
Præsentation af Økonomiudvalget som fagudvalgs budget 

Dette er en kort præsentation af Økonomiudvalgets budgetgrundlag på hovedopgaveniveau. 
Præsentationen er delt op i følgende 3 afsnit:

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
3. Væsentlige forudsætninger

Den mere detaljerede gennemgang vil komme i forbindelse med budgetopfølgningerne og 
budgetprocessen for 2015-2018.

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
Økonomiudvalget som fagudvalgs samlede økonomiske ramme er på 274,1 mio. kr. og fordelt på 
rammerne som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Politiske udvalg og administration
• Udgifter og indtægter ift politisk 

niveau
• Lønsum og driftsudgifter på de 

administrative centre
• IT, interne service ydelser, kantine
• Tværgående udgifter for 

kommunen til tjenestemænd, 
resultatløn, sygeforsikring og 
barselsfond, risikostyring, intern 
leasing og revision

• Udgifter ved afholdelse af 
kommunal- og regionsvalg, EU-
valg og folkeafstemninger

• Puljer til politisk udmøntning

174,7 157,0 132,7 125,1

 Ejendomme  -  hele kommunen
• Kommunens ejendomme
• Udgifter til drifts- og vedligehold 

af ejendomme
• Puljer til bygningssikring, 

bygningsformål og et- og 
femårseftersyn

• Rengøringspulje
• ESCO – Energibesparende 

foranstaltninger

99,2 94,8 89,8 86,7

 Jordforsyning, drift
• Udgifter og indtægter til jord og 

boligformål
• Ejendomsskatter, forbrugsafgifter,

husleje- og forpagtningsindtægter
•

0,2 0,2 0,2 0,2

Økonomiudvalget i alt 274,1 252,0 222,7 212,0
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Økonomiudvalget som fagudvalg har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der 
flyttes budget mellem udvalg skal dette videre til Byrådet til beslutning. Inden for den enkelte ramme 
kan flytningen ske administrativt jf. kasse-regnskabsregulativet. 

2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
I nedenstående figur er vist årshjulet for de tre økonomiske hovedspor, der behandles i udvalgene i 
løbet af året, nemlig regnskab, budgetopfølgning og budgetlægning. 

 

Disse spor samtænkes i kraft af at den viden, der opnås gennem både regnskabs- og 
budgetopfølgningsprocessen, indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år. Dette er illustreret 
ved de blå pile i figuren. Der er således et tæt samspil i mellem de tre processer, der i hovedtræk 
gentager sig hvert år. 

3. Væsentlige forudsætninger
Inden for Økonomiudvalget som fagudvalgs ramme kan de væsentligste forudsætninger og 
udfordringer sammenfattes i følgende punkter:
• En realisering af vedtagne budgetreduktioner:

Der er indlagt budgetreduktioner på i alt 5,7 mio. kr. i 2014, 8,7 mio. kr. i 2015, 10,8 mio. kr. i 2016 
og 11,8 mio. kr. i 2017 og frem. Det drejer som om følgende områder:

• Digitalisering – gevinstrealisering
• Reduktion af sygefravær
• Indkøb og kontraktstyring
• Bygningsoptimering og driftsøkonomi
• Fælles kommunal IT-drift og gevinst og besparelse vedr. serverudbud og koncern IT

• En realisering af effektiviseringer og produktivitetsstigninger:
I budgetgrundlaget er der indlagt en forudsætning om omkostningsreduktioner på 15 mio. kr. i 2015,
30 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017 og frem. 
De skal hovedsaligt realiseres med afsæt i afledte effekter af investeringsstrategier i form af et 
lavere omkostningsniveau på sigt og fortsat fokus på effektivitet og produktivitet, hvor der 
kontinuerligt vil være et potentiale for at høste gevinster som følge af en mere effektiv og produktiv 
tilrettelæggelse af organisationens indsatser.
For at understøtte den fortsatte udvikling og omstilling af organisationen med henblik på at opnå de 
målsatte effektiviseringer og produktivitetsstigninger er der afsat en strategisk investeringspulje på 2
mio. kr. årligt i 2014-2017.

• Samling af kommunens ejendomme
I 2014 samles kommunens ejendomme under Økonomiudvalget. I den forbindelse pågår der i 2014
et udredningsarbejde med en model til den fremtidig styring af ejendomsområdet og en 
gennemgang af hele budgetgrundlaget. 
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