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Økonomibilag nr. 5
2017

Forslag til budget 2018-2021

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 15. december 2015 en ny flerårig økonomisk strategi 
2014-2019, som sikrer en robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på sel-
skabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og i ud-
gifterne. Med nærværende budgetforslag er indarbejdet politisk besluttede driftsud-
gifter i servicerammen samt administrativt foreslåede anlæg, hvor alle pejlemærker 
i strategien er opfyldt. 

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2018 er blevet kon-
kretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 
generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye 
reviderede skøn over den forventede pris- og lønudvikling samt væksten i udskriv-
ningsgrundlag og bloktilskud mv. 

Endvidere beror budgetforslaget på de forudsætninger og konsekvenser, der er ind-
arbejdet i første og anden budgetopfølgning korrigeret for pris- og lønudviklingen. 

På baggrund af den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivel-
sesdata for 2016 lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2018 vælger statsga-
ranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for til-
skuds- og udligningsbudgettet. De nye skøn for indtægtssiden reducerer forventnin-
gen til indtægtssiden i 2018-2021.  

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en 
uændret grundskyldspromille på 28,89. 

De nye skøn for indtægtssiden og de ændrede forudsætninger er indarbejdet i det 
budgetforslag, der nu forligger til første behandling. Budgetforslaget sikrer, at pej-
lemærkerne i den økonomiske strategi opfyldes, men kræver fortsat stram økono-
misk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op 
imod opfyldelsen af den økonomiske strategi. 

Budgetforslagets resultatoversigt
Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1 bagerst i dette notat. 

Resultatoversigten viser, at der i 2018 forventes et overskud på de løbende poster 
på 90,6 mio. kr. I budgetåret er planlagt et nettoanlægsbudget på 110,5 mio. kr. 
Dette giver et samlet underskud efter anlæg på 19,9 mio. kr. 
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Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer 
budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 53,3 mio. kr., så likviditeten ultimo 2018 
er på 211,3 mio. kr. Den langfristede gæld forventes at stige med 21,1 mio. kr. i 
2018 primært på grund af stigende lånoptagelse fra sidste års lånepuljer, hvor Bal-
lerup Kommune kan optage lån på op til 68,0 mio. kr., men modsvares kun af et 
afdrag i gælden på 46,9 mio. kr. Således forventes en gæld ultimo 2018 på i alt 
620,2 mio. kr. 

Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg. Enhver 
forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi, 
hvor der i nærværende forslag kun er et råderum på ca. 4,0 mio. kr. i overskud på 
løbende poster for budgetperioden, samt et råderum indenfor servicerammen på 
9,5 mio. kr. 

Servicerammens ekstra råderum er primært en konsekvens af kommuneaftalens 
løft i kommunernes serviceramme på i alt 800 mio. kr., hvoraf Ballerup Kommunes 
andel svarer til ca. 7,1 mio. kr.

Driftsbudgettet
Driftsposterne i budgettet beror på forudsætninger og konsekvenser af første og 
anden budgetopfølgning for 2017.  

Endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL samt nye centrale 
skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet, hvilket betyder reguleringer af pris- 
og lønreserven samt af lønpuljerne. Endelig er der indlagt en reserve på 10,0 mio. 
kr.

Herudover indeholder budgetforslaget fortsat den aftalte spareblok fra budget 2016 
på 20,6 mio. kr. i 2018 og 61,4 mio. kr. i 2019 og frem. Direktionens forslag til ini-
tiativer er vedlagt i bilaget ”Idékatalog til budget 2018”, og omfatter samlet set for-
slag for 20,7 mio. kr. i 2018, 36,4 mio. kr. i 2019, 36,1 mio. kr. i 2020 og 35,9 
mio. kr. i 2021.

De endelige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er endnu ikke færdigbe-
regnet, men de indarbejdes til den endelige budgetvedtagelse.

Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter
Efter indgåelse af den økonomiske aftale mellem regeringen og KL den 1. juni 2017 
har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsga-
ranteret udskrivningsgrundlag for 2018 samt generelle tilskud og kommunal udlig-
ning mv. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskriv-
ningsgrundlag og bloktilskud mv.

På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklin-
gen i kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata 
for 2016 og KL’s skøn over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2018 vælger stats-
garanti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for til-
skuds- og udligningsbeløb. 
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For en nærmere gennemgang henvises til Økonomibilag nr. 4 om skatter, generelle 
tilskud og kommunal udligning.

Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse
I anlægsbudgettet er der indarbejdet de ændringer, som indgår i første og anden 
budgetopfølgning, der indeholder vedtagne anlægsudgifter for 110,5 mio. kr.

Ballerup Kommune har i 2018, ligesom de øvrige kommuner, modtaget et ekstraor-
dinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet svarende til 26,5 mio. kr. 

