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I b S ø r e ns e n ( A ) ( f o r ma nd )
K e l d S t e nl i e n Ha ns e n ( V )

B e nd t T r a ne k j æ r R a s mus s e n ( I )
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F l e mmi ng Ho f f K j e l d s e n ( A )
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E r ha r d F i l t e nb o r g ( C )
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Forord
Vores økonomi er under pres, og det udfordrer
vores serviceniveau.

Derfor er vi i Egedal Byråd stærkt optaget af at
sætte nye initiativer i gang, der styrker vores
økonomi og øger overskuddet på den løbende
drift.

Udfordringen i Egedal Kommune er i virkeligheden basalt set den samme som i almindelige
husholdninger; nemlig at der skal være balance
mellem indtægter og udgifter plus en opsparing, for at økonomien kan hænge sammen. I
økonomisprog bliver det kaldt den strukturelle
balance.

Et af initiativerne er overgangen til såkaldt aktivitets-budgettering og periodisering af driftsbudgetterne, hvor vi hele tiden – måned for
måned – følger nøje med i, om vi nu også har
brugt alle de penge, der er afsat - eller om de
kan gøre gavn andre steder.

Hos os er udfordringen, at vi har et højere serviceniveau end vi strengt taget har råd til. Det
skyldes blandt andet, at flere borgere efterspørger vores serviceydelser på eksempelvis ældreog det specialiserede socialområde. Det medfører, at vi rammer det loft for kommunernes
serviceudgifter, som KL og regeringen har aftalt.
Det sætter økonomien under pres og udfordrer
det niveau for service, vi ønsker.

Samme budgetmetode bliver også snart implementeret i anlægsbudgettet for at sikre samme
gennemsigtige økonomistyring.
Et andet initiativ er ’Parat til Fremtiden’, hvor vi
inden 2018 skal have fundet årlige effektiviseringer på 125 millioner kroner for at skabe et
større handle- og råderum.

Dertil kommer en række udefrakommende faktorer som et stigende antal flygtninge og regeringens omprioriteringsbidrag, der skærer 1 procent af vores budgetter. Det gør ikke opgaven
med at skabe en økonomi i balance nemmere.

I 2015 lykkedes det faktisk at gennemføre administrative effektiviseringer for 48 millioner
kroner – et resultat, der også har effekt i årene
fremover. Uden den formidable indsats, var
årets regnskabsresultat ikke blevet nær så godt.

Set i det lys er jeg tilfreds med vores regnskab
for 2015, hvor vi kommer ud med et lille overskud i det samlede resultat på 11,1 millioner
kroner.

Jeg kan kun opfordre til at nærlæse det foreliggende regnskab for 2015, som også i år vil være
muligt at finde i en digital og lettilgængelig version på egedalkommune.dk.

Resultatet fremkommer ved, at vi havde et
overskud på den løbende drift på 69,9 millioner
kroner, der bliver modsvaret af udgifter til anlæg
på 51,6 millioner kroner og brugerfinansierede
udgifter på 7,1 millioner kroner.

Willy Eliasen
Borgmester

Resultatet viser, at vi har orden i økonomien.
Det er en acceptabel balance, men heller ikke
mere, når vi har at gøre med en serviceramme
på 1,7 milliarder kroner.
Vi har behov for et større økonomisk råderum
som politikere, for at kunne investere i nye løsninger, der giver bedre og billigere borgerservice. Vi kan ikke bare tage af kassebeholdningen, når der opstår et behov. Beholdningen skal
hele tiden være tilstrækkelig stor til at kunne
bære uforudsete udgifter og udsving.

Forord
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Introduktion til regnskabet
Årsrapport
Indhold i bilag til Årsrapport

Der er udarbejdet en årsrapport med det formål at give såvel politikerne som offentligheden
et overblik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes
regnskab. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”.
Regnskabet for 2015 omfatter perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

●● Regnskabspraksis
●● Målopfølgning
●● Investeringsoversigt og bemærkninger hertil
●● Nettooverførsler
●● Specialregnskaber
●● Leasingforpligtelser
●● Renteswap

Indhold i Årsrapport
●● Årets gang

●● Garantier, eventualrettigheder og
-forpligtelser

●● Regnskabsvurdering

●● Omkostningskalkulationer

●● Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

●● Afskrivninger

●● Befolkningsudvikling

●● Værdiansættelser

●● Bevillingsoverholdelse

●● Obligatoriske oversigter

●● Omkostningsbaseret balance
●● Noter til regnskabet
●● Driftsudgifter fordelt efter art
●● Anlægsoversigt
●● Beretninger
●● Personaleoversigt

Introduktion

til regnskabet
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De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab
Regnskabets bestanddele

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 1834 af 18. december 2015,
at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan
afgives til revisionen inden den 1. maj i året
efter regnskabsåret.

Social- og Indenrigsministeriet stiller følgende
krav til regnskabets indhold:
Udgiftsregnskab
●● Regnskabsopgørelse

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

●● Finansieringsoversigt
●● Oversigt over overførte uforbrugte
driftsbevilinger

Revisionens beretning og de hertil knyttede
bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg
behandles af Byrådet, så kommunens regnskab
sammen med revisionens beretning og Byrådets afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august.

●● Regnskabsoversigt
●● Bemærkninger til regnskabet
●● Anlægsregnskaber
Omkostningsregnskab

De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Social- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem”.

●● Anvendt regnskabspraksis
●● Balance
●● Garantier, eventualrettigheder og –
forpligtelser

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

Øvrige oversigter og redegørelser
●● Personaleoversigt
●● Udførelse af opgaver for andre myndigheder
●● Omkostningskalkulationer ved kommunal
leverandørvirksomhed af personlig og
praktisk bistand.

Introduktion

til regnskabet
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Ledelsespåtegning
Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Egedal Kommune.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og
Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag.
Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de
love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført
under skyldig økonomisk hensyntagen.
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revision.

Ølstykke, den 20. april 2016.

Willy R. Eliasen 		
Borgmester

Ledelsespåtegning

Lars Wilms
Kommunaldirektør
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Årets gang 2015

Årets

gang

2015
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Januar
Hjemmeplejen sætter strøm til bilerne
Egedal Kommunes hjemmepleje i Smørum investerer i to nye elbiler, der både er billigere i drift
end de gamle dieselbiler og sparer nærmiljøet for udstødningsgasser.
KLIK OG LÆS MERE

Egedal forlænger klimaaftale
Egedal Kommune fortsætter den miljøbevidste linje og forlænger aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2-udledningen med 2 procent om året frem til år 2019.
KLIK OG LÆS MERE

Succes for kulturhusets første brugerforum
Stenløse Kulturhus slår dørene op for husets første brugerforum. Mere end 100 borgere møder op
for at høre mere om de politiske visioner for kulturhuset og for at sætte deres præg på det kommende aktivitetsprogram.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Februar
Børnene skriver på den nye sundhedspolitik
Arbejdet med at formulere Egedal Kommunes nye sundhedspolitik fortsætter i højt tempo. I februar er det blevet børnenes tur.
KLIK OG LÆS MERE

Egedals nye sygeplejeklinik åbner
Egedal Kommunes sygeplejeklinik åbner i det nye sundhedscenter. Klinikken er et tilbud til de borgere, der ikke behøver at få en sygeplejerske ud. Erfaringerne fra Bornholm er gode.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Marts
De første flygtninge-boliger på trapperne
Efter påsken står de første pavilloner til Eyad og ni andre flygtninge klar ved Barnekær i Stenløse
Syd. Flere pavilloner er på vej til Ølstykke og Stenløse, men der er behov for endnu flere boligløsninger til et stigende antal flygtninge.
KLIK OG LÆS MERE

Konference: Unge er parate til samskabelse
Ungekonference i Egedal afslører en stor gruppe unge, der er parate til at engagere sig med liv og
sjæl i at skabe et bedre ungeliv – i dialog med politikerne.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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April
Minister besøger unikt sundhedscenter
Den 6. maj besøger sundhedsminister Nick Hækkerup Danmarks første kombinerede sundhedscenter og rådhus.
KLIK OG LÆS MERE

Vi har en plan for fremtidens Egedal…
… der sætter retning for, hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende år med fokus på bæredygtig byudvikling og meningsfulde fælleskaber. Sådan lyder en nyhed i april på egedalkommune.dk
KLIK OG LÆS MERE

Ny app guider unge i Egedal
Hvilken uddannelse skal jeg vælge, hvor kan jeg gå til spejder, og hvem ringer jeg til, hvis livet er
lidt svært? En ny app ser dagens lys og guider de unge i Egedal
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Maj
Festival: Svenske lejesoldater får prygl
Den første søndag i juni kan alle raske piger og drenge blive hvervet til Smørums bondehær og få
fornøjelsen af at slå en gruppe grumme svenske lejesoldater fra Skåne. Det er fjerde år i træk, at
Egedal Kommune sætter fut i renæssancefestivalen ’Svenske Slaget i Smørum’ med musik, fægtetræning og helstegt gris.
KLIK OG LÆS MERE

Masser af gode ideer til Stenløse Kulturhus
Omkring 60 borgere mødes en søndag eftermiddag for at bidrage til udvikling og nye tanker omkring aktiviteter i Kulturhuset.
KLIK OG LÆS MERE

Rejsegilde på Plejecenter Egeparken
Den 11. maj er der rejsegilde på Plejecenter Egeparken, som er et alment plejecenter. Bygningen
opføres i fire etager, hvoraf den nederste etage vil udgøre 61 parkeringspladser, som vil være tilknyttet Egedal Rådhus og Sundhedscenter.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Juni
Nu rykker det i Egedal By
Egedal Kommune udbyder tre byggeparceller til salg. De to ligger i Egedal By, tæt ved stationen.
Den sidste grund ligger i bydelen Stenløse Syd.
KLIK OG LÆS MERE

Egedal ansætter 12 ekstra pædagoger
Undervisningsministeriet bevilger 1,9 millioner kroner, der gør det muligt at ansætte 12 ekstra pædagoger efter sommerferien. Det er et lille, men godt skridt i den rigtige retning, mener udvalgsformand Karsten Søndergaard.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Juni - fortsat
Nyt tilbud fra Borgertorvet og bibliotekerne
Egedal Kommune indkøber en paskuffert - en mobil enhed, som Borgertorvets medarbejdere kan
tage med sig rundt i kommunen for at tage pasbilleder af borgerne.
KLIK OG LÆS MERE

Indvielse af Biblioteket i Stenløse Kulturhus
Det er med stolthed og spænding at Egedal Bibliotekerne åbner Biblioteket i Stenløse Kulturhus.
Det sker dagen før Sankt Hans Aften.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Juli
Klippekort til ekstra hjemmehjælp til ensomme borgere
Egedal Kommune får ekstra puljemidler fra Social- og Indenrigsministeriet.
Pengene bliver brugt på ’klippekort’ til ekstra hjemmehjælp til ensomme borgere.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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August
Ny film viser kulturlivet i Egedal
Egedal Kommune skaber i samarbejde med instruktøren Troelz Schmidt en vaskeægte ’familiefilm’
om kulturlivet i Egedal. Filmen skal være med til at formidle den nye kultur- og fritidspolitik, som
byrådet vedtager.
KLIK OG LÆS MERE

26 finalister og lokale idékonkurrencer
Egedal Kommune løfter sløret for finalisterne og de lokale idékonkurrencer på Innovationsfestivalen
Afsnit I.
KLIK OG LÆS MERE

Utraditionel Sundhedspolitik i høring
Social og mental sundhed vejer tungt i den nye Sundhedspolitik som Byrådet sender i høring i
august.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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September
Forbedrer børns indeklima og sparer millioner
Egedal Kommune udskifter varme- og udluftnings-anlæg på en række skoler og institutioner. Det
skal give bedre indeklima og spare fem til otte millioner kroner årligt.
KLIK OG LÆS MERE

Stor interesse for møder om flygtningeboliger
Borgerne møder talstærkt frem, da Egedal Kommune holder informationsmøder om de planlagte
flygtningeboliger.
KLIK OG LÆS MERE

EU investerer i Nordsjællands natur
Mere end 3,5 millioner kroner finder vej fra EU´s LIFE program til Furesø, Egedal, Allerød og Rudersdal kommuner.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Oktober
Historiske tavler i Egedal
Egedal Kommune indvier en række nye natur- og historiske informationstavler rundt omkring i
kommunen.
KLIK OG LÆS MERE

Unge fra Egedal cyklede sig til selvtillid
Mens danskerne holdt sommerferie kom 15 unge fra Egedal i mål på Champs-Élysées i Paris efter
at have cyklet 1.515 kilometer. ’Turen har givet de unge en helt ny tro på sig selv og mulighederne
i teamwork’, fortæller Jan Harring fra Rotary, der står bag projektet.
KLIK OG LÆS MERE

Træpillefyr giver energi til de unge
Sidst i oktober er der fest og glæde på Jørlunde 10. klasse center i Ølstykke, der indvier et nyt
energirigtig træpillefyr.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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November:
Solvarmeanlæg til Smørum Kraftvarme
Smørum Kraftvarme får godkendelse til at etablere et 12.000 m2 stort solvarmeanlæg.
KLIK OG LÆS MERE

Nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger
En række nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger bliver taget i brug, som gør det meget nemmere at hjælpe pårørende med digital selvbetjening.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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December:
Egedal bliver Årets Ungdomskommune 2016
Dansk Ungdoms Fællesråds udnævner Egedal til Årets Ungdomskommune 2016, fordi vi målrettet
har arbejdet med at inddrage unge i beslutningsprocesser og giver dem reel indflydelse.
KLIK OG LÆS MERE

Egedal vil sænke energiforbruget
Egedal Kommune vil frem til 2019 sætte fokus på at sænke energiforbruget i kommunens bygninger. Målet er et bedre indeklima og en besparelse på 5 millioner kroner.
KLIK OG LÆS MERE

Årets

gang

2015
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Regnskabsvurdering
Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De underskrivende partier var enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
der blev vedtaget i forbindelse med budgettet
for 2011 - 2014 blev videreført. Det betyder, at
der fortsat føres en stram økonomisk politik,
der sigter på at ruste Egedal til fremtidens demografiske og strukturelle udfordringer.

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

Budgetaftalen bar præg af en nedjustering af
vækstskønnet i samfundsøkonomien generelt,
hvilket betød en forventet mindre indtægt i
hele budgetperioden. Dette sætter kommunens
strukturelle balance under pres, og der var derfor ikke luft i budgettet til egentlige udvidelser
eller skattenedsættelser.

Generelle bemærkninger
Økonomiaftalen mellem KL og
regeringen
I 2014 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2015. Den grundlæggende forudsætning for aftalen er regeringens
vækstplan.

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

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne lægger begrænsninger på kommunernes
serviceudgifter og anlægsudgifter i 2015. Aftalen gælder alle kommuners samlede anlægs- og
serviceudgifter.

Servicerammen og anlægsrammen angiver
Egedal kommunes andel af de samlede serviceog anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem
regeringen og KL.

Budgetaftalen for 2015 – 2018
Den 6. oktober 2014 vedtog Byrådet med et
stort flertal på 20 ud af 21 medlemmer kommunens budget for 2015 – 2018. Det var det første
budget under det nye Byråd, og med budgetaftalen videreførte Byrådet intentionerne bag
den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske
politik.

Tabel 1 De økonomiske mål
Hele mio. kr.
Byrådets mål

Servicerammen

1

Overholdes

Anlægsrammen 2
Driftbalance - overskud
Kassebeholdning
1V ejledende

3

Udmeldt/
krav
1.747

Overholdes
175 mio. kr.
100-125 mio. kr.

Overskud

Opr.
Budget

Korr.
Budget

1.741

1.774

1.789

112

171

111

125

70

70

143

123

135

Regnskab

teknis k s ervic eramme udmeldt af K L

2

I 2015 er der ingen s anktio n på o verho ldels e af anlæ gs rammen. K o mmunerne har aftalt at o verho lde en s amlet ramme på 17,5 mia. kr. R ammen indeho lder brutto udgifter.

3

B udgetteret kas s ebeho ldning ultimo året
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Det økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat er sammensat af
summen af:
●● kommunens indtægter
●● driftsudgifter
●● anlægsudgifter
●● finansielle poster
Kommunens samlede resultat er et overskud på
11,1 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 69,9
mio. kr. der modsvares af et anlægsforbrug på
51,6 mio. kr. og et forbrug på det brugerfinansierede område på 7,1 mio. kr.

Resultat af den ordinære drift
Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt
indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refu-

Egedal Kommunes økonomiske politik lægger
vægt på, at der er strukturel balance. Dette
betyder, at resultatet af den ordinære drift skal
kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab
2015 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 70 mio. kr.

sion af købsmoms.
Resultatet af den ordinære drift var et overskud
på 69,9 mio. kr. I det oprindelige budget var
der budgetteret med et overskud på 99,8 mio.
kr. Korrigeret budget udviser et forventet overskud på 69,7 mio. kr.

Målet om en strukturel balance på 175 mio. kr.
er således ikke opfyldt. Den opnåede balance
har dog kunne dække anlægsudgifterne er på
52 mio. kr.

I forhold til korrigeret budget er der en afvigelse på 0,2 mio. kr. Afvigelsen fremkommer
ved merindtægter på skatter, tilskud og udligning på 13,2 mio. kr. merudgifter på drift på
8,3 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende
finansielle poster på 4,7 mio. kr.
Der henvises til centrenes beretninger.
Der er for driftsområderne under et foretaget
en ”Balanceret overførsel” til 2016, der har en
neutral effekt i forhold til servicerammen. De
ansøgte mindreforbrug på 7,1 mio. kr. overføres
samtidig med, at der overføres et tilsvarende
merforbrug, der fordeles forholdsvis mellem de
centre, der har generet merforbruget.

Regnskabsvurdering
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Udviklingen af den ordinære drift i p
 erioden
2012-15 er vist i nedestående graf.

Udviklingen af anlægsudgifter i p
 erioden 201215 er vist i nedenstående graf.

For perioden er gennemsnittet på 139,3 mio. kr.
Resultatet af den ordinære drift er således mindre i 2015 end gennemsnittet, hvilket primært
skyldes en stigning i driftsudgifterne.

For perioden ses et gennemsnit på 137,4 mio.
kr. Anlægsudgifterne har således i 2015 været
væsentlig mindre end gennemsnittet. Det skyldes opførelsen af et nyt rådhus og sundhedscenter som blev færdigt i 2014.

Anlæg

Resultat af det skattefinansierede
område

På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt
51,6 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug
på 58,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 35,4 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område
viser et overskud på 18,2 mio. kr., hvilket er 6,9
mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der
er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 65,6
mio. kr.

De væsentligste anlægsaktiver er opstillet i nedenstående cirkeldiagram.

Forsyning
Forsyningsvirksomheder udgøres alene af Affaldshåndteringen. Øvrige forsyningsområder
er overført i kommunale selskaber og dermed
ikke en del af det kommunale regnskab. Affaldshåndteringen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en
årrække skal være balance mellem indtægter
og udgifter.
På driften viser forsyningsvirksomhederne (affaldshåndteringen) et nettoforbrug på 2,0 mio.
kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 1,3 mio. kr. mindre end det
korrigerede budget.

Der søges overført 62,7 mio. kr. netto til 2016
til brug for uafsluttede projekter.
Der er nærmere redegjort for anlæg under afsnittet ”bemærkninger til investeringsoversigten” i bilag til årsrapport.

Regnskabsvurdering

På anlæg viser forsyningsvirksomhederne et
netto forbrug på 5,1 mio. kr., hvilket er 4,9 mio.
kr. mindre end oprindeligt budget og 0,1 mio.
kr. højere end det korrigerede budget.
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Årets resultat

mio. kr. Heraf er der alene til anlægssager, der
overføres fra 2015 til 2016, disponeret 62,7
mio. kr. Dette svarer til en kassebeholdning på
72,1 mio. kr. mod Byrådets mål på 100 – 125
mio. kr.

Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 11,1
mio. kr. i 2015. Det er 0,6 mio. kr. mindre i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt
givet tillægsbevillinger på 60,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af:

Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som dermed
kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis,
hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til kommunen. De regninger, der
er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er
betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i
slutningen af en måned altid meget lav, da der
bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden
efter.

●● Skatter, tilskud, udligning og refusion af
købsmoms 5,4 mio. kr.
●● Driftsudgifter 19,8 mio. kr.
●● Finansielle poster 5,0 mio. kr.
●● Anlægsudgifter 35,4 mio. kr.
●● Forsyning (renovation) -5,1 mio. kr.
Udviklingen af årets resultat i perioden 2012-15
er vist i nedenstående graf.

Det giver derfor mening at supplere vurderingen af kommunens økonomi, med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså
et gennemsnit af saldiene for hver dag i de
seneste 365 dage. Den 31. december 2015 var
den gennemsnitlige kassebeholdning over de
seneste 365 dage på 240,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2014 på
332,8 mio. kr. Det betyder, at der henover året
er sket et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning på 92 mio. kr.
For perioden er gennemsnittet på 16,4 mio. kr.

Alt i alt lever kassebeholdningen ultimo 2015
ikke op til Byrådets mål samtidig med, at den

Årets resultat er således mindre end gennemsnittet.

gennemsnitlige kassebeholdning er faldende.

Kassebeholdning

Budgetopfølgninger

Kassebeholdningen skal kunne rumme mellemværender med for eksempel renovationsområdet, institutionernes opsparing/overførsler,
klausulerede midler m.m. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en vis
kassebeholdning. Byrådets erklærede mål er, at
kassebeholdningen ved udgangen af året skal
andrage mellem 100 - 125 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler.

I Egedal Kommune laves der 3 årlige budopfølgninger til det politiske niveau som giver en
status på økonomien og et overblik over forventninger til året.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2015 udviser
kassebeholdningen en positiv saldo på 134,8

30. juni 2015

Regnskabsvurdering

I nedenstående tabel er vist resultat af de 3
budgetopfølgninger som godkendt af byrådet.

Budgetopfølgning 2015
Budgetopfølgning pr.
31. marts 2015
30. september 2015
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Udover budgetopfølgningerne er der meddelt
tillægsbevillinger til specifikke sager vedtaget af
byrådet.

Regeringen har for 2015 udmeldt en serviceramme til Egedal Kommune på 1.747 mio. kr.
Regnskabsresultatet svarer dermed til en overskridelse på 42 mio. kr.

Serviceudgifter

Fremadrettet

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

Regnskabet viser, at der er budgetområder der
er økonomisk udfordret, hvilket gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omfordeling mellem de enkelte serviceområder.

Kommunernes serviceudgifter i 2015 opgøres
som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de
brugerfinansierede områder (hovedkonto 1),
nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (for
eksempel kontanthjælp og førtidspensioner) og
udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på
sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

For at imødekomme dette skal kommunen forberede sig på hvad, der kommer, på en ansvarlig måde. Derfor er projektet ”Parat til fremtiden” iværksat som et initiativ, der skal sikre
Egedals handlefrihed og råderum.

Konklusion
Med en kassebeholdning der pr. 31. december
2015 viser 134,8 mio. kr., hvoraf 62,7 mio. kr.
er disponeret til anlægssager, der overføres fra
2015 til 2016, er Byrådets mål om en kassebeholdning på 100-125 mio. kr. ikke opfyldt.

Det korrigerede budget for kommunens serviceudgifter udgør 1.774 mio. kr. Regnskabet
viser, at der er brugt 1.789 mio. kr. Det svarer
til et merforbrug på serviceudgifter på 15 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsvurdering
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Resultatopgørelse
Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.

Noter Oprindeligt
Budget

Skatter
Tilskud og udligning
Refusion af købsmoms
Indtægter i alt

Tillægsbevillinger

-2.276.209
-31.049
0
1

C enter for Borgerservice
Jobcenteret
C enter for Social Service
C enter for Sundhed og Omsorg
C enter for Skole og Dagtilbud
C enter for Plan, Kultur og
Erhverv
C enter for Teknik og Miljø
C enter for Ejendomme og
Intern Service
C enter for Administrativ
Service
Direktion og Sekretariater

-2.307.258

1.245
4.149
0

Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse
if t. o pr.
B ud g e t

Budget
-2.274.964
-26.900
0

if t. ko r.
B ud g e t

-2.273.273
-35.480
-6.327

2.936
-4.431
-6.327

1.691
-8.580
-6.327

5.394 -2.301.864 -2.315.079

-7.821

-13.215

217.331
255.719
286.214
331.404
705.871
51.944

12.543
-12.892
27.754
36.205
-1.849
1.633

229.874
242.827
313.968
367.609
704.021
53.577

233.346
242.280
314.925
374.462
721.079
53.330

16.015
-13.439
28.711
43.058
15.209
1.386

3.472
-546
957
6.853
17.058
-247

86.159
99.602

2.580
2.256

88.740
101.857

82.977
102.398

-3.182
2.796

-5.763
541

146.184

-22.665

123.519

111.437

-34.747

-12.082

43.636

-25.768

17.868

15.922

-27.714

-1.946

Driftsudgifter i alt

2.224.063

19.797

2.243.860

2.252.157

28.094

8.297

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

-34.222
17.570

7.399
-2.400

-26.823
15.170

-19.608
12.660

14.614
-4.910

7.215
-2.510

-16.652

4.999

-11.653

-6.948

9.704

4.705

-99.847

30.190

-69.657

-69.871

29.976

-213

14.470

968

15.438

-1.071

-15.541

-16.509

18.387
5.972
6.552
16.270

9.023
2.863
4.962
87

27.410
8.835
11.514
16.357

19.596
7.950
7.599
9.987

1.209
1.979
1.046
-6.283

-7.814
-884
-3.916
-6.370

13.091

17.513

30.604

7.567

-5.524

-23.037

Finansielle poster i alt
Resultat af ordinær drift
Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
Transport og infrastruktur
Undervisning og kultur
Sundhedsområdet
Sociale opgaver og
beskæftigelse
Fællesudgifter og
administration
Anlægsudgifter i alt
Resultat af
skattefinansieret område
Driftvirksomhed – forsyning
Anlægsvirksomhed – forsyning
Resultat af
brugerfinansieret område
Årets resultat

2

74.742

35.416

110.158

51.628

-23.114

-58.530

-25.105

65.606

40.501

-18.243

6.862

-58.743

3.351
10.000

-91
-5.000

3.260
5.000

1.992
5.144

-1.359
-4.856

-1.268
144

13.351

-5.091

8.260

7.136

-6.215

-1.124

-11.754

60.515

48.761

-11.107

648

-59.867

F ortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for s algs indtægter

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet”.
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Finansieringsoversigt
Udgiftsbaseret finansieringsoversigt
Beløb i 1000 kr.
Noter
Kassebeholdning primo (inkl. F ors yning)
Resultat jfr. ovenstående
Optagne lån
Afdrag på lån
Øvrige balanceforskydninger
Postering direkte på status
Kassebeholdning ultimo ( in k l. f o r s yn in g )

Afvigelser Afvigelser
Oprindeligt Tillægs- Korrigeret
if t . o pr .
if t . k o r .
Regnskab
Budget
bevillinger
Budget
B udge t
B udge t

3

-180.687
-11.755
-30.314
43.266
36.155

0
60.515
-6.045
9.241
-25.595

4

-143.335

38.116

-198.457
48.761
-36.359
52.507
10.560

-198.457
-11.107
-38.529
60.657
52.628

-17.770
648
-8.215
17.391
16.473

0
-59.868
-2.170
8.150
42.068

-122.988 -134.808

8.527

-11.820

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

Den befolkningsprognose, som lå til grund for
budgetlægningen for 2015, blev godkendt af
Økonomiudvalget den 26. marts 2014. Prognosen viser forventningen frem til 2026.

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

Nedenstående tabel viser det forventede og
faktiske antal borgere i Egedal Kommune pr.
31. december 2015. Tabellen viser om udviklingen i 2015 forløb som ventet i prognosen.
Der var forventet et samlet folketal 31. december 2015 på 42.442 indbyggere. Det faktiske tal
blev 42.780 – dvs. 338 flere.

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

Folketallet blev således væsentligt højere end
ventet i prognosen. Afvigelserne i aldersklasserne påvirker forskellige dele af kommunens
regnskab.

Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal
Aldersklasse

Forventet folketal
ultimo 2015

Faktisk folketal
ultimo 2015

årige
årige
årige
årige

3.254
5.635
15.758
5.180

75-84 årige
85+ årige

2.250
431

1.279
1.585
7.068
3.480
5.745
15.798
5.175
2.243
407

42.442

42.780

0-2 årige
3-5 årige
6-16 årige
17-24
25-39
40-64
65-74

I alt

Befolkningsudvikling

1.240
1.574
7.120

31

Afvigelse ift.
prognose
39
11
-52
226
110
40
-5
-7
-24
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Børn

Voksne

For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2015
39 flere end forventet. Der blev i 2015 født
377 børn. Der var forventet 349 fødsler, dvs. en
forskel på 28 fødsler.

Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på
110. Aldersklassen udgør en stor andel af de
primære skatteydere. Der har med andre ord
været flere skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning
for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i 2015. Det betyder at kommunen har fået
et fast skatteprovenu i 2015, uanset hvordan
udviklingen i det faktiske folketal har været.

Fødselstallet har siden 2006 været støt faldende. I 2015 blev faldet mindre end forventet. Det
er relevant for vuggestue/dagpleje-området.
For de 3–5 årige var der i 2015 en afvigelse på
11 i forhold til prognosen.

Blandt de 40–64 årige er der 40 flere borgere.
Denne aldersklasse er langt den største og har
den primære betydning for skattegrundlaget.

Prognosen ramte således meget tæt. Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet.
For de 6–16 årige var der forventet 7.120 personer og det faktiske tal blev 52 lavere. Det er
relevant for skoleområdet, der også ser et fald
i disse år.

Ældre
Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister var der 5 færre end forventet.
Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 7
personer.

Unge
Blandt de 17–24 årige var der en forskel på 226
personer. Afvigelsen er markant og overraskende. Den skyldes at de 17-21 årige ikke flyttede
hjemmefra i den forventede takt. Samtidig var
der en større tilflytning af 22-24 årige end forventet.

For de 85 årige og opefter er der 24 færre og et
samlet tal på 407 ved udgangen af 2015.
Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som
regel er de mest plejekrævende. Dermed får
afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har
denne alderskasse ikke den store betydning for
Kommunen, idet de typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke er i kommunalt regi.

