arbejde med at udbrede læringsperspektivet til dannelse i hele 

målgruppen 0-25 år. 
 

Normering i dagsinstitutioner 

Økonomien er pt. ikke til en yderligere opnormering på området, men 

Byrådet har et ønske om at prioritere dette område ved de kommende 

budgetforhandlinger.  

 
Evaluering af indsatsen ift. Promovering af Egedal by mv.  

Der er i hele budgetperioden afsat midler til en projektlederstilling ifm. 

Promovering af Egedal by og andre byudviklingsområder. Effekten af 

ordningen skal evalueres i foråret 2016 og indgå i forhandlingerne om 

budget 2017-20. 
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Budgetforslagets nøgletal 

 

Budgetforslaget nøgletal fremgår af nedenstående tabel 2. 

 

Tabel 2: Status ift. Byrådets Økonomiske politik  

Mio. kr. 

 

Byrådets mål 2016 2017 2018 2019 

Serviceramme 

(udmeldt serviceram-

me for 2016 er 1.761) 

Skal overholdes  1.759 1.759 1.752 1.742 

Anlægsramme* 

 

60 - 100 105 40 52 36 

Driftsbalance* 

 

175 106 105 124 126 

Kassebeholdning* 

 

100-125 60 63 71 103 

Note 1: de med * markerede tal er målsætninger fra kommunens økonomiske politik.  Øv-
rige tal er udmeldt fra KL for 2016, som også anvendes i overslagsårene. 
Note 2: Anlægsrammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. brugerfi-
nansierede anlægsudgifter (f.eks. affaldsområdet).   
Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er godkendt af 
Kommunalbestyrelsen den 26. august 2015 samt 3. runde tekniske korrektioner. 

 

 

 

568



Bilag 2a Oversigt over prioriteringer 2016-19

BUDGETMODEL 2016-19 EGEDAL KOMMUNE

Hele 1.000 kr. Den 16.09.15 kl. 10.00*

Budget 15 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

2015 2016 2017 2018 2019

Prioriteringsforslag
Budget 15 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

2015 2016 2017 2018 2019

Reduktionsforslag - Drift 

Center for Administrativ Service
ØU CAS16-102 D Personalegoder Logbye fravælges 0 -60 -60 -60 S

Center for Borgerservice
SU CBS16-101 D Ændring i tiden i pakkerne til personlig pleje og praktisk 

hjælp -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 S
SU CBS16-102 D Velfærdsteknologiske indsatser - Medicinbokse -1.232 -1.352 -1.352 -1.352 S
SU CBS16-103 D Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i 

kvalitetsstanden -801 -1.251 -1.251 -1.251 S
SU CBS16-105 D Hurtigere opfølgning – tættere visitation -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 S

Center for Ejendomme og Intern Service
PU CEI16-101 D Ejendomsvedligeholdelse -2.000 S

PU Center for Plan, kultur og Erhverv
PU CPK16-101 D Stiplanlægning og formidling af stierne -75 S
PU CPK16-102 D Opdatering og trykning af fysiske vægkort og foldekort -105 S

Center for Skole og dagtilbud
BSU CSD16-101 D Reduktion af ressourcepædagogkorpset 

(støttepædagoger) - dagtilbud S
BSU CSD16-102 D Reduktion af korpset af inklusionsvejledere - dagtilbud S

BSU CSD16-103 D Reduktion af PPR med en tale-hørepædagog og en 

psykolog S
BSU CSD16-104 D Nedlæggelse af flyverkorps - skole S

CSD16- 114 D Sammenlægning af ovenstående 4 forslag (CSD16-101D, 

CSD16-102D, CSD-103D, CSD16-104D) -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 S
BSU CSD16-105 D  Reduktion på tandplejen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 S
BSU CSD16-106 D Reduktion af dagplejen -1.215 -1.500 -1.500 -1.500 S

BSU CSD16-107 D Reduktion af medarbejdere i centeret med tre stillinger
-1.125 -1.500 -1.500 -1.500 S

BSU CSD16-108 D Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske 

materialer og IT -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 S
BSU CSD16-109 D Reduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske 

materialer og aktiviteter -500 -500 -500 -500 S
BSU CSD16-110 D Reduktion af budget til Ung Egedal -375 -500 -500 -500 S

