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1. Indledning
Dette tredje statusnotat vedrørende budget 2012-2015 har til formål at give Økonomiudvalget og byrådet en
status vedrørende væsentlige budgetforudsætninger i relation til budgetlægningen for 2012–2015.
Det nuværende budget 2012 tager udgangspunkt i en række budgetforudsætninger, f.eks. priser og mængder.
Den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab pr. 28. februar 2011, har vist, at ændrede budgetforudsætninger på en række områder totalt set indebærer merudgifter eller mindreindtægter i budget 2012 og
årene frem.
Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien i juni for administrative korrektioner til budget 2012-2015, som er resultatet af den administrative budgetlægningsproces. Administrative korrektioner er
udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Administrative
korrektioner er med andre ord ændringer i budgetforudsætningerne, dvs.
•
•
•
•

mængder,
priser/takster udover almindelig pris og lønfremskrivning
ny lovgivning
øvrige budgetændringer

Dette statusnotat præsenterer de på nuværende tidspunkt kendte og indberettede administrative korrektioner til budget 2012-2015. Herunder er indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen i det omfang, det på nuværende tidspunkt er muligt at beregne disse.
I afsnit 2 er en sammenfatning af budgetforudsætningerne. På grundlag af byrådets beslutning om at bringe
kommunens budget i balance indeholder afsnit 3 Direktionens konklusion i forhold til forventede besparelser
besluttet i forbindelse med budgetstrategien i december 2010. Hovedpunkterne i økonomiaftalen mellem
regeringen og KL fremgår af afsnit 4. I afsnit 5 fremgår den overordnede tidsplan for budgetlægningen for
2012–2015, som ligeledes fremgår af budgetstrategien.
I afsnit 6 og 7 fremgår hovedoversigten for 2012, og der redegøres for den nuværende viden om ændrede budgetforudsætninger for 2012 med udgangspunkt i økonomiaftalen, regnskab 2010, det forventede regnskab
2011, samt status på udmøntningen af de besparelser, der blev vedtaget i budgetforliget vedrørende budget
2011-2014. Budgetforudsætningerne kan forsat ændres, hvilket byrådet orienteres om i statusnotat nr. 4, som
fremlægges i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budget 2012-2015 den 23. august 2011.
I afsnit 8 gives en status på serviceudgifter i budget 2012, og endeligt vises udviklingen i kassebeholdningen i
afsnit 9.
Hovedoversigt 2012-2015 fremgår af bilag 1, og i bilag 2 specificeres de administrative korrektioner for 20122015 i hovedoversigtsform. I bilag 3 fremgår forklaringer til de administrative korrektioner til skattefinansierede driftsudgifter i 2012. Bilag 4 specificerer driftsudgifterne i 2012 på serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige og det brugerfinansierede område. Borgmesteren har ønsket en beskrivelse af hvilke
konsekvenser en eventuel nedsættelse af udskrivningsprocenten har på udligningen, dette fremgår af bilag 5.
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2. Sammenfatning af budgetforudsætninger
Budgetoverslagsåret 2012 var udtryk for det på vedtagelsestidspunktet mest realistiske skøn for kommunens
indtægter og udgifter. Nogle budgetforudsætninger er allerede ændret, og andre kan ændres sig væsentligt, og
budgettet rummer derved en række økonomiske risici.
Af hovedoversigten på side 10 fremgår, at der i det vedtagne budgetoverslagsår for 2012 er budgetteret med
en stigning i kommunens kassebeholdning på 4,6 mio. kr.
Status på alle nettomerudgifter i 2012 set i forhold til det vedtagne budget opgjort på grundlag af de nuværende kendte budgetforudsætningerne for budget 2012 i afsnit 6 og 7 kan opsummeres således;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatter: Mindreindtægter på 17,5 mio. kr.
Tilskud og Udligning: Nettomindreudgift på 52,2 mio. kr.
Efterregulering af indkomstskat samt tilskud og udligning: Mindreudgift på 10,9 mio. kr.
Driftsudgifter: Merudgift på 92,8 mio. kr.
Særligt dyre enkeltsager: 0,2 mio. kr.
Renter: Merudgift på 0,3 mio. kr.
Anlæg: Merudgift på 20,5 mio. kr.
Brugerfinansieret område: Merindtægt på 0,4 mio. kr.
Øvrige finansforskydninger: Mindreudgift på 5,0 mio. kr.
Afdrag på lån: Mindreudgift på 0,2 mio. kr.
Optagne lån: Merindtægt på 15,8 mio. kr.