Befolkningsudvikling

Nybyggeri og tilflytning
Omfanget af nyopførte boliger blev i 2015 mindre end ventet i prognosen. Der blev indflyttet i
77 nye boliger mod forventet 127.
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Bevillingsoverholdelse
Bevillingsoverholdelse
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2014 til 2015
C enter for Borgerservice
Jobcenter
C enter for Social Service
C enter for Sundhed og Omsorg
C enter for Skole og Dagtilbud
C enter for Plan, Kultur og Erhverv
C enter for Teknik og Miljø
C enter for Ejendomme og Intern
Service
C enter for Administrativ Service
Direktion og Sekretariater
Overførsel fra 2015 til 2016
I alt

Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab
Budget
bevillinger
Budget

Afvigelse Overførsel
i f ht . k o r .
b ud g e t

217.331
255.719
286.214
331.404
705.871
51.944
86.159
99.602

12.543
-12.892
27.754
36.205
-1.849
1.633
2.580
2.256

229.874
242.827
313.968
367.609
704.021
53.577
88.740
101.857

233.346
242.280
314.925
374.462
721.079
53.330
82.977
102.398

3.472
-546
957
6.853
17.058
-247
-5.763
541

146.184
43.636

-22.665
-25.768

123.519
17.868

111.437
15.922

-12.082
-1.946

2.243.860

2.252.157

2.224.063

19.797

38.660

0

8.297

F ortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt

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

nær Center for Administrativ Service, kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter, hvor det
ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb.

Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på
driften.

Mindreforbruget under Center for Administrativ
Service udgør 12,1 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der givet
tillægsbevilling på netto 19,8 mio. kr., svarende
til 0,9 %.

Direktion og Sekretariater har i år et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret
budget ligger på 0,4 %.

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på

Bevillingsoverholdelse
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Omkostningsbaseret balance
Balance
Beløb i 1.000 kr.

Noter 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Aktiver
Grunde
Bygninger*
Tekniske anlæg og maskiner mv.
Inventar og IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse

388.267
1.017.683
42.632
1.021
232.525

387.225
950.195
38.714
4.508
414.516

382.264
882.769
38.253
5.544
403.894

1.682.129

1.795.157

1.712.725

1.545.122
-36.683

1.431.446
-34.613

1.496.484
-27.477

Finansielle anlægsaktiver

1.508.440

1.396.833

1.469.007

Anlægsaktiver i alt

3.190.569

3.191.990

3.181.732

0
105.979
34.262
1.071
283.630

0
86.111
74.348
1.042
198.458

0
85.667
58.491
1.246
133.702

424.942

359.960

279.105

3.615.510

3.551.950

3.460.837

10

-1.397.977

-1.379.103

-1.285.594

7

-339.204

-347.330

-350.937

Langfristet gæld (funktion 9.63-9.79)
9
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. (funktion 9.36-9.49)
Kortfristede gældsforpligtigelser (funktion 9.50-9.62)
8

-1.569.236
-1.998
-307.096

-1.439.147
-5.921
-380.449

-1.450.187
-8.306
-365.813

Gældsforpligtigelser i alt

-1.878.330

-1.825.517

-1.824.306

Passiver

-3.615.510

-3.551.950

-3.460.837

Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84)
Langfristede tilgodehavender (funktion 9.21-9.27)
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (funktion 9.30-9.35)

Varebeholdninger (funktion 9.86)
Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87)
Tilgodehavender (funktion 9.12 – 9.19)
Værdipapirer (funktion 9.20)
Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11)

6

5
6
4

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver

Passiver
Egenkapital (funktion 9.91-9.99)
Hensatte forpligtigelser (funktion 9.90)

F ortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld
*G runde og bygninger er pr. 1.1.2 0 10 delt i hver s in kategori

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

Omkostningsbaseret

balance
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Kommentarer til omkostningsbalancen
Hensatte forpligtigelser:

Formålet med balancen er at vise kommunens
aktiver og passiver opgjort ultimo året for både
regnskabsåret og året før. Passiverne er summen af egenkapital og forpligtigelser.

Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende
tjenestemandspensioner og åremålsansættelser. Kommunens forpligtigelser er fra 2014
til 2015 steget med ca. 3,6 mio. kr. på grund
af stigende tjenestemandsforpligtigelser. Herudover er der afsat 5 mio. kr. til eventuelt tab i
forbindelse med en verserende retssag. Der er
foretaget en aktuarberegning pr. 31. december
2012. Aktuarberegning skal foretages hvert 5.
år.

Der er sket en samlet afgang i aktiver og passiver fra 2014 til 2015 på ca. 91 mio. kr. fra 3.552
til 3.461 mio. kr.

Materielle anlægsaktiver:
Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er faldet med 76,4 mio. kr., hvilket primært
skyldes afskrivning på bygninger

Gældsforpligtigelser:
De samlede gældsforpligtigelser er faldet med
1,2 mio. kr.

Finansielle anlægsaktiver:
De finansielle anlægsaktiver er steget med 72,2
mio. kr.

Egenkapitalen:
Egenkapitalen er faldet fra 1.379,1 mio. kr. i
2014 til 1.285,6 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til
et fald på ca. 93,6 mio. kr.

Omsætningsaktiver:
Omsætningsaktiver er faldet med 80,8 mio. kr.
Den likvide kassebeholdning er faldet med ca.
64 mio. kr. og tilgodehavender er faldet med 16
mio. kr.

Omkostningsbaseret

balance
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Noter til regnskabet
Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse
Note 1 Indtægter
Beløb i mio. kr.
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Anden skat
Grundskyld
Dækningsafgift
Øvrige skatter
Skatter i alt

2013

2014

2015

-1.956,0
-24,7
-1,6
-205,0
-5,7
0,0

-1.987,5
-24,9
-1,8
-222,8
-5,8
0,0

-2.009,6
-26,3
-2,5
-228,9
-6,0
0,0

-2.193,0

Generelle tilskud
Refusion af købsmoms
Tilskud og udligning i alt
Indtægter i alt

-2.242,8 -2.273,3

-91,3
0,1

-69,4
1,0

-35,5
-6,3

-91,3

-68,3

-41,8

-2.284,2

-2.311,2 -2.315,1

F ortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2015
en uændret udskrivningsprocent for den kommunale indkomstskat på 25,7 procent og en
grundskyldpromille på 23,98. Det blev samtidig besluttet at budgettere på baggrund af det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten indbragte 2009,6 mio. kr. i 2015.

Egedal Kommune har totalt modtaget 35,5 mio.
kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til
den kommunale udligning 127,7 mio. kr., mens
der er modtaget 84,1 mio. kr. i statstilskud –
inkl. reguleringer. Udligning af selskabsskat har
bibragt 8,8 mio. kr., mens udligning vedrørende
udlændinge har kostet netto 7,5 mio. kr. Der er
i 2015 betalt 5,4 mio. kr. i bidrag til regionen
og et bidrag på 4,3 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske
vanskeligheder.

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden
skat og dækningsafgift har udgjort 26,3 mio.
kr. Det svarer stort set til samme niveau som
indtægterne indbragte i 2013 og 2014 regnskaberne.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud har udgjort
4,1 mio. kr., generelt løft af ældreplejen 4,2
mio. kr., styrket løft af ældreplejen 5,6 mio. kr.
og tilskud vedrørende folkeskoler 1,1 mio. kr.

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E,
populært kaldet forskerskatten, samt skat af
dødsboer og har udgjort 2,5 mio. kr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
har for Egedal Kommune udgjort 14,9 mio. kr.
mens bidrag til andre kommuner med høj andel
af borgere med sociale problemer har udgjort

Grundskyld indbragte 228,9 mio. kr., hvilket er
6,1 mere end i 2014.

2,7 mio. kr.

Noter

til regnskabet
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Note 2 Finansielle poster
Beløb i mio. kr.

2013

2014

2015

Likvide beholdninger
Forsyningsvirksomheder
Kortfristede tilgodehavender
Langfristede tilgodehavender
Kursgevinster

-0,1
-0,2
0,7
-26,7
-3,0

-0,2
0,0
0,4
-35,4
-2,4

0,2
0,0
0,0
-19,1
-0,4

Renteindtægter i alt

-29,3

-37,7

-19,3

Forsyningsvirksomheder
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Kurstab

0,3
0,0
12,9
11,4

0,3
0,0
13,7
2,8

0,1
0,0
11,5
0,8

Renteudgifter i alt

24,5

17,0

12,4

Netto rente

-4,8

-20,7

-6,9

F ortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

De samlede renteindtægter for 2015 udgør i alt
19,3 mio. kr. Størstedelen af renteindtægterne
kommer fra forrentning af SOLT kapitalen, som
i 2015 har givet et afkast på 16,8 mio. kr.

gået vedrørende en række skoler i Stenløse og
Ølstykke. SOLT er nærmere beskrevet under
beretninger.
De samlede renteudgifter for 2015 udgør 12,4
mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter af kommunens lån.

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”.
Det omfatter aftaler Egedal Kommune har ind-

Noter

til regnskabet
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Noter til finansieringsoversigten
Tabel 3 Lån
Beløb i mio. kr.

2013

2014

2015

Skoler
Forsyningsvirksomheder
Ejendomsskatter
Fremrykning af anlægsopgaver
Dispensationer
Bloktilskudsfordelt lånepulje
Lån kvalitetsfondsprojekter
Låneomlægning
Regulering af låneramme vedr. forrige år
Solcelleanlæg
Vejbelysning
Lån til energianlæg
Energibesparende foranstaltninger
Flygtningeboliger

0,0
29,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,4
0,0
13,9
0,0
18,1
2
0

0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,5
0,9
20,2
3,4
10,9
0

0
0
7,2
0
0
0
0
0
0
0
18,2
2,6
5,4
5,1

Låneramme i alt

66,6

37,6

38,5

Optagne lån i alt

69,1

38,5

38,5

Låneramme til:

F ortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Der er i løbet af 2014 optaget lån for 0,9 mio.
kr. mere end kommunens låneramme giver

mulighed for, hvorfor der i 2015 er foretaget et
ekstraordinært afdrag på 0,9 mio. kr.

Der er i 2015 optaget aconto lån på følgende områder (mio. kr.):
Lån til energianlæg
Energibesparende foranstaltninger
Lån til betaling af ejendomsskatter
Lån til etablering af flygtningeboliger
Lån til vejbelysning

-2,6
-5,4
-7,2
-5,1
-18,2

I alt

-38,5

Der er i 2015 optaget lån for 38,5 mio. kr. Årets
låneberettigede udgifter udgjorde i 2015 i alt

36,8 mio. kr., hvorfor der er optaget lån for 1,7
mio. kr. for meget. Dette reguleres i 2016.

Note 4 Likvide aktiver
Beløb i mio. kr.

2013

2014

2015

Kontante beholdninger
Indestående i pengeinstitutter m.v.
Realkreditobligationer
Statsobligationer

0,5
283,1
0,0
0,0

0,5
104,4
93,5
0,0

0,5
40,9
91,9
0,0

283,6

198,5

133,3

Likvide aktiver i alt
F ortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Den likvide beholdning er faldet fra 2014 til 2015
med 65,2 mio. kr. Årsagen er dels stigende

Noter

til regnskabet

driftsudgifter samt planlagt restfinansiering af
byggeri vedrørende rådhus og sundhedscenter.
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Noter til den omkostningsbaserede balance
Note 5 Kortfristede tilgodehavender
Beløb i mio. kr.

2013

2014

2015

Refusionstilgodehavender
Andre tilgodehavender hos staten
Tilgodehavender i betalingskontrol
Andre tilgodehavender
Mellemregninger med foregående og følgende år
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

43,8
0,1
39,9
0,2
-50,9
1,2

45,2
0,0
31,5
9,1
-13,0
1,5

36,7
0,0
27,0
1,3
-6,6
0,0

Kortfristede tilgodehavender i alt

34,3

74,3

58,5

F ortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra
2014 til 2015 faldet med 17,8 mio. kr.

variere relativt meget. Mellemregninger mellem
årene varierer relativt meget i 2014 og 2015
sammenlignet med 2013. Dette skyldes ændrede konteringsregler.

Saldoen på kortfristede tilgodehavender er et
øjebliks billede ultimo regnskabsåret som kan

Note 6 Langfristede tilgodehavender
Beløb i mio. kr.

2013

2014

2015

Pantebreve
Aktier og andelsbeviser
Tilgodehavender hos grundejere
Udlån til beboerindskudslån
Andre langfristede tilgodehavender
Deponerede beløb

1,1
628,0
1,2
8,4
147,5
760,1

1,0
608,9
1,1
8,6
155,1
657,8

1,2
621,5
1,1
9,2
162,3
695,3

1.546,2

1.432,5

1.497,7

Langfristede tilgodehavender i alt
F ortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Langfristede tilgodehavender er fra 2014 til 2015
steget med i alt 65,2 mio. kr.

Noter

til regnskabet

Stigningen vedrører deponerede beløb med
37,5 mio. kr. samt aktier og andelsbeviser med
12,6 mio. kr.
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Note 7 Hensatte forpligtigelser
Beløb i mio. kr.
Pensionsforpligtigelser
Åremåls ansættelser
Hensat til retssager
I alt funktion 9.90
Skyldige feriepenge
Forventede tab på tilgodehavender
Hensatte forpligtelser i alt

2013

2014

2015

-334,6
-4,6
0,0

-343,6
-3,8
0,0

-345,1
-3,4
-2,5

-339,2

-347,4

-351,0

-183,8
-0,6

-182,2
0,0

-175,4
0,0

-523,6

-529,6

-526,4

F ortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser et
fald på 3,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Faldet
skyldes et fald i skyldige feriepenge samt ny
hensættelse vedrørende verserende retssager.

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

Note 8 Kortfristet gæld
Beløb i mio. kr.
Anden gæld
Kirkelige skatter og afgifter
Skyldige feriepenge
Anden kortfristet gæld
Mellemregningskonti
Selvejende institutioner
Kortfristet gæld i alt

2013

2014

2015

-5,8
0,0
-183,8
-128,0
10,5
0,0

-5,9
0,0
-182,2
-138,9
-53,5
0,0

-6,5
0,0
-175,4
-112,6
-64,5
0,0

-307,1

-380,4

-359,0

F ortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Kommunens kortfristede gæld er faldet med
21,4 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Anden kortfristet gæld er faldet med 26,3 mio.
kr. Anden kortfristet gæld er gæld til kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser.

Note 9 Langfristet gæld
Beløb i mio. kr.
Selvejende institutioner
Realkredit
Kommunekredit
Pengeinstitutter
Ældreboliger
Finansielt leasede aktiver
Langfristet gæld i alt

2013

2014

2015

0,0
-1,4
-505,5
-2,1
-76,7
-983,5

0,0
-1,3
-491,2
-1,7
-73,3
-871,7

0,0
-1,3
-503,8
-1,2
-70,3
-873,6

-1.569,2

-1.439,1

-1.450,2

F ortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Den samlede langfristede gæld er i 2015 steget
med 11,1 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsa-

Noter

til regnskabet

geligt at låneoptagelse for såvel 2014 og 2015
med i alt 77,0 mio. kr. er foretaget i 2015.
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Note 10 Udvikling i egenkapitalen
Beløb i mio. kr.
Modpost takstfinansierede aktiver
Modpost selvejende institutioner aktiver
Modpost skattefinansierede aktiver
Reserveopskrivninger
Balancekonto finansielle aktiver/passiver
Udvikling i egenkapitalen i alt

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Fra 2014 til 2015 er egenkapitalen
faldet med 87,1 mio. kr.

2013

2014

2015

-11,0
-3,5
-1773,6
0,0
390,1

-11,0
-3,5
-1866,8
0,0
502,2

-11,0
-3,5
-1783,9
0,0
506,4

-1.398,0

-1.379,1

-1.292,0

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til omkostningsbaseret balancen pr. 31.12.2015.

Note 11 Garanti forpligtigelser
Beløb i mio. kr.
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
I alt

2013

2014

2015

-570

-1324

-1.944

-570,0

-1324,0

-1.944

F ortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelser, som kommunen har godkendt, og som det fremgår af tabel-

Noter

til regnskabet

len, har disse forpligtigelser været svingende
de seneste år.
I ”Bilag til Årsrapport” er forpligtigelserne specificeret.
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Driftsudgifter fordelt efter art
Driftsudgifter fordelt efter art
Beløb i 1.000 kr.

2013

2014

2015

Lønninger

1.154.216

1.207.747

1.226.585

Køb af varer og tjenesteydelser

493.572

567.384

558.050

Betaling til staten, regioner og kommuner

510.762

484.698

454.358

Overførsel til personer

419.974

400.840

427.648

Tjenestemandspensioner

19.610

17.725

18.268

Øvrige tilskud og overførsler

38.994

36.737

37.345

2.637.128

2.715.131

2.722.253

-225.319

-190.479

-140.029

-2.514

-5.078

-1.689

-154.885

-133.945

-153.137

-2.284.238

-2.312.198

-2.308.753

-4.773

-20.661

-6.948

-182.066

-189.774

-172.158

Nettoudgifter
Betaling fra stat, region og kommuner
Finansforskydninger (puljemidler)
Statsrefusion
Skatter og tilskud
Finansudgifter og indtægter
Andre indtægter
Nettoindtægter

-2.853.795 -2.852.134 -2.782.714

Årets udgiftsbaserede resultat

-216.666

-137.003

-60.460

F ortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Betaling til og fra stat, regioner
og kommuner

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne
viser, hvordan kommunens samlede udgifter
fordeler sig på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner
og kommuner, tjenestemandspensioner, øvrige
tilskud og overførsler samt indtægter både i
form af skatter og tilskud, refusion og øvrige
indtægter.

Betalinger til stat, region og kommuner er fra
2014 til 2015 faldet med ca. 30,3 mio. kr. mens
der fra 2013 til 2015 er sket et fald på ca. 56,4
mio. kr.

Overførsel til personer

Lønninger

Udgifterne hertil er steget med ca. 26,8 mio.
fra 2014 til 2015.

De samlede lønninger er fra 2014 til 2015 faldet
ca. 76,5 mio. kr. hvilket er grundet i et fald i det
faktiske antal personale forbrug på ca. 50 fuldtidsstillinger, se endvidere personaleoversigten.

Tjenestemandspensioner
Udgifterne er i 2015 steget med 0,5 mio. kr. i
forhold til regnskabet i 2014. Der er i året indtægtsført 12 måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab.

Køb af varer og tjenesteydelser
Der er fra 2014 til 2015 sket et fald i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 9,3 mio. kr.

Driftsudgifter

fordelt efter art
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Øvrige tilskud og overførsler

Skatter og tilskud

Forbruget er steget med 0,6 mio. kr.

Der er fra 2014 til 2015 sket et fald i skatter og
tilskud på 3,3 mio. kr.

Finansforskydninger (puljemidler)

Finansudgifter og indtægter

Puljemidler er faldet med 3,4 mio. kr. i 2015

Samlet set er indtægterne 13,5 mio. kr. lavere i
2015 end i 2014.

Statsrefusion
Der har i 2015 været en stigning i statsrefusioner på 19,2 mio. kr.

Andre indtægter
Indtægterne er faldet med med ca. 17,6 mio.
kr. fra 2014 til 2015.

Driftsudgifter

fordelt efter art
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Anlægsoversigt
Tabel 1 Oversigt over materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.
Aktiver
Tekniske Inventar
Aktiver til
Øvrige skattefinansierede og
Grunde Bygninger
I alt
under
anlæg
m.v.
videresalg
selvejende institutioner
udførelse
Bogført værdi pr. 1.1.2015
387,2
950,2
38,7
4,5
414,5
86,1
1.881,3
Tilgang
0,0
0,0
7,2
1,7
0,0
0,0
9,0
Afgang
-5,0
-1,1
-1,6
0,0
0,0
-0,4
-8,1
I alt før ned-, op- og afskrivninger 382,3
949,1
44,4
6,2
414,5
85,7
1.882,2
Ned- og afskrivninger i 2015
Årets afskrivninger
0,0
-66,3
-6,1
-0,7
-10,6
0,0
-83,8
Årets nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Årets opskrivninger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I alt
0,0
-66,3
-6,1
-0,7
-10,6
0,0
-83,8
R e g n s k a bs m æ s s ig v æ r d i pr . 3 1. 12 . 2 0 15
382,3
882,8
38,3
5,5
403,9
85,7
1.798,4

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2015 i alt 1.798,4
mio. kr.

Når der bliver aflagt byggeregnskab for det nye
rådhus og sundhedscenter vil de to igangværende projekter vedrørende rådhuset og sundhedscenteret blive udlignet. Derefter vil rådhuset og sundhedscenteret blive oprettet som nye
aktiver.

Den bogførte værdi er således efter afskrivninger 82,9 mio. kr. lavere end værdien ultimo
2014.

I årets afgange indgår salget af det tidligere
rådhus i Smørum.

Anlægsoversigt
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Beretninger

Beretninger
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Center for Borgerservice
Præsentation af centeret
Center for Borgerservice er borgerens indgang
til Egedal kommune og består af tre afdelinger
Sekretariatet, Den Tværfaglige Myndighed og
Borgertorv/Bibliotekerne.

riets tildeling af flygtninge, der er omfattet af
integrationsloven.

Sekretariatet er en stabsfunktion under Centerchefen og forestår budget/regnskab, juridisk bistand, sekretariatsopgaver for ledelsen,
opkrævning, administration af borgere med
særligt behov, understøtter boligvisitering af
almene boliger 25 % og visitering af ældre boliger, interne projekter m.m.

Center for Borgerservice er sammensat af ydelser, som alle er rettet mod borgeren for straksafklaring - såvel telefonisk, personligt eller digitalt. Center for Borgerservice er organisatorisk
delt op i følgende områder:

I Borgetorv/biblioteker kan man få løst en række
serviceopgaver, som f.eks. udstedelse af pas
og kørekort, kropsbårne hjælpemidler, folkeregister, boliglån til almene boliger m.m. Borgertorvet er indgangen for borgere som kommer
og har flere udfordringer - bl.a. også via borgerkoordinatoren. Her udover består området
af Egedal bibliotekerne, som er fysisk placeret i
Stenløse, Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse. Stenløse bibliotek er et nyt
bibliotek, som er oprettet i Stenløse kulturhus,
på det gamle rådhus, i maj 2015.

Borgertorvet er borgerens indgang til kommunen. Enheden varetager opgaver, hvor borgeren
enten får en straks-afklaring eller tilbydes ydelser, som bestilles og skal behandles, hvor andre
udfører.

Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser
om tilbud af ydelser efter Service- og Sundhedsloven til borgere i alle aldre – hovedsageligt ældre. Den Tværfaglige Myndighed varetager endvidere udbetaling af sygedagpenge,
kontanthjælp – herunder integrationsydelser
og personlige tillæg til pensionister. Endvidere
forestår Den Tværfaglige Myndighed den overordnet integration i forbindelse med ministe-

Alle bibliotekerne i Egedal er nu ”åbne” biblioteker, som vil sige, at man som borger har
adgang til biblioteket uden der er personale
tilstede i ydertiderne samt om søndagen. Dette
er gældende for Smørum, Ølstykke og Stenløse
biblioteker. Ganløse bibliotek er selvbetjenings
bibliotek, hvor der ikke er noget personale.

Center

for

Borgerservice

Beretning

Borgertorv/biblioteker

Biblioteker og Borgertorv har i 2015, arbejdet
med at definere borgerservice på Bibliotekerne,
og der arbejdes videre med dette i 2016. Det
har medført, at der i perioder er mulighed for,
at få udstedt pas på f.eks. Smørum Bibliotek eller andre steder på udvalgte lørdage.

Ud over biblioteksdrift, f.eks. udlån af bøger og
andet, er bibliotekerne en form for fremskudt
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borgerservice, hvor borgerne blandt andet kan
få oprettet NEM- ID, hjælp til formidling og
brug af offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger. Biblioteket er endvidere kendetegnet som et uformelt rum, hvor borgeren kan
vælge enten blot, at være til stede eller deltage
i bibliotekernes mangeartede foredrags- og
undervisnings-tilbud.

I 2015 har året været præget af stigende tilgang af borgere, og Den Tværfaglige myndighed har været præget af rigtig mange projekter
som fortsætter i 2016. Blandt andet samarbejdet med Center for Sundhed og Omsorg ” Det
gode
hverdagsliv”, som er et projekt der ser på borgerens ressourcer, om hvordan man fortsat kan
være aktiv og tage ansvar for eget liv, efter et
hårdt sygdomsforløb.

I maj 2015 slog Egedal Kommune dørene op for
et nyt bibliotek i det nye Kulturhus i Stenløse
som er placeret i det gamle rådhus.

Integration

Borgertorv og Biblioteker har ansvar for Egedal
kommunes hjemmeside og Bibliotekernes hjemmeside. Hjemmesiderne skal sikre, at man som
borger i Egedal Kommune har en let tilgængelig
adgang til information og selvbetjening samt en
digital indgang til Egedal kommune. Samtidig
sikres, at de løsninger Egedal Kommune stiller
til rådighed, er dem borgerne ønsker at bruge
igen.

Integrationsområdet har i 2015 været præget
af situationen ude i verden. Egedal Kommune
har i 2015 modtaget 144 flygtninge, uden familiesammenføring. Egedal kommune har
igangsat opsætning af pavilloner, samt fået
taget flere kommunale bygninger i brug, for at
kunne løfte opgaven omkring boligplacering af
de modtagne flygtninge. På trods af det store
antal er det lykkedes Egedal Kommune, at sikre
en god og effektiv integration af både børn og
voksne.

Fra primo 2016, er Egedal kommune også på
Facebook og Bibliotekerne har som selvstændig
institution været på Facebook siden 2014.

Kontanthjælp

Den Tværfaglige Myndighed

I 2015 har kontanthjælpsområdet været præget
af det stigende antal flygtninge. Dette er klaret
indenfor den nuværende normering.

Visitation af hjælpemidler, genoptræning,
pleje og omsorg m.m.
Områderne betjener i dag borgere, der har behov for kompenserende støtte enten grundet
alderdom eller handicap. Enhederne visiterer
ydelser til den enkelte borger - hovedsageligt
ældre. Enheden forvalter borgerens ret til valget mellem offentlige og private leverandører.
Endvidere arbejdes med rehabilitering i forhold
til, at borgere efter længerevarende eller alvorlige sygdomsforløb i videst muligt omfang bliver
i stand til at klare sig selv.

Center

for

Borgerservice
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Budgetafvigelser
Tabel 1 Center for Borgerservices økonomi 2015 fordelt på funktioner
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. Opr.
fht. kor.
Budget
Budget

Beboelse

86

1.234

1.004

918

-230

Driftssikring af boligbyggeri

47

47

488

441

441

Specialpædagogisk bistand til voksne

187

787

787

600

0

Sundhedsudgifter

751

840

806

55

-34

0

0

0

0

0

693

1.293

1.306

613

13

27.296

33.751

35.459

8.164

1.708

673

970

984

311

15

15.782

16.030

15.503

-279

-527

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved
pasning af handicappede, alvorlig syge og døende
i eget hjem

1.182

1.533

1.531

348

-2

Rådgivning og rådgivnings-institutioner

2.487

5.024

4.472

1.985

-552

660

2.460

3.193

2.533

733

0

0

0

0

0

Indtægter fra den centrale refusion
Forebyggende foranstaltninger
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og
befordring

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationspro-grammet
Repatriering

2.397

2.397

2.347

-50

-50

Førtidspension med 50 pct. kommunal
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før
1. januar 2003

10.295

9.545

10.187

-108

642

Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilkendt efter regler gældende
før 1. januar 2003

17.715

16.215

16.312

-1.403

97

Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilkendt efter regler gældende
fra 1. januar 2003

58.619

58.363

57.535

-1.083

-827

-144

Personlige tillæg m.v.

-79

-79

-222

-144

1.433

1.300

1.227

-206

-73

741

873

1.113

373

240

Boligydelser til pensionister - kommunal
medfinansiering

9.654

9.654

9.851

196

196

Boligsikring - kommunal medfinansiering

Sygedagpenge
Sociale mål
Kontant- og uddannelseshjælp

9.565

9.565

8.973

-592

-592

Øvrige sociale formål
Sekretariat og forvaltninger

23
40.310

23
40.804

2
43.342

-21
3.032

-21
2.538

Folkebiblioteker

16.897

17.326

17.217

320

-110

-84

-84

-72

12

12

217.331

229.874

233.346

16.015

3.472

Servicejob
Centerets bevilling i alt
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Tabel 2 Center for Borgerservices økonomi 2015 fordelt på rammer
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

1. Social og Sundhedsudvalget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

200.518

212.631

216.201

15.683

3.570

26.408

13.279

14.730

-11.678

1.451

109.757

110.936

110.045

288

-891

54.369

70.896

74.663

20.294

3.767

9.984

17.521

16.764

6.780

-757

2. Kultur og Erhvervsudvalget

16.813

17.243

17.145

332

-98

Bibliotekerne i Egedal

16.813

17.243

17.145

332

-98

217.331

229.874

233.346

16.015

3.472

Sekretariat
Borgerkontakt
Den tværfaglige myndighed
Borgertorvet

Centerets bevilling i alt

Merudgifterne til drift udgør 0,885 mio.kr. skyldes blandt andet temadage samt udgifter til
kursus- og kompetencemidler i forbindelse med
reorganiseringen af centeret. Regnskabet viser
merindtægter på 0,503 mio. kr. hvilket skyldes
gebyrer/indtægter for sundhedskort og rykkergebyrer.

Regnskabet for Center for Borgerservice udgør
233,346 mio.kr. I forhold til det oprindelige
budget er det 16,015 mio. kr. i merforbrug, og i
forhold til det korrigerede budget er det 3,472
mio.kr. i merforbrug
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for
12,543 mio.kr.

Konsekvens budget 2016

Generelt

Konsekvensen af afvigelserne på løn og drift er
beregnet til at udgøre merudgifter på hhv. 1,1
mio.kr. og 0,542 mio. kr. Heraf indgår merudgifter på løn 0,738 mio.kr. og 0,460 mio.kr. fra
Den Tværfaglige Myndigheds ramme. Merindtægter på gebyrer forventes at udgøre -0,631
mio.kr. Det vil betyde en netto merudgift i 2016
på 1,011 mio. kr. Af de 1,1 mio.kr. udgør 1,4
mio.kr. effektiviseringsgevinster som endnu
ikke er udmøntet. Disse vil blive fordelt på alle
centerets rammer i 2016.