Center for Sundhed og Omsorg

SU CSO16-121 D Øge ventetiden på træning efter SL § 86 fra 10 til 30 dage

-300 -450 -450 -450 S
SU CSO16-122 D Øge ventetiden på børnetræning efter SL § 44 fra 10 til 30 

dage -300 -450 -450 -450 S
SU CSO16-123 D Skære alle træningsforløb med ca. 20 % -800 -1.000 -1.000 -1.000 S
SU CSO16-124 D Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost – 

Diabetes/overvægt -500 -675 -675 -675 S
SU CSO16-125 D Sænke Volumen på Sundhedsforebyggelse/events + 

nedlægge sundhedsbussen -200 -225 -225 -225 S
SU CSO16-126 D Reducerer antallet af timer til demenskoordinatorer i 

Sundhedsteamet -200 -200 -200 -200 S

SU CSO16-127 D Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 30 – 

40 % -800 -1.000 -1.000 -1.000 S
SU CSO16-129 D Den forebyggende indsats ”Det gode hverdagsliv” 

implementeres ikke på plejecentrene -500 -500 -500 -500 S
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Bilag 2a Oversigt over prioriteringer 2016-19

Prioriteringsforslag
Budget 15 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

2015 2016 2017 2018 2019
SU CSO16-130 D Reducerer normeringen på plejecentrene svarende til 1 

time / beboer / uge -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 S
SU CSO16-131 D Reducerer normeringen på plejecentrene svarende til 2 

timer / beboer / uge (forudsætter forslag 130 godkendt)

-1.300 -1.400 -1.400 -1.400 S
SU CSO16-134 D Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med 

udvidelsen af de større plejecentre 0 0 -4.000 -4.000 S
SU CSO16-135 D Antallet af borgere der henvises til sygeplejeklinikken i 

stedet for hjemmebesøg øges -300 -350 -350 -350 S
SU CSO16-136 D Hjemmesygepleje. Skærpelse af kriterier og reduktion i 

ydelser og tidsudmålinger -700 -840 -840 -840 S
CSO16-137 D Seniorfest, tilskud bortfalder -167 -167 -167 -167 S

Center for Social Service

SU CSS16-103 D Ledsagerordning § 97 -666 -666 -666 -666 S
SU CSS16-105 D Aflastning - Børn handicap -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 S
SU CSS16-107 D Aflastning - Voksen handicap -216 -216 -216 -216 S

SU CSS16-108 D Reduceret adgang til § 85 støtte -250 -500 -500 -500 S
SU CSS16-109 D Reduktion i muligheden for aktivitets- og samværstilbud 

efter §104 til borgere i botilbud -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 S
SU CSS16-111 D Halvering af åbningstiden i Egehuset § 104 -400 -400 -400 -400 S
SU CSS16-113 D Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - 

delvis implementering -485 -2.250 -2.250 -2.250 S

SU CSS16-114 D Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere - fuld 

implementering (forudsat at CSS16-113  er vedtaget) -2.108 -7.308 -7.308 -7.308 S

SU CSS16-115 D Aflastning  - Børn handicap - yderligere reduktion (forudsat 

CSS16-105 D er vedtaget) -639 -639 -639 -639 S
SU CSS16-117 D Aflastning - Voksen handicap - yderligere reduktion 

(forudsat CSS16-107 D er vedtaget) -198 -198 -198 -198 S

Center for Teknik og Miljø
TMU CTM16-101 D Bjørneklobekæmpelse -500 0 0 0 S
TMU CTM16-102 D Signalanlæg -50 0 0 0 S
TMU CTM16-103 D Vandforsyningsplan -142 0 0 0 S

TMU CTM16-104 D Naturpleje -50 0 0 0 S

TMU CTM16-105 D Slidlag og vedligehold af veje, stier m.v. -3.000 0 0 0 S

Direktion og sekretariater

ØU DOS16-101 D Direktionens strategiske pulje -239 -239 -239 -239 S
ØU DOS16-102 D Budgetsikkerhedspulje -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 S
ØU DOS16-103 D Kunstrådets pulje (aktiviteter finansieres fremover af 

kunstpuljen på anlæg) -252 -252 -252 -252 S

Jobcenter
KEU JC16-101 D Reduktion af driftsudgifter til aktivering -800 -800 -800 -800 O