I aftalen mellem regeringen og KL er der for budgetåret 2018 etableret tre lånepul-
jer på:

1) 250 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
2) 200 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægs-

aktiviteter 
3) 400 mio. kr. til investeringer målrettet større strukturelle investeringer på de 

borgernære områder.

Ballerup Kommune har søgt om andel i disse lånepuljer for 2018. Lånemuligheden 
for 2017 er i budgetforslaget opgjort til 68,0 mio. kr. Heri indgår ikke en eventuel 
andel i de tre lånepuljer, der ansøges om i 2018. Ministeriets tildeling fra puljen fo-
religger i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet. 

Likviditetsudviklingen i budgetperioden
Revideringen af den flerårige økonomiske strategi betød en ændring i målsætningen 
for likviditeten. Målsætningen er, at likviditeten ultimo 2018 skal være minimum 
100 mio. kr., mens den skal være 150 mio. kr. fra 2019 og frem. I 2021 forventes 
en likviditet på 279,7 mio. kr., og dermed et råderum på 129,7 mio. kr. i forhold til 
den økonomiske strategi.

Øvrige poster
Budgetterne vedrørende renter og afdrag på kommunens gæld er ajourført i over-
ensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 

Tilpasning af budgetforslaget
Inden andenbehandlingen af budgettet i oktober måned 2017 vil indtægtsprogno-
sen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med 
baggrund i nye selvangivelsesdata for 2016 samt eventuelle nye centrale væksts-
køn.
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Tabel 1

Resultatoversigt 2017-2021 ekskl. overførsler
1.000 kr. (netto) 2. BO 2017 2018 2019 2020 2021
      
Driftsvirksomhed:
Teknik- og Miljøudvalget 78.438 79.770 79.956 80.202 80.202
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 505.179 504.225 514.107 521.809 523.578
Børne- og Skoleudvalget 1.014.520 1.021.010 1.011.105 1.005.610 1.008.920
Kultur- og Fritidsudvalget 136.223 136.992 137.453 137.541 137.500
Social- og Sundhedsudvalget 1.261.954 1.307.396 1.313.763 1.319.539 1.321.886
Økonomiudvalget 417.300 420.605 416.727 415.802 415.386

Prioriterede budgetforslag fra sparekatalog -20.700 -36.400 -36.100 -35.900
Effektiviseringsarbejdets resterende sparemål 
(det der mangler) 100 -25.000 -25.300 -25.500

Ønsker til driftsinitiativer 11.409 13.669 13.769 14.469
Pris- og lønregulering - reserve 75.700 153.300 233.200
Reserve 10.000
Lov- og cirkulæreprogrammet/DUT (forelø-
big) 8.301 9.447 8.856 8.853

Driftsvirksomhed i alt 3.413.614 3.479.108 3.510.529 3.595.028 3.682.594

Renter 3.872 3.993 2.858 3.470 3.670
Skatter -2.965.786 -2.918.976 -3.170.302 -3.201.335 -3.288.830
Tilskud og udligning -629.194 -654.747 -533.465 -587.516 -611.063
Skatter, tilskud, udligning i alt -3.594.980 -3.573.723 -3.703.766 -3.788.851 -3.899.893
Overskud på løbende poster -177.494 -90.622 -190.380 -190.353 -213.629

Anlægsvirksomhed:
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme) 297.821 128.964 103.994 123.594 124.394
Investering til effektiviseringsarbejdet 0 0 0 0
Anlæg vedr. salg og medfinansiering (ej an-
lægsramme) -30.455 -29.792 -15.200 -1.230 -500

Anlæg til forsyningsvirksomhed (ej anlægs-
ramme) 16.517 11.327 4.500 0 0

Anlægsvirksomhed i alt 283.883 110.499 93.294 122.364 123.894
Resultat i alt 106.389 19.877 -97.086 -67.989 -89.735

Afdrag på lån 45.000 46.900 48.600 48.900 49.500
Optagne lån (langfristet gæld) -27.051 -68.002 -12.000 -12.000 -12.000
Øvrige balanceforskydninger 98.017 54.525 27.571 23.871 23.921
Likviditetsændring 222.355 53.301 -32.914 -7.218 -28.314

Likvid beholdning, primo 486.932 264.577 211.277 244.191 251.409
Bevægelse, jf. resultatoversigt 222.355 53.301 -32.914 -7.218 -28.314
Likvid beholdning, ultimo 264.577 211.277 244.191 251.409 279.723

Langfristet gæld, primo -617.011 -599.062 -620.164 -583.564 -546.664
Bevægelse, jf. ovenfor 17.949 -21.102 36.600 36.900 37.500
Langfristet gæld, ultimo -599.062 -620.164 -583.564 -546.664 -509.164

Serviceudgifter 2.520.757 2.561.659 2.504.169 2.506.107 2.509.828
Serviceramme, KL vejledende 2.526.293 2.571.150 2.635.429 2.635.429 2.635.429
Servicerammeoverholdelse -5.536 -9.491 -131.259 -129.322 -125.600