Der er i forbindelse med omorganisering i Centeret omplaceret følgende bevillinger i mellem
rammerne.
Fra sekretariatet er der omplaceret lønbudget
på netto -14,3 mio.kr.
Til Bibliotek og Borgertorv er det netto omplaceret lønbudget på 7,437 mio.kr.
Til Den Tværfaglige myndighed er der netto
omplaceret løn for 6,863 mio.kr.

Borgerkontakt

Sekretariat og ledelse

Regnskabet for Borgerkontakt udgør 110,0 mio.
kr. Forskellen mellem det oprindelige budget
på 109,8 mio. kr. og det korrigerede budget på
110,9 mio.kr. er på 1,1 mio.kr. Budgettet er
opjusteret med tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.
til udgifter for midlertidige flygtningeboliger på
integrationsområdet og til merudgifter til hjælpemiddeldepotet. Tillægsbevillingen blev delvis
finansieret af mindre udgifter til førtidspensioner på 2,6 mio. kr.

Regnskabet for Sekretariat og ledelse udgør
14,7 mio.kr. Forskellen mellem det oprindelige
budget på 26,4 mio.kr. og det korrigerede budget på 13,3 mio.kr. er på 13,2 mio.kr.
Den primære årsag til forskellen skyldes omorganiseringen i centeret, jf. ovenstående.
I forhold til det korrigerede budget er der et
merforbrug på 1,451 mio.kr. som dels skyldes
lønmerforbrug på 0,656 mio.kr.
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Den Tværfaglige Myndighed

I forhold til det korrigerede budget er der et
netto mindre forbrug -0,891 mio.kr. fordelt med
mindreudgifter på drift på -1,341 mio.kr. og
mindre indtægter på 0,450 mio.kr.

Regnskabet for Den Tværfaglige Myndighed udgør 74,7 mio.kr. Det oprindelige budget udgør
54,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 70,9
mio.kr. en forskel på 16,5 mio.kr.

Afvigelsen på driftsudgifterne skyldes især
pensionsområdet, hvor særligt udfasningen af
de gamle pensionsområder har været større
end forventet. Herudover er der merudgifter til
mellemkommunale betalinger på køb på 1,281
mio.kr. der delvis modsvares af merindtægter
på salg på 0,257 mio.kr.

Èn af årsagerne til forskellen i det oprindelige
og det korrigerede budget skyldes omorganiseringen i centeret, hvor der er tilført lønmidler
på 6,9 mio.kr. Disse midler er finansieret af
rammen vedr. Sekretariat og ledelse. De øvrige
budgettilpasninger vedr. tillægsbevillinger til:

Konsekvens budget 2016.

Yderligere lønudgifter på 2,0 mio.kr. – heraf er
1,0 mio.kr. finansieret af sekretariat og ledelse.

Budgettet for 2016 til integrationsområdet er
baseret på udmeldinger fra Udlændingestyrelsen i august 2015. Denne prognose vil grundet
det pres der er på området, og udgifterne forventes derfor at være stigende, hvorfor området vil blive fulgt nøje.

Special pædagogisk bistand til voksne 0,6 mio.
kr.
Forebyggende foranstaltninger til børn og unge
på 0,6 mio.kr.
BPA § 96 – Borgerstyret personlig assistance
på 5,7 mio. kr.

Udviklingen i antal førtidspensionister vil i samarbejde med Udbetaling Danmark blive fulgt.
Tendensen kan jf. regnskabsresultatet være
en hurtigere udfasning af de gamle pensionsområder end budgetlagt, hvilket kan medfører
mindre udgifter til området. Der er beregnet en
gennemsnitlig ydelse pr. førtidspensionist på
88.136 kr. pr. år.

Afløsning og aflastning i eget hjem § 84 på 0,2
mio. kr.
Kommunikationscenter mm. 0,2 mio. kr.
Plejevederlag til pasning af døende på 0,4 mio. kr.
Integrationsudgifter på netto 1,8 mio.kr.
Regnskabsafvigelsen på netto ca. 3,8 mio.kr.,
består af merudgifter på 5,4 mio.kr. der delvis
opvejes af merindtægter på ca. 1,6 mio.kr.
Merudgifterne i forhold til det korrigerede budget skyldes:
Administrativ løn, merudgifter på 0,738 mio. kr.
Herudover har der været merudgifter til drift jf.
nedenstående:
●● Undervisning og gennemførsel af ”projekt
Bedre Afgørelse” med udgift til ekstern
konsulent 0,350 mio. kr.
●● Afholdelse af temadage i DTM i forbindelse
med organisationsændring pr. 1. maj 2015
0,145 mio. kr.
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Hjælp til personlig pleje
og praktisk hjælp

I forbindelse med overførselssagen vil der
yderligere blive søgt om udmøntning af indkøbseffektivi-seringer vedr. tøjvask for visiterede hjemmeboende på 80.000 kr.

Det samlede regnskabsresultat til personlig
pleje og praktisk hjælp, udgør 44,0 mio.kr. og
er 1,844 mio.kr. større end korrigeret budget.

Bibliotek og borgertorv

Der har været merudgifter på netto 1,970 mio.
kr. til betaling til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. I mange år har
området været underbudgetteret og i forbindelse med genkvalificering af budgettet, blev
budgetstyringsmetoden ”Halsnæs Modellen”
benyttet i samarbejde med Center for Administrativ Service. Metoden tager udgangspunkt
i at borgere i en bestemt aldersgruppe udgør
en bestemt udgift (mængde og pris). På trods
af implementering af denne budgetstyringsmetode har der været et merforbrug på området,
hvilket bl.a. skyldes afregning af 13 måneder.

Regnskabet for Bibliotek og borgertorv udgør
33,9 mio.kr. Det oprindelige budget udgør 26,8
mio. kr. Det korrigerede budget udgør 34,8
mio.kr. Forskellen mellem det oprindelige og
det korrigerede budget er 8,0 mio.kr. hvilket
primært skyldes omorganisering i centeret hvor
der er tilført lønbudget på 7,5 mio.kr. og givet
tillægsbevillinger vedr. etablering af Biblioteket i
Stenløse Kulturhus på 0,4 mio.kr.
Regnskabet viser en mindre udgift på -0,855
mio. kr. som vedrører Borgertorvets drift. Mindre udgiften svarer stort set til demografipuljen
der er på 0,717 mio.kr. Demografipuljen er nulstillet i 2016.

Desuden udgør 0,752 mio.kr. merudgifter for
tilskud til ansættelse af hjælpere til personer
med nedsat funktionsevne § 96.

I forbindelse med overførselssagen skal der
yderligere udmøntes indkøbseffektiviseringer
på ortopædisk fodtøj på 87.500 kr.

På integrationsområdet har der været en netto
merudgift på 0,732 mio. kr. som følge af ophold
på hotel.
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for

Borgerservice

51

Årsrapport 2015

Jobcenteret
Kort præsentation af centeret

Det er Jobcenterets kerneopgave at hjælpe
borgere, der har svært ved at få fodfæste på
arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder ved at bevare tilknytningen eksempelvis i
tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og
individuelt tilrettelagt for at minimere vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats, som sker med udgangspunkt i følgende love:
●● Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
●● Lov om aktiv socialpolitik
●● Lov om sygedagpenge

Virksomheder, som søger arbejdskraft eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse,
kan søge om hjælp hertil. Jobcenteret opsøger
virksomheder for at sikre en arbejdsplads til
borgere, der på grund af fysiske eller psykiske
handicap har vanskeligt ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

●● Lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v.
●● Lov om integration af udlændinge i Danmark
●● Lov om danskuddannelse

Jobcenteret
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Beretning
Ledighed

Fleksjobområdet

Lavkonjunkturen, der for alvor slog igennem i
Egedal Kommune i løbet af 2009, og som prægede arbejdsmarkedet frem til 2013, har sluppet sit tag i 2015. Således udgjorde ledigheden
2,6 procent i oktober 2015 sammenlignet med
en ledighedsprocent på 2,9 procent i december
2014 og 3,5 procent i december 2013.

I 2015 har Jobcenteret styrket indsatsen over
for de ledige fleksjobvisiterede borgere i form
af ansættelse af mere personale. I forbindelse
med opnormeringen på området er der igangsat en række initiativer på ledighedsydelsesområdet.

Rehabiliteringsteamet

En sammenligning af bruttoledigheden i Egedal
Kommune med ledigheden i Region Hovedstaden viser, at Egedal Kommune fortsat har en
relativt lav ledighed. Bruttoledigheds-procenten
i kommunen ligger med 2,6 procent således 1,9
procentpoint lavere end ledighedsprocenten på
4,5 procent i Region Hovedstadens under et.

Arbejdet i Rehabiliteringsteamet evalueres og
styrkes fortsat. I forbindelse med rehabiliteringsindsatsen er der fokus på, at kommunerne
arbejder langt mere tværfagligt og dermed udfordrer den traditionelle silo-tænkning imellem
faggrupper. Der er flere vigtige forudsætninger
for at kunne høste gevinster af en fremrykket
rehabiliteringsindsats. Eksempelvis skal det
være muligt at sætte ind så tidligt som muligt
med indsatsen for at forebygge langvarig offentlig forsørgelse.

Integrationsområdet
Jobcenter Egedal har særligt fokus på integrationsområdet i 2016 grundet stigningen i kvoten
af flygtninge, som Egedal Kommune hvert år
modtager. Således er Egedal Kommunes kommunekvote steget fra 43 personer i 2014 til 134
personer i 2015. I 2016 udgør Egedal Kommunes kvote 177 personer svarende til en firedobling i forhold til 2014. For at håndtere den øgede arbejdsbyrde på området har Byrådet i 2015
bevilget opnormeringer svarende til to årsværk
for en treårig periode.

Jobcenter Egedal har særligt fokus på en tidlig
og tværgående indsats og har i denne forbindelse erfaret, at behandlingstiderne i sundhedsvæsenet spiller en væsentlig rolle i forhold til
at sikre en fremrykning af indsatsen. Endvidere
har Jobcenter Egedal haft fokus på kvaliteten
og indholdet af de bevilgede ressourceforløb
med borgeren i centrum.

Beskæftigelsesreformens 2. del

Virksomhedsindsatsen

I 2015 er der sket en række ændringer i indsatsen for de forsikrede ledige som følge af implementeringen af Beskæftigelsesreformens 2.
del. Reformen har medført en række ændringer
på A-dagpengeområdet. Samtaleintensiteten
med de ledige er blevet øget, således at der
fra 1. juli 2015 gennemføres samtaler med de
ledige hver måned i det første halve år af ledighedsperioden i stedet for hver tredje måned.
Herudover deltager A-kasserne i den 5. eller 6.
samtale og i en samtale efter 16 måneders ledighed.

Jobcenter Egedals strategi for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er
jobcentrenes hovedopgave at få de ledige i
job – og at dette samtidig er den bedste service, som jobcenteret kan yde over for virksomhederne. Jobcenter Egedal prioriterer den
virksomhedsrettede service højt og er en aktiv
medspiller i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Målet er at sikre det rette match
mellem den ledige og virksomheden.

Jobcenteret
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På grund af de ændrede konjunkturer på arbejdsmarkedet har der i 2015 været stigende
udfordringer med at formidle kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher. Der sker
derfor en høj grad af overlevering af de ledige
stillinger, som Jobcenteret ikke selv kan besætte, på tværs af de omkringliggende kommuner
og A-kasser. Der er således tale om et tværgående samarbejde i praksis mellem Jobcentrene
i og omkring København.

at styrke jobcentrenes generelle virksomhedsservice og øge samarbejdsgraden med virksomhederne.

Nøgletal
Jobcenter Egedal har oplevet en stor gennemstrømning af borgere henover året. Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der var i
kontakt med Jobcenteret igennem 2014. Tabellen, der er opdelt på målgrupper, afslører at
små 6.000 borgere var i berøring med Jobcenter Egedal i løbet af året.

Jobcenter Egedal har i 2015 deltaget i flere
virksomhedskampagner, der har haft til formål

Figur 1: Antal borgere i Jobcenter Egedal i 2014:
Jobcenter Egedals kunder i 2014
Forsikrede ledige
Særlig uddannelsesydelse

Berørte borgere

Fuldtid

Antal

Procent

Antal

Procent

1.602

27,2

504

25,7

81

1,4

20

1,0

Arbejdsmarkedsydelse

130

2,2

40

2,0

Kontanthjælp

527

9,0

344

17,6

Uddannelseshjælp

302

5,1

114

5,8

2.693

45,8

515

26,3

Revalidering

Sygedagpenge

24

0,4

17

0,9

Ressourceforløb

14

0,2

7

0,4

Fleksjob

344

5,8

303

15,5

Ledighedsydelse

164

2,8

96

4,9

5.881

100,0

1960

100,0

I alt*

* I opgørelsen tælles borgere med for hver ydelse, de har modtaget – hvorfor antallet af unikke borgere overvurderes.
Kilde: Jobindsats.dk. Tallene er fra 2014, idet tal for 2015 først er tilgængelige ultimo februar 2016.

I forhold til de enkelte målgrupper kan den faldende ledighed aflæses i udviklingen i antallet
af de forsikrede ledige. Antallet af A-dagpengemodtagere faldt således fra 584 fuldtidspersoner i januar 2014 til 388 fuldtidspersoner i
august 2015. Medregnes de særlige initiativer,
der blev indført for at hjælpe det store antal
ledige, der faldt ud af dagpengesystemet - den

Jobcenteret

særlige uddannelsesydelse og den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse – ændrer det ikke på det
overordnede billede af, at der er sket et fald i
antallet af ledige i Egedal Kommune. På den
baggrund har ledelsen undladt at genbesætte
en ledig stilling som virksomhedskonsulent i
teamet.
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Figur 2: Udvikling i antallet af a-dagpengemodtagere mv.
(i fuldtidspersoner)

Udvikling i ledigheden for A-dagpengemodtagere mv.
Antal fuldtidspersoner

800
700
600
500
400
300
200
100
0

A-dagpenge

Særlig Uddannelsesydelse

Arbejdsmarkedsydelse

K i l d e: J o b i n d s a t s .dk

Egedal Kommune har oplevet en stigning i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere over de seneste år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i fuldtidspersoner steg fra
391 i januar 2012 til 550 fuldtidspersoner i ok-

Jobcenteret

tober 2015, fordelt på 436 kontanthjælpsmodtagere og 114 modtagere af uddannelseshjælp.
Siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft
1. januar 2014 er der sket et fald i antallet af
unge, der modtager uddannelseshjælp.
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Figur 3: Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere mv.
(i fuldtidspersoner):

600

Udvikling i ledigheden for kontanthjælpsmodtagere mv.

Antal fuldtidspersoner

500
400
300
200
100
0

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

K i l d e: J o b i n d s a t s .dk

På sygedagpengeområdet er der sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere siden
midten af 2013. Antallet af sygedagpengesager
og jobafklaringsforløb udgjorde således tilsammen 520 fuldtidspersoner i oktober 2015 – for-

Jobcenteret

delt på 453 fuldtidspersoner på sygedagpenge
og 67 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb - i
forhold til 459 fuldtidspersoner i oktober 2013.
Stigningen skyldes blandt andet en indfasning
af sygedagpengereformen.
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Figur 4: Udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere mv.
(i fuldtidspersoner)

Antal fuldtidspersoner

Udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere
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Sygedagpenge

Joba5klaringsforløb

K i l d e: J o b i n d s a t s .dk
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Budgetafvigelser
Tabel 2 Jobcenterets økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Erhvervsgrunduddannelser
Integrationsprogram m.v.
Kontanthjælp for flygtninge omfattet af
integrations-programmet

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

1.065
-513
5.060

510
-2.011
10.546

402
-203
10.205

-662
310
5.145

-108
1.808
-341

Sygedagpenge
Kontant- og uddannelseshjælp
Aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere
Dagpenge til forsikrede ledige
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt
deres dagpengeret

50.476
27.675
6.692

52.276
25.575
8.270

50.952
26.292
8.296

476
-1.383
1.603

-1.324
717
25

71.814
0

58.414
0

57.568
-23

-14.247
-23

-847
-23

Revalidering
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m.

2.605
35.710

1.129
36.523

1.060
36.586

-1.545
876

-69
62

Ressourceforløb
Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2.500
10.945

10.325
6.603

9.695
7.320

7.195
-3.625

-630
717

10.432

3.432

2.659

-7.773

-773

1.752

1.311

765

-987

-546

-171
3.296
2.667
23.715

-103
2.376
2.351
25.297

-28
2.797
2.241
25.697

143
-499
-425
1.982

75
421
-110
400

255.719

242.827

242.281

-13.438

-545

Løn til ledige ansat i kommuner samt til
alternative tilbud
Servicejob
Beskæftigelsesordninger
Lægeerklæringer mv.
Jobcentrets administration
Centerets bevilling i alt

Oprindelig ift. korrigeret budget

På området Integrationsprogram mv. er det oprindelige budget nedjusteret med 1,5 mio. kr.
Denne nedjustering skyldes en højere forventning til antallet af flygtninge og dermed en højere forventning til antallet af borgere omfattet
af grundtilskuddet. Sagt med andre ord stiger
tilskuddet fra staten, når antallet af flygtninge
er højere. På dette område overstiger tilskuddet de udgifter, der er forbundet med området.

Jobcenteret har løbende ved den politiske budgetopfølgning justeret budgettet ud fra forventningen til regnskabsresultatet. Budgettet
er blevet nedjusteret med 4,2 mio. kr. ved 1.
politiske budgetopfølgning, 5,8 mio. kr. ved 2.
politiske budgetopfølgning og 3,9 mio. kr. ved
3. politiske budgetopfølgning.
Som følge af den ændrede budgetlægningsmetoden for 2016 med aktivitetsbudgettering, har
der været afledte justeringer af Jobcenteret
budget for 2015. Nedjusteringen på 13 mio. kr.
skal derfor i høj grad ses i dette lys. Der er dog
også andre årsager til bevægelserne. Nedenfor
beskrives forskellen mellem oprindelig og korrigeret på de områder, hvor der også har været
en udvikling i aktivitetsniveauet.

Dagpenge til forsikrede ledige
Budgettet til dagpenge til forsikrede ledige er
løbende blevet nedjusteret med i alt 13,4 mio.
kr. Dette skyldes, at antallet af ledige dagpengemodtagere er nedbragt blandt andet som en
følge af en bedring i konjunkturerne i hovedstadsområdet og et fortsat øget fokus på ordinære jobåbninger, ligesom at mindreforbruget
er et resultat af en aktiv beskæftigelsesindsats
i Jobcenteret.

Integrationsprogram m.v.
(danskuddannelse og beskæftigelsestilbud efter
integrationsloven)

Jobcenteret
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Ressourceforløb
Det oprindelige budget til ressourceforløb er
blevet opjusteret med 7,8 mio. kr. Opjusteringen skyldes primært, at der er tale om nyere
ordninger (jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere og ressourceforløb), og som følge
af dette er antallet af helårspersoner stigende.

Korrigeret budget ift. regnskabet
Samlet set viser de foreløbige tal et mindreforbrug på Jobcenteret på 0,5 mio. kr. Tallet estimeres
dog til at være 1,5 mio. kr. Det helt præcise tal
kendes først, når statsrefusionen for Tilbud til
udlændinge kan beregnes. Dette afventer data
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Mindreforbruget består af en række små
afvigelser indenfor de forskellige funktioner. De
primære afvigelser vil blive beskrevet nærmere
nedenfor.

Integrationsprogrammet
De foreløbige tal viser et merforbrug på 1,8
mio. kr. Umiddelbart estimeres dog, at manglende refusionshjemtagelse udgør omkring
1,0 mio. kr. De resterende 0,8 mio. kr. skyldes
blandt andet et lidt lavere grundtilskud end
forventet i prognosen ved den tredje politiske
budgetopfølgning. Der er tale om et område i
vækst, og det har derfor været svært at vurdere den præcise udvikling i årets sidste kvartal.

Sygedagpenge
Sygedagpengeområdet kommer ud med et
mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette er et resultat af
en aktiv beskæftigelsesindsats i Jobcenteret,
ligesom at den forventede stigning i antallet af
sygedagpengemodtagere ikke har været så stor
som forventet. Budgettet er tilpasset i 2016.

Jobcenteret
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Center for Social Service
Beretning
Centeret består af en administration, myndighed
og udfører.

af nye principper, som skal lette arbejdsgangene
med opgaven. Samtidigt skal der udfases et
registreringssystem, så rådgiverne undgår den
dobbeltregistrering, de har lavet i 2015.

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

Udviklingsstrategien
Derudover er der arbejdet målrettet med at understøtte centerets udviklingsstrategi.

●● Børn, unge og familier med behov for særlig
støtte

Udviklingsstrategien er CSS bud på, hvad centerets borgermålgrupper har behov for i dag og
med det lidt længere sigt – hvordan målgrupperne og deres behov udvikler sig i de kommende år. Strategien besvarer hvordan vi fagligt
og økonomisk effektivt vil løse opgaverne på det
specialiserede socialområde. Strategien er således et udviklings- og styringsredskab på både
det faglige, kvalitative plan og det administrative, økonomiske plan.

●● 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 fire enheder: Tilsynsteam, Råd og vejledningsteamet,
Team for børn, unge og voksne med handicap og
Det Sociale Team.

Udviklingsstrategien udmøntes i seks konkrete
initiativer
●● STU tilbud

De udførende enheder består af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, Socialpsykiatri og
Udsatte og Børn og Familier.

●● Hverdagsaktivering (dagtilbud)
●● Bofællesskab/ opgangsfælleskab
●● Fleksibelt familiehus (med aflastning,
vandrehjemspladser, familiepladser,
ungepladser)

Forbedret styringsgrundlag
Projektet ”Forbedret styringsgrundlag” blev afsluttet i februar 2015, og siden har der været
stort fokus på at konsolidere og udvikle økonomistyringen, ud fra de principper der blev
defineret i projektet. Styringen er forbedret
betydeligt, men det også blevet tydeligt, at der
er behov for videreudvikling af den aktivitetsbaserede styring. Der er endnu ikke den ønskede
gennemsigtighed og fuldstændige sammenhæng
imellem økonomi og aktivitet. Der er også fortsat opgaver i forhold til botilbuddene og takstgrundlaget, som kræver udvikling af styringsprincipper og arbejdsgange.

●● Hybler til unge
●● Aflastning
I 2015 er hyblerne blevet etableret, og hverdagsaktiveringen afventer alene indflytning på
Tofteparken i første kvartal af 2016, hvor aktiveringen skal huses. Endvidere er STU tilbuddet blevet færdigbeskrevet og klar til endelig
politisk behandling. Byrådet vedtog på sidste
møde i 2015, at ”Det Fleksible Familiehus” skal
opføres i 2016.

Der vil derfor fortsat være stort fokus på økonomistyringen. Der er planlagt implementering
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Ung i Egedal

●● Målrettede og helhedsorienterede indsatser,
der praktiseres i et forløbsperspektiv med
tæt opfølgning og gradvis nedtrapning for øje

Det strategiske mål ”Ung i Egedal” er blevet
udfoldet i 2015 blandt andet med den store
ungekonference i februar, og ungestrategien er
netop blevet sendt i høring. Arbejdet med det
strategiske mål har været en stor succes, og er
en afgørende faktor for, at Egedal Kommune er
blevet årets ungdomskommune 2016.

●● Effektiv ressourceudnyttelse – vi øger
den faglige og menneskelige kvalitet af
sagsbehandlingen samtidig med, at vi
realiserer økonomiske besparelser
Modellen er kendt som Sverigesmodellen, og
der skal følges op på sagerne meget hyppigere
end i dag, hvorfor hver enkelt sagsbehandler
skal have færre sager. Samtidigt ændres tilgangen til anbringelse af børn og unge, således at
det altid er midlertidigt, og fokus på at vende
tilbage i de oprindelige omgivelser.

Målet overgår fra det specialiserede socialområde til normalområdet, hvorfor CSS overgiver
det videre arbejde med det strategiske mål til
Center for Skole og Dagtilbud.
Sverigesmodellen

I forhold til de voksne udsatte arbejdes der
med at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet
og lokalsamfundet.

I Budget 2016 er det vedtaget at Egedal Kommune skal implementere en ny sagsbehandlingsmetode på det specialiserede socialområde
for både børn og voksne. Formålet med indsatsen er at sikre

Der er tale om en stor kulturændring der skal
implementeres i Kommunen. Center for Social
Service skal tænke og handle anderledes, men
der stilles også store krav til Center for Skole
og Dagtilbud og til Jobcenteret. Der arbejdes
i alle sager med et normaliseringsperspektiv,
hvor inklusion tænkes ind i forhold til lokalsamfund og beskæftigelse.

●● At børn, unge og voksne i udsatte positioner
får en opvækst og et hverdagsliv så tæt på
det almindelige som muligt
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Myndighed
Myndighed og bestiller

I 2015 er implementeringen af IT-systemet Bosted/Indikator. Systemet følger op på effekten
af indsatserne hos udførerenhederne. Dette er
en udløber af projekt ”forbedret styringsgrundlag”, hvori ledelsen ønsker at kunne måle effekten af de sociale indsatser.

Med afsæt i projekt ”Forbedret styringsgrundlag” er der arbejdet løbende med styringen af
området. Der opleves fortsat et pres på området, og det har ikke været muligt at overholde
budgetforudsætningerne for 2015, som lagde
op til en reduktion i udgifterne på 4 mio. kr.
i forhold til regnskab 2014. Styringen er forbedret betydeligt, men der er stadig et stort
arbejde med at sikre gennemsigtighed og sammenhæng mellem udgifter og aktiviteter.

På EKBA har konsolideringen af sammenlægningen af de to tidligere institutioner Søvænget
og Skelhøj været en betydelig opgave i løbet af
året. Der blev i foråret 2015 truffet beslutning
om en ny takststruktur, hvor de tidligere tilbuds
takster blev gentænkt og harmoniseret. Økonomistyringen og gennemsigtigheden er forbedret, men som for hele centeret er der forsat et
stykke vej at gå, og for EKBA er takstfinansieringen en del af styringsparadigmet. Der skal
fortsat arbejdes med udviklingen af arbejdsgange og sammenhænge for takstgrundlaget.

2015 har også været år ét efter projektet ”Forbedret sagskvalitet”, og der har igennem året
været løbende fokus på de udarbejdede sagsgange, hjælpevejledninger, skabeloner og procedurer for ledelsestilsynet. Resultatet af arbejdet ses i en rigtig flot revisionsrapport for 2015.
I 2016 ses pt. to store opgaver, som er en konsekvens af vedtaget budget 2016. På handicapområdet er der vedtaget store reduktioner, som
skal effektueres. Det betyder, at der er mange
sager, der skal revisiteres. Processen er startet
ultimo 2015, men vil have betydning for sagsbehandlingen indtil efteråret 2016.

EKBA har i slutningen af året ændret den ledelsesmæssige organisering, blandt andet for at
få den faglige ledelse tættere på de udførende
medarbejdere. Derudover har der været et
stort fokus på at optimere enkeltmandstilbuddene både ift. fysisk placering, den faglige pædagogik, drift og ledelse.

På Socialområdet skal der implementeres nye
arbejdsgange i forbindelse med Sverigesmodellen. Der skal også rekrutteres og reorganiseres.

Udfører
Centrets udførende enheder er o
 rganiseret i:
●● Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter,
●● Socialpsykiatri og Udsatte
●● Børn, Familier og handicap

Området har i 2015 været rammestyret. Styringsmæssigt har der været fokuseret på den
daglige drift, hvorfor alt salg ligger organisatorisk forankret under myndighed.
Der er i 2015 blevet kapacitetsjusteret en del
på området, hvilket har betydet at flere stillinger er blevet nedlagt i forbindelse med afgang.
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I Socialpsykiatrien og Botilbuddene er der arbejdet intensivt med en recovery tilgang, hvor
fokus er på, at borgerne ikke har stationære
lidelser, men at borgene har mulighed for forandring. Derudover medførte vedtagelsen af
Budget 2016 ændringer Værestedets åbningstid
og udmålingen af § 85 støtten, som gives til
udsatte voksne. Som konsekvens heraf er der
arbejdet med at redefinere Værestedet med
fuld implementering i 2016. I samarbejde med
Myndighed skal der udarbejdes nye kvalitetsstandarder for § 85 støtten.

fokus. Som en følge af det videre arbejde med
at videreudvikle økonomistyringen i hele CSS,
har der været en fuldstændig sags-gennemgang af alle visiterede sager til Børn og Familier. Sagsgennemgangen har både været faglig
kvalitativ og kvantitativ ift. sammenligningstræk med Myndigheds opgørelser. Et af målene
for videreudviklingen af økonomistyringen i CSS
er at der er sammenhæng mellem Myndighed
og Udføreres data.
I 2016 skal Socialpsykiatri og Børn og Familier
samles fysisk i Tofteparken.

I Børn og Familier på Sandbjergcenteret har
arbejdet med beskrivelse af Det Fleksible Familiehus og de kommende ydelser været et stort

Budgetafvigelser
Tabel 1 Center for Social Services økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

1. Social og Sundhedsudvalget
Sekretariat
Sekretariat og ledere

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

286.214

313.968

314.925

28.711

957

3.627

8.613

7.914

4.288

-698

Myndighed
Myndighed og tilsyn
Myndighed og bestiller

2.067
142.228

-13
158.960

0
162.346

-2.067
20.119

13
3.387

Udfører
Udfører
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

137.216
1.077

146.414
-7

144.664
0

7.448
-1.077

-1.750
7

Centerets bevilling i alt

286.214

313.968

314.925

28.711

957

Samlet regnskabsresultat

Sekretariat

Center for Social service udviser et samlet merforbrug på 28,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt
budget. I forhold til det korrigerede budget er
merforbruget på 1,0 mio. kr. hvilket svare til en
budgetafvigelse på 0,3 %.

Sekretariatet udviser et mindreforbrug på 0,7
mio. kr. som skyldes effektivisering af bogholderriget hos CSS, samt nedlæggelse af en lederstilling i forbindelse med ændringer i ledelsesstrukturen.