Udvidelsesforslag - Drift 

Center for Ejendomme og Intern Service
PU CEI16-02 D Drift af Stenløse Kulturhus 829 829 829 829 S

Center for Plan, kultur og Erhverv
KEU CPK16-01 D Fortsættelse af ”en indgang for erhvervslivet” med en 

erhvervskoordinator (finansieres  i 2016 af puljemidler fra 

2015) 0 257 257 257 S
PU CPK16-03 D Projektleder til promovering af Egedal by og andre 

byudviklingsområder (i 2016 er pengene i budgettet)

0 750 750 750 S
KEU CPK16-06 D Iværksætterhus 265 269 272 276 S

Center for Skole og dagtilbud
BSU CSD16-01 D Øget personalenormering i dagtilbud 2.000 2.000 2.000 2.000 S

Center for Sundhed og Omsorg
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Prioriteringsforslag
Budget 15 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

Bud.fors 16 

priser

2015 2016 2017 2018 2019
SU CSO16-01 D Medarbejderressourcer til demensdagcenter 840 840 840 840 S

SU CSO16-02 D Medarbejderressourcer til Døgnpladser 1.830 1.830 1.830 1.830 S

Center for Social Service

SU CSS16-01 D Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab - 

uændret på trods af reduktionen af anlægsbudget 

(forudsætter CSS16-01 A er vedtaget) 0 0 -1.100 -2.200 S

Center for Teknik og Miljø
TMU CTM16-01 D Veje overtaget fra Vejdirektoratet 150 150 150 150 S

Prioriteringsforslag - Drift i alt 0 -37.735 -41.222 -46.319 -47.415

Prioriteringsforslag - Anlæg

Center for Plan, kultur og Erhverv
KEU CPK16-01 A Egedal Idrætsfælleskab: Anlægsprojekter og 

vedligeholdelsespulje, Ganløseområde bade- og 

omklædningsfaciliteter 500 0 0 0
CPK16-05A 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke 

Svømmehal i 2016 -2755 13.067 -10.312

Afledt drift af renovering af Svømmehal -1.353 S

Center for Skole og dagtilbud
BSU CSD16-01 A Ny Daginstitution i Smørum på grunden Børnehuset 

Junglen 15.300 15.300

Afledt drift 941.000 kr. finansieres af 2 nedlagte 

institutioner 0 S

Center for Sundhed og Omsorg

SU CSO16-01 A Flytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken - 

flytteudgifter - OBS forslaget er delt mellem anlæg og 

finansiering (sammenhæng med CSO16-01F) 600 0 0 0

Center for Social Service

SU CSS16-02 A Det fleksible familiehus og Bo- og opgangsfællesskab - 

EGEHUSET (forudsætter CSS16-01 D er vedtaget)

Nyt forslag der tager udgangspunkt i eksisterende 

bygninger 5.000

Afledt drift (Vedligehold) Fleksibelt Familiehus 0 0 300 617 S

Center for Teknik og Miljø
TMU CTM16 02 A Kystbeskyttelse Tangbjerg 875 0 0 0
TMU CTM16 03 A Anlæggelse af Supercykelsti Stenløse St. Jyllinge 6.469

Afledt drift (vej vedligehold) supercykelsti 80 80 S
TMU CTM16 05 A 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde -8.405

Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt -2.755 13.689 -13.717 22.149 15.997

Finansiering

ØU 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 -400 -100 0

Finansiering i alt 0 1.300 -400 -100 0

Omprioriteringsforslag i alt -2.755 -22.746 -55.339 -24.270 -31.418

Heraf serviceudgifter 0 -38.288 -40.422 -45.139 -45.918

Drift: S=Serviceudgifter  O=overførsler  
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Bilag 15 – Omprioriteringer fordelt på tekniske 
kategorier 

Samlet oversigt over omprioriteringer i budget 2016-2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
Juli skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 3 runde og prioriteringsforslag 

 

 
 

Tabel 1 Omprioriteringer vedr. drift

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger -32.457 -34.021 -38.738 -39.517

Lovændringer 0 0 0 0

Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0

Berigtigelser 0 0 0 0

Effektiviseringer -6.630 -7.201 -7.201 -7.201

Omplaceringer 0 0 0 0

I alt -39.087 -41.222 -45.939 -46.718

Tabel 2 Omprioriteringer vedr. anlæg

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger 15.042 -13.717 21.769 15.300