Sammenfattende medfører dette, at der på baggrund af de kendte forhold må forventes ændringer på samlet
set 46,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, svarende til et træk på kassebeholdningen i 2012 på 42,2
mio. kr.
På nuværende tidspunkt er der ikke sket en endelig udmelding af de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for de enkelte kommuner. Navnlig økonomiaftalens indflydelse på Allerød Kommunes nettoudgift vedrørende tilskud og udligning kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, og er derfor forbundet med en ret stor
usikkerhed. Nettoudgiften til tilskud og udligning i hovedoversigten på side 10 er baseret på sidste års skøn
sammenholdt med et skøn for den forventede mindreudgift vedrørende bortfald af grundbidrag på sundhedsområdet samt merindtægt vedrørende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet.
Nogle budgetforudsætninger kan ændre sig væsentligt frem mod budgetvedtagelsen i oktober, såvel i negativ
som positiv retning. Opsummerende har Direktionen og Økonomi følgende vurdering af budgetforudsætningerne;
Skatter
• Selskabsskatter er endeligt udmeldt fra ministeriet
• Beregningsgrundlaget for grundskyld er udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen, men beregningsgrundlaget for dækningsafgifter forventes først endeligt udmeldt i slutningen af uge 24. Derudover kan der
komme nye tilbagebetalingskrav vedr. grundskyld. Dette kan betyde væsentlige ændringer
• Indkomstskatter er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt af
KL. Dette forventes at være overensstemmende med den endelige udmelding i slutningen af uge 24. Der
forventes således ingen eller kun få ændringer
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Tilskud og Udligning
• Bloktilskud/statstilskud i forbindelse med økonomiaftalen forventes endeligt udmeldt i slutningen af uge
24. Der kan ske væsentlige ændringer, idet den seneste beregning i KL’s model viser en markant nedgang i
statstilskud
• Beskæftigelsestilskud i forbindelse med økonomiaftalen forventes endeligt udmeldt i slutningen af uge 24.
Udmeldingen kan betyde væsentlige ændringer
• Udligning i forbindelse med økonomiaftalen forventes endeligt udmeldt i slutningen af uge 24. Udmeldingen kan betyde væsentlige ændringer
Efterregulering af indkomstskat samt tilskud og udligning
• Den endelige udmelding i forbindelse med økonomiaftalen forventes endeligt udmeldt i slutningen af uge
24. Men der forventes ingen væsentlige ændringer
Driftsudgifter
• Der kan ske administrative korrektioner af driftsudgifter frem til budgetvedtagelsen som følge af ændringer
i diverse budgetforudsætninger herunder fx lov- og cirkulæreprogrammet
Overførselsbeløb fra 2010
• Byrådet har besluttet at overføre virksomhedernes uforbrugte overførselsbeløb fra 2010 til en pulje, som
frigives i 3 rater i årene 2012-2014
Renter
• Der forventes ingen væsentlige ændringer
Anlæg
• Byrådet kan have en anden prioritering af anlægsinvesteringer end investeringsoversigten i det vedtagne
budget fra 2011, og der kan derfor komme væsentlige ændringer
Brugerfinansieret område
• Der forventes ingen væsentlige ændringer
Øvrige finansforskydninger
• Der forventes ingen væsentlige ændringer
Afdrag på lån
• Der forventes ingen væsentlige ændringer
Optagne lån
• Økonomiaftalen indeholder mulighed for at ansøge om lånedispensation. Såfremt denne mulighed benyttes, og der modtages lånedispensation, kan dette betyde væsentlige ændringer