Byrådet vedtog en tillægsbevilling i marts 2015
på 21,2 mio. kr., som afslutning på projektet
med eksterne konsulenter ”Forbedret styringsgrundlag”. Endvidere bevilligede Byrådet ved ultimo september budgetopfølgningen yderligere,
6,8 mio. kr. til aktivitetsstigninger på Myndighedsområdet.
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Myndighed
Den samlede myndighedsramme har et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr. Rammen Myndighed
og tilsyn er lagt ind under Myndighed og bestiller, hvorfor der ikke er forbrug på rammen.
Merforbruget relaterer til borgerrettede ydelser,
da alle administrative lønbudgetter er overholdt.
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Myndighed salg af pladser

Myndighed social

udviser et merforbrug på 2,0 mio.kr. Merforbruget skyldes færre solgte botilbudspladser til
andre kommuner. Pladserne er i stedet anvendt
til Egedal Kommunes egne borgere. Merforbruget relaterer derfor til aktiviteter afholdt af
Myndighed Handicap.

udviser et merforbrug på 3,0 mio.kr. Det primære merforbrug ses på forebyggende foranstaltninger, hvor der er tilbageført 2,2 mio. kr.
fra Center for Skole og Dagtilbud vedrørende
dagbehandling af børn for årene 2013-15. Derudover har der været merforbrug på Døgninstitutioner for børn og unge og Midlertidige
botilbud til voksne. Endeligt er der afholdt aktiviteter i 2015 for ca. 1,8 mio.kr., som endnu
ikke er betalt. Dette er på niveau med den forskydning der var fra 2014 til 2015.

Myndighed handicap
udviser samlet et mindreforbrug på 1,7 mio.
kr. Mindreforbruget skyldes primært udgifter
til bosteder, som er overgået fra eksterne køb
til pladser på Egedals egne bosteder. Derfor
skal mindreforbruget ses i sammenhæng med
merforbruget på ”Myndighed slag af pladser”.
Derudover er der afholdt aktiviteter i 2015 for
ca. 1,7 mio.kr., som endnu ikke er betalt. Disse
udgifter skubbes altså til regnskab 2016. Dette
er på niveau med den forskydning der var fra
2014 til 2015.
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Udfører
Center for Socials udførende enheder udviser et
samlet mindreforbrug på 1,7 mio.kr. Mindreforbruget skyldes en nedjustering af kapaciteten
i 2015 på området Børn, Familie og handicap
samt støttekontaktperson. Dette er effektueret
løbende igennem 2015, ved at nedlægge stillinger i forbindelse med afgang. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter udviser et budget i
balance.
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Center for Sundhed og Omsorg
Center for Sundhed og Omsorg samler de fleste
tilbud på sundhed-, forebyggelses- og omsorgsområderne i forhold til den voksne del af Egedal Kommunes befolkning. Centeret består af
fire afdelinger: Pleje, Forebyggelse & Sundhed,
Madservice & Kantine samt Ledelse & Stab.
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CSO har ved årsskiftet ca. 510 medarbejdere,
herudover står centeret for uddannelse af ca.
80 SOSU-elever og uddannelsesforløb for ca.
70 terapeut- og sygeplejestuderende.
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Beretning

Døgnpladser med store
udfordringer

Store ændringer i
administrationen

Døgnpladserne har også gennemført LEAN proces med ekstern bistand med et godt resultat,
men her har resultatet været et klarere overblik
over opgaverne, der skal løses, og beskrivelser
af hvordan borgerforløbene optimeres.

Administrationen i CSO har til 2015 været en
selvstændig enhed, med en leder der refererede til centerchefen og 9 medarbejdere. Efter
opsigelse fra leder, overflytning af opgaver og
medarbejdere til Sundhedscenterets reception
under Træningsteamet, samt overflytning af
opgaver i forbindelse med ”Parat til Fremtiden”
til CAS ved årets udgang, er der i stedet ansat
en økonomikonsulent, som del af staben. Der
er 1 administrativ medarbejder tilbage, der refererer til lederen af Forebyggelse og Sundhed.
Administrationen i CSO er permanent nedlagt
som selvstændig enhed.

De 20 midlertidige pladser har haft et turbulent
år efter sammenlægning og udflytning til Sundhedscentret november 2015.
Opgaverne på de 20 pladser har ændret meget karakter og tyngde det sidste år, og det
har hverken budget eller medarbejdere været
klar til. Normeringen har taget udgangspunkt i
de forhold, der var på aflastningspladserne på
Porsebakken og på rehabiliteringspladserne i
Damgårdsparken for 2 år siden, og dette billede
er ændret væsentligt. Et eksempel på dette er,
at rehabiliteringspladserne for 2 år siden som
oftest havde 5-7 rehabiliteringsforløb ad gangen, men i dag er antallet nær det dobbelte.
De ændrede opgaver og omfanget af disse, har
betydet en større udskiftning af medarbejdere
og dermed en del ledige stillinger gennem hele
året. Dette har der været kompenseret for med
vikarer, hvilket har betydet et merforbrug til løn
i 2015. Der er givet en tillægsbevilling på 1,8
mio. kr. i 2016, men selv det øgede lønbudget
vil kræve en yderligere tilpasning af ydelser på
Døgnpladserne, hvis det skal overholdes i 2016.

LEAN i Træningsteam m.v.
I 2015 har der været gennemført et LEAN projekt i Træningsteamet med ekstern bistand. Resultatet blev en besparelse på knapt 1 mio. kr.
Medarbejderne har været meget engagerede
i dette, og der har været en positiv tilgang og
forståelse, der kan dokumenteres med at løbende målinger af ”Den Sociale Kapital” blandt
alle medarbejdere er steget under processen.
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Det Gode Hverdagsliv

I første kvartal 2016 er KORA købt til at lave en
analyse af de økonomiske konsekvenser, og den
forventes færdig til foråret. Rapporten skulle
gerne vise, at Det Gode Hverdagsliv har været
en god investering, der giver både bedre livskvalitet til borgerne og færre udgifter til kompenserende hjælp.

Det Gode Hverdagsliv er navnet på den store
forebyggende, rehabiliterende og aktiverende
indsats, der er iværksat i samarbejde mellem
CBS og CSO. Penge fra Ældremilliarden er investeret i undervisning af alle medarbejdere i en
mere aktiverende og rehabiliterende tilgang til
opgaverne og i ansættelse af 3 rehabiliteringskonsulenter, der i 2015 primært har arbejdet i
de 3 hjemmehjælpsgrupper. Det opleves på alle
måder som en succes, selv om det må forventes at det fortsat vil tage år, før hele processen
er færdig, og alle medarbejdere er helt med. En
rapport fra KORA om implementeringen kommer i begyndelsen af 2016, men den foreløbige
rapport, der kom i december, siger bl.a. at ”alle
medarbejdere oplever, at der er sket en væsentlig forandring blandt plejepersonalet.

Nyt Aktivitetscenter
2015 var også året, hvor Aktivitetscenteret, der
lå på Porsebakken, blev samlet med de 2 dagcentre for demente, der lå i Damgårdsparken
og på Tofteparken i et nyt fælles Aktivitetscenter i Damgårdsparken. De nye rammer, der bl.a.
også har en Café, skal understøtte udviklingen
af de dagtilbud CSO har ansvaret for, en udvikling der er accelereret af de store besparelser,
der er sket i Aktivitetscenteret med budget
2016. Aktivitetscenteret skal nu primært koncentrere sig om tilbud til de svageste borgere,
mens en del af de borgere, der hidtil har benyttet tilbuddet, må finde/anvises andre tilbud i
f.eks. frivilligt regi.

Forandringen ses i deres dialog med hinanden,
hvor plejepersonalet diskuterer borgernes potentiale for enten at fastholde deres nuværende
funktionsniveau eller øge det”.

Budgetafvigelser

Tabel 1 Center for Sundhed og Omsorgs økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. Opr.
fht. Kor.
Budget
Budget

1. Social og Sundhedsudvalget
C SO - Sekretariat og Ledelse
Plejen
Forebyggelse og Sundhed
Kostfremstilling

166.433
134.099
26.281
4.591

178.364
140.975
42.850
5.420

182.634
143.973
43.569
4.285

16.201
9.874
17.288
-305

4.271
2.998
719
-1.134

Centerets bevilling i alt

331.404

367.609

374.462

43.058

6.853

Center

for

Sundhed

og

Omsorg

67

Årsrapport 2015

Center for Skole og Dagtilbud
Præsentation af centeret

skoler. Hovedsigtet med læsekompetenceplanen er, at alle voksne omkring et barn ved,
hvordan der kan arbejdes med sprog. Hovedvægten lægges på læsning og skrivning med
metoder, som fremmer sprogforståelse, skrivetilegnelse, læsning og læring. Fokus er at skabe
en fælles indgang til arbejdet med sprog og
læsning blandt de professionelle, men også at
involvere barnets nærmeste i læseindlæringen.
Læsekompetenceplanen skal være med til at
sikre, at der sættes fokus på læsning, så Egedal
Kommunes børn og unge er blandt de bedste
læsere i landet. I 2015 har arbejdet med fortsat
implementering og konsolidering af læsekompetenceplanen haft høj prioritet.

Center for Skole og Dagtilbud varetager den
overordnede ledelse af kommunens dagtilbud,
skolevæsen, sundhedspleje og tandpleje.
Centeret består af seks afdelinger: Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, Sundhedsplejen,
Tandplejen, Center for Udvikling, Læring og
Trivsel (CULT), samt et sekretariat.
Egedal Kommune har fra 1. august 2015 4 distriktsskoler med tilhørende fritidsordninger,
fordelt på 12 matrikler, et 10. klassecenter og
en ungdomsskole. Endvidere har kommunen 32
daginstitutioner, som organisatorisk er fordelt
på 4 områder. Herudover er der to private daginstitutioner, en selvejende institution, en dagplejeordning og otte fritidsklubber.

Inklusionsstrategi
Centeret har i samarbejde med Center for Social Service udarbejdet en inklusionsstrategi,
som var til høring i starten af 2014 og blev vedtaget i august 2014.

Beretning
Medielæringsstrategi

Inklusionsstrategien skal sikre en sammenhæng i arbejdet med inklusion både i dagtilbud
og skole. Desuden skal den sikre, at der sættes fokus på anvendelse af ressourcer både til
støtte for børnene og til efter/videreuddannelse
af personale.

2015 har været præget af implementering og
fortsat udvikling af medielæringsstrategien,
samt operationalisering af denne. Strategien
skal sikre, at læring og de nye muligheder gennem IT spiller sammen i kommunens dagtilbud
og skoler.

Områderne i centeret

Lokalt arbejdes der med en digital bog, der skal
give en endnu bedre overgang fra dagtilbud til
skole. Kommunens medielæringsstrategi dækker som noget nyt i Danmark hele 0-18 års området, hvilket har resulteret i national interesse
– som bl.a. indebærer, at kommunens skoler og
institutioner hyppigt bliver besøgt af fagfolk fra
andre kommuner og organisationer der ønsker
at se, hvordan børn og ansatte arbejder med
læring og IT.

Dagtilbudsområdet
Inklusion
I dagtilbuddene har de særligt uddannede pædagogiske inklusionsvejledere og støttepædagogkorpset i samarbejde med institutionernes
faste personale styrket det generelle pædagogiske læringsmiljø. Sigtet er at der ikke som
tidligere opleves et stigende antal børn der
eksluderes, men at alle børn bliver aktive deltagere i det sociale fællesskab. Næsten 70 % af
daginstitutionerne har haft forløb med en pædagogisk inklusionsvejleder.

Læsekompetenceplan
De tidligere Skoleudvalg og Familieudvalg har
vedtaget en læsekompetenceplan for 0-18 års
området. Den beskriver, hvordan der skal arbejdes med sprog og læsning i dagtilbud og
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ICDP – International Child Development
Program

Ministerielle midler til dagtilbud
Centeret har i 2015 modtaget 1,9 mio. kr. fra
ministeriet til ansættelse af flere pædagoger i
dagtilbud. Et tilsvarende beløb modtages i 2016
og derefter indregnes beløbet i bloktilskuddet.
Der er ansat 12 pædagoger i perioden fra 1.
august til 31. december. Dette reguleres i 2016.

I samarbejde med UCN Nordjylland er der frem
til 2016 planlagt ICDP kompetenceudvikling/
uddannelse, for alle pædagoger på dagtilbud
og klubområdet i Egedal kommune. ICDPprogrammet er et teori- og evidensbaseret
forebyggelsesprogram, der er udformet af to
norske psykologiprofessorer. ICDP er et træningsprogram, der kan understøtte og udvikle
pædagogisk relationskompetence hos pædagoger eller andre, der arbejder indenfor området.
Målet er at udvikle og forbedre kvaliteten af
relationen mellem pædagoger, og de børn de
arbejder med. Centralt i ICDP står 8 samspilstemaer, som ramme for beskrivelse, analyse
og refleksion af pædagogisk praksis. Børn og
unges udvikling og inklusion i fællesskabet er
afhængig af kvaliteten af deres samspil og relationer til deres centrale omsorgsgivere – forældre og nære professionelle omsorgsgivere.
ICDP tankegangen har ligeledes stor fokus på
et tæt samarbejdet med forældregruppen.

Klubber
2015 har for klubbernes vedkommende været
præget af implementering af skolereformen,
hvor mange klubmedarbejdere har fået et nyt
arbejdsområde, den ”Understøttende Undervisning” i folkeskolen, som de har skullet udvikle i
samarbejde med skolernes lærere.

Skoleområdet
Folkeskolereform
Den 1. august 2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft. Det første skoleår gav en del
udfordringer, hvor mange lærere valgte at flytte
fra Egedal Kommune. Alle stillinger er dog blevet
besat igen, men det har været en udfordring
med en så stor udskiftning i lærerstaben. Fra 1.
august 2015 er der dog sket en væsentlig stabilisering af lærerstaben. Fra 1. august blev lektiehjælp gjort obligatorisk.

Science
Fra 2012 er der sat fokus på Science i dagtilbud. Målet er, at udvikle og understøtte den naturfaglige læring i daginstitutionerne. I uge 39 i
2015 afholdt Egedal Kommunes daginstitutioner
en science-uge. Her havde institutionerne arbejdende værksteder, hvor man bød hinanden
og forældrene ind til deltagelse og vidensdeling. Målet var, at få et større fokus på læring
med et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt,
vidensdeling på tværs af dagtilbud, inddragelse
af lokalmiljøet, biblioteket mv. Evalueringen af
Science-ugen har vist en betydelig vidensdeling
blandt personale og læring hos børnene. Der
var ligeledes et stort fremmøde og engagement
fra forældrenes side. Projektet blev i 2013 udvidet til også at omfatte skoler og fritidsklubber.

Politiske mål
Skoleudvalget har vedtaget, at folkeskolerne
skal arbejde med læsning, matematik/naturfag,
elevers sociale kompetencer, idræt og sundhed
og inklusion som indsatsområder i kommunalbestyrelses-perioden.
Skolerne har udarbejdet handleplaner for indsatsområderne. De fremgår af skolernes udviklingsplaner og lokale hjemmesider.
I henhold til Folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Skolerne udarbejder hver deres kvalitetsrapport. Rapporterne er gode redskaber til
at skabe overblik i forhold til skolernes indsats
for både politikere, Skoleafdelingen og skolerne.

Sprogpakke
Der har siden 2013 været arbejdet med ”sprogpakken”, som har sigte mod at højne det generelle sproglige læringsmiljø i daginstitutionen (i
øvrigt sammentænkt med læsekompetenceplanen).
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Folketinget har besluttet at indføre nationale test
i udvalgte fag på bestemte klassetrin:
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Kompetenceudvikling

●● I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8.
klasse

I forbindelse med folkeskolereformen har
centeret modtaget 1,8 mio. kr., der bl. a. er
øremærket til linjefagsuddannelse til lærere i
folkeskolen, da der fra 2017 kræves, at alle lærere har linjefagsuddan-nelse eller tilsvarende
kompetencer, i de fag de underviser i. Der skal
aflægges regnskab til ministeriet for anvendelsen af midlerne.

●● I matematik i 3. og 6. klasse
●● I engelsk i 7. klasse
●● I fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse.

Eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års
skolegang. Resultaterne af de enkelte test offentliggøres ikke, men bruges i skolernes daglige
kvalitetsudviklingsarbejde.

LP Model
Alle skoler arbejder stadig med LP-modellen.
LP-modellen er en pædagogisk og praktisk
analysemodel for klassens lærere, hvor resultaterne baserer sig på forskning og i forståelse af
læringsmiljøets betydning for elevernes sociale
og faglige læring. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem
eleven og omgivelserne, og sammen med dette
også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse. Skolerne har god gavn af LP modellen
i deres arbejde med eleverne - og ikke mindst i
arbejdet med inklusion.

De kommunale læse- og matematiktest viser, at
den mindre tilbagegang i resultaterne i læsning
er vendt og der er sket en bedring i de ældste
klasser. Der skal dog stadig være målrettet indsats på læsning i de kommende år.
Læsekompetencecenter
Læsekompetencecenteret på Sandbjergcenteret
viser gode resultater. Elever med særlige læseindlæringsbehov visiteres til kompetencecenteret for en otte ugers periode. Alle elever, der har
været igennem Læsekompetencecenteret har
lært at læse gennem den intensive læseundervisning. Lærerne på elevernes hjemskole og forældrene undervises i, hvorledes barnets voksne
skal følge op på den intensive indsats.

CULT
Der er etableret en ny afdeling i centeret, hvor
alle de specialpædagogiske tiltag er samlet.
Center for Udvikling, Læring og Trivsel.

Inklusion

Der Arbejdes stadig med at implementere den
nye bekendtgørelse, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning involveres, når en elev har
behov for mere end 12 lektioners støtte. Psykologerne er også involveret i at vurdere støtte
til elever, der ikke har et så stort behov - eks.
undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning og holdundervisning.

Antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand, er desværre stigende. Center
for Skole og Dagtilbud har i flere år arbejdet
med inklusion. Det har betydet, at der i 2015 er
inkluderet flere børn med særlige behov i kommunens folkeskoler. Formålet med inklusion er
at sikre den enkelte elev plads i det sociale fælleskab, og at skabe et bedre undervisningstilbud
til elever med særlige behov i deres nærmiljø.

I samarbejde med CULT og skolelederne er psykologernes og skoleledernes nye rolle defineret
i forhold til den nye bekendtgørelse. Vægten
bliver lagt på udvikling af gode læringsmiljøer
og undervisning til alle samt på - i samarbejde
med medarbejderne i skole og dagtilbud - at
kvalificere inklusionsarbejdet.

Fra 2011 til 2015 er der overført 24 mio. kr. fra
specialområdet til normalområdet til støtte for
inklusion.
Inklusionsuddannelse til alle lærere og pædagoger i skolen og SFO foregår over en 3-årig periode og afsluttes i foråret 2017. Forløbet blev forlænget på grund af de mange lærerflytninger.
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Tandplejen

efter fødslen. I Egedal har det medført tidligere
besøg af en sundhedslejerske for at forebygge
genindlæggelse for dehydrering, gulsot og ernæringsproblemer.

Tandplejen har i 2015 arbejdet med sundhedsbudskaber samt anden viden om tænder til at
vise på skærmen i venteværelserne. Det er ikke
helt på plads, men vil snarest blive ibrugtaget.

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne
for barselsperioden, og de nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale
og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel.

Profylakse
Tandplejen underviser i alle 4. klasser i kommunen om caries opståen og forebyggelse. Endvidere undervises i alle 6. klasser om syreskader
på tænder, som følge af indtagelse af syrlige
drikke og fødevarer.

Sundhedstjenesten har implementeret barselsperioden på følgende måde: ”sundhedsplejersken tager telefonisk kontakt med familien
senest på 3. dagen efter fødslen og vurderer i
samråd med familien og ud fra et fagligt skøn
om behov for et barselsbesøg, som tilrettelægges i løbet af ugen (mandag-lørdag)”.

Tandregulering
Tandregulering foregår i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Den fælles tandreguleringsklinik ligger i Ballerup. Samarbejdet
er etableret for at sikre en høj faglig standard
bl.a. ved mulighed for sparring blandt specialtandlægerne. Egedal Kommune betaler et beløb
baseret på kommunens andel af 0-17 årige i
forhold til de andre kommuner.

For tidlig fødte
Der var 6 % af alle nyfødte, der var født før uge
37. Hovedparten af de familier med præmature
børn har fået et eller flere behovsbesøg af en
sundhedsplejerske ud fra en individuel vurdering af familiens ressourcer.

Visitation af alle børn og unge foretages ved
hver undersøgelse af tandlæger og tandplejere.
Senest i 12 års alderen skal det vurderes, om
der skal screenes af en specialtandlæge med
henblik på en eventuel tandreguleringsbehandling.

Efterfødselsreaktioner
Der har været kørt tre efterfødselsgrupper i
samarbejde med Center for Social Service. Mellem 6-8 % nybagte mødre oplever en efterfødselsreaktion. Der tilbydes gruppeforløb efter en
visitationssamtale for at vurdere, om den nybagte mor kan have glæde af det. Fædrene tilbydes et par gruppemøder kun for fædre. Grupperne mødes efter tre måneder for at drøfte,
hvordan man i familien er kommet videre.

Omsorgstandpleje
Omsorgstandplejen er udliciteret til et privat
firma – Hjemmetandlægen I/S. Det betyder, at
borgere, der visiteres til omsorgstandpleje, behandles af Hjemmetandlægen i eget hjem.
Specialtandpleje

Hovedparten af dem, som har deltaget i gruppeforløb, har udtrykt stor tilfredshed med deltagelsen.

Der er indgået en aftale med Frederikssund
Kommune, således at borgere, der er visiteret
til specialtandpleje, behandles i Frederikssund.

Forebyggelsespakkerne fra sundhedsstyrelsen

Sundhedstjenesten

Sundhedsplejerskerne har planlagt, koordineret
og støttet op omkring event hver måned i forbindelse med alle forebyggelsespakkerne til de
0-16 årige. Det var fra januar måned om tobak-

Barselsbesøg
I de sidste 5-6 år er indlæggelsestiden efter et
barns fødsel faldet markant. Det er blevet standard, at de fleste udskrives indenfor 4-6 timer
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Overvægtige skoleelever

kens betydning, februar om seksuel sundhed til
september måned om hygiejne.

Antallet af overvægtige elever er stadig højt,
men der er sket et fald, især hos de svært
overvægtige.

Seksuel sundhed
95 % af de 16-95 årige danskere siger at seksuel sundhed er vigtig for deres livskvalitet
ifølge en befolkningsundersøgelse. Sundhedsplejerskerne har været ude i flere daginstitutioner og SFO og har undervist i, hvad seksuel
sundhed betyder for børn.

Sundhedsplejerskerne har kørt gruppeforløb
over 1,5 år for de overvægtige 6-7 klasseelever i samarbejde med ungdomsskolen. Det var
svært at rekruttere de overvægtige elever.
Hos lidt over 50 % af eleverne faldt deres BMI,
hvilket er et flot resultat. Lignende gruppeforløb
vil ikke blive tilbudt igen, da sundhedsplejerskerne oplevede, at eleverne havde svært ved
at indgå i et gruppeforløb, men de havde gavn
af de individuelle samtaler.

Initiativet skal støtte børnene i at udvikle en
god seksuel sundhed og understøtte børnenes
generelle sundhed. Sundhedsplejerskerne har
deltaget i ”ugesex” med SSP og ungdomsskolen med 2 aftenarrangementer for elever i 7-9
klasse samt deres forældre.

Sundhedstjenesten vil i 2016 tilbyde et nyt koncept for de motiverede familier.

Workshop om sundhed trivsel for 10. klassecentret

Håndhygiejne

En fælles tværfaglig dag hvor eleverne reflekterede over alkohol, stoffer og seksualitet.

Der har været stor fokus på håndhygiejne, da
undersøgelser viser, at et fokus på håndhygiejne nedsætter sygeligheden blandt børn og
voksne.

Arrangementet stod SSP, misbrugskonsulent,
livstilværkstedet og en sundhedsplejerske for.

Alle daginstitutioner og dagplejen har taget
imod et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske.
Alle nye SFO børn fik undervisning i håndhygiejne da de startede i SFO. Alle 2. klasser fik 2
timers undervisning om håndhygiejne, hvor der
samtidig var praktiske øvelser.

Workshop om sundhed/ trivsel for gymnasiet
En fælles tværfaglig dag hvor eleverne reflekterede over alkohol, stoffer og seksualitet.
Arrangementet stod SSP, misbrugskonsulent,
livstilværkstedet og en sundhedsplejerske for.

Der blev udført en elektronisk spørgeundersøgelse på alle skoleelever, som viste at 27 %
af alle elever vaskede deres hænder på under
10 sekunder, hvilket er for kort tid for at kunne
udføre korrekt håndhygiejne.

0-6 årige børn med motoriske vanskeligheder
Der er set et stigende behov for vejledning til
institutioner/ familier med børn med motoriske
problematikker. Der har været et behov på 40
% mere end den afsatte tid.

Derudover viste resultatet at kun 40 % af alle
elever huskede at vaske omkring deres negle.
Ud fra spørgeundersøgelsen blev der arrangeret event i form af flyers og uddeling af neglebørster.

Overvægtige nybagte mødre
Der har nu været gennemført 2 gruppeforløb
over 1,5 år for overvægtige nybagte mødre efter ”små skridt metoden”. Alle deltagere fik et
vægttab på mellem 7-10 kg., men det var svært
at fastholde mødrene i gruppeforløbet, da de
undervejs skulle starte på arbejde.
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Nøgletal
Børnetal i dagpleje, institutioner og fritidsklubber

I alt 0 - 2 år 10 md
I alt 2 år 11 md til skolestart
I alt fritidsklubber
I alt

857
1.510
1.957
4.324

856
1.515
1.930
4.301

-1
5
-27
-23

I budgettet var forudsat, at der i alt skulle passes 4.324 børn i Egedal Kommunes dagpleje,
daginstitutioner, private pasningsordninger og
klubber. Samlet har der været passet 4.301
børn.

hvilket vurderes at være en konsekvens af implementering af skolereformen med længere
skoledage til følge.

Der er således passet 23 færre børn end forudsat i budgettet.
Som det fremgår af ovenstående tabel er det
på klubområdet, at der er passet færre børn,

Der er i løbet af året foretaget budgettilpasninger i overensstemmelse med denne forskydning
mellem budgetteret og faktisk antal pladser i
de forskellige pasningsformer.

Tabel 1 Center for Skole og Dagtilbuds økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Regnskab
Budget
Budget

1. Social- og Sundhedsudvalget
C SD-Ledelse, Sundhed og Tandpleje
Sundhedstjenesten
Tandplejen

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

27.421
1.790
7.302
18.330

29.765
1.779
8.047
19.940

27.486
1.733
7.653
18.100

65
-56
351
-230

-2.279
-46
-394
-1.840

2. Børne- og Skoleudvalget
C SD-Sekretariat og ledere
Skoler - Sekretariat og ledere
Distrikt Ølstykke
Distrikt Stenløse
Distrikt Ganløse
Distrikt Smørum
Ungdomsskolen/SSP
PPR
Dagtilbud - Sekretariat og ledere
Daginstitutioner område Smørum
Daginstitutioner område
Ganløse/Slagslunde
Daginstitutioner område Ølstykke 1
Daginstitutioner område Ølstykke 2
Daginstitutioner område Stenløse/Veksø
Selvejende institutioner
Private institutioner
Område Klub Egedal
Dagplejen
Støttepædagogkorpset
Forsikringsområdet

678.449
-240
-4.416
90.688
121.488
53.884
114.848
15.556
87.775
-36.837
42.192

674.256
5.835
2.092
91.933
124.433
52.896
119.158
16.215
57.008
-37.406
48.443

693.593
6.959
23.362
91.888
123.808
52.928
121.002
14.591
57.010
-34.726
48.723

15.144
7.198
27.778
1.199
2.320
-956
6.154
-965
-30.765
2.111
6.531

19.337
1.123
21.270
-46
-625
32
1.844
-1.624
2
2.680
280

14.732

14.982

14.884

152

-98

972
38.509
56.508
2.657
7.835
38.802
23.992
9.505
0

-4
35.923
59.229
2.988
7.835
39.788
23.841
9.066
0

0
35.915
59.449
2.161
8.896
39.801
20.239
6.705
0

-972
-2.594
2.941
-496
1.061
999
-3.753
-2.799
0

4
-8
220
-827
1.061
13
-3.603
-2.360
0

Centerets bevilling i alt

705.871

704.021

721.079

15.209

17.058
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Budgetafvigelser
På Sundhedstjenesten og Tandplejen er korrigeret budget større end oprindeligt budget.
Årsagen er, at et mindreforbrug fra 2014 er
overført til 2015.

viste, at der var behov for. Det er betaling til
andre kommuner 2,9 mio. kr., betaling til specialskoler 5,4 mio. kr. anbragte børn 1 mio. kr.
og kørsel vedrørende specialskoler 2 mio. kr.
Årsagen til at der var budgetlagt med et højere
beløb end forbrugt i 2014 var, at budgettet ikke
blev tilpasset i 2015. Der var merforbrug på
andre konti, som mindreforbruget skulle have
dækket.

På CSD Sekretariat og ledere var der i oprindeligt budget budgetteret med en effektivisering
på ca. 5,5 mio. kr. Den er udmøntet i løbet af
2015, hvilket er årsagen til forskellen på oprindeligt og korrigeret budget.

På daginstitutionsområderne er forskellen på
oprindeligt budget og korrigeret budget en konsekvens af at de budgetreguleres efter princippet om at pengene følger barnet, og da der er
passet flere børn i institutionerne end forudsat i
det oprindelige budget er der budgetomplaceret
fra Dagtilbud – Sekretariat og ledere til institutionsområderne.

På Skoler – Sekretariat og ledere er der foretaget en del budgetomplaceringer i løbet af året.
I forbindelse med implementering af ny skolestruktur er lønbudget til de daglige pædagogiske ledere på skolerne omplaceret fra konti under centeret til konti på de enkelte skoler. Der
er ligeledes omplaceret ca. 3 mio. kr. konto for
støtteindsats under centeret til de skoler, hvor
støtten er udført. Der er omplaceret ca. 19,3
mio. kr. fra PPR til området som led i at flytte
ressourcer fra specialområdet til understøttelse
af inklusion i normalområdet. Der er desuden
gennemført en effektivisering på 2 mio. kr. på
Skoler- Sekretariat og ledere.

