
Præsentation af Økonomiudvalgets budget  som koordinerende udvalg - finansiering

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
Budgettet til finansiering er på 2,343,5 mio. kr. og fordelt på rammerne som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Indtægter
• Indkomstskatter
• Grundskyld
• Selskabsskatter
• Udligning og generelle tilskud
• Kommunale bidrag
• Beskæftigelsestilskud

-2.384,6 -2.408,1 -2.458,6 -2.502,2

 Renter
• Renteindtægter fra kommunens 

indestående i bank og af 
kommunens 
obligationsbeholdning 

• Renteindtægter fra borgernes lån 
til udskudte ejendomsskatter

• Renteudgifter på kommunes lån, 
samt diverse renteindtægter fra 
morarenter, strafrenter mv.

• Kurstab og kursgevinst på 
kommunens obligationer, samt 
indtægter af provisioner på 
garanteret lån til Gribvand

6,8 5,2 3,5 1,3

 Finansielle ændringer
• Afdrag på kommunens lån

34,3 36,3 39,0 39,9

Økonomiudvalget i alt 2.343,5 2.366,6 2.416,1 2.461,0

Økonomiudvalget 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. 
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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 Økonomiudvalgets udvalgets ramme vedr. Finansiering kan de væsentligste forudsætninger og 
udfordringer sammenfattes i følgende punkter:
• Indkomstskatter
• Grundskyld
• Udligning og generelle tilskud
• Selvbudgettering vs. statsgaranti
• Beskæftigelsestilskud
• Renteindtægter fra kommunens indestående i bank og af kommunens obligationsbeholdning 
• Renteindtægter fra borgernes lån til udskudte ejendomsskatter
• Renteudgifter på kommunes lån, samt diverse renteindtægter fra morarenter, strafrenter mv.
• Kurstab og kursgevinst på kommunens obligationer, samt indtægter af provisioner på garanteret lån til

Gribvand
• Afdrag på kommunens lån

Indkomstskatter og Grundskyld

Indkomsterne følger udviklingen i udskrivningsgrundlag og udviklingen i grundværdierne, det betyder, at 
der er en stor konjunkturafhængighed. Udviklingen ligger udenfor kommunens kontrol, i hvert fald på kort 
sigt.

Kommunen kan ændre indtægtsniveauet ved at ændre skatteniveauerne, men der skal her understreges, 
at der er et kommunalt skatteloft, hvor en kommunes skattestigninger som udgangspunkt vil blive mødt af
sanktioner. Omvendt vil kommuner der sænker skatterne blive kompenseret for en del af tabet de første 
fire år.

Udviklingen i de kommunale skattegrundlag influerer får bloktilskuddet, se næste afsnit.

Udligning og generelle tilskud

Rammen indeholder Gribskov Kommunes andel af bloktilskud og resultatet af den kommunale udligning.

Bloktilskuddet indeholder et historisk bestemt grundtilskud, tilskuddet justeres årligt med DUT-ændringer 
(primært de økonomiske konsekvenser af lovændringer) samt ændringer i budgetgaranti og 
balancetilskud. 
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I balancetilskuddet tilpasser regeringen kommunernes indtægter så de præcist svarer til det ønskede 
udgiftsniveau, således at kommunerne under et har lige præcis de indtægter, som kommuneaftalen giver 
kommunerne til serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter, anlægsudgifter, finansielle udgifter osv. 

Det betyder, at når kommunernes skatteindtægter falder under lavkonjunkturer, så stiger 
balanceudgifterne udgangspunkt - og omvendt.

Men balancetilskuddet har også en omvendt konsekvens, fordi regeringen i nedgangstider vil reducere 
det offentlige udgiftsniveau, og her reduceres kommunernes økonomi via reduktion i balancetilskuddet.

For at skabe plads til fremtidig offentlig udvikling, ønsker regeringen at finde besparelser på 12 mia. kr., 
det er usikkert, hvordan de skal fordeles mellem stat, regioner og kommuner, men historien ved de 
seneste offentlige budgetreduktioner viser, at kommunerne har leveret hovedparten af nedskæringerne. 
Bare som et taleksempel, så vil en reduktion af kommunernes balancetilskud med 12 mia. kr. betyde en 
reduktion i Gribskov Kommunes bloktilskud på 84 mio. kr. svarende til 1,3 skatteprocentpoint.

