
Præsentation af Økonomiudvalgets budget som fagudvalg - byudvikling

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
Økonomiudvalgets samlede økonomiske ramme for byudviklingsområdet er på 4,4 mio. kr. og fordelt på
rammerne som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Byudvikling
• Løbende driftudg/indt. Ifm. 

diverse  anlæg
• Finansielle udg. Vedr. lån optaget 

til erhvervelse af jordarealer
• Indtægter og udgifter ved køb og 

salg i året
•

4,4 4,7 5,0 4.9

Økonomiudvalget i alt 4,4 4,7 5,0 4,9

Økonomiudvalget har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der flyttes budget 
mellem udvalg skal dette videre til Økonomiudvalget og 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 
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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 Økonomiudvalgets ramme kan de væsentligste forudsætninger og udfordringer sammenfattes
i følgende punkter:

• Løbende driftudg/indt. Ifm. diverse  anlæg
• Finansielle udg. Vedr. lån optaget til erhvervelse af jordarealer
• Indtægter og udgifter ved køb og salg i året

Budgettet til "Byudvikling" udgør en selvstændig del af det samlet budget, og er grundstammen for de 
aktiviteter, som kommunen kan udføre med egne arealer, opkøb/salg af jord/bygninger samt 
planlægning og gennemførelse af byggemodning. Området er opdelt i de ovenfor nævnte 3 områder.

Byudvikling opfattes som en særskilt del af det skattefinansierede område. Budgettet vurderes løbende.
Evt. overskuddet fra området må ikke indgå til at dække almindelig drift, men skal anvendes strategisk 
til at styre en afbalanceret vækst af byer og lokalsamfund, samtidig med at der sker en udbygning af 
den kommunale service og infrastruktur.

Byudviklingsbudgettet indeholder udelukkende driftsudgifter/-indtægter ifm. med diverse anlæg og  
finansielle omkostninger (renter og afdrag) vedr. lån optaget til erhvervelse af jordarealer. Der er 
således ikke budgetteret med udgifter og/eller indtægter vedr. køb og salg af grunde og ejendomme, 
idet udgifter til køb skal dækkes af salg i året.
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