Lovændringer 0 0 0 0

Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0

Berigtigelser 0 0 0 0

I alt 15.042 -13.717 21.769 15.300

Tabel 3 Omprioriteringer vedr. konto 7 & 8

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger 1.300 -400 -100 0

Lovændringer 0 0 0 0

Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0

Berigtigelser 0 0 0 0

I alt 1.300 -400 -100 0

Tabel 4 Pris- og lønskøn

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Pris- og lønskøn 0 -1.327 -1.801 -2.960

I alt 0 -1.327 -1.801 -2.960

Tabel 5 Drift, anlæg, 7 & 8 samt pris- og lønskøn

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

I alt -22.745 -56.666 -26.071 -34.378
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1) Aktivitets- og demografireguleringer 

 

 

Samlet oversigt over 3. rundes tekniske korrektioner i budget 2016-2019 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tabel 6 Omprioriteringer vedr. drift i 2016 pr. center

1.000 kr.

2016
Beslut-

ninger

Lov-

ændringer

Regule-

ringer 1)

Berig-

tigelser

Effektivi-

seringer

Omplace-

ringer

Center for Borgerservice -6.630 0 0 0 0 -6.630 0

Jobcenteret -800 -800 0 0 0 0 0

Center for Social Service -8.321 -8.321 0 0 0 0 0

Center for Sundhed og Omsorg -6.099 -6.099 0 0 0 0 0

Center for Skole og Dagtilbud -5.715 -5.715 0 0 0 0 0

Center for Plan, Kultur og Erhverv -768 -768 0 0 0 0 0

Center for Teknik og Miljø -3.592 -3.592 0 0 0 0 0

Center for Teknik og Miljø - Affald 0 0 0 0 0 0 0

Center for Ejendomme og Intern Service -1.671 -1.671 0 0 0 0 0

Center for Administrativ Service 0 0 0 0 0 0 0

Direktion og sekretariater -5.492 -5.492 0 0 0 0 0

I alt -39.087 -32.457 0 0 0 -6.630 0

Tabel 7 Tekniske korrektioner vedr. drift

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger 1.009 1.145 1.145 1.145

Lovændringer 5.724 3.847 3.922 5.521

Aktivitets- og demografireguleringer 4.503 4.503 4.503 4.503

Berigtigelser -4.402 -4.185 -6.885 -6.851

Effektiviseringer -479 -125 -125 -125

Omplaceringer 0 0 0 0

I alt 6.356 5.186 2.561 4.193

Tabel 8 Tekniske korrektioner vedr. anlæg

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger 3.000 0 0 0

Lovændringer 0 0 0 0

Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0

Berigtigelser -287 0 0 0

I alt 2.713 0 0 0

Tabel 9 Tekniske korrektioner vedr. konto 7 & 8

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Beslutninger 0 0 0 0

Lovændringer 0 0 0 0

Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0

Berigtigelser -7.636 -11.441 -8.149 -9.993

I alt -7.636 -11.441 -8.149 -9.993

Tabel 10 Drift, anlæg samt 7 & 8

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

I alt 1.434 -6.255 -5.588 -5.800
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Tabel 11 Tekniske korrektioner vedr. drift i 2016 pr. center

1.000 kr.
2016

Beslut-

ninger

Lov-

ændringer

Regule-

ringer 1)

Berigtigel-

ser

Effektivi-

seringer

Omplace-

ringer

Center for Borgerservice -1.079 1.009 -992 0 -14 -961 -120

Jobcenteret 7.156 0 6.717 0 -382 -134 955

Center for Social Service -227 0 0 0 -120 -107 0

Center for Sundhed og Omsorg 3.104 0 0 4.503 9 -574 -835

Center for Skole og Dagtilbud -3.160 0 0 0 -1.721 -1.439 0

Center for Plan, Kultur og Erhverv 287 0 0 0 207 -20 100

Center for Teknik og Miljø -593 0 0 0 -600 7 0

Center for Teknik og Miljø - Affald -80 0 0 0 0 -80 0

Center for Ejendomme og Intern Service -3.153 0 0 0 -3.145 -8 0

Center for Administrativ Service 4.102 0 0 0 1.365 2.837 -100

Direktion og sekretariater 0 0 0 0 0 0 0

I alt 6.356 1.009 5.724 4.503 -4.402 -479 0
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