Den kommunale udligning har til formål at udjævne kommunale forskelle i beskatningsniveauer og socio-
økonomiske forhold, således at fattige kommuner med store sociale problemer, kan fungerer med et 
beskatningsniveau, der ikke ligger så langt fra gennemsnittet. Udligningen af de socio-økonomiske 
kriterier sker på baggrund af såkaldt objektive kriterier – det betyder, at man ikke udligner på baggrund af 
kommunernes faktiske sociale udgifter, men for de omkostninger kommunen må forventes at have givet 
kommunens boligstruktur, uddannelsesniveau, antal børn af enlige forsørgere mv.

Retfærdigheden af de valgte parametre diskuteres løbende, og der sker ligeledes med jævne mellemrum 
justeringer eller reformer af de valgte parametre. Sådanne ændringer kan have meget stor økonomisk 
betydning for kommunerne – omlægningen i forbindelse med kommunalreformen i 2007 kostede denne 
kommune hvad der svarer til 0,7 skatteprocentpoint.

Statsgaranti vs. selvbudgettering

Kommunerne skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter og 
tilskud/udligning.

Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede indkomstgrundlag eller 
vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetalinger, den faktiske 
udvikling i befolkningstal og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Resultatet af selvbudgettering afhænger af flere forhold, men det væsentligste er udviklingen i de 
generelle økonomiske konjunkturer. De er vanskeligt for den enkelte kommune (og KL) at, så 
selvbudgeteringerne tager udgangspunkt i skønnene fra det Økonomiske Råd.

For 2009 viste prognosen et tab ved selvbudgettering på 29 mio., men resultatet, hvis kommunen havde 
selvbudgetteret, ville have været et tab på 111 mio. Forskellen på de 82 mio. kr. viser forværringen af 
selvbudgetteringsresultatet fra budgettidspunktet til det endelige resultat forelå.

2009 var et meget specielt år, fordi der var stor usikkerhed om omfanget af krisen, i de efterfølgende år at 
afvigelsen været betydeligt mindre, med de potentielt meget store tab har betydet, at der stort set ingen 
kommuner selvbudgetterer. 

Gribskov Kommune har valgt statsgaranti.

Beskæftigelsestilskud
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Beskæftigelsestilskuddet dækker kommunernes udgifter ved overtagelse af opgaven med de forsikrede 
ledige, under ét sørger beskæftigelsestilskuddet for, at kommunerne får alle deres udgifter dækket. Men 
det samlede tilskud bliver fordelt til først regioner og derefter til de enkelte kommuner på en måde, så 
kommuner med en udvikling i ledigheden, der er bedre end gennemsnittet, tjener på opgaven, mens 
kommuner der omvendt gør det dårligere end gennemsnittet taber penge.

Renteindtægter fra kommunens indestående i bank og af kommunens obligationsbeholdning 

Der er i budgetperioden 2014-2017 forudsat et gennemsnitligt niveau kommunens kassekredit på minus
105 mio. kr. I samme periode er den gennemsnitlige obligationsbeholdning forudsat til 285 mio. kr.,
svarende til størrelsen af den aktuelle beholdning.

At kommunen har en obligationsformue sideløbende med træk på kassekreditten har flere årsager:

1) Obligationerne giver en højere rente, end den rente kommunen betaler for træk på kassekreditten. Det 
er således muligt, at udnytte de givne renteforhold til at sikre kommunen en rentegevinst.

2) Obligationer er, i modsætning til indestående i banken sikret, hvis banken skulle gå konkurs. Den 
såkaldte Indskydergaranti sikrer kun ca. 750.000 kr. (100.000 EURO) af et indestående i banken. 
Derimod berøres en obligationsbeholdning ikke af en bankkonkurs.

Kommunen har derfor det sidste 1-2 år købt flere obligationer i takt med vores stigende likviditet (på 
baggrund af overskuddet i regnskab 2011 og 2012). Dette er gjort for at undgå at have meget store beløb 
stående i banken, som kan gå tabt ved en evt. konkurs.