3. Konklusion i forhold til forventede besparelser besluttet i budgetstrategien
I budget 2011 gennemførte byrådet besparelser på ca. 8 % af kommunens driftsudgifter. Det betyder, at der i
2011 er implementeret massive besparelser på samtlige serviceområder. I 2012 skal Allerød Kommune betale
en stor efterregning vedrørende tidligere år. Efterreguleringen fra 2009 vedr. skatter og udligning (inkl. renter)
betyder således et ekstraordinært træk på kommunens likviditet i 2012 på 61 mio. kr. Direktionen betragter
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2012 som ganske særligt år, hvor den stramme økonomiske styring skal fastholdes og udgifterne begrænses
mest muligt. Direktionen kan ikke anbefale, at der iværksættes yderligere store besparelser. 2012 bliver således et overgangsår, hvor byrådet på grund af den særligt store efterregulering anbefales at gå kompromis med
den ellers anbefalede kassebeholdning.
På det foreliggende grundlag er det Direktionens anbefaling, at byrådet ikke skal igangsætte yderligere budgetanalyser udover de analyser, byrådet allerede har igangsat henblik på at finde besparelser på 20 mio. kr. årligt i
årene 2012 til 2015. Naturligvis skal såvel Direktionen og byrådet fortsat have løbende fokus på effektiviseringer, således at kommunen fortsat kan yde et højt serviceniveau overfor borgerne.
Direktionen anbefaler, at byrådet frem til budgettets 1. behandling i august igangsættes en proces, således at
Direktionen her kan fremlægge et forslag til budget 2012-2015, som langsigtet sikrer en udvikling i kommunens
kassebeholdning, der ligger på et acceptabelt niveau.
Direktionen anbefaler byrådet, at der omgående igangsættes følgende handleplan:
1. Budgetforslaget gennemgås detaljeret en ekstra gang af Direktionen, Økonomi og afdelings- og stabschefer
i forening. Hermed sikres, at de indmeldte budgetter hviler på realistiske budgetforudsætninger. Denne
gennemgang sker i umiddelbart forlængelse af den første administrative vurdering af 2. forventede regnskab 2011.
2. Direktionen anbefaler, at byrådet udskyder anlægsinvesteringer uden for kvalitetsfondsområdet. Direktionen kommer med forslag til ny investeringsplan til Økonomiudvalget den 23. august 2011.
3. Direktionen anbefaler, at energioptimeringsprojektet igangsættes i 2011, idet dette vil muliggøre en besparelse allerede i 2012
4. Direktionen fremlægger nyt forslag til budget 2012-2015 til Økonomiudvalget den 23. august 2011

4. Aftale om kommunernes økonomi for 2012
KL og regeringen indgik den 4. juni 2011 aftale om kommunernes økonomi for 2012. I dette afsnit fremgår aftalens væsentligste elementer af økonomisk betydning.
Sanktioner
En eventuel sanktion ved overskridelse af de aftalte rammer i budgetterne er som udgangspunkt kollektiv, men
udformningen fastlægges først endeligt efter kommunernes budgetvedtagelse. Økonomiaftalen tager ikke endelig stilling til sanktionen på regnskab 2012. Regeringen har i aftalen ”To streger under facit” tilkendegivet, at
der fremsættes lovforslag om videreførelse af den delvist individuelle regnskabssanktion fra 2011.
Skatter
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2009 til 2012 udgør
10,4 pct. Beregningsgrundlaget for 2009 er dog derudover korrigeret for skattemæssige ændringer. Det betyder en mindreindtægt på 15,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.
Serviceramme
Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til
aftalen for 2011. Det er med andre ord økonomiaftalen for 2011, der danner udgangspunkt for servicerammen
for 2012 – og ikke som tidligere år det vedtagne budget for året før. Eftersom kommunernes samlede budget
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for 2011 var 1,2 mia. kr. mindre end servicerammen i økonomiaftalen for 2011, er servicerammen i 2012 dermed 1,2 mia. kr. højere end kommunerne kunne have forventet efter de hidtidige principper.
Der er foretaget forhøjelser af servicerammen i forhold til 2011 som skyldes:
en kompensation svarende til pris- og lønfremskrivningen på 2,2 %
en kompensation svarende til kommunernes grundbidrag til regionerne, som omlægges til en del af den
aktivitetsbaserede medfinansiering, der forbliver en serviceudgift
• en kompensation svarende til refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, som fremadrettet ikke indgår under servicerammen
•
•

Udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet forbliver som nævnt under servicerammen, selv om der i foråret har været drøftelser om, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet skulle flyttes ud af servicerammen. KL
forventer dog, at en overskridelse af medfinansieringsudgifterne ikke vil udløse en sanktion, eftersom omlægningen af grundbidrag til et aktivitetsbaseret bidrag vil betyde en øget budgetusikkerhed på medfinansieringsområdet.
For Allerød Kommune betyder de nævnte ændringer, at der kan forventes udmeldt en serviceramme, der ligger
i niveauet mellem 1.139 og 1.147 mio. kr. Den endelige serviceramme forventes udmeldt i forbindelse med
økonomiaftalen i slutningen af uge 24.
Anlæg
Kommunerne er sikret finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr., og der kan frit afholdes investeringer,
som ligger ud over det finansierede niveau. Dermed er der i lighed med 2011 ingen loft på de anlægsinvesteringer.
Ejendomsskatter
Staten refunderer de faktiske betalinger for tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af den uoverensstemmelse, der hidtil har været mellem praksis og lovgrundlaget på området. Samtidig igangsættes et arbejde, som
skal undersøge, hvordan kommunernes budgettering af grundskyld kan understøttes bedre.
Efterregulering
Efterreguleringen af selvbudgetteringen i 2009 betyder, at 19 kommuner skal tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. i
2012. I lyset af de særlige forhold omkring dette, vil regeringen søge tilslutning til, at efterreguleringen nedjusteres med 300 mio. kr. KL forventer, at fordelingen sker forholdsmæssigt mellem de 19 kommuner efter størrelsen på efterreguleringen. Dette betyder, at efterreguleringen for Allerød Kommunes vedkommende forventes at blive reduceret med 13 mio. kr.
Medfinansiering på sundhedsområdet
Grundbidraget til regionerne bortfalder, og kommunerne skal fremover fuldt ud medfinansiere de regionale
sundhedsopgaver efter aktiviteten. Der sker en omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag med
henblik på at styrke kommunernes incitamenter til forebyggelse.
Indenrigsministeriet er på grundlag af data fra 2009 kommet med et foreløbigt beregningsoverslag som indebærer, at Allerød Kommune har et tab på omlægningen på ca. 3,5 mio. kr. :
•

Udligning og tilskud: Nettomindreudgift på 24,0 mio. kr. Afskaffelse af grundbidrag vil indebære en forventet mindreudgift på 29,7 mio. kr., og ændring af udligning og tilskud i øvrigt vil indebære en forventet merudgift på 5,7 mio. kr.
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•

Driftsudgifter: Ændring vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet vil
indebære en forventet merudgift på driften på 27,5 mio. kr.