For selvejende institutioner er forskellen på
oprindeligt og korrigeret budget, at der er overført et mindreforbrug fra 2014 til 2015.
På Klub Egedal er forskellen på oprindeligt
budget og korrigeret budget overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 på ca. 1,4 mio. kr.
samt en regulering af budgettet på grund af
færre klubmedlemmer end der oprindeligt var
budgetlagt med.

Forskellen på oprindeligt og korrigeret budget på
skolerne er dels konsekvenserne af skoleårets
planlægning – klassedannelser og midler til at
understøtte inklusionsindsatsen, dels at skolerne
er tilført midler til kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af skolereformen og
forøget fokus på inklusionsindsatsen.

Regnskabsforklaringer
Mindreforbruget på Tandplejen på 1,8 mio.
kr. svarer stort set til det mindreforbrug, der
blev overført fra 2014. Forbruget i 2015 svarer
derfor til det oprindelige budget. Tandplejens
budget er budgetteret for lavt i 2016 af denne
årsag. På Sundhedstjenesten svarer mindreforbruget ligeledes ca. til det overførte mindreforbrug fra 2014.
Merforbrug på Sekretariat og ledere er overvejende lønudgifter, som burde have været justeret i 2015.
Merforbrug på Skoler Sekretariat og ledere
skyldes dels en negativ budgetpost på demografi skoler og SFO på netto ca. 9,3 mio. kr.,
dels at udgifter til kørsel af elever og afregning
med Staten for privatskoleelever er betydelig
større end budgetlagt. En del af de kørsels-

På Ungdomsskolen er der oprettet en ny 10.
klasse i forbindelse med skoleåret 2015/16,
hvilket der er tilført budget til. Der er foruden
det, indhentet en effektivisering på 2 mio. kr.
på Ungdomsskolen.
På PPR er budgettet reduceret med ca. 30 mio.
kr. Af disse udgøres ca. 19,3 mio. kr. af en
budgetomplacering til Skoler- Sekretariat og
ledere som led i at understøtte inklusion i normalområdet og finansiere det ved at reducerer
på specialområdet. Foruden denne budgetomplacering er der reduceret med ca. 11,3 mio.
kr. som konsekvens af en regnskabsanalyse,
der viste, at der på en række områder var budgetlagt med højere beløb, end forbruget i 2014
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udgifter, som er bogført på Skoler Sekretariat
og ledere henhører rettelig under PPR, så hvis
merforbruget på Skoler Sekretariat og ledere
blev reduceret med et beløb til kørsel, ville
PPR’s forbrug stige tilsvarende.

Merforbrug på Dagtilbud Sekretariat og ledere
skyldes overvejende, at der er passet flere børn
i daginstitutionerne og at dette er finansieret af
demografipulje under Dagtilbud Sekretariat og
ledere. Merforbruget her modsvares delvis af
et mindreforbrug på Dagplejen, som har passet
færre børn end budgetlagt.

På Distriktsskole Stenløse har der været et
mindreforbrug på løn på ca. 1,2 mio. kr. og et
merforbrug på øvrig drift på ca. 0,67 mio. kr.
hvilket er et udtryk for skolens prioritering.
På Distriktsskole Smørum har der været et
merforbrug på løn på ca. 3,2 mio. kr. og et
mindreforbrug på øvrig drift på ca. 1,4 mio. kr.
Ungdomsskolen har haft et mindreforbrug på
ca. 1,6 mio. kr. hvilket dels skyldes, at der blev
overført et mindreforbrug fra 2014, dels at der
startede en ny 10. kl. op pr. august 2015, som
der var tildelt helårsbudget til.
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Mindreforbruget på selvejende institutioner
skyldes dels et overført mindreforbrug fra 2014
og at der ikke er afregnet for likviditet før regnskabsafslutningen. Dette vil ske efterfølgende
og indgå i budget/driftstilskud for 2016.
Merforbruget på private institutioner skyldes, at
der har været flere indskrevne børn indskrevet i
disse, end der var budgetlagt med. Da pengene
følger barnet i både kommunale, selvejende og
private institutioner modsvares et merforbrug
disse steder af et mindreforbrug andre steder.
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Center for Plan, Kultur og Erhverv
Beretning
Kort præsentation af centeret

Driftsopgaver som omfatter driften af Kommunens idræts- og kulturfaciliteter:

Centerets opgaver spænder over mange forskellige opgavetyper.

●● Fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal,
et friluftsbad samt tre tennisanlæg.

Planlægning som omfatter udarbejdelse af
Plan- og agenda-21-strategier, energi- og klimastrategier, erhvervsstrategi, miljøvurderinger, kommune- og lokalplanlægning og Geografisk Informations System (GIS-system).

●● En fælles musikskole, der tilbyder
musikundervisning til skolebørn i Egedal
Kommune.
●● Kultur med blandt andet tre lokalhistoriske
arkiver, museum, kunstformidling, øvrige
kulturelle foreninger, kulturhuse samt 18
foreningshuse med mere.

Myndighedsbehandling i form af administration af planer og diverse love, herunder byggesagsbehandling, opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter, tilsyn med den almene
boligsektor og tinglysning i forbindelse med
centerets opgaver. På folkeoplysningsområdet
er det administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger.
Hertil fordeling af lokaler og faciliteter på skolerne.
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Beretning

Energiområdet
I 2015 har energiområdet været præget af, at
indsatsen i stigende grad foregår i regi af regionale og tværkommunale samarbejder. Centeret har deltaget i Regionens projekt Energi på
Tværs som i juni måned kulminerede med de
29 borgmestres vedtagelse af den fælles vision
for vedvarende energi i 2050.

Byggesagsbehandling
I 2015 har centeret ikke kunne fastholde en
ventetid + sagsbehandlingstid på 6-8 uger,
selvom arbejdsgangene er optimeret for at
fastholde fokus på en hurtig og smidig sagsbehandling.

Centeret har været initiativtager og projektleder på 2 puljeprojekter under Energi på Tværs.
Det ene projekt om organisering af energiarbejdet og kommunens repræsentation og rolle i
forsynings-selskaberne. Det andet projekt blev
gennemført i samarbejde med Egedal Fjernvarme og undersøgte muligheden for hurtigere
udbredelse af varmepumper uden for kollektiv
forsyning.

Den forventede ventetid på sagsbehandling er i
2015 steget til 12 uger, da der er indkommet 25
% flere sager til behandling end året før. Opkrævning af timebaseret gebyr og hastesagsbehandling af midlertidige flygtningeboliger har
også kostet ressourcer.
Endelig har der også i 2015 været brugt tid på
forberedelse af digitale ansøgninger og integration med øvrige sagsbehandlingssystemer.

I regi af Gate 21, er Egedal en del af projektet
Vækst via Energirenovering. Projektet er initieret af Region Hovedstaden og skal dels sikre
metoder til dataopsamling og kortlægning og
dels udvikle strategier til fremme af energirenoveringen i private boliger.

Der er igangsat efterscanning af statiske beregninger i gamle byggesager, så byggesagsarkivet
kan blive helt elektronisk.
Planstrategi
I 2015 blev planstrategien færdiggjort og
vedtaget endeligt. I den forbindelse blev der
afholdt et velbesøgt borgermøde på Egedal
Rådhus. I tråd med den forudgående proces,
var mødet tilrettelagt med aktiviteter og fællesspisning og dialog i mindre grupper.

Under Afsnit I planlagde og gennemførte centreret arrangementet Innovation, vækst og ny
Energi, som udover en konference og oplæg
gav plads til en energimesse med stande og
udstilling fra virksomheder og forsyningsselskaber samt kommunen, repræsenteret ved CEI,
CTM og CPK.

Lokalplanlægning

Egedal har været repræsenteret i sekretariatet
for Energiforum i regi af Vestforbrænding A/S
og deltaget i planlægning og afvikling af en
fælleskommunal møderække. Desuden har der
været deltagelse i KL’s Energinetværk og Energistyrelsens samarbejder med flere landsdækkende møder og konferencer.

Der er fortsat mange byggeønsker, og ønsker
om salg af kommunale ejendomme, som har
krævet udarbejdelse af nye lokalplaner.
Det været muligt at arbejde med de prioriterede planer for 2015.

I 2015 besluttede Byrådet en certificering af
Egedal By og givet bidrag til udredningen omkring de kommunale solcelleanlæg samt udvikling af Egedal Fjernvarme.

Udbudsmateriale
Der er i 2015 udarbejdet et nyt layout for udbudsmaterialer, og samarbejdet med Center
for Ejendomme og Intern Service og Center
for Teknik og Miljø omkring salg og udbud af
grunde er kommet i fastere rammer. Det har
ført til, at en lang række storparceller har kunnet udbydes med henblik på en efterfølgende
lokalplanlægning.
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Fredninger
Fredningen af Værebro Ådal har været under
udarbejdelse siden 2007, og der er i 2015 omsider truffet afgørelse i Fredningsnævnet om
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fredningens ikrafttræden. Fredningen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der behandler sagen.

uddannelsen. I august blev magasinet Boligforbedring omdelt til 10.000 husstande. Magasinet har fokus på energirenovering, bl.a. med
fire sider om Egedal Kommunes indsats. For at
sikre bedst mulig viden har vi deltaget i energinetværksgrupper på tværs af kommunerne
bl.a. Gate 21.

Almene boliger
Styringsdialogen med de almene boligselskaber er med individuelle møder med de enkelte
boligselskaber og et årligt fællesmøde fortsat i
2015. Generelt opleves der tilfredshed fra boligselskaberne og et godt internt overblik og
tværgående samarbejder.

Møder med virksomhederne
Som et forsøg på, at etablere en tættere dialog med virksomhederne, er der i 2015 afholdt
dialogmøder i erhvervsområderne i Værebro,
Toppevad og Stenløse (Maglevad/Frydensberg).
Herudover har der været et tæt samarbejde
med Jobcenteret om den virksomhedsrettede
indsats. Autobranchen blev besøgt og kontakter skabt mellem Jobcenteret og den enkelte
virksomhed, ligesom alle virksomheder fra
Virksomhedsundersøgelsen i 2014 blev besøgt.
Herudover har der løbende været afholdt møder med virksomheder, som har henvendt sig til
kommunen i Iværksætterhuset.

De fleste boligorganisationer er meget interesseret i byggemulighederne i kommunen.
Der er lokalplanlagt for nye almene boliger på
de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. Der er ved at blive opført almene boliger i
Egedal By, og der er yderligere en grund hertil
på vej i området.
GIS og digitalisering
Statens grunddataprogram er blevet fulgt i
2015, og der er ingen hængepartier.

Aktiviteterne målrettet ”Startup virksomheder”
er fortsat med fuld styrke i 2015, hvor Startupmøder, Startupcaféer og 1:1 rådgivningerne
gennem Hovedstadens Iværksætterprogram
blev suppleret med Workshops og webTV om
alt det, der er godt at vide fra start.

I samarbejde med Center for Teknik og Miljø
har der været fokus på at få et korrekt og opdateret datagrundlag for vejadministration.
Arbejdet vil fortsætte med datagrundlaget for
stierne i 2016.

Egedal For Alle Messen

Der er igangsat en proces for at udfase det
licensbetalte desktop GIS og overgang til freeware.

Egedal Kommune havde en fælles stand og CPK
var tovholder.

Erhverv

Innovationsfestivalen

I 2015 er der udarbejdet og vedtaget en ny erhvervspolitik. Erhvervspolitikken blev til med
baggrund i input fra dialogmøderne i forbindelse med Planstrategien, fokusgruppemøder med
erhvervsforeningerne og virksomheder, samt
input fra de afholdte dialogmøder i erhvervsområderne. Politikken blev vedtaget i Byrådet i
december 2015.

CPK havde i forbindelse med festivalen en koordinerende rolle i forbindelse med planlægning, økonomi og indgik i projektgruppe som
sparringspartner til festivalledelsen. Centeret
indtrådte som coach for konkurrencedeltagerne
under afviklingen af festivalen.

I 2015 blev der etableret og afholdt netværksmøder med de tre netværksgrupper for lokale
håndværksvirksomheder, som en del af Bedre
Bolig ordningen. 35 var tilmeldt uddannelsen til
Bedre Bolig rådgivere, hvoraf otte har bestået

Der har i 2015 været arbejdet med 8 lokalplaner, heraf er en afsluttet i 2015 og tre vedtages
endeligt i januar 2016. Der har i forbindelse
med lokalplanarbejdet været arbejdet med 3
kommuneplantillæg i årets løb.
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Nøgletal 2015
Aktivitet

Planlagt /forventet

Udført/arbejdet med

Antal strategier /

3

3

Antal lokalplaner

7-9

8

Antal Kommuneplantillæg

2

3

Antal VVM-vurderinger (vurdering af 0 vurderinger
virkning på miljøet)
Antal miljøvurderinger

0 vurderinger

5-10 screeninger

4 screeninger

1 vurdering

1 vurdering

9 screeninger

8 screeninger

Kultur

Kultur og Fritidspolitik

Der har igen i 2015 været aftalt samarbejde
med DGI, Julemærkehjemmet og Region Hovedstadens sygehus i Hillerød om gennemførelse af projekt ”Jump4Fun”, hvor såvel Ølstykke
Gymnastikforening som Ledøje-Smørum gymnastikforening har etableret hold for børn med
overvægtsudfordringer.

I 2015 blev der vedtaget en ny Kultur og fritidspolitik, som dækker perioden 2015-18. Der har
i den forbindelse været afholdt en velbesøgt
workshop. Stenløse kulturhus
15. marts 2015 blev Kulturhuset i Stenløse
indviet og taget i brug. Der har været stor
borgerinvolvering, hvor borgerne selv står for
Fællesråd og Brugerråd. Kultur og Fritid stiller medarbejderresourcer til rådighed. Musikskolen, Egedal Bibliotekerne, Ung Egedal samt
Historiens Hus laver aktiviteter i Kulturhuset
sammen med borgerne og deltager også i serviceringen af huset.

I forbindelse med kulturaktiviteter har der traditionen tro også i 2015 været gennemført arrangement med ”Svensker-slaget” i Smørum
med mellem 700 og 800 deltagere. Der er i efteråret gennemført ”Golden Days” med temaet
”Important Shit”, hvor der i 2—3 uger var lavet
utallige spændende arrangementer.

I samarbejde med brugerne udarbejdes evaluering af Kulturhusets drift og aktiviteter for det
første års virke i foråret 2016.

Jul i Egedal er på 2. år gennemført med stor
succes med julemanden og Absalon samt maskotten ”Ege”. Jul i Egedal gennemføres hver
lørdag i julemåneden. Nyhedsbrevet ”Kultur4U”
blev i 2015 udgivet en gang om måneden, og
var med til at skabe overblik over tilbud og aktiviteter i kommunen. Kommunearkivet er fra
sommeren 2015 flyttet fra CAS til CPK.

Spejderne i Egedal
Spejderhytterne på Engen, Ølstykke, har i et
godt samarbejde indgået aftaler om rokering af
spejdernes faciliteter således, at der er skabt
både depotplads og forbedret aktivitetslokaler.
DDS Maglevad har fået renoveret såvel klimaskærmen, som indendørs istandsættelser. Huset fungerer nu optimalt med alle rum i brug til
aktiviteter.
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Idrætsanlæg og kultursteder

Folkeskoleprojekter

I 2015 er det sket en målrettet styrkelse af
helhedstænkningen gennem en fælles ledelse
placeret på samme matrikel. Desuden er der på
hvert Idrætscenter inkl. Ølstykke Svømmehal,
Ganløse friluftsbad og Boesagerskolens svømmesal sikret en lokal ledelse med assisterende
halinspektører. Der er i 2015 etableret ”Åben
Hal” for familierne i Egedal. Der skiftes hver
måned mellem idrætscentrenes matrikler til afholdelse af ”Åben hal”. Projektet har i efteråret
været en succes med mange besøgende, især
mindre børn med forældre har deltaget.

Der er realiseret større læringsforløb fra sæsonen 2015/2016 i folkeskolen. Der er tale om 6
instrument-klasser og 6 kompagnonklasser på
distriktsskole Ølstykke samt musikprofilklasse
på Slagslunde Skole (distriktsskole Ganløse).
Som noget nyt har Musikskolen haft ca. 250
elever igennem undervisningsforløb hver uge i
Kulturhuset i Stenløse. Der er 36 ugers undervisning pr. år. Der kommer også en masse forældre og pårørende igennem huset ved denne
aktivitet. Musikskolen har afholdt store arrangementer gratis for alle borgere, som har haft
fuldt hus hver gang f.eks. Syng Sammen (med
orkester og solister) og familierytmik.

I 2015 er der gennemført renovering af såvel
Ganløse friluftsbad og Boesagerskolens svømmehal, således at begge bade kan leve op til
gældende miljøkrav pr. 1/5 2015. Ganløse friluftsbad blev genåbnet med et stort arrangement 8/7 2015.

Der er endnu ikke så mange borgere, der har
gjort brug af de åbne lokaler i musikzonen, som
musikskolen har udrustet med musikudstyr, og
som alle borgere kan bruge.

I Ølstykke svømmehal er der i 2015 etableret
et wellness-område samt infrarød sauna. Disse
aktiviteter har været godt besøgt siden etableringen.

I 2015 har Egedal Musikskole realiseret sine
planer omkring mere billedlig kommunikation.
Der er etableret beskrivende videosite om musikmiljøerne og undervisningen i musikskolen
til gavn for borgere og interesserede brugere,
samt dokumenteret oplevelser på facebook,
Instagram, kommunens sider og i pressen.

Der er afsat anlægsmidler på budget 2016 til
renovering og lovliggørelse af Ølstykke Svømmehal. Badet lukker pr. maj 2016 og ca. 8 mdr.
frem ifølge den godkendte tidsplan.

Lærerne har også taget de sociale medier i
brug, som undervisnings- og kommunikationsplatform til elever og forældre med bl.a. videoklip af øvelser til indstudering af musik.

Musikskolen
Elevtal stabiliseret
Efter implementeringen af folkeskolereformen
oplevede musikskolen en markant elevnedgang
hos de 5-9 årige. Denne nedgang i elevtallet er
heldigvis vendt, og går i den rigtige retning. I
sæsonen 2015/2016 er ventelisten pr. 05. januar 2016 på 167 elever.
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Lokalebookning
I hele 2015 er der arbejdet på et nyt og tidssvarende lokalebookingssystem til afløsning af
nuværende bookingsystem, som fra sommer
2015 ikke længere vedligeholdes. Det er af afgørende betydning, at det ny bookings system
er webbaseret, så foreningsliv, borgere og brugere får et brugervenligt system, og kan reservere lokale online.
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Økonomiopfølgning
Budgetafvigelser

mio. kr. til rengøring. Endelig er der en reduktion på 0,127 mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning.

Centeret har i 2015 netto fået tillægsbevillinger
på 1,6 mio. kr.

På Idrætsanlæg mv. er der en reduktion på
0,063 mio. kr. på baggrund af den reducerede
lønfremskrivning.

Sekretariat og ledelse har fået en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til strategiske mål om planog agenda 21 strategi.

På erhvervs-området er der netto sket en reduktion på 0,004 mio. kr., som dækker over
flere ændringer. Der er tilført 0,25 mio. kr. til
erhvervskoordinatoren, 0,1 mio. kr. til kommunikationsstrategi, 0,15 mio. kr. til events i Egedal by, 0,1 mio. kr. til EU-kontor, men reduceret
med 0,6 mio. kr. på erhvervspuljen. Endelig er
der reduktion på 0,004 mio. kr. på baggrund af
den reducerede lønfremskrivning.

Planlægning, byggeri og erhverv har netto fået
en tillægsbevilling på 0,066 mio. kr. Der er tilført 0,225 mio. kr. til forøgelse af ressourcerne
til planlægning og salg af ejendomme, en reduktion på digital post (effektivisering) med
0,08 mio. kr. og en reduktion på lønfremskrivningen med 0,074 mio. kr.
Kultur og fritid har i alt fået tilført 2,077 mio.
kr. Der er omplaceret 2 medarbejdere fra Musikskolen til kultur- og fritidsområdet (0,894
mio. kr.) på baggrund af en administrativ omstrukturering i centeret. Der er tilført 0,276
mio. kr. pga. flytning af en medarbejder fra
Center for Administrativ Service. Der er givet
0,9 mio. kr. til Innovationsfestivallen og 0,034

På Musikskolens område er der reduceret med i
alt 0,944 mio. kr. To medarbejdere er flyttet til
Kultur og fritid, og der er reduceret med 0,05
mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning.

Tabel 1 Center for Plan, Kultur og Erhvervs økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

Sekretariat og ledelse
Planlægning, byggeri og erhverv
Kultur- og fritid
Idrætsanlæg mv.
Erhverv
Musikskolen

1.395
14.940
12.353
16.513
1.647
5.096

1.895
15.006
14.430
16.450
1.644
4.152

1.484
14.930
13.817
16.258
1.851
4.990

88
-10
1.464
-255
204
-105

-412
-76
-613
-192
207
839

Centerets bevilling i alt

51.944

53.577

53.330

1.386

-247

Center

for

Plan, Kultur

og

Erhverv

81

Årsrapport 2015

Generelle bemærkninger til
resultatet

me i løbet af foråret 2016. Hertil mangler der
afregninger for mellemkommunale betalinger.

Helt overordnet kan det udledes af regnskabsresultatet, at der er et samlet mindreforbrug
på 247.000 kr., svarende til en forbrugsprocent.
på 99,5 %. Imidlertid er der enkelte større differencer på hovedområderne, der kort her skal
gøres rede for.

Idrætsanlæg m.v. har et mindreforbrug på
162.000 kr., svarende til en forbrugsprocent. på
98,8 %.
Erhvervsområdet har et merforbrug på 207.000
kr., som især handler om manglende overførsel
af løn til erhvervskoordinator fra strategiske
midler.

Sekretariat og ledelse har et mindreforbrug på
412.000 kr., hvilket især kan henføres til ikke
forbrugte midler på det strategiske mål i 2015.

Musikskolen har et merforbrug samlet på
839.000 kr. Det er især lønkontoen i forbindelse
med igangsættelse af musiske samarbejdsaktiviteter med folkeskolen, som er finansieret
af Musikskolen, men også regulering af løn for
medarbejdere, der er flyttet internt i centeret.

Planlægning, byggeri og erhverv har mindreforbrug på 76.000 kr., men en forbrugsprocent. på
99,5 %.
Kultur og fritid har et mindreforbrug på 613.000
kr., svarende til en forbrugsprocent. på 95,8 %.
Det er især manglende ansøgninger vedrørende
lokaletilskud i 2015. Disse forventes at indkom-

Målopfølgning
Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag
til årsrapport.

Budgetafvigelser

Tabel 1 Center for Plan, Kultur og Erhvervs økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

Sekretariat og ledelse
Planlægning, byggeri og erhverv
Kultur- og fritid
Idrætsanlæg mv.
Erhverv
Musikskolen

1.395
14.940
12.353
16.513
1.647
5.096

1.895
15.006
14.430
16.450
1.644
4.152

1.329
13.240
12.326
14.822
1.716
6.312

-66
-1.700
-27
-1.692
69
1.216

-566
-1.766
-2.104
-1.629
72
2.160

Centerets bevilling i alt

51.944

53.577

49.745

-2.199

-3.832
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Center for Teknik og Miljø
Præsentation af centeret
Natur, miljø og vej

Center for Teknik og Miljø udgøres af en centralt placeret administration på rådhuset og en
decentral placeret på Materielgården. Arbejdet
på rådhuset er primært planarbejde og myndighedsopgaver samt anlægsopgaver, mens arbejdet på Materielgården primært er vedligeholdelsesopgaver. Centerets samlede økonomiske
ramme er fordelt på nedenstående fire rammer.

Under denne ramme findes løn- og driftsomkostninger til vandløbspleje, miljøbeskyttelse,
jordforurening, planlægning på grundvands- og
spildevandsområdet, naturpleje og skadedyrsbekæmpelse samt omkostninger til vejanlæg,
broer og busdrift.

Affald

CTM-sekretariat og ledere

Affaldsområdet er til forskel for de andre rammer brugerfinansieret og skal holdes adskilt fra
centrets øvrige tre rammer.

Under denne ramme findes lønomkostningerne
til ledere og administrativt personel herunder
sagsbehandlere samt omkostninger til telefoner, It, kontorartikler, abonnementer, kørsel,
kompetenceudvikling mm.

Under rammen findes lønomkostninger, al administrativt indkøb i form af kontorartikler, IT,
konsulentbistand mm. samt de store gebyrposter på dagrenovation, storskrald, farligt affald
og genbrugsstationer.

Materielgård
Under denne ramme findes omkostninger til
løn, decentral administration, personaleomkostninger, køb af nyt materiel og ydelser fra fremmede entreprenører samt vareindkøb til renovering og vedligehold af kommunens grønne
arealer, kommunale veje samt materiel og kommunens vintertjeneste.
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Beretning
CTM-sekretariat og ledere

Natur, miljø og vej

I 2015 har der fortsat været fokus på at kanalisere kompetencemidlerne til de medarbejdere,
der løser nye opgaver, i forhold til hvad der er
deres udgangspunkt. Der er dels kommet nye
opgaver og stillinger til centret samtidig med,
at der er flere medarbejdere, der har forladt
centret på grund af sygdom og flytning. Centret
har også skullet ruste sig til at overtage opgaver fra en medarbejder, der er opsagt på grund
af besparelser.

Vandløb
Kommunen udfører vandløbspleje i henhold til
regulativforpligtigelserne. Også i 2015 har den
kommunale vandløbspleje af Værebro Å været
genstand for debat. En stor del af bredejerne
ønsker bedre afvanding. Ændring af afvanding
forudsætter en reguleringssag, hvor indsatsen
finansieres efter gavnsprincip iht. vandløbsloven.
I 2015 igangsattes arbejdet med revidering af
kommunens vandløbsregulativer. Første led i
denne proces er gennemført i form af vedtagelsen af et nyt fællesregulativ for 32 interne
kommunevandløb.

Materielgård
Materielgården har i 2015 gennemført en effektivisering på 1,6 mio. kr. Effektiviseringen
er gennemført samtidig med, at der er gennemført en række forbedringsprojekter, der har
været med til at gøre Egedal Kommune smukkere og samtidig fremadrettet vil give en mere
effektiv drift.

Teknik- og Miljøudvalget har endvidere i 2015
besluttet at nedklassificere 4 vandløb, hvormed
vedligeholdelsen overdrages til bredejerne.
Nedklassificeringen sker på foranledning af
økonomiaftale mellem regeringen og KL om
regelforenkling på vandløbsområdet.

Bekæmpelse af ukrudt på fortove og langs
kantsten er genindført, efter det tidligere har
været sparet væk. Til ukrudtsbekæmpelsen er
der indkøbt en maskine, der bekæmper ukrudt
med varmt vand. Maskinen er den første af sin
art købt af en kommune i Danmark, og er den
mest effektive og innovative løsning.

Grundvand
Kommunen har i 2013 udpeget BNBO områder
(BoringsNæreBeskyttelsesOmråder). Arbejdet
med BNBO er fortsat i 2014 i form af samarbejde med HOFOR om realisering af grundvandsbeskyttelse ved arealrestriktioner og
fastlæggelse af erstatninger. Arbejdet forventedes udmøntet i påbud primo 2015, men har
afventet revurdering af punktkilder fra Region
Hovedstaden. Forventningen er nu, at der udsendes påbud primo 2016. Disse forventes påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

På vejområdet har der været fokus på renovering af fortove. Der er gennemført større fortovsrenoveringer følgende steder; Garbogårds
Allé, Åkandehaven, Hvidehøjvej, Farumvej og
Rosenvænget. Der har også været fokus på at
registrere fejl og mangler på kommunens vejvandsafledningssystemer.
Samarbejdet med private leverandører optimeres løbende, hvorfor en stadig større del af
Materielgårdens budget bliver brugt til private
leverandører samtidig med at Materielgårdens
lønbudget bliver tilsvarende mindre.

Med regeringens endelige vedtagelse af Vandplan 1 den 30. oktober 2014 og kommunens
kommunale handleplan den 28. oktober 2015 er
tidspunktet fastlagt for hvornår indvindingstilladelserne i kommunen skal være fornyet. Tidspunktet er fastsat til den 28. oktober 2016.
Status vedr. indvindingstilladelserne er, at der
er gennemført tilsyn på HOFORS 6 kildepladser
og kommunens 13 vandforsyninger og kommu-
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nen har modtaget ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

Der er undersøgt mulighed for at etablere
LAR (lokal afledning af regnvand) på Lærkeskolen, hvorunder også andre lokaliteter er
inddraget.

Status på kommunens indsatskortlægning er
at samarbejdet med Høje Taastrup om Nybølle
indsatsplan afsluttes i 2016 og at indsatsplan
Smørum-Ballerup påbegyndes i 2016.

Skybrudsprojektet ved Egedal By som forventedes at blive gennemført i 2015, er stødt ind i
juridiske udfordringer og er derfor endnu ikke
etableret.

Spildevand
Alle de kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og påbud om
tilslutning til offentlig kloak er udsendt.

Stormflodsbeskyttelsen af Jyllinge Nordmark
og Egedal borgerne i Tangbjerg er skitseret og
berørte lodsejere skal i januar 2016 stemme
om projektets finansiering.

Der er i 2015 vedtaget et tillæg til spildevandsplanen om at Egedal By separatkloakeres. I december 2015 er ny type spildevandsplan præsenteret. Planen er digital og udformet i open
source, hvor fokus har været på administrativ
effektivisering og tydelig kommunikation med
borgeren. Tekstmæssigt fylder planen kun 5
sider. Det eneste nye spildevandstekniske er at
Dyvelåsen separatkloakeres.

Vejbelysning
Den sidste del af kommunens vejbelysning blev
overtaget fra DONG Energy A/S i 2015. Moderniseringen af knap 4000 lamper er også afsluttet i 2015. I driften af anlægget er der brugt
flere midler til ekstraarbejder end forudsat, idet
anlægget ikke alle steder har levet op til den
forventede standard.

Ultimo 2015 er taksterne til rottebekæmpelse
revurderet. Den nye bekendtgørelse har medført en 4 dobling i udgiften til rottebekæmpelse. Taksterne dækkes via rottegebyret på
borgernes skattebillet.