Renteindtægter fra borgernes lån til indfrosne ejendomsskatter

Personer, der er over 65 år, eller modtager efterløn, social pension eller delpension, har mulighed for at 
udsætte betalingen af ejendomsskatten i deres helårsbolig eller sommerhus, dvs. "indefryse 
ejendomsskatten". Det sker, ved at kommunen give et lån til dækning af skatterne. 

Lånet forfalder ved ejerskifte eller dødsfald. Lånet kan til enhver tid indfries. 

I følge lovgivningen skal udlånet forrentes med en årlig rente. Renten for 2014 udgør 1,84%.

Det er i budgettet forudsat, at der vil være en årlig stigning på 10 mio. kr. i indefrosne ejendomsskatter. 

Kommunen udnytter muligheden for at refinansiere sit udlån, således at kommunens likviditet ikke 
berøres.

Renteudgifter på kommunes lån, samt diverse renteindtægter fra morarenter, strafrenter mv.

Budgettet er afsat til renteudgifter til en del af kommunens lån. Lånene er optages til forskellige formål:

Forsyningsområdet, lån til refinansiering af udskudte ejendomsskatter, lån overtaget fra det tidligere amt 
ifm. kommunesammenlægningen, lån til diverse energispareprojektet, lån til renovering af skoler, lån til 
opførelse af Ny skole Helsinge, samt lån til opførelse af kommunens Jobcenter. Budgettet indeholder 
desuden renteindtægter vedr. strafrenter mv.

Størrelsen af denne del af kommunens gæld udgør primo 2014 629,4 mio. kr. Lånene består af både fast
og variabelt forrentede lån.
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Kommunens Finansielle strategi fastlægger fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån.
Således kan mellem 35% og 85% af gælden være fastforrentet, mens tilsvarende mellem 15% og
65% kan være variabelt forrentet. Fordelingen fastsættes ud fra de aktuelle markedsvilkår, samt
forventningen til renteudviklingen.

Renteudgifterne til disse lån er fastsat ud fra en budgetteret rente på 2% i 2014, 3% i 2015 og 4% i
2016-2017. 

Ifm. indfrielse af restgælden til Gribvand, i 2013 på 40,3 mio. kr., er det besluttet, at den opnået
besparelse (mindre renter/afdrag) skal anvendes til en hurtigere afvikling af kommunens øvrige lån i
perioden frem til 2019.

Renteudgifterne til lån til energirenovering (det såkaldte ESCO-projekt), lån til ældre- og flygtningeboliger,
samt lån til Byudvikling indgår ikke under de her beskrevne rammer. Der er for disse områder i budget 
2014 afsat følgende udgifter til renter og afdrag; ESCO 4,1 mio. kr. og Flygtningeboliger 2,3 mio. kr. Der
er ikke afsat egentligt budget til ældreboliger, idet udgifterne hertil skal dækkes af beboernes husleje.
Budgettet vedr. Byudvikling er beskrevet andet sted.

Kurstab og kursgevinst på kommunens obligationer, samt indtægter af provision på garanteret lån til
Gribvand

Budgettet indeholder garantiprovision af lånegarantier givet til Gribvand A/S, samt kursgevinst og kurstab
på kommunens obligationsbeholdning.

Provisionen for Gribvand vil for 2014 udgøre 1,5 mio. kr. Da mængden af garanteret lån afhænger af
Gribvand's investeringsbeslutninger, som ikke kendes, er der budgetteret med samme provision i årene
2015-2017. 

Garantiprovisionen er fastsat til 0,75% af garanteret restgæld. Provisionen opkræves løbende af 
garanteret restgæld primo budgetåret.

Der er budgetteret med kurstab på 2 mio. kr. årligt. Dette skyldes forventningen om stigende rente.

Afdrag på kommunens lån

Delrammen indeholder udgifter til afdrag på de ovenfor nævnte lån under afsnittet ”Renteudgifter af
kommunens lån”.

I de anførte udgifter til afdrag indgår afdrag på allerede optagne lån, samt på lån, der er planlagt optaget i 
budgetperioden, dvs. lån til betaling af ejendomsskatter, 10 mio. kr., i hvert af årene 2014-2017.

Disse lån er forudsat optaget som variabelt forrentede annuitetslån med en løbetid på 25 år.
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