Indenrigsministeriets beregninger hidrører imidlertid fra en beregning foretaget på 2009-tal. Da Allerød kommune på medfinansieringsområdet har haft en stigning fra 2009 til 2010, der ligger betydeligt under landsgennemsnit, vil merudgiften formentlig blive mindre. Samlet set vurderes det derfor, at omlægningen ikke vil have
økonomiske konsekvenser – men blot vil indebære en omplacering af udgifterne fra tilskud til drift.
Foreløbigt foretages således følgende justeringer af budgettet;
• Udligning og tilskud: Mindreudgift på 24,0 mio. kr. Afskaffelse af grundbidrag vil indebære en forventet
mindreudgift på 29,7 mio. kr., mens der forventes en merudgift vedr. tilskud og udligning på 5,7 mio. kr.
• Driftsudgifter: Ændring vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet vil
indebære en forventet merudgift på driften på 24,0 mio. kr.
Byrådet skal tage stilling til om der ønskes en styrkelse af forebyggelsesindsatsen i medfør af denne omlægning, hvilket f.eks. kan være oprettelse af flere aflastningspladser samt tidligere og øget træningsindsats.
Lånepuljer
Der afsættes følgende lånepuljer, der fordeles efter ansøgning;
• 300 mio. kr. til kommuner med efterregulering for 2009 – lånene vil blive fordelt efter ansøgernes likviditetsmæssige situation
• 600 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet og til investeringer vedr. digitaliseringsstrategi
• 200 mio. kr. som er en generel lånepulje
Ministeriet udmelder primo juli de nærmere kriterier for ansøgning. Forvaltningen ansøger om andel i alle tre
lånepuljer af hensyn til at styrke Allerød Kommunes likviditet i 2012, hvor der på grund af den store efterregulering opleves et stort pres.
Indkøb
Regeringen og KL enige om følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb:
• Der etableres frem mod 2015 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne.
• Der etableres senest i første halvår 2012 mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne
indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer.
• Inden udgangen af 2012 skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende
indkøbsaftaler.
• Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler
med henblik på at dokumentere effektiviseringerne.
Regeringen og KL er i forlængelse af kursskiftet i SKI enige om, at SKI har en vigtig rolle i etableringen af koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Indtil de fælleskommunale aftaler er etableret, kan
kommunerne anvende de statslige indkøbsaftaler.
Konkurrenceudsættelse
Regeringens ”Aftale om Konkurrencepakken” indeholder en målsætning om, at der frem mod 2015 skal ske en
stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 %. I forlængelse heraf vil regeringen inden udgangen af
2011 fremsætte forslag til understøttelse af øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet. Under
forudsætning af, at arbejdet muliggør en øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, er regeringen og KL enige om at søge at indgå en ny aftale om konkurrenceudsættelse med det nye og mere ambitiøse
mål på 31,5 pct. Der vil blive opstillet graduerede måltal for grupper af kommuner under ét. Regeringen vil
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endvidere arbejde for at forenkle EU’s udbudsregler, så det bliver nemmere og billigere at gennemføre udbud,
ligesom udbudsbekendtgørelsen smidiggøres på en række punkter med virkning fra 1. juli 2011.
Ifølge IM's nøgletal er Allerød Kommunes IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) faldet fra 26,7 % i 2009 til
24,8 % i 2010, svarende til et fald på 1,9 procentpoint. Landsgennemsnittet ligger på 25,7 % - dvs. 0,8 procentpoint under det aftalte niveau for 2010. På landsplan var der en stigning fra 2009 til 2010 på 0,7 procentpoint.
IKU vil blive taget op til strategisk politisk diskussion i efteråret 2011.
Mindre administration i kommunerne
Regeringen og KL er enige om, at der gennem en omstilling og mere effektive arbejdsgange er et potentiale for
at reducere den kommunale administration svarende til knap 1,5 mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i 2010.
Regeringen og KL er enige om at følge op på udviklingen både i enkeltkommuner og for kommunerne under ét.
Der igangsættes et arbejde om opgørelsen af administration baseret på tal for personale og udgifter, herunder
eventuelle omlægninger af den kommunale kontoplan. I forlængelse heraf offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet tal for udviklingen i den kommunale administration.
Øvrige serviceområder
På de specialiserede områder vil regeringen nu tage en række lovinitiativer. Og på folkeskoleområdet igangsættes en ambitiøs digitaliseringsplan, hvor regeringen bidrager med en 0,5 mia. kr. fra ABT fonden.
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5. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2012 til 2015
Budgetlægning
Byrådet/ØU/fagudvalg
Hvem

Formål

Hvad fremlægges

december

ØU+BY

Beslutning om budgetstrategi og -tidsplan
Orientering om økonomisk status mht. næste års budget
Beslutning om det beløb fordelt på udvalg, der skal udarbejdes analyser for

januar og
februar

Fagudvalg/ØU

Drøftelse og beslutning om analyser, der skal igangsættes,
Forslag til analyseområder
herunder godkendelse af kommissorier

Fagudvalg/ØU

Orientering om status på igangsatte analyser

April
ØU+BY

ØU+BY
Fagudvalg/ØU
Maj/juni
BY 22/6

BY 10/8
august/
september

Fagudvalg/ØU
ØU
ØU+BY
BY
2-3/9
BY 5/9

september

oktober
december

BY
5-12/09
BY 13/9
BY
17-29/9
BY 29/9
ØU+BY
BY
BY

Orientering om økonomisk status mht. næste års budget
Beslutning om eventuel igangsættelse af yderligere analyser, herunder beslutning om det beløb fordelt på udvalg,
der skal udarbejdes yderligere analyser for (udskudt administrativt til maj)
Orientering om økonomisk status mht. næste års budget
Besparelsesanalyser præsenteres
Informationsmøde om den indgåede regeringsaftale mellem regeringen og KL. OBS: Såfremt regeringsaftale ikke er
præsenteret senest 20/6 fremsendes der er et notat om
aftalen i stedet for at afholde informationsmøde. Mødet
den 22/6 er aflyst, der udsendes i stedet et notat.
Partiernes frist for aflevering af budgetønsker, som prioriteres af ØU i august mhp. udarbejdelse af beregningsoverslag til budgetseminaret
Dialog med eventuelle interessenter, som udvalgene
ønsker hørt vedr. de udarbejdede analyser
Beslutning om hvilke budgetønsker fra partierne, der skal
foretages beregningsoverslag på til budgetseminar
1. behandling af budgettet
Budgetseminar. Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer

Statusnotat 1 vedr. budget 2012
Detaljeret plan for budgetlægning
2012-2015 og budgetopfølgning
2011

Eventuelt foreløbigt materiale vedr.
analyserne

Statusnotat 2 vedr. budget 2012

Statusnotat 3 vedr. budget 2012
Færdige analyser

Oplæg vedr. regeringsaftalen

Modtagelse af høringssvar

Oversigt over budgetønsker fra
partierne
Statusnotat 4 vedr. budget 2012
Beregningsoverslag på budgetønsker
Plancher vedr. byrådets budgetdrøftelser og -prioriteringer inden
det sendes i høring
Høringsbrev vedlagt analyser, der
indgår i politiske forhandlinger
Høringssvar

Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig

Budgetforlig

Frist for aflevering af ændringsforslag til budget
2. behandling og endelig vedtagelse af budget 2012-2015
herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter
og takster
Budgetannonce
Trykt budget

Sagsfremstilling indeholdende
skatteprocenter og væsentlige
elementer i budget 2012-2015
Budgetannonce
Trykt budget

Byrådets borgermøde om budgetforslag der sendes i
høring
Høring af budgetforslag
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6. Hovedoversigt 2012 (statusnotat nr. 3)

Mio. kr.
Minus = indtægter/overskud

Skatter

Vedtaget
budgetoverslag

Ændringer

Nuv. budgetforslag

2012

2012

2012

-1.413,8

17,5

-1.396,3

135,1

-52,2

82,8

67,5

-10,9

56,6

1.176,1

92,8

1.268,9

1.181,1

83,5

1.264,6

0,0

4,3

4,3

-5,0

5,0

0,0

-5,9

0,2

-5,7

Renter m.v. (inkl. renter af efterreg.)

2,8

0,3

3,1

Pris- og lønstigninger af driftsudgifter

0,0

0,0

0,0

-38,2

47,7

9,4

Investeringsoversigt 2011-2014 i 2011-priser

23,1

0,0

23,1

Anlæg til energibesparende foranstaltninger
Resultat af det skattefinansierede område

0,0

20,5

20,5

-15,1

68,2

53,0

-0,5

-0,4

-0,9

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,4

-0,9

-15,7

67,8

52,1

Øvrige finansforskydninger

13,6

-5,0

8,6

Deponering af uforbrugte kvalitetsfondsmidler

-1,4

0,0

-1,4

Afdrag på lån

12,4

-0,2

12,2

-13,5

-15,8

-29,3

-4,6

46,8

42,2

-39,7

-46,8

-86,5

Tilskud og udligning
Efterregulering af indkomstskat og
samt tilskud/udligning
Driftsudgifter i alt
Driftsudgifter ex. overførselsbeløb fra 2010 og ikke
konkretiserede besparelser vedtaget i budget 2011
(med ny prisfremskrivning)
Driftsudgifter: Overførselsbeløb fra 2010
Driftsudgifter: Ikke konkretiserede besparelser vedtaget i
budget 2011

Særligt dyre enkeltsager (ikke drift fra 2012)

Resultat af ordinær drift

Drift: Brugerfinansieret område
Anlæg: Brugerfinansieret område
Brugerfinansieret område i alt
Resultat

Optagne lån
Ændring af likvide aktiver
Likviditet ultimo regnskabsåret *)
- = negativ likviditet
*) Ultimo regnskabsåret 2010 havde kommunen en negativt likviditet på:

-23,3 mio. kr.

*) Ultimo regnskabsåret 2011 forventes en negativ likviditet på:

-44,3 mio. kr.
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Hovedoversigten ovenfor er den af byrådet på nuværende tidspunkt vedtagne hovedoversigt for budget 2012.
Derudover er indarbejdet forventede mer- og mindreudgifter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 7. Den
allerede vedtagne men ikke konkretiserede besparelse på 5 mio. kr. i driften er trukket ud af driftsbudgettet i
det nuværende budgetforslag for 2012. Det betyder, at underskuddet i det nuværende budgetforsalg er udtryk
for det totale behov for besparelser, hvis der fra politisk side ønskes en uændret likviditet.
Som det fremgår af hovedoversigten, blev der ved vedtagelsen af budget 2011-2014 budgetteret med en stigning i kommunens kassebeholdning på 4,6 mio. kr. i 2012. Med de på nuværende tidspunkt kendte ændringer i
budgetforudsætningerne forventes der i 2012 et samlet træk på kassebeholdningen på 42,2 mio. kr. Det er en
nedgang i forhold til det vedtagne budget på 46,8 mio. kr.

7. Generelle bemærkninger til hovedoversigten 2012
Nedenfor gennemgås de administrative korrektioner til budget 2012 i forhold til de enkelte poster i hovedoversigten på side 10.
Skatter
I forhold til det oprindelige budget på skatter på 1.413,8 mio. kr. forventes der netto mindreindtægter på 17,5
mio. kr.
Ejendomsskatter
Der forventes mindreindtægter på 3,5 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgifter. Mindreindtægten skyldes primært nedsættelse af grundværdier pga. klager. Den endelige opgørelse for 2012 er ikke færdig på nuværende tidspunkt, idet beregningsgrundlaget for dækningsafgifter i forbindelse med regeringsaftalen forsat ikke er udmeldt. Der vil også kunne forekomme ændringer i indtægterne vedrørende klager over såvel grundskyld som dækningsafgifter.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at kommunernes praksis omkring beregning af skatteloft
over grundskyld vedrørende ejendomme ikke er i overensstemmelse med ejendomsskatteloven. Derfor
skal kommunerne i 2012 tilbagebetale alle for meget opkrævede ejendomsskatter. Økonomiaftalen indebærer dog, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune, og der er således ikke tale om en merudgift.
Indkomstskatter mv.
KL har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 i forbindelse med økonomiaftalen,
og på den baggrund vil indtægter fra indkomstskatter falde med 15,0 mio. kr. i 2012 i forhold til det oprindelige budget. De dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb er dog endnu ikke udmeldt, hvorfor det
endnu ikke kan siges, om der vil komme et fald i disse udgifter som følge af det lavere udskrivningsgrundlag.
Der vil i 2012 komme mindreindtægter vedrørende dødsboskat på 0,5 mio. kr.
Selskabsskatter
På baggrund af den afsluttede afregning fra ministeriet kan det konstateres, at der er i 2012 kommer
merindtægter fra selskabsskatter på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 47,0 mio. kr., således at der i 2012 kommer indtægter på 48,5 mio. kr.

Allerød Kommune

11

Tilskud og udligning
Det vedtagne budget for tilskud og udligning udgør 135,1 mio. kr. Den nuværende forventning udgør 82,8 mio.
kr., svarende til en nettomindreudgift på området på 52,2 mio. kr., hvilket dog er forbundet med stor usikkerhed, da KL’s tilskudsmodel ikke er blevet opdateret efter økonomiaftalen.
Som følge af nye regler for kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet bortfalder det hidtidige
grundbidrag, som kommunerne har betalt til regionen. Det betyder en forventet mindreudgift på 24,0 mio. kr.
under tilskud og udligning. Der er en mindreudgift på 29,7 mio. kr. vedrørende grundbidrag på sundhedsomårdet. Der ventes også at ske en mindre regulering af udligningen, som skønnes at være en merudgift på 5,7 mio.
kr. baseret på de foreløbige udmeldinger fra ministeriet. Merudgiften modsvares dog af mindreudgifter til
medfinansiering under driften på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område. For mere om omlægningen vedrørende medfinansiering jf. afsnit 4.
På baggrund af de foreløbige udmeldinger fra ministeriet vedrørende 2011 forventes finansieringsreformen på
beskæftigelsesområdet, som medfører merudgifter på driften, i 2012 at give en merindtægt vedrørende generelle tilskud på i alt 27,9 mio. kr. Der forventes at ske en forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet med 10,5 mio.
kr. Derudover forventes en forhøjelse af statstilskuddet vedrørende de budgetgaranterede områder at give en
merindtægt på 17,4 mio. kr.
På baggrund af kommunernes budgetlægning for 2011 er det konstateret, at kommunerne stort set overholder
rammen for skattestigninger på 300 mio. kr. Kommunerne bliver derfor ikke sanktioneret. Det giver Allerød
Kommune en mindreudgift til sanktioner på 0,3 mio. kr. i 2012.
I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftale mellem regeringen og KL, vil der i slutningen af uge 24 ske en
endelig budgettering af generelle tilskud og udligning.

Efterregulering af indkomstskat samt tilskud og udligning
For kommuner, der har valgt at selvbudgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, foretages en
efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning efter den faktiske udvikling. Da Allerød Kommune valgte at
selvbudgettere i 2009, vil der ske en efterregulering af skatter, tilskud og udligning i 2012.
Den oprindeligt skønnede efterregulering udgjorde 67,5 mio. kr. Efter en ny vurdering fra KL´s side blev efterreguleringen i statusnotat 2 justeret op med 2,1 mio. kr. til at udgøre 69,9 mio. kr.
I forbindelse med regeringsaftale er det aftalt, at der søges tilslutning til, at kommunernes efterregulering, som
totalt set udgør 1,6 mia. kr. bliver nedsat med 300 mio. kr. Efterreguleringen bliver formentlig nedsat efter
kommunernes andel af efterreguleringen. hvilket er en mindreudgift på 13,0 mio. kr. i forhold til den hidtil
skønnede efterregulering. Det betyder, at efterreguleringen på nuværende tidspunkt ventes at blive 56,6 mio.
kr.
Den endelige efterregulering ventes at blive udmeldt i slutningen af uge 24.
Driftsudgifter
Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i det vedtagne budgetoverslag
for 2012 budgetteret til 1.176,1 mio. kr. (ekskl. særligt dyre enkeltsager), heraf udgør de ikke konkretiserede
besparelser 5,0 mio. kr. I 2012. Der forventes nu driftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.268,9
mio. kr., hvilket er en merudgift på i alt 92,8 mio. kr. Merudgiften kan tilskrives følgende forhold;
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Ændret pris- og lønfremskrivning giver en forventet merudgift på 2,9 mio. kr.
Merforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 (jf. overførselssagen som blev
besluttet af byrådet den 26. maj 2011 samt kommentarer om overførselssagen nedenfor)
3