Varmeforsyning
”Egedal Fjernvarme A/S” driver varmeforsyning
fra tre eksisterende lokalkraftvarmeanlæg og
to anlæg i Maglevad og Stenløse Syd.

Naturpleje

Kommunalbestyrelsens vedtagelse om at arbejde med en overordnet strategisk energiplan
i regi af Gate 21 i fællesskab med Region Hovedstaden er videreført i 2015.

Kommunen gennemfører naturpleje i henhold
til sine forpligtigelser og med en prioriteret indsats i natur 2000 området i kommunens nordlige del. Som et væsentligt redskab kan fremhæves hegning og aftaler med dyreholder om
naturpleje ved dyretryk.

Kollektiv trafik
I 2015 er der påbegyndt en analyse af mulighederne for at koble den kollektive busdrift sammen med skolekørselen. Forslaget forventes
fremlagt til beslutning i februar 2016.

Årets bekæmpelse af Bjørneklo har resulteret i
140 påmindelsesbreve (101), 9 påbud (24) og 2
politianmeldelser (2). Tallet i parentes, er tallet
for 2014.

Anlægsprojekter
Klimatilpasning

Vedligeholdelse af broerne i kommunen er
fortsat i 2015. I 2015 blev anlæggelsen af supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup og
den nye cykelsti ad Farumvej fra Ganløse til
Skovangs Allé igangsat og forventes afsluttet i
2016.

På baggrund af kommuneplanens prioriterede
klimatilpasning er der i 2015 fokuseret på Stenløse. Det er besluttet at arbejde videre med en
2-delt løsning om, dels at omlægge Stenløse Å
udenom Stenløse By, og dels at omdanne det
gamle vandløb igennem byen til et teknisk anlæg.
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Affaldshåndtering

I 2015 blev etableringen af byrummet ”Torvet” i
Stenløse Syd sat i gang. Torvet er stort set færdigt, men bliver først indviet i foråret 2016, når
det sidste asfaltlag er lagt på pladsen og kunstværket på torvet er færdigt.

I 2015 blev resten af de 20 år gamle affaldsbeholdere udskiftet i Stenløse og Ølstykke
områderne. Der er blevet udviklet og indført
en app ”Affaldsportal” så borgerne kan melde
manglende afhentning af affald, se deres afhentningstidspunkter mv. fra deres telefon.
Endvidere blev planlægningen af de nye affaldssorteringsløsninger for glas, papir, plast og
metal hos husstandene igangsat, sammen med
udarbejdelsen af nyt EU-udbudsmateriale for
indsamlingen af dagrenovation.

2015 er byggemodningen af Egedal By og Dyvelåsen igangsat. I Egedal By er der gennemført en række geotekniske forundersøgelser
og arkæologiske undersøgelser. I Dyvelåsen er
der igangsat en arkæologisk forundersøgelse
af området. Endvidere er der ved at blive udarbejdet et fælles totalrådgiverudbud for selve
byggemodningen af Egedal By og Dyvelåsen
(etablering af veje, kloakker, pladser, rekreative
arealer mv.).

Tabel 1 Center for Teknik og Miljøs økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

C TM-Sekretariat og ledere
Materielgården
Natur, miljø og vej
Affaldshåndtering

12.514
26.269
47.376
3.351

12.674
27.981
48.085
3.260

12.666
26.885
43.426
1.992

151
616
-3.949
-1.359

-9
-1.096
-4.658
-1.268

Centerets bevilling i alt

89.510

92.000

84.969

-4.541

-7.030

Budgetafvigelser
I hovedsagen udgøres forskellene i det oprindelige budget og det korrigerede budget i rammen for:

Affaldshåndtering 91.000 kr.: reduktion af lønfremskrivning på 91.000 kr.
Overordnet går CTM ud med et mindreforbrug
på 5.763 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 1.268 mio. kr. på
det brugerfinansierede område. Forskellen på
det korrigerede budget og regnskabet kan forklares ved:

Sekretariat og ledelse 160.000 kr.: en bevilliget
stilling til opgradering af arbejde med lokalplaner på 225.000 kr. samt en reduktion af lønfremskrivningen på 65.000 kr.
Materielgården 1.712 mio. kr.: overførsler
fra 2014 på 758.000 til maskininvestering og
965.000 kr. til varekøb. 74.000 kr. til TR kompensation, reduktion af lønfremskrivning på
110.000 kr. samt indtægt fra rengøringsudbud.

Sekretariat og ledelse 9.000 kr.: budgettet indeholder hovedsagelig lønudgifter, hvor korrigeret budget og regnskab balancerer.
Materielgård 1.096 mio. kr.: mindreforbruget udgøres af en effektiviseringsgevinst på
800.000 kr. fra ”Ny drift – et smukkere Egedal”, som Byrådet på deres møde i december
2015 vedtog at lægge i kassen. Det resterende
beløb er et mindreforbrug på vintertjenesten.
Tilpasningen af omstruktureringer på kontopla-

Natur, miljø og vej 700.000 kr.: overførsel fra
2014 til brorenovering på 1.414 mio. kr., reduktion af udgifter til kollektiv trafik (Movia),
samt tilførsel af 100.000 kr. til strategiske mål
fra CBS samt reduktion af lønfremskrivning på
5.000 kr.
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nen i forbindelse med ”Ny drift – Et smukkere
Egedal” er nu endeligt afsluttet. Det betyder, at
der er flyttet midler fra lønkontoen til konto for
entreprenørarbejde svarende til det oprindelige
planlagte.

kunne betale sig på grund af særlige
forhold vedrørende boldbanernes og
kunststofbanens beliggenhedskote. Pengene
søges overført til forundersøgelse på en
anden lokalitet i Stenløse i 2016.
7.	160.000 kr. på brovedligeholdelse.

Natur, miljø og vej 4.658 mio. kr.
der er større mindreforbrug på:

8.	125.000 kr. på bjørneklobekæmpelse,
hvilket skyldes effektiviseringer af arbejdet.

1.	2.640 mio. kr. på vejbelysning.
Mindreforbruget var forventet. 2015 er
det første år Kommunen har overtaget og
drevet den fulde vejbelysning i kommunen.
På grund af usikkerhed om anlæggets stand
har budgetterne ikke været tilpasset i 2015.
Der har tidligere været lagt hhv. 1,2 og 0,7
mio. kr. i kassen fra vejbelysningskontoen. I
1. kvartal 2016 vil budgettet for vejbelysning
blive justeret og tilpasset forholdene.

9.	109.000 kr. på naturpleje, hvilket skyldes
forsinkelser på hegningsaftaler.

Affaldshåndtering 1.268 mio. kr.
fordeles hovedsagelig i:
Mindreforbrug
1.3 mio. kr. for aktiviteter på genbrugsstationerne. Det blev på Byrådets møde den 12. december 2015 besluttet, at overføre 884.000 kr.
af overskuddet til et projekt om forbedring af
genbrugsstationen i Stenløse.

2.	655.000 kr. på den kollektive busdrift.
Budgettet er i løbet af 2015 nedjusteret
med 800.000 kr. Det endelige regnskab fra
Movia på årets driftsudgifter fremsendes og
udlignes i januar 2017.

1 mio. kr. fra administration af affaldsordningerne (informationsindsats, mindre projekter
mv.).

3.	294.000 kr. på rådgiverkontoen. Det skyldes,
at der i 2015 ikke har været større sager
på varmeforsyningsområdet, hvor der har
været brug for rådgiverhjælp.

900.000 kr. på ordningen for indsamlingen af
glas og papir i kuber til renholdelse omkring og
tømning af kuberne.

4.	245.000 på de private fællesveje. Pengene
var afsat til et projekt om finansiering af
vejbelysning på private fællesveje, som ikke
blev effektueret.

Merforbrug

5.	213.000 kr. vejafvandingsbidrag. Bidraget
varierer fra år til år, og afhænger af, hvor
meget det regner.

1 mio. kr. på behandling af affald fra dagrenovationsordningen, da der har været større
mængder end forventet og taksten for behandling af affald er steget, siden budgetterne blev
lagt.

6.	185.000 kr. på klimasikring i Stenløse. Der
er i 2015 gennemført forundersøgelse af
muligheden for at etablere lokalafledning
af regnvand (LAR) på Lærkeskolen.
Forundersøgelsen viste, at projektet ikke

1 mio. kr. som en mindre indtægt på affaldsordningerne end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives en mindre indtægt på salg
af genanvendelige materialer.
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Center for Ejendomme og Intern Service
Beretning
Præsentation af centeret

Det tredje indsatsområde ”Vedligeholdelse” har
resulteret i, at der afholdes faste bygningssyn
for klimaskærm, installationer i bygningerne og
kloaker samt egentlige tilstandsvurderinger på
kritiske bygningsdele. Dette har skabt et bedre
vurderingsgrundlag for prioritering af vedligeholdelsesopgaverne.

Center for Ejendomme og Intern Service er
et tværgående center, der varetager opgaver indenfor ejendomsadministration, drift og
vedligeholdelse, teknisk service og Facillities
Management af kommunens ejendomme. Centeret yder rådgivning og varetager opgaver
vedrørende energistyring samt projektering ved
kommunalt nybyggeri og ombygninger. Desuden varetages opgaven vedrørende forsikring
og risikostyring af kommunens ejendomme
samt forsikring af auto, løsøre og entrepriseforsikringer.

Der har i 2015 været ekstra fokus på at skabe
et godt samarbejde med centrene omkring de
større vedligeholdelsesopgaver og sikre klar
kommunikation med brugere og kolleger internt
i løbet af processen. Der afholdes blandt andet
løbende koordineringsmøder med centrene.

Centeret koordinerer herudover en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, forpagtningsaftaler, køb og salg af fast
ejendom samt forebyggende indsats på brand-,
rednings- og miljøområdet. Tilsyn med den udliciterede rengøring og rådhusbetjentfunktionen
hører ligeledes til opgaverne i centeret.

På trods af en skarp prioritering af ressourcerne, er der stadig et markant efterslæb på
bygningerne. Der er politisk vedtaget et mål om
at løfte budgettet fra 86 kr. pr. m2 til 150 kr. pr.
m2, men dette har ikke været muligt grundet
kommunens generelle budgetudfordringer. Der
vil derfor fortsat være øget risiko for vandskader, skimmelvækst og andre akutte skader på
kommunens bygninger grundet manglende løbende vedligeholdelse af bygningerne.

Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget.

Ejendomsstrategi

Indsatsområde 4 – ”Bæredygtighed og (energi)
effektiv drift”. Der er i 2015 fortsat arbejdet
målrettet mod at skabe bæredygtighed og
energieffektiv drift. Egedal Kommune er fortsat klimakommune i perioden 2015-20. I de
følgende afsnit beskrives en række af de energibesparende tiltag og indsatser, der er medvirkende årsag til dette.

Centralt for centerets arbejde har været udmøntningen af Ejendomsstrategien 2014-17. For
hver af ejendomsstrategiens fire indsatsområder er der udarbejdet handleplan. Det første
indsatsområde er ”Grunddata, anvendelse af
data som udgangspunkt for styring”. Der har
i 2015 været arbejdet med et udkast til en ny
ejendomsrelateret digitaliseringsstrategi.

Energi

Det andet indsatsområde ”Arealforbrug – de
kloge m2” hænger i høj grad sammen med indsatsområde 1 om grunddata og sammenkobling
af ejendomsdata og arealdisponering. Der arbejdes mod at skabe god styring af ejendomsporteføljen, herunder bedst mulig arealanvendelse samt en skarp prioritering af de løbende
vedligeholdelsesopgaver.
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Der blev i løbet af 2015 udmøntet en række
energieffektiviseringer på omkring 2 mio. kr.
Reduktionen af energibudgetterne er også indarbejdet i 2016 og frem.
I forbindelse med ”Parat til fremtiden” afdækkes
potentielle projekter med udskiftning af tekniske
installationer som et energisparende tiltag. Der
er udarbejdet en business case og et forprojekt.

88

Årsrapport 2015

Efter at have identificeret et muligt effektiviseringspotentiale på op mod 5 mio. kr. pr. år i
energiforbrug på kommunens tekniske anlæg,
har CEI i gangsat et omfattende screeningsprojekt. Projektet vil identificere, kvalitetssikre og
konkretisere effektiviseringsprojekter på alle
kommunens ejendomme. Samtidig med reduktion af energiforbruget forventes projektet
at skabe forbedringer på indeklima, og det vil
samtidig afhjælpe noget af det store vedligeholdelsesefterslæb som de tekniske anlæg udgør
på nuværende tidspunkt.

let og sikker adgang til vandet. Vandoverfladen
er komme i niveau med den nye belægning omkring badet. Der blev etableret ny bund, og et
større areal er gjort plant efter ønske fra vandgymnasterne. Lovkravet om rensning af vandet
er nu opfyldt med opdateret vandrensningssystem, tank og nye overløbsrender i siderne
af bassinet. Bassinvandet opvarmes via et nyt
solvarmeanlæg bestående af 120 m2 solfangere
med direkte cirkulation og opvarmning af bassinvandet. Vandvolumen er justeret til at håndtere op til 100 badegæster i timen.

Projektet er igangsat under programmet ”Parat
til Fremtiden”, der søger at skabe økonomisk
råderum i fremtiden. Det vil dog også betyde
et løft for Egedal Kommunes arbejde med
”Ejendomsstrategien” hvor netop reduktion af
energi, og nedbringelse af efterslæbet på bygningsvedligeholdelse har stort fokus.

De fire spejderhytter i Udlejre samt Maglevad
Spejdergård er blevet malet udvendigt.
Stenløse Kulturhus blev i årets løb renoveret og
åbnede i 2015 et selvbetjeningsbibliotek, kommunearkiv, lokalhistorisk arkiv og masser af
lokaler for borgere og foreninger. Kulturhuset
dannede i 2015 rammen for en Innovationsfestival, som Egedal Kommune var vært for.

Indeklima, sundhed og
energibesparende tiltag

TSM-området

Der blev i 2015 arbejdet mod at fremme et
bedre indeklima samt gennemført en række
energibesparende tiltag. Eksempelvis er alle
kommunens bygninger blevet pcb-screenet.
Der var ganske få fund af pcb, der ligger over
Sundhedsstyrelsens grænseværdi for pcb. Der
er gennemført undersøgelser, kontrol og ombygninger af en række varmtvandsinstallationer
for at forebygge udbrud af legionella.

Egedal Kommunes Tekniske Service Medarbejdere (TSM’ere) har i 2015 arbejdet med at sikre
drift, forebyggende og afhjælpende vedligehold
på kommunens ejendomme, særligt i forhold til
sikkerhed, tilgængelighed og funktionalitet.
TSM korpset har både stået for afspærring og
sikring ved det nye rådhus, rettet mindre belægningsskader på skoler og institutioner og
sørget for at lovpligtige eftersyn og driftsforskrifter overholdes i forbindelse med brugen af
bygningerne, de tekniske anlæg og installationer samt ved driftsarbejde.

Jørlunde Skole er renoveret i 2015 og der blev
desuden installeret et pillefyr på Jørlunde Skole.
Hampelandsskolen blev efterisoleret med 300
mm isolering på omkring 2000 m2 loftareal.
Isoleringen giver et godt indeklima og bevirker
driftsbesparelser. Der mangler at efterisolere
omkring 6000 m2. Der er på Boesagerskolens
gangarealer installeret LED-belysning, der både
er bedre og billigere i drift. Desuden er der
etableret jordvarme i Stenløse klubhus.

Fokus har været på dialog og brugerorienteret
opgaveløsning. Med til at sikre tilgængelighed
for kommunens borgere, var eksempelvis etablering af en lettere adgang for gangbesværede
ved HEP-huset.
Desuden blev der bl.a. ydet en stor indsats i
forbindelse med lærerforberedelseslokaler, hvor
der bl.a. på Stengårdsskolen blev etableret et
lærerforberedelseslokale samt et nyt lokale til
indvandrerklasserne.

Ejendomsvedligeholdelse
Ganløse Friluftsbad gennemgik i 2015 en større
renovering og modernisering. Adgangen til
bassinet blev fornyet med en muret trappe og
udendørs bruser, hvor handicappede har fået
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Herudover har TSM’erne arbejdet meget med
at justere, optimere og delvist udskifte kommunens tekniske anlæg. Kommunen har mange
km. rørinstallationer som gennemgående er i
akut fare for gennemtæringer med vandskader
og driftsforstyrrelser til følge. Her har TSM’erne
ved brug af visuelle inspektioner og termiske
kameraer kunnet forebygge skader og løse opståede skader hurtigere end nogensinde før.

af TSM kollegaerne i Drift og Service samt de
dygtige teknik- og energifolk i Byg, Teknik og
Energi.
Serviceniveauet på rådhuset er blevet højnet,
og der er blevet ydet mere teknisk assistance
i forbindelse med nye arrangementer i huset
hvilket vil fortsætte i de kommende år.

Køb og salg

I forbindelse med indførelse af Central Tilstands
Styring (CTS) på flere anlæg er det blevet muligt at sikre bedre indeklima og styring af varmen på mange skoler og institutioner, ligesom
der også i 2015 var en massiv indsats med
indførelse af elektronisk adgangskontrol (kortlæsning) på en række bygninger for at sikre
brugerne af bygningerne nem og let adgang, i
øvrigt på udvalgte forskellige tider af døgnet.

Indsatsen med køb og salg blev intensiveret i
2015. Der blev udbudt nye storparceller i henholdsvis Stenløse Syd og Egedal By i 2015, og
der blev solgt 1 storparcel i hvert af områderne. De sidste parcelhusgrunde i Stenløse Syd
blev solgt i 2015.
Smørum Rådhus overgik til den nye ejer i 2015,
mens Ølstykke Rådhus først overgår til ny ejer
i 2016.

Rengøringen var i 2015 også i fokus hvor der
blev gennemført flere udbud på området for at
sikre kommunen den optimale rengøring til den
bedst mulige pris.

Forsikring og risikostyring
Der blev i 2015 vedtaget en ny forsikrings- og
risikostyringspolitik. Den nye politik skal, gennem en række forebyggende incitamenter som
eksempelvis indførelse af selvrisiko, nedbringe
antallet og omfanget af forsikringsskader.

Borgerinddragelse og
flygtningeboliger
Der har i 2015 været arbejdet intensivt med at
forberede og etablere midlertidige og varige
flygtningeboliger i samarbejde med CBS. Der
blev holdt en række borgermøder samt løbende
dialog med interessenter i løbet af processen
med at forberede og etablere boligerne.

Der blev den 1. oktober taget et nyt system
til registrering af forsikringsskader i brug, og
forud for dette blev der i løbet af efteråret 2015
afholdt kurser for brugerne af systemet. Det
nye system vil fremadrettet kunne bruges til at
skabe et bedre overblik over forsikringsskader
både med hensyn til antal, skadestype og omkostninger i forbindelse med forsikringsskader i
kommunen.

Indkøring af Egedal Rådhus og
Sundhedscenter
I november 2015 var det et år siden administrationen og sundhedspersonalet flyttede ind
i det nye rådhus og Sundhedscenter. Der har i
2015 været fokus på at kvalitetssikre de tekniske løsninger og driften af de nye bygninger.
Der blev i årets løb samarbejdet med Jobbroen
og CPK om at udvikle og producere havemøbler
til Rådhuset.

På forsikringsområdet har der været en omfattende revision i form af gennemgang og registrering af bygninger og løsøre. Den systematiske gennemgang af kommunens aktivliste skal
danne grundlag for et senere udbud af forsikringsopgaven. Der blev i 2015 arbejdet målrettet med den forebyggende indsats i forbindelse
med sikring af kommunens ejendomme, herunder udskiftning og opdatering til fjernstyrede
sikringsanlæg.

Det nye Rådhus og Sundhedscenter har siden
indflytning og ibrugtagning været driftet og
serviceret af primært rådhusbetjentene, støttet
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Egedal Brandvæsen

Arbejdet med at færdiggøre det omfattende
myndighedsarbejde omkring brandforhold i
Egedal Rådhus og Sundhedscenter er tæt på at
være afsluttet, mens behandlingen af nye byggerier i Egedal er begyndt.

Egedal Brandvæsen brugte 2015 på forberedelse til sammenlægning af 6 kommuners beredskaber. Fra 1. januar 2016 samler Egedal,
Furesø, Hillerød, Gribskov, Frederikssund og
Halsnæs kommuner deres beredskaber i det
nyoprettede § 60 selskab ”Frederiksborg Brand
& Redning”.

Det forebyggende arbejde har fortsat en høj
prioritet og i årets løb, blev alle lovpligtige
brandsyn gennemført. Der er ikke store udsving ift. udstedelsen af påbud, sammenlignet
med de øvrige år.

Arbejdet har været omfattende og administrationen har lagt mange kræfter i det forberedende arbejde, med bl.a. oplæg til fælles risikobaserede dimensionering i samarbejde med
repræsentanter fra de øvrige kommuner.

Det frivillige supplerende beredskab har som
de foregående år, lagt mange timer i arbejdet,
både med at undervise ungdomsbrandvæsenet
i samarbejde med Falck og ikke mindst som
uvurderlig støtte ved de ekstremvejrshændelser, der i årets løb ramte vores område.

Egedal kommune har besluttet, at det nye
selskab fortsat skal varetage opgaverne med
brandteknisk byggesagsbehandling, mens flere
mindre opgaver, som fx brandhaner forbliver i
kommunen.

Center

for

Ejendomme

og

Intern Service

I det operative beredskab ses en svag stigning
i antallet af udrykninger, særligt til alvorlige
brande og færdselsuheld. Der var i alt 227 operationelle opgaver (udrykninger) i 2015.
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CEI – Fælles administration

Centerets driftsregnskab for 2015 viser et forbrug på 102,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 99,6 mio. kr. er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede
budget på 101,9 mio. kr. er der et merforbrug
på 0,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på
2,3 mio. kr.

Forbruget på CEI – Fælles administration udgør
26,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget
på 23,5 mio. kr. er der et merforbrug på 2,6
mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på
25,7 mio. kr. er der et merforbrug på 0,4 mio.
kr. Der er givet tillægsbevillinger for 2,2 mio.
kr. primært til omplacering af medarbejdere
samt centralisering af energioptimering.

Tabel 1 Center for Ejendomme og Intern Services økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

C EI - Fælles administration
Intern service
Redningsberedskab og risikostyring
Forsikringsområdet

23.515
58.082
8.457
9.549

25.703
57.939
8.457
9.759

26.079
59.627
9.662
7.030

2.564
1.546
1.206
-2.519

376
1.688
1.206
-2.729

Centerets bevilling i alt

99.602

101.857

102.398

2.796

541

Redningsberedskab og
risikostyring

1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
og et netto merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige nettobudget på 8,5
mio. kr. er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. til
risikostyring, herunder tyverisikring, adgangskontrol og brandalarmeringsanlæg.

Der er i året givet tillægsbevilling til udmøntning af energieffektiviseringer for netto 2
mio. kr. i form af reducerede energibudgetter efter finansiering af løn til energicontroller.
Derudover er fjernet budgetbeløb (indtægter)
på 0,381 kr. vedr. solgte ejendomme. Der er
omplaceret en effektiviseringspulje på 0,640
mio. kr. vedr. klassedannelse som fejlagtigt var
anbragt på centerets ramme. Der er bevilget
0,829 mio. kr. til drift af Stenløse Kulturhus.
Endeligt er tilført 0,6 mio. kr. vedrørende omplacerede medarbejdere.

Forsikringsområdet
På forsikringsområdet var der et oprindeligt
budget på 9,5 mio. kr. Der blev i løbet af året
givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser, at der er et mindreforbrug på forsikringer på 2,7 mio. kr.

Intern Service
Det oprindelige nettobudget udgør 58,1 mio. kr.
mens det korrigerede budget udgør 57,9 mio.
kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 59,6
mio. kr., hvilket giver et netto merforbrug på
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Center for Administrativ Service
Resultater 2015

Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse,
direktion og det politiske niveau.

CAS har i 2015 gennemført en række tværgående projekter, der alle har til formål at
højne effektivitet og kvalitet af organisationens
samlede administrative opgaveløsning. Hertil
kommer en række udviklingsopgaver og løbende driftsopgaver, som er udført i de enkelte
afdelinger og ofte i samarbejde med organisationens øvrige fagcentre. Nedenstående er et
udpluk af centerets samlede aktiviteter og resultater i 2015 – som ligger udover den almindelige drift.

Centeret er organiseret i 5 afdelinger, der
varetager følgende overordnede opgaveområder:
●● Økonomiafdelingen understøtter fagcentrene
i løsningen af økonomiopgaven, herunder
budgetlægning, budgetopfølgning og
regnskabsaktiviteter. Hertil kommer
analyseopgaver, ledelsesinformation og
diverse opgaver vedrørende kommunens
samlede økonomi- og effektiviseringsindsats

Parat til Fremtiden
Kommunens samlede effektiviseringsprogram
Parat til Fremtiden samler udvalgte større effektiviseringsprojekter, der alle skal bidrage til
kontinuerlig effektivisering af kommunens kerneydelser. Formålet er rettidigt at skabe råderum og handlemulighed for det politiske niveau
i forhold til kommunens samlede økonomi og
de årlige budgetforhandlinger. CAS har i 2015
gennemført følgende projekter indenfor Parat
til Fremtiden:

●● Personale og Forhandling varetager opgaver
vedr. løn- og personaleadministration, MEDorganisation og arbejdsmiljø samt juridiske
og forhandlingsmæssige opgaver indenfor
personaleområdet
●● HR og Kommunikation har ansvar for
pressehåndtering, intern kommunikation
og udviklingsopgaver vedr. strategisk
kompetence- og ledelsesudvikling,
rekruttering mv.

●● Administrative effektiviseringer: Analyse
af mulighederne for standardisering
og effektivisering af de administrative
støttefunktioner samt implementering af
nye og standardiserede arbejdsgange og
organisering af organisationens samlede
regnskabsaktiviteter

●● Sekretariatet varetager
sekretariatsopgaverne for borgmesteren
og Byrådet, valghandlinger og vielser samt
understøtter fagcentrene med juridisk,
indkøbs- og udbudsretlig rådgivning

●● Optimal opgaveplacering: Analyse af
muligheder for yderligere outsourcing
og udlicitering af den kommunale
opgavevaretagelse
●● Prioritering og Råderum: Udvikling
og implementering af nyt koncept for
budgetlægning og budgetopfølgning

●● Digitaliserings- og Effektiviseringsafdelingen
understøtter kommunens tværgående
digitaliserings- og effektiviseringsindsats
med rådgivning og værktøjer til tværgående
styring og prioritering. Afdelingen varetager
leverandørstyring ift. IT-Forsyningen,
er tovholder ift. kommunens samlede
digitaliseringsstrategi og varetager
projektledelse af større digitaliserings- og
forandringsprojekter.
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●● Kontraktstyring, indkøb og kørsel:
Gennemførsel af analyser på indkøbs- og
kørselsområdet samt gennemgang og
strukturering af kommunens samlede
kontraktkoncept mhp. at opnå betydelige
besparelser på området. Implementering af
nyt tvær-organisatorisk samarbejdsorgan til
at understøtte indkøbs- og udbudsaktiviteter.
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Samlet set har ovenstående projekter anvist
effektiviseringspotentialer på i alt 64,9 mio. kr.
i helårseffekt. Heraf er størstedelen af de foreslåede indsatser besluttet gennemført og derfor
indbudgetteret i budget 2016-19 med henblik
på, at der skal ske implementering og gevinstrealisering i budgetperioden.

Afdelingen har gennemført en it-modenhedsanalyse og er påbegyndt det tvær-organisatoriske arbejde med at etablere en ny digitaliseringsstrategi for kommunen. Afdelingen har
sikret at Egedal følger KOMBIT’s tidsplaner i
forbindelse med et kommunalt obligatoriske
Monopolbruds-projekt og har i samarbejde med
Center for Borgerservice sikret at kommunen
har implementeret de obligatoriske selvbetjeningsløsninger under Bølge 4, jf. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (2010-2015).

Sekretariatet
Det juridiske team har i 2015 behandlet 235
skriftlige og ca. 200 mundtlige henvendelser.
Teamet har derudover fokuseret på kommunens
tvister med 3. mand. Hensigten er her at minimere advokatudgifterne og i øvrigt medvirke til
at inddrive kommunens krav. Denne indsats har
medført mindreudgifter for kommunen på ca.
550.000 kr.

Personale og Forhandling
Afdelingen har ligesom Digitalisering og Effektivisering haft en stor rolle i forbindelse med
gennemførsel af både for-analyser og implementering af kommunens regnskabsaktiviteter.
Flere medarbejdere har deltaget i workshops
samt kortlægning og dokumentation af en række delprocesser.

Udbudsteamet har gennemført og/eller deltaget
i 25 udbud. Teamet har ansvaret for realiseringen af indkøbssporet i ”Parat til Fremtiden”. I
budget 2015 samt overslagsårene er indregnet
følgende i alt 9,8 mio. kr. i effektiviseringsgevinster på området. Heraf er der realiseret 5,4
mio. kr.

Endvidere har afdelingen gennemført workshops og åbent-hus-arrangementer for ledere
og betroede medarbejdere, alt sammen med
det formål at styrke organisationens kompetencer indenfor det personaleadministrative område. Afdelingen har i samarbejde med Økonomi
udarbejdet og implementeret ledelsesinformation, så alle ledere med personaleansvar får
opdaterede og forbedrede syge- og fraværsrapporter. Endelig har afdelingen været tovholder
på H-MED’s prioriterede indsats for at styrke
sygefraværs- og stress-indsatsen i 2016.

Sekretariatet har ansvaret for planlægning og
afvikling af valg. I 2015 har Sekretariatet afviklet et Folketingsvalg og en Folkeafstemning,
uden bemærkninger fra ministeriet eller klager
over valghandlingen i øvrigt.
Digitalisering og Effektivisering
Afdelingen har det overordnede programansvar
for Parat til Fremtiden og har endvidere haft
en stor rolle i forbindelse med gennemførsel af
implementeringsprojektet vedr. effektivisering
af kommunens regnskabsaktiviteter, herunder
udarbejdelse af model for kortlægning og optimering af administrative processer og model
for gevinstrealisering.

Af øvrige udvalgte indsatser kan nævnes: implementering af OK’15, ajourføring af 20 ledervejledninger og interne vejledninger, håndtering
af 4 retssager/nævnssager med deltagelse i
eller udfærdigelse af processkrifter.
HR og Kommunikation
Afdelingen har i 2015 ydet en stor indsats for
at implementere den Interne Kommunikationsstrategi fra 2014. Der har været udviklet og
afholdt en række kurser for medarbejdere og
ledere og MED-organisationen, og der er udviklet værktøjer og skabeloner til hjælp, som skal
understøtte hele organisationen i arbejdet med
at forbedre den interne kommunikation.

Derudover har afdelingen udarbejdet en ny model for prioritering og styring af it-investeringer.
I samarbejde med de faglige centre er der gennemført en kritikalitetsvurdering (risikovurdering) af samtlige it-systemer. Alt sammen har
bidraget væsentligt til at etablere et solidt samarbejdsmiljø med IT-forsyningen – til stor gavn
for organisationens daglige brugere.
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Endvidere har afdelingen gennemført ledelsesevaluering og opfølgning heraf for alle kommunens ledere, udviklet og implementeret et nyt
e-baseret introduktionsprogram for ny-ansatte,
udarbejdet en strategi for brugen af sociale
medier og sikret at kommunen fra 2016 er på
facebook med en klar strategi og organisering
til at understøtte denne nye kommunikationskanal. Og endelig har afdelingen arbejdet med
at udvikle og implementere et nyt intranet, der
lanceres primo 2016.

Udviklingen er sket samtidig med den løbende
drift og har betydet, at både den centrale økonomifunktion og centrene har ydet en kæmpe
indsats.
Endvidere har afdelingen i samarbejde med
Personale og Forhandling, videreudviklet kommunens ledelsesinformation (økonomi, personale og indkøbsområderne) og har gennemført
systemudvikling til understøttelse af aktivitetsbudgetteringen.
Endelig har afdelingen haft en central rolle i
forbindelse med implementeringsprojektet
vedr. effektivisering af kommunens regnskabsaktiviteter. Medarbejdere har deltaget i workshops og projektgrupper og har dokumenteret
alle nye arbejdsgange og processer. Endelig
er afdelingen blevet omorganiseret og to nye
teamledere tiltrådte i slutningen af året, klar til
at tage imod 15 nye medarbejdere, der nu udgør kommunens centrale regnskabsfunktion.

Økonomi
Afdelingen startede 2015 med at introducere
en ny budgetlægningsmetode. Projektet Prioritering og Råderum har i praksis betydet at
alle centres budgetter er brudt op og opbygget
på ny efter en stringent metode, der hviler på
aktivitetsbudgettering og periodisering. Formålet er at sikre gennemsigtighed i både budgetlægning- og opfølgning og derved understøtte
politisk prioritering og økonomisk råderum.
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Tabel 1 Center for Administrativ Services økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

1. Økonomiudvalget
C enterets egen ramme
Personale og Forhandling
SOLT, ADM bidrag m.v.
Den centrale refusionsordning
Fælles for alle - lønpuljer m.v.
Byrådet

68.137
7.812
22.335
-12.665
50.502
10.062

75.907
7.766
14.752
-17.870
32.351
10.613

74.676
7.669
9.127
-21.259
31.261
9.964

6.538
-143
-13.208
-8.594
-19.241
-99

-1.231
-97
-5.625
-3.389
-1.091
-649

I alt

146.184

123.519

111.437

-34.747

-12.082

Driftsregnskabet for 2015 viser et forbrug på
111,4 mio. kr. jævnfør tabel 1.

I forhold til det oprindelige budget på 68,1 mio.
kr. er der et merforbrug på 6,5 mio. kr. og i forhold til korriget budget et mindreforbrug på 1,2
mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget på 146,2 mio. kr.
er der et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.

Heraf skal overføres ikke realiserede effektiviseringer for 0,575 mio. kr. til 2016 samt søges
overført 0,350 mio. kr. til 2016 og resten af
mindreforbruget på 1,5 mio. kr. lægges i kassen.

I forhold til det korrigerede budget på 123,5
mio. kr. er det et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.
Hertil skal lægges 0,550 mio. kr. vedr. realiseret effektiviseringer på Parat til Fremtiden, der
ikke er udmøntet i centrene, men regnskabsforklares i de respektive centres regnskaber. CAS’
reelle mindreforbrug er på 12,6 mio. kr.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret
budget på 7,8 mio. kr. skyldes:
●● Der er fra Direktion og Sekretariater
omplaceret i alt godt 4,8 mio. kr. til
investering i Parat til Fremtiden m.m.

Af de 12,6 mio. kr. skal overføres ikke realiserede effektiviseringer for 0,575 mio. kr. (merforbrug) til udmøntning i 2016 og 0,640 mio.
kr. søges overført til 2016. 6,9 mio. kr. lægges i
kassen og godt 5,7 mio. kr. vedrører SOLT, som
håndteres i lukket system og derfor ikke påvirker kassebeholdning eller overførsler.

●● Til Nyt Intranet er overført 0,5 mio. kr. fra
2014
●● Budgettet er i løbet af 2015 blevet tilført
netto ca. 0,647 mio. kr., som vedrører TRkompensation og refusion fra barsels- og
seniorpuljen.

Budgetafvigelser

●● CAS’s andels af Parat til Fremtiden - IT
effektivisering og digitalpost, er reduceret
med 0,119 mio. kr.

I det følgende beskrives de dele på de seks
rammer, hvor der er afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet.

●● · Udmøntning fra effektiviseringspuljerne
til respektive centre i takt med at
implementeringen af administrative
effektiviseringer er udmøntet 2,368 mio. kr.

Centerets egen ramme
Centerets egen ramme dækker hovedsageligt
udgifter vedrørende egne medarbejdere, ITudgifter og effektiviseringer vedrørende Parat
til Fremtiden, samt diverse øvrige effektiviseringspuljer, som er placeret centralt.
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●● · Herudover er der diverse omplaceringer til/
fra centre i alt en nettoreduktion af budgettet
på 0,279 mio. kr.
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Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget
er sammensat af flere elementer:

Herudover er der mer/-mindreforbrug på øvrige
områder for i alt netto på 1,0 mio. kr. i mindreudgift blandt andet printer og serviceaftaler.

Til løn og øvrige udgifter var budgettet på 32,6
mio. kr. Det korrigerede budget på 37,4 mio. kr.
Forbruget udgjorde 36,3 mio. kr., hvilket giver
et overskud på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er
hovedsagligt på løn på grund af blandt andet
vakancer og digitaliseringspuljen. På IT-udgifter
er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. jævnfør
nedenfor.

I 2016 bliver budgettet rekonstrueret og konsolideret, således at en række konti lægges sammen og opbygget i aktiviteter, ligesom tilvalg
udover basisbidraget bliver anført eksplicit.
IT Forretning – Består af udgifter til KMD, Fujitsu m.m. - Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. De 0,250 mio. kr. skyldes
nedlukning af forretningsapplikationer leveret
af KMD samt udsving i forbrugsmønstret af
særskilte ydelser fra KMD (f.eks. udsendelse af
breve). 0,2 mio. kr. skulle have været udmøntet
til IT sporet under Parat til Fremtiden. På Nyt
Intranet er der et mindreforbrug på 0,350 mio.
kr. som skal søges overført til 2016 til færdiggørelse af Intranettet.

Budgettet til IT Drift er på 17,2 mio. kr. og skal
dække driften af kommunens IT-systemer.
Det består af en række underkonti, hvoraf de
største vedrører IT-Forsyningen, herunder basisbidrag og variabelt bidrag (abonnement).
Regnskab 2015 er på 16,5 mio. kr. og der er et
samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Parat til Fremtiden - I budget 2015 er indlagt
effektiviseringer for 2 mio. kr. til realisering i
henholdsvis IT- og Indkøbssporet. Ved årsafslutningen er der realiseret 1,425 mio. kr., heraf
er de 0,550 mio. kr. ikke udmøntet i centrene,
men regnskabsforklares i de respektive centre.
Den manglende realisering skyldes tidslige forskydninger i de bagvedliggende udbudsprocesser. Underskuddet på 0,575 mio. kr. overføres
til realisering i budget 2016. Til gengæld forventer Indkøbssporet nu at realisere 4,4 mio.
kr. i budget 2016, hvilket er 2,4 mio. kr. mere
end oprindeligt forudsat.

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. variabelt
bidrag, der skyldes, at kommunen anvender
flere PC’ere end budgetteret. Betalingen er
aktivitetsbaseret, og bliver opgjort via PCoptælling, der foretages af IT-Forsyningen. Digitaliserings- og Effektiviseringsafdelingen kvalitetssikrer i samarbejde med de øvrige centre
løbende optællingen.
På basisbidrag er et merforbrug på knap 0,1
mio. kr., hvilket skyldes tilkøb udover det oprindelige serviceniveau – fx tilkøb af vagtordning
og SecureDNS.

Diverse effektiviseringspuljer m.m. fra tidligere år er blevet udmøntet for i alt 2,2 mio. kr.
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blandt andet digital post, Callcenter og projekt
butik i Center for Borgerservice. Derudover er
udmøntning af serviceplatform Effektiviseringsgevinst forskudt i forbindelse med ny tidsplan
fra KOMBIT i alt 0,153 mio. kr.

økonomi vedrørende SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit i årsrapporten.
Der var budgetteret med 24,9 mio. kr. til leasingudgifter m.m. til SOLT-projekterne. Forbruget til leasingafgifterne var på 11,8 mio. kr. i
2015, hvilket er et mindreforbrug på 13,1 mio.
kr. i forhold til det oprindelige budget.

Personale og forhandling
Rammen dækker udgifter vedrørende afdelingens medarbejdere. Budgettet var på 7,8 mio.
kr. og det blev nedreguleret med 0,05 mio. kr.
som følge af lavere lønskøn. Regnskabet er på
7,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mindre end korrigeret
budget.

Budgettet til SOLT-projekterne blev reduceret
med i alt 7,3 mio. kr. i løbet af 2015 på grund af
lavere renter end forventet i budgettet. Efter
reduktionen udgjorde det korrigerede budget
til leasingydelser 17,5 mio. kr., hvilket giver en
mindreudgift på godt 5,7 mio. kr. i forhold til
korrigeret budget, som skyldes forsat lavere
renteniveau end forventet.

SOLT, ADM bidrag m.v.
Rammen består af SOLT-projektet og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomhederne
m.v. Der var et budget på 22,3 mio. kr., og det
er blevet reduceret ved budgetopfølgningerne
med 7,6 mio. kr. Nettoforbruget er på 9,1 mio.
kr.

Administrationsbidrag fra forsyningsvirksomhederne m.v.
Egedal Kommune udfører administrative opgaver for forsyningsområdet, som betaler administrationsbidrag for løsning af disse opgaver.
Indtægten fra administrationsbidraget konteres
under CAS.

I forhold til det korrigerede budget på 14,7 mio.
kr. er der et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Der var budgetteret med en indtægt på 2,5
mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling til en
indtægt til promillegebyr vedrørende støtte boligbyggeri på 0,25 mio. kr.

SOLT-projekterne
Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et ”Sælg og lej tilbage” (SOLT)
arrangement omkring kommunernes skoler,
Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse
Rådhus. Der var leasingarrangementer for i alt
godt 1 mia. kr.

Forbruget udgør i alt 2,6 mio. kr., hvilket er en
mindreindtægt på godt 0,1 mio. kr., som hovedsagligt skyldes mindre administrationsbidrag
vedrørende affaldshåndteringen, da der har
været lidt færre nettoudgifter.

Den 1. december 2014 blev Stenløse Rådhus tilbagekøbt fra Danske Leasing, og der skal fremover ikke betales leasingafgift for dette.

Den centrale refusionsordning
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 udmeldes af ministeriet.

SOLT-projekterne er ”et lukket system”. Indtægterne fra salget er deponeret på en særskilt
konto. Afkastet (renten) af den deponerede
kapital går dels til at finansiere leasingafgiften
(lejen for fortsat benyttelse af bygningerne),
dels til at sikre at kommunen kan tilbagekøbe
bygningerne, når leasingperioden udløber.
Det er kun leasingafgiften og kapitalforvalterhonorar som konteres under CAS. Den samlede
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Refusionsindtægterne var budgetteret til 12,7
mio. kr. Ved budgetopfølgningen ultimo juni
2015 blev det forhøjet til 17,9 mio. kr. på baggrund af endelig restafregning vedrørende
regnskab 2014.

ket er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i
forhold til korrigeret budget.
Budgettet til elever var på 1,750 mio. kr. Det
blev tilpasset med 0,260 mio. kr. ved budgetopfølgningen samt nedreguleret som følge af lavere lønskøn og det korrigerede budget udgjorde
herefter knap 1,5 mio. kr.

I regnskab 2015 er der hentet statsrefusion
hjem for i alt 21,3 mio. kr., hvilket er 3,4 mio.
kr. mere end det korrigeret budget. Den endelige restafregning vedrørende 2015 opgøres
først ultimo februar 2016, og vil blive bogført i
regnskab 2016.

Der er et forbrug på 1,3 mio. kr., og mindreforbruget på 0,150 mio. kr. skyldes orlov og barsel
blandt eleverne.
På uddannelsespuljerne var budgettet på 0,670
mio. kr. Der blev overført 0,460 mio. kr. fra
2014 samt tilført trepartsmidler for 0,6 mio. kr.
Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,730
mio. kr. og regnskabet viser et forbrug på 1,6
mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1
mio. kr.

Fælles for alle – lønpuljer m.v.
Rammen dækker ordninger som CAS administrerer for den samlede organisation, blandt
andet seniorjobordningen, elever, fælles løn- og
uddannelsespuljer samt tjenestemandspensioner.

Heraf skal der søges overført trepartsmidler på
0,050 mio. kr. til opkvalificering af ufaglærte –
ordblindekursus der kunne afholdes i 2015.

Der er et nettoforbrug på 31,3 mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget for 2015 på
50,5 mio. kr. er der et mindreforbrug på 19,2
mio. kr.

På Tværgående uddannelsespulje MED-arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøudvalgskontoen er et mindreforbrug på i alt 0,160 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget på i alt 0,633 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget er blandt andet:

I forhold til det korrigerede budget for 2015 på
32,4 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,1
mio. kr. Heraf skal der søges overført 0,050
mio. kr. til 2016.
Den store afvigelse mellem det oprindelige
budget og regnskabet skyldes først og fremmest, at lønpuljer (barsels-, senior-, TR-kompensations-, overenskomst- og trepartspulje)
først fordeles til centrene, når lønaftaler m.m.
er indgået, og dermed er der ikke forbrug på
kontiene i regnskabet.

Der er tilført midler fra den Lokale Akutpulje til
finansiering tillidsrepræsentanternes deltagelse
i de Lokale MED-skabelsesuddannelser, som er
planlagt og afviklet i 2015. Desuden blev den
årlige AM-dag i 2015 udskudt til afholdelse med
AM-dagen i 2016, pga. den vakante arbejdsmiljølederstilling. Derudover er der ikke afholdt
H-MED seminar i 2015.

Herudover er der følgende forklaringer på afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet:

Til psykologisk krisehjælp var budgettet på
godt 0,7 mio. kr., og der er et mindreforbrug på
0,1 mio. kr.

Der blev i budgettet afsat netto 7,1 mio. kr. til
seniorjobordningen, og ved budgetopfølgningerne er budgettet blevet reduceret med netto
2,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde
herefter 5,1 mio. kr.

Årsagerne til mindreforbruget er et lille fald i
antallet af ekstra sager, og et fald i antallet af
ekstra ansøgte og bevilgede timer til sagerne.
Budgettet til kørsel for det administrative personale var på 0,7 mio. kr. Der har været mere
kørsel end forventet svarende til et merforbrug
på 0,140 mio. kr.

Der har i 2015 været ca. 30 helårspersoner i
seniorjob og forbruget var på 4,9 mio. kr., hvil-
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Budgettet til lønpuljerne (barselpulje, seniorpulje, TR/MED-kompensation, resultatlønspulje
og 3 partsmidler) var på 13,5 mio. kr. Barselpuljen, som er den største, blev ved budgetopfølgningen reduceret med 0,5 mio. kr. på grund
af færre barselende end forventet.
Efter lønpuljerne er fordelt til centrene er der et
lille restbudget på 0,4 mio. kr.
Budgettet til tjenestemandspensioner var på
19,3 mio. kr. Budgettet blev ved budgetopfølgningen reduceret med 1,1 mio. kr. på grund af
færre pensioneringer end forventet. og udgjorde herefter godt 18,2 mio. kr. Regnskab 2015
viser et forbrug på knap 18,3 mio. kr.
Egedal Kommune har været selvforsikret vedrørende arbejdsskadeforsikringer siden 2011.
Budgettet er blevet afsat på baggrund af en aktuarberegning fra 2013. I 2015 blev der oprindeligt afsat 4,6 mio. kr. Pga. forventet mindre
forbrug blev budgettet først reduceret med 2,5
mio. kr. ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal og igen 0,4 mio. kr. ved budgetopfølgningen
efter 3. kvartal, så det korrigerede budget udgjorde 1,7 mio. kr.
Det samlede forbrug på godt 1,6 mio. kr. er
fordelt med 0,2 mio. kr. på betalte skader, 0,5
mio. kr. på forsikringspræmie og aktuarberegning, 0,3 mio. kr. på administrationsgebyr pr.
arbejdsskade, 0,3 mio. kr. til arbejdsskadestyrelsen samt 0,3 mio. kr. på erstatninger.
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I forhold til korrigeret budget er i alt et
samlet mindreforbrug i 2015 på 0,1 mio. kr.
Byrådet
Rammen dækker byrådet, råd og nævn samt
valg mv. Budgettet var på godt 10,0 mio. kr.
Der er i løbet af året blevet reguleret med i alt
0,550 mio. kr. bl.a. er der til Folkeafstemningen den 3. december overført 0,7 mio. kr. fra
2016 og der er overført 0,1 mio. kr. til Center
for Plan, Kultur og Erhverv til finansiering af
EU-kontor. Derudover er der nedreguleret som
følge af ændrede lønskøn i alt 0,05 mio. kr.
Det korrigerede budget udgjorde herefter i alt
10,6 mio. kr.
Regnskab 2015 udviser et forbrug på knap 9,9
mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,65
mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes endnu ikke bogførte lønudgifter i forbindelse med Folkeafstemningen den 3. december
samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Byrådsmedlemmernes kompetenceudvikling. Budgettet til kompetenceudvikling var
i 2015 forhøjet med 0,2 mio. kr. men her har
behovet vist sig mindre end antaget.
Der skal søges overført 0,2 mio. kr. til 2016.
Overførslen skal dække de ikke konterede lønudgifter samt anvendes til udskiftning af udtjent valgudstyr (f.eks. stemmebokse).
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Direktion og Sekretariater
Beretning
Nye ideer og innovation har præget 2015.
På Byrådets strategiseminar i april blev der
arbejdet med de strategiske mål, som Byrådet
påbegyndte i 2013. De fire strategiske mål Ung
i Egedal, Sund i Egedal, Involvering af civilsamfundet og Promovering af Egedals byudviklingsområder sætter hver fokus på områder, hvor
der gøres en særlig indsats. I 2015 blev de fire
4-årige strategiske mål i budgetlægningsprocessen suppleret med endnu ét mål med fokus
på Folkeskolen og de 0-25 årige med arbejdstitlen ”Læring og dannelse”. Det nye strategiske
mål skal for alvor have ben at gå på i 2016. Det
strategiske arbejde blev derudover afrundet
med en Innovationsfestival i november, som
bandt strategiske mål sammen på en helt ny og
ofte overraskende måde.
Innovationsfestivalen med titlen ’Rethink living’
bød på konferencer, workshops, koncerter,
fællesspisning, kunstoplevelser, prisuddelinger, koncerter og mange andre oplevelser, der
hyldede de nye og gode idéer og inspirerer til
gentænkning af hverdagen. Festivalens fokus
på at gentænke hverdagen var en kobling mellem Byrådets vision – ’Hverdag og fælleskab i
bevægelse’ og de fem strategiske mål.

Direktion
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Under overskriften ”Egedal har en plan” blev
Byrådets Planstrategi med visionen præsenteret på 4 borgermøder. Planstrategi 2015 - Hverdag og fællesskab i bevægelse blev til efter fire
veltilrettelagte og velbesøgte dialogmøder med
borgerne i efteråret 2014. På borgermødet i
juni 2015 blev intentionerne for realisering af
planen fremlagt og borgerne blev inviteret ind
til dialog om visionens fire temaer:
●● Muligheder for alle
●● Energi og miljø i balance
●● Mangfoldighed i den nære kultur og natur
●● Let adgang til arbejde

De mange inputs skal bruges i det videre arbejde med Planstrategien.
Effektivisering og trivsel er hinandens forudsætninger og skal gå hånd i hånd.
Gennem 2015 har der været et fortsat fokus på
den organisatoriske målsætning med effektiviseringsprogrammet Parat til fremtiden. Målet
om et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med
årsvirkning i 2018 er ikke opfyldt endnu – men
godt på vej. Fokus har været på administrative effektiviseringer, økonomistyring, arealre-
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duktion, indkøb og udbud, it-effektiviseringer,
optimering af brugen af skolernes faciliteter,
kapacitetstilpasning til dagtilbudsområdet, optimal opgaveplacering, forebyggende arbejde
indenfor det sociale område, samarbejdsflader
i forhold til kontanthjælpsmodtagere og energioptimering af tekniske anlæg.

sultat, som skal fortsættes fastholdt og øget
fremadrettet. En del af forklaringen på, at vi
ikke nåede 4 udspringer i høj grad af de fysiske
forhold som lys, lyd og indeklima, der i nogen
grad hænger sammen med de udeståender, der
fortsat er med totalentreprenøren for byggeriet
af Rådhus og Sundhedscenter.

Det andet organisatoriske mål om intern kommunikation som indsatsområde – har bevirket
en lang række indsatser på ledelses- og medarbejderniveau gennem ledersamlinger, chefseminar og kursusaktiviteter bl.a. om den kommunikerende medarbejder.

I forhold til samarbejde – og den nye arbejdskultur – oplever mange, at det nye hus har
skabt bedre samarbejde og kommunikation
mellem centrene. Ibrugtagning af nyt rådhus og
sundhedscenter er med andre ord kommet godt
fra start.

I foråret gennemførte organisationen en ledelsesevaluering med et udviklingsorienteret
fokus, der skal give de bedste muligheder for
at styrke den kommunale opgaveløsning bl.a.
gennem tværfaglige samarbejde, hvor et vigtigt
element er udvikling af ledelse og lederne samt
udvikling af ledelsesteams. Evalueringen viste,
at tilfredsheden med ledelsesevnerne ligger
på et ganske godt niveau. Evalueringen og de
medfølgende handleplaner skal medvirke til, at
niveauet bliver endnu bedre.

MEDskabelse – en ny samarbejdskultur - blev
født på H-MED’s seminar i efteråret 2014. MEDskabelse skal være ét af de væsentlige svar på
de strategiske udfordringer, som vedholdende
presser sig på og et samarbejde om at effektivisere og styrke kerneopgaven giver den gode
arbejdsplads. MEDskabelse ligger smukt i tråd
med den styrket kultur.

En anden undersøgelse, der blev gennemført
i sensommeren var APV og Trivselsundersøgelsen for medarbejdere på det nye Rådhus
og Sundhedscenter. Resultatet viser samlet
set et år efter indflytningen, at tilfredsheden
ligger pænt på 3,76 ud af 5 mulige blandt de
74 % medarbejdere, der har svaret. Et flot re-

Der har været tryk på kommunale driftssamarbejder i 2015. Analyser, strategier, vurderinger og forhandlinger på områderne indenfor
Beredskabet, vand- og spildefor-syningen, ITForsyningen og basistandplejen har været på
dagsordenen med en række forskellige Nordsjællandske kommuner.

Tabel 1 Direktion og sekretariaters økonomi 2015
Beløb i 1000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget

Regnskab

Afvigelse i Afvigelse i
fht. opr.
fht. kor.
Budget
Budget

Kommunaldirektørens ramme
UC Udviklingssekretariatet
SDIR - Sekretariat og ledere
Digitalisering og effektiviseringsteam
TDIR C enterchefer m.v
Direktør m.a, C BS, JOB, C PK og C TM Sekretariat og ledelse

32.783
3.141
2.253
0
722
4.738

6.973
3.170
2.573
0
178
4.975

5.437
3.172
2.387
0
76
4.850

-27.346
31
134
0
-646
112

-1.536
1
-186
0
-101
-125

Centerets bevilling i alt

43.636

17.868

15.922

-27.714

-1.946
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Budgetafvigelser

getomplaceringer, hvilket reducerer budgettet. Det gælder for eksempel budgetsikkerhedspuljen på 20 mio. kr., hvor hele puljen er
anvendt i 2015.

Driftsregnskabet for Direktion og Sekretariater
for 2015 viser et forbrug på 15,9 mio. kr., jf.
tabel 1.

Desuden indgår, at midler for 3 mio. kr. til de
strategiske mål tilsvarende udmøntes til andre
centre. Dertil kommer at der i det korrigerede
budget er indregnet et overført mindreforbrug
fra 2014 på ca. én mio. kr. samt en pulje til udmøntning af besparelser ved det nye rådhus og
sundhedscenter.

I forhold til det oprindelige budget på 43,6 mio.
kr. er der et mindreforbrug 27,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i
forhold til det oprindelige budget består af:

Mindreforbruget på Kommunaldirektørens
ramme udgør 27,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, mens der set i forhold til det
korrigerede budget er et mindreforbrug på 1,5
mio. kr.

●● Mindreforbrug på 27,3 mio. kr. på rammen
under Kommunaldirektøren.
●● Merforbrug på 31.000 kr. på rammen under
Udviklingssekretariatet.
●● Mindreforbrug på øvrige direktørrammer på
0,4 mio. kr.

Udviklingssekretariatet

I det følgende er redegjort for de dele af budgettet, hvor der er størst afvigelse mellem det
oprindelige budget og regnskabet.

Udviklingssekretariatet har et merforbrug på
31.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. I
forhold til regnskabsresultatet balancerer korrigeret budget og forbrug fuldstændigt.

Kommunaldirektørens ramme

Øvrige direktørområder

Det oprindelige budget på Kommunaldirektørens ramme udgør 32,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 7 mio. kr.

På de øvrige direktørrammer er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til såvel det
oprindelige budget som det korrigerede budget.
Det skyldes mindreforbrug ved nedlagt direktørområde, uforbrugte midler i udviklingspulje
samt kontorhold og løn.

Forskellen på 25,8 mio. kr. skyldes, at kommunaldirektørens budgetramme blandt andet
indeholder puljemidler, som udmøntes ved bud-
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Sælg og lej tilbage - SOLT
Præsentation af SOLT
Ølstykke portefølje
I Ølstykke Kommune i 2000 blev Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårdsskolen og
Maglehøjskolen samt en grund solgt til et leasingselskab for 297 mio. kr. Omkostningerne
hertil var på 3 mio. kr. I september 2004 blev
der endvidere indgået aftale vedrørende Jørlunde Skole, som blev solgt for 5 mio. kr. I
2001 blev der indgået en aftale om renovering
af kommunens skoler samt opførelsen af Bækkegårdsskolen. I alt udgjorde disse arbejder en
udvidelse af leasingaftalen på 230 mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale i Ølstykke
Kommune på i alt 535 mio. kr.

Leasingaftaler
De indgåede leasingaftaler er uopsigelige i 30
år indtil 30/6 2030. Dog har kommunen i perioden 1/7 2018 til 30/6 2022 samt 1/7 2030
købsret til ejendommene for den restbogførte
værdi. For Jørlunde Skole gælder dog at denne
aftale er uopsigelig i 25 år indtil 1/7 2029, men
med en købsret pr. 1/7 2018, som er fastsat til
5,6 mio. kr.

Sælg
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- SOLT

I aftalen vedrørende salget af de 4 skoler samt
opførelse af Bækkegårdsskolen fremgår, at i
de første 20 år består leasingydelsen alene af
forrentning på 3 mdr. Euribor med et tillæg på
0,20 %. I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at
den restbogførte værdi den 30/6 2030 udgør 30
% af den oprindelige investeringssum.
I aftalen vedrørende Jørlunde Skole fremgår, at
i leasingafgiften er indregnet en nedskrivning
af ejendommens værdi, således at der sker
annuitetsmæssig nedskrivning af investeringssummen – leasingydelsen er baseret på en fast
rente på 4,68 % med et tillæg på 0,25 %.
I aftalen vedrørende renovering af skolerne
fremgår, at den restbogførte værdi reduceres i
takt med betaling af leasingafgiften på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte
værdi er nedbragt fuldstændigt pr. 1. juli 2020.
Leasingydelsen fastsættes ud fra den 3 mdr.
Euribor med et tillæg på 0,20 %.
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Stenløse portefølje
I Stenløse Kommune blev Sandbjergskolen,
Ganløse Skole, Lærkeskolen og rådhuset i 2000
solgt til et leasingselskab for 217 mio. kr. Omkostningerne hertil var på 2 mio. kr. I 2004 blev
der indgået en samlet entreprisekontrakt for
den integrerede institution Degnebakken på 11
mio. kr. I 2005 blev Veksø Skole og Slagslunde
Skole solgt til leasingselskabet for 63 mio. kr.
I Stenløse Kommune blev der også indgået en
aftale om renovering af kommunens skoler.
Disse arbejder blev for hovedparten færdiggjort
i 2005, og leasingaftalen blev udvidet med 209
mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale
i Stenløse Kommune på i alt 502 mio. kr.

Leasingaftaler

I aftalen vedrørende renovering af skolerne
fremgår, at de første 15 år består leasingydelsen alene af forrentning på 3 mdr. Euribor
med et tillæg 0,25 – 0,30. I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte værdi
den 30/6 2025 er nedbragt til 0.
Samlet
Egedal Kommune har alt i alt bygningsmæssige
leasingarrangementer til en værdi af 995 mio. kr.
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.

Den indgåede leasingaftale er uopsigelig i 25 år
indtil 30/6 2025. Dog har kommunen i perioden
1/7 2013 til 30/6 2019 samt 30/6 2025 købsret
til ejendommene til den restbogførte værdi.
I aftalen vedrørende salget af skolerne fremgår,
at de første 15 år består leasingydelsen alene
af forrentning på 3 mdr. Euribor med et tillæg
0,25 – 0,30 %. I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår,
således at den restbogførte værdi den 30/6
2025 udgør 30 % af den oprindelige investeringssum.
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Økonomiopfølgning
Tabel 1 SOLT 2015
Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt Korrigeret
Budget
Budget*

Leasingydelser

Afvigelse
i fht. opr.
budget
-12.895

Afvigelse
i fht. kor.
budget
-5.556

24.265

16.926

11.370

600

600

416

-184

0

0

0

11.786

-13.079

-5.740

Kapitalforvalterhonorar
Diverse kursreguleringer mv.
Leasing i alt

Regnskab

24.865

17.526

-184

Udgifter til SWAP

0

0

393

393

393

Udgifter til SWAP m.v.

0

0

393

393

393

Afkast – Depot

-24.865

-17.466

-16.790

8.075

676

Indbetaling til depoterne

-31.600

-31.600

-31.600

0

0

Afkast og indbetaling i alt

-56.465

-49.066

-48.390

8.075

676

SOLT - nettoindtægt

-31.600

-31.540

-36.211

-4.611

-4.671

F ortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
*) Korrigeret budget indeholder både budgetomplaceringer og tillægs bevillinger

Resultatet af SOLT viser i 2015 en nettoindtægt
på 36,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 31,6 mio. kr. er der en merindtægt på 4,6
mio. kr.
I forhold til det korrigerede budget er der en
merindtægt på 4,7 mio. kr.

Der har i 2015 ikke været hævet fra depotet til
dækning af udgifter vedrørende opførelse af nyt
rådhus og sundhedscenter.
Den samlede depotformue udgør herefter pr.
31/12 2015 664,2 mio. kr.
Det er besluttet, at SOLT-depoterne kører som
et lukket system. Det vil sige, at nettovirkningen af leasingydelse og afkast af kapitalen forbliver i depoterne, og derfor ingen virkning får
på kommunens kassebeholdning.

Afkast, leasingydelse og
indbetaling
Kommunens SOLT-depoter med videre skal ses
i sammenhæng med leasingforpligtigelsen på
knapt 1 mia. kr.
Den første januar 2015 havde Egedal Kommune
en depotformue på 645,8 mio. kr.
Egedal Kommune har tre kapitalforvaltere, som
på baggrund af mandat skal forvalte formuen.
Kommunens kapitalforvaltere har i løbet af 2015
genereret et afkast på 16,8 mio. kr. svarende til
en forrentning på ca. 2,6 %.

Det lukkede system betyder, at overskuddet
på 4,6 mio. kr. (overskud ekskl. indbetalingen
på 31,6 mio. kr.) og afdraget på leasinggælden
udelukkende påvirker depoterne hos kapitalforvalterne.
Det lukkede system skal også sikre en opbygning af kapitalen således, at Egedal Kommune
kan tilbagekøbe ejendommene ved leasingaftalernes udløb.

Den samlede nettotilgang til SOLT-depotet (afkast minus leasingafgift) har været på 4,6 mio.
kr. Lægges hertil den frivillige indbetaling fra
kommunen på 31,6 mio. kr., udgør den samlede
tilgang til SOLT-depotet 36,2 mio. kr.
Herudover har der været hævet 17,8 mio. kr. til
afdrag på leasinggæld.

Sælg

og lej tilbage

- SOLT
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Finansiering af rådhus og sundhedscenter
Den 22. august 2012 besluttede byrådet at det nye rådhus og sundhedscenter skulle finansieres via
”lån” i SOLT-depot på 275 mio. kr.
”Lånet” fordeler sig således pr. 31/12-2015:

År:

Beløb

2012

12,0 mio. kr.

2013

70,0 mio. kr.

2014

155,8 mio. kr.

2015

0

I alt

237,8 mio. kr.

Hvordan er det gået?
Tabel 2 Resume over afkast og leasingydelse i perioden 2001 – 2015.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

M io . kr.

Afkast
Leasingydels
e
Overskud/
underskud

26,4

46,6

29,1

28,6

31,6

6,6

13,7

6,6

61,6

41,8

31,4

47,5

23,8

33

16,8

445

25,8

19,9

14,9

22,4

26,5

40,1

51,5

59,8

36,8

29,5

28,4

24,2

22,6

19,6

12,2

434

0,6

26,7

14,2

6,2

5,1 -33,5 -37,8 -53,2

24,8

12,3

3

23,3

1,2

13,4

4,6

10,9

Som det fremgår af ovenstående tabel 2, har
der over årene været et samlet overskud på
10,9 mio. kr. Beløbet dækker et forløb hvor Ølstykke Kommune i årene 2003– 2005 trak beløb ud af projektet til finansiering af andre områder, at årene 2006–2008 var meget dårlige,
hvad angår afkast, men også at der har været
år med væsentlige overskud.

Det indarbejdede rentespænd bygger på en historisk måling af forskellen på ”den lange” og
”den korte” rente i perioden 1998 til 2008.
Det fremgår endvidere af tabel 2, at der i 2015
har været et overskud på 4,6 mio. kr.

De prognoser, som er udarbejdet omkring SOLT
med henblik på, at kommunen kan tilbagekøbe
ejendommene ved udløb af leasingkontrakterne,
er beregnet på grundlag af et rentespænd på
1,34 % (spændet mellem den korte og lange rente) og et kontant indskud på 17 mio. kr. pr. år.

Sælg

og lej tilbage

- SOLT

På nuværende tidspunkt udgør det samlede
beløb på 10,9 mio. kr. sammen med de frivillige
indbetalinger fra kommunen i princippet prisen
for renovering af skolerne og rådhuset i Stenløse samt opførelse af ny skole.
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Nyt rådhus og sundhedscenter
Præsentation af
projektorganisationen
Byggeriet af Egedal Kommunes nye rådhus og
sundhedscenter har været organiseret under
Økonomiudvalget, der er udpeget som byggeudvalg. Den administrative projektorganisation
har været opbygget med en styregruppe, bestående af Direktionen, hvortil Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Ejendomme
og Intern Service og et ad hoc MED-udvalg har
været tilknyttet.

Beretning
’I foråret 2013 begyndte hovedprojekteringsfasen, hvori byggeriet blev planlagt og beskrevet
i detaljer. Første spadestik blev taget den 11.
marts 2013, og opførelsen af Egedal Kommunes
nye rådhus og sundhedscenter skred derefter
hurtigt frem.
Præcis ét år efter, den 11. marts 2014, var der
rejsegilde.
Den 6. november 2014 blev huset overdraget til
Egedal Kommune. I den efterfølgende weekend
blev der flyttet ind, så det var klar mandag den
10. november 2014, hvor medarbejderne indtog
huset.
Tirsdag den 18. november 2014 indviede Hendes Majestæt Dronning Magrethe II rådhuset
og sundhedscenteret.
Bygningerne fremstår som et usædvanligt
smukt og sammenhængende byggeri, hvor den
høje grad af bæredygtighed blandt andet bety-

Nyt

rådhus og sundhedscenter

der, at rådhushaven på taget af sundhedscenteret skal reducere CO2-udslippet og genanvende
regnvandet. Der er tale om et yderst energieffektivt byggeri, der efterlever energikravene til
2020-byggeri jævnfør bygningsreglement BR10.
Det særlige bygningsdesign sikrer et lavt energiforbrug og mest mulig brug af dagslys.
Indvendigt bliver borgerne budt velkommen
i et 950 kvadratmeter stort og meget lyst og
imødekommende borgertorv, et atrium med
amfiteatertrappe, en byrådssal og en fleksibel
mødesal og udsyn til det åbne kontormiljø.
Der er etableret en hel etage med mødelokaler,
der kan bruges af kommunens ansatte og foreningslivet i kommunen.
Kontormiljøet, med de åbne, fleksible og inspirerende rum, sikrer et godt fysisk arbejdsmiljø
for kommunens ansatte og medvirker til, at
kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads.
At kommunens personale samles i én bygning,
indebærer en effektiviseringsgevinst i form af
mindre transporttid og forbedret adgang til videndeling medarbejderne i mellem.
Fra rådhuset er der direkte adgang til sundhedscenteret og døgnpladserne.
I sundhedscenteret er der etableret inden- og
udendørs faciliteter til genoptræning. Derudover er der etableret et træningskøkken, hvor
borgerne kan trænes i at lave sund mad.
I forbindelse med sundhedscenteret er der
opført 20 døgnpladser. Døgnpladserne er beregnet til korte ophold, for eksempel efter endt
behandling på hospital og inden borgerne kan
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klare sig selv i eget hjem. Disse boliger er medvirkende til at sikre, at borgerne ikke opholder
sig længere end nødvendigt på hospitalet efter
endt behandling.
I forlængelse af de midlertidige boliger er opført et plejecenter med 72 plejeboliger.

Udvendigt bliver der flere forskellige pladser,
hvor der arbejdes med indretning af byrummene, så de tilpasses de urbane tanker, der er
lagt op til i lokalplanen for området. Pladserne
vil blive færdiggjort umiddelbart efter færdiggørelsen af plejecenteret.

Økonomiopfølgning
Tabel 1 Nyt rådhus og sundhedscenter - økonomi 2015
Beløb i mio. kr.

Budget

Totalentrepriseomkostninger

Forbrug pr.
31.12.2015

Rest

233,6

233,7

-0,1

Uforudsete udgifter

30,2

30,2

0,0

Øvrige udgifter*

73,9

71,7

2,2

337,7

335,6

2,1

I alt
*) A rkæ o lo gis ke unders ø gels er, fo rs ikringer, vejbidrag, rådgivning, flytteo mko s tninger mv.

Budgetafvigelser

Der blev på Byrådets møde d. 25. november
2015 givet tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til det
oprindelige budget på 330,2 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldtes prisfremskrivning af det oprindelige budget.

Budgettet er opdelt på tre overordnede poster:
●● Totalentrepriseomkostninger
●● Uforudsete udgifter
●● Øvrige udgifter

Finansiering af rådhus og
sundhedscenter

Der har pr. 31. december 2015 samlet
set været et forbrug på ca. 317,7 mio. kr.
Desuden er der disponeret for ca. 17,9
mio. kr. I alt er der således disponeret for
ca. 335,6 mio. kr. ud af det reviderede
budget på 337,7 mio. kr. Pt. ser der således ud til at være et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Erfaringerne fra
anlægsprojektet viser dog, at der stadig
kan opstå udgifter, som på nuværende
tidspunkt ikke er forudset, og det må
derfor forventes, at det reviderede budget anvendes fuldt ud.

Nyt

rådhus og sundhedscenter

Byrådet besluttede d. 22. august 2012,
at rådhuset og sundhedscenteret skal finansieres via ”lån” i SOLT-depot på 275
mio. kr. Den resterende del af byggeriet
finansieres med det på budgettet allerede
afsatte rådighedsbeløb til sundhedscenteret.
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Renter, skatter tilskud og udligning
Økonomiopfølgning
Tabel 1 Opdelt på funktioner
Beløb i 1.000 kr.

Afvigelse Afvigelse
Oprindeligt Korrigeret
i f ht. k o r.
Regnskab i f h t . o pr .
Budget
Budget*
bu d g e t
bu d g e t

Renter af likvide aktiver

-1.750

-1.750

209

1.959

Renter af kortfristede tilgodehavender

-850

-850

-1

849

849

Renter af langfristede tilgodehavender

-28.978

-21.579

-19.172

9.806

2.407

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed

1.959

618

218

131

-487

-87

Renter af kortfristet gæld til staten

0

0

0

0

0

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

0

0

1

1

1

12.408

11.408

11.495

-913

87

Renter af langfristet gæld
Kurstab og kursgevinster
Tilskud og udligning

1.900

900

388

-1.512

-512

-31.049

-26.900

-35.480

-4.431

-8.580
-6.327

Refusion af købsmoms

0

0

-6.327

-6.327

-2.276.209

-2.274.964

-2.273.273

2.936

1.691

-2.323.910 -2.313.517 -2.322.028

1.882

-8.511

Skatter
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
F ortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
*) Korrigeret budget indeholder både budgetomplaceringer og tillægs bevillinger

Området viser en mindreindtægt på 1,9 mio. kr.
i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det
korrigerede budget er der en merindtægt på
8,5 mio. kr.

Renter af udlæg vedrørende
forsyningsvirksomheder

Renter af likvide aktiver
Den budgetterede indtægt udgør forrentning af
kommunens likvide beholdning. Der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 2
mio. kr. Dette skyldes, at kommunen, på grund
af det lave renteniveau, skal betale negativ
rente af indestående.

Den budgetterede udgift vedrører forrentning
af mellemværende mellem kommunen og renovationsordningen. Der er mindreudgifter for
87 t. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere
renteniveau.

Renter af langfristet gæld

Renter af kortfristede
tilgodehavender

Den budgetterede udgift vedrører renter af
kommunens langfristede gæld. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 87 t kr.

Den budgetterede indtægt vedrører renter i
forbindelse med betalingskontrol (debitorsystemet) og andre tilgodehavender.

Kurstab og kursgevinster
Der blev i 2008 indgået SWAP-aftaler for ca. 50
% af leasinggælden vedrørende SOLT.

Renter af langfristede
tilgodehavender
Den budgetterede indtægt på 21,6 mio. kr. vedrører hovedsageligt SOLT. Indtægten herfra er

Renter,

skatter tilskud og udligning

afkast af den kapital, som kommunen har placeret hos 4 kapitalforvaltere. Der er en mindreindtægt på 2,4 mio. kr.

Der har i 2011 været indfriet 4 swap-aftaler og i
2013 indfriet én, hvorfor udgiften er reduceret.
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En swap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i en given periode.
Der er tale om et fast renteben og et variabelt
renteben.

re skøn for pris- og lønudviklingen. Nedjusteringen blev imidlertid efterfølgende ikke
realiseret i midtvejsreguleringen.

Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget på
1,5 mio. kr. skyldes mindreudgift til SWAP i forbindelse med SOLT. I forhold til det korrigerede
budget er det 0,5 mio. kr.

Tilskud og udligning
Der er i forhold til det oprindelige budget en afvigelse på 4,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling til netto mindreindtægter for
4,1 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering
af beskæftigelsestilskuddet samt regulering af
bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden og endeligt midtvejsregulering af de
generelle tilskud. Afvigelsen i forhold til det
korrigerede budget udgør en merindtægt på 8,6
mio. kr. og skyldes, at budgettet blev reduceret
som følge af en forventning om, at statstilskuddet ville blive nedjusteret som følge af nye lave-

Renter,

skatter tilskud og udligning

Refusion af købsmoms
Der budgetteres ikke med købsmoms, idet den
netto momsudgift, som kommer fra alle momsbærende drifts- og anlægskonti, afregnes med
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at
funktionen efter endelig afregning går i nul.

Skatter
I forhold til det oprindelige budget er der en
afvigelse på 2,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til merudgifter for netto 1,2 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft samt tilbagebetaling
af grundskyld.
Det betyder at afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en mindreindtægt på
netto 1,7 mio. kr. Denne afvigelse skyldes tilbagebetaling af grundskyld sidst på året.
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Balanceforskydninger
Tabel 1 Opdelt på funktioner
Beløb i 1.000 kr.

Afvigelse Afvigelse
Oprindeligt Korrigeret
i f ht. k o r.
Regnskab i f h t . o pr .
Budget
Budget*
bu d g e t
bu d g e t

Forskydninger i likvide aktiver

-37.353

-75.469

-63.644

-26.291

-187

-187

-8.530

-8.343

-8.343

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

0

0

-6.100

-6.100

-6.100

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

44.687

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

11.825

36.525

10.930

55.617

19.092

Forskydninger - opkrævning/udbetaling

0

0

0

0

0

Forskydninger - fonds og legater

0

0

-2.429

-2.429

-2.429

-183

-183

-710

-527

-527

0

0

14.775

14.775

14.775

12.952
11.754

16.148
-48.761

22.128
11.107

9.176
-647

5.980
59.868

Forskydninger i kortfristet gæld til staten
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
Forskydninger i langfristet gæld
Balanceforskydninger
F ortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt
*) Korrigeret budget indeholder både budgetomplaceringer og tillægs bevillinger

Præsentation af området
På området opgøres forskydninger i kommunens balance: Et positivt regnskabstal på
aktivposter såsom tilgodehavender og likvider
indebærer en opbygning af disse aktiver, dvs.
en stigning i tilgodehavender eller kassebeholdningen.
Et positivt regnskabstal på passivposter såsom
gæld indebærer en nedbringelse af gæld, og
omvendt indebærer et negativt regnskabstal
på disse passivposter en forøget finansiering af
kommunen gennem gældsoptagelse.
Under områdets funktioner er der et stort antal
mellemregningskonti blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens
restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag
på lån.
De fleste konti på området har ingen bevillingsmæssig betydning, men har udelukkende
en finansiel betydning. Det vil sige, at der ikke
budgetteres på kontiene.

Budgettet er et udtryk for den forventede forskydning i kommunens kassebeholdning.
Der var således en forventning om, at kassebeholdningen ville falde med 37,4 mio. kr. i løbet
af 2015.
Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for
38,1 mio. kr. som blev trukket på kassebeholdningen. Det korrigerede budget udgjorde herefter et minus på 75,5 mio. kr., altså en forventning om at kassebeholdningen ville falde med
75,5 mio. kr.
Regnskabet viste imidlertid et fald i kassebeholdningen på 63,6 mio. kr. Der er under regnskabsvurderingen nærmere redegjort for denne
afvigelse.

Forskydninger i tilgodehavender
hos staten

Økonomiopfølgning
Området viser en netto mindreforbrug på 0,647
mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I
forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 59,9 mio. kr.

Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

Det budgetterede fald i tilgodehavende på 0,2
mio. kr. vedrører et tilskud fra staten til servicearealer. Herudover registreres refusionstilgodehavender fra staten.
Regnskabet er et udtryk for forskellen mellem
modtaget og afregnet refusionsmellemværende
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i 2014 på den ene side og det optagne refusionsmellemværende for 2015 på den anden
side.

nerede beløb samt andre langfristede udlån og
tilgodehavender.
I forhold til det oprindelige budget er der en
forøgelse af tilgodehavendet på 19,1 mio. kr.
og i forhold til det korrigerede budget er der en
forøgelse på 44,7 mio. kr.

Regnskabet på funktionen viser et minus på
8,5 mio. kr. Dette betyder, at det optagne refusionstilgodehavende er tilsvarende lavere end
det afregnede refusionsmellemværende med
staten.

Den væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget skyldes SOLT-projekterne som
er beskrevet i beretning for Sælg og lej tilbage
– Solt.

Forskydninger i kortfristede
tilgodehavender
Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsystemet), andre tilgodehavender, mellemregning
mellem foregående og efterfølgende regnskabsår samt mellemregning med selvejende
institutioner og andre kommuner og regioner.

Forskydninger i kortfristet gæld i
øvrigt

Regnskabet på funktionen viser et minus på 6,1
mio. kr. Det betyder, at kommunens tilgodehavender er faldet tilsvarende fra 2014 til 2015.

Forskydninger i langfristede
tilgodehavender
Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier
og andelsbeviser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, depo-

Balanceforskydninger

Her registrerer kommunen mellemværende
vedrørende den kirkelige ligning, selvejende
institutioner og øvrige mellemregningskonti herunder afventende afregning af leverandørbetalinger.
Regnskabet på funktionen viser et plus på 14,8
mio. kr. Dette betyder, at kravet til kommunen
er faldet tilsvarende i forhold til 2014.

Forskydninger i langfristet gæld
I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 9,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 6 mio. kr.
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Personaleoversigten
Personaleoversigt 2012-2015 – Fordelt på hovedkonto
Antal fuldtidsansatte

2012

2013

2014

2015

53,36

45,13

39,22

36,59

7,90

7,42

4,61

4,63

20,21

18,72

17,39

17,36

914,01

865,90

899,29

883,65

78,67

77,34

95,09

81,48

1.414,86

1.390,43

1.392,41

1.371,24

0 Byudvikling, bolig og miljø
1 Forsyningsvirksomheder m.v.
2 Vejvæsen
3 Undervisning og kultur
4 Sundhedsområdet
5 Social- og sundhedsvæsnet
6 Administration m.v
Fuldtidsstillinger i alt

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i
årsværk. Oversigten tæller alle personer, som
har været aflønnet af Kommunen, det vil sige
både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder,
at nyansattes ferie fratrækkes.

357,32

373,36

369,52

372,52

2.846,33

2.778,30

2.817,53

2.767,47

Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I oversigten der er opdelt
på centre er forsyningsvirksomhed, elever og
personer i jobtræning skilt ud.
Ser man på det samlede personaleforbrug i
perioden 2012 – 2015, er der tale om et fald på
78,9 årsværk over en 4-årig periode.

Personaleoversigt 2012-2015 – Fordelt på centre
Antal fultidsstillinger

2012

2013

2014

2015

Direktion og Sekretatiater

29,1

15,7

9,9

8,4

C enter for Administrativ Service

51,5

60,4

60,5

64,9

C enter for Skole og Dagtilbud

1.507,8

1.415,6

1.430,4

1.426,0

C enter for Sundhed og Omsorg

349,8

374,1

405,9

428,1

C enter for Borgerservice

100,3

100,7

104,6

102,2

46,7

47,0

50,3

64,1

350,3

347,0

359,1

342,0

C enter for Ejendomme og Intern Service

47,9

72,0

56,4

51,2

C enter for Teknik og Miljø

76,8

76,1

71,2

69,3

C enter for Plan, Kultur og Erhverv

76,1

75,5

79,4

77,8

2.636,3

2.584,3

2.627,6

2.634,0

Jobcenter
C enter for Social Service

Ordinært ansatte i alt
Beskæftigelsesordninger

19,0

25,2

30,8

10,4

138,4

122,5

115,3

92,9

46,1

21,4

15,9

7,4

Seniorjob

2,7

24,9

27,9

22,8

Forsyningsvirksomheder

4,0

Fuldtidsstillinger i alt

2.846,5

2.778,3

2.817,5

2.767,5

Elever
Jobtræningsordninger

Det totale personaleforbrug i 2015 var på 2.767,5 årsværk.

Personaleoversigten
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Direktører og Sekretariater

For folkeskoler samlet er der en reduktion på ca. 3 årsværk, hvilket hovedsageligt skyldes et lavere antal klasser i skoleåret
2015/2016 end i 2014/2015.

Direktion og sekretariater har anvendt 8,4
årsværk i 2015. Reduktionen på 1,5 årsværk i
forhold til 2014 skyldes, at direktionen er reduceret fra 4 til 3 direktører. Dertil er én medarbejder omplaceret til Center for Ejendomme
og Intern Service. En sammenligning til 2012
er ikke mulig, da Direktion og Sekretariater
da var en anden konstruktion. Derudover blev
bevillingen til Borgmestersekretariatet og Kommunalbestyrelsen i 2013 flyttet til Center for
Administrativ Service.

Ungdomsskolen er reduceret på grund af en
effektivisering med ca. 1,5 stilling.
Klubberne er reduceret med ca. 3,5 stillinger på
grund af svagt faldende medlemstal.
På frokostordning er der en vækst på ca. 10
stillinger, hvilket skyldes, at der fra 1. januar
2015 blev skiftet leverandør til frokostordningen. Tidligere blev frokosten til daginstitutioner
leveret som færdig mad fra Damgårdsparkens
køkken, men fra 1. januar overgik leverancen
til Fru Hansens Kælder, som leverer råvarer og
delvist tilberedt frokost, som så endelig tilberedes i egne institutionskøkkener af køkkenmedarbejdere, som er en ny personalekategori, der
er kommet i daginstitutionerne.

Center for Administrativ Service
Fra 2012 til 2015 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i CAS steget fra 41,5 til 64,9 svarende
til en samlet stigning på i alt 13,4 årsværk.
Nettostigningen skyldes, at der i perioden er
tilført en række opgaver til området. I forbindelse med organisationsændringen i 2013 blev
der tilført ca. 14 fuldtidsstillinger til det nyoprettede Center for Administrativ Service, idet
Borgmestersekretariat og Indkøbsfunktion blev
samlet i CAS.

Der er reduceret med ca. 1 stilling på skolepsykologer på grund af budgetreduktion på området.

Center for Sundhed og Omsorg

I december 2015 blev oprettet endnu en ny afdeling i CAS; Digitalisering og Effektivisering og
der blev i den forbindelse tilført nye opgaver,
normeret til i alt 9 årsværk. Afdelingen blev bemandet ved overførsel af personale fra øvrige
CAS-afdelinger og fra Center for Borgerservice.
Endvidere blev der givet en tillægsbevilling til
opnormering af digitaliseringsområdet med 3
årsværk. Opnormeringen er finansieret ved effektiviseringer på it-kontrakter.
Udover netto-forøgelsen på 13,4 årsværk, er
der således også sket en netto-reduktion, dvs.
en effektivisering på ca. 9 årsværk samlet set
for centret. Dette er opnået i forbindelse med
NØPS-implementeringen og rådhuseffektiviseringerne samt løbende effektivisering på det
administrative område.

Center for Skole og Dagtilbud
Fra 2014 til 2015 er antallet af fuldtidsstillinger i
Center for Skole og Dagtilbud faldet fra 1430,44
til 1426,04, svarende til 4,4 årsværk.

Personaleoversigten

Samlet set er der en stigning i antal årsværk i
Center for Sundhed og Omsorg fra 406 årsværk
i 2014 til 428 årsværk i 2015, svarende til 22
årsværk.
Årsagerne til dette skal søges i flere forhold.
Dels har den demografiske tilvækst i 2015 betydet tilførsel af 2 årsværk til sygeplejerskerne og
5 årsværk til hjemmehjælpsområdet. Ældremilliarden gav i 2014 en tilvækst på 7 fuldtidsstillinger, men da de medarbejdere, der blev ansat i
2014, kun var ansat halvdelen af året (da pengene først blev frigivet i marts) var dette kun det
halve gennemslag. I 2015 har stort set alle 6,3
mio. været anvendt på lønninger. Det har betydet en yderligere tilgang på 7 fuldtidsstillinger i
2015. Der har endvidere været oprettet 7 ekstra
ventepladser på Porsebakken i 2015, pladser der
holdes åben frem til det nye plejecenter Egeparken åbner 1. april 2016. Det har i 2015 givet 6
ekstra fuldtidsstillinger. I 2015 har der desuden
været oprettet 2 midlertidige stillinger som henholdsvis proceskonsulent og kommunikationskonsulent som led i de strategiske mål.
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Center for Borgerservice

Faldet skyldes følgende fem ændringer:

Personaleforbruget i Center for Borgerservice
udgør i 2015 102,18 årsværk, heraf 2,85 årsværk vedr. brugerstyret hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 119, som ikke er
administrativt personale.

Brugerstyret Personlig Assistance for handicappede er flyttet til Center for Borgerservice i
2014-15, hvilket er en reduktion på 3 stillinger i
2015.

De øvrige 99,3 årsværk fordeler sig på følgende
måde:

Forebyggende foranstaltninger handicap voksne
er faldet med 4 stillinger. Botilbud for voksne
er samlet faldet med 4 stillinger. Forebyggende
foranstaltninger børn er faldet med 4 stillinger.

Bibliotekerne 23,8 årsværk, Den Tværfaglige
Myndighed 34,97 årsværk og Borgerkontakt
37,0 årsværk. Samlet set svarer det til et fald
på -2,45 årsværk.

Administrationen er reduceret med 1,4 stilling.

Center for borgerservice har i foråret 2015 omorganiseret administrationen. Konsekvensen
heraf er blandt andet at Bibliotekernes årsværk
er steget med 1,0 årsværk, Den Tværfaglige
Myndighed har en stigning på 8,9 årsværk, medens der i Sekretariat og ledelse, samt borgerkontakt er et fald på -12,6 årsværk. Samlet set
falder konto 6, Sekretariat og forvaltninger med
3,73 årsværk, der hovedsageligt skyldes omflytning fra konto 6, Sekretariat og forvaltninger til konto 5 for hospitalskoordinatorer samt
ophør af frivillighedskoordinator, kontrolenhed
primo 2015 og halv administrativ medarbejder
på Borgertorvet. Herudover er der tilgang på to
integrationskonsulenter, heraf er en ansat i foråret og en i sommeren 2015.

Center for Ejendomme og Intern
Service
Center for Ejendomme og Intern Service har
anvendt 51,2 årsværk i 2015. Det er et fald på
5,2 årsværk i forhold til 2014. Det skyldes tekniske servicemedarbejdere, der er omplaceret
til skolerne. Fra 2013 til 2014 var der et større
fald på 15,6 årsværk, hvilket skyldtes, at kantinen blev flyttet til Center for Social og Omsorg.
Derudover betød dannelsen af et tværkommunalt it-selskab med Ballerup og Furesø Kommune, at 5,7 årsværk blev virksomhedsoverdraget
til IT-Forsyningen I/S.

Center for Teknik og Miljø

Jobcenter

I Center for Teknik og Miljø har der været et
samlet fald i antallet af ansatte fra 71,17 til
69,29. Reduktionen i medarbejderstaben er
sket på Materielgården, og skyldes gennemførelse af ”Ny Drift”, hvorved flere opgaver
enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne
leverandører. På personaleoversigt er der desuden en del interne forskydninger af timer, som
skyldes mindre timerokeringer hos de enkelte
medarbejdere.

Personaleoversigten for Jobcenteret viser en
stigning i personaleforbrug på 5 årsværk til i
alt 55 årsværk. Stigningen skyldes ansættelsen
af 1 fleksjobambassadør, der er lønnet af et
statsligt tilskud. Hertil kommer at Jobcenteret
har fået bevilget midler til ansættelse af to jobkonsulenter på integrationsområdet. Desuden
er ansat to mentorer til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere
omfattet af integrationsloven.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Social Service
Tabellen over antal fuldtidsstillinger viser, at der
fra 2014 til 2015 på Center for Social Service er
et fald fra 359,1 til 342 fuldtidsansatte, hvilket
er et fald på 17,1 fuldtidsstillinger. 

Personaleoversigten

De fagområder der har haft stigninger er under
0,5 stilling hver.

Det samlede antal medarbejdere er faldet fra
79,4 til 77,8. Der har i 2015 ikke været store
ændringer i personalegruppen udover, at der er
en stilling som erhvervskonsulent, der er nedlagt i 2015.
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Dronning Dagmars Vej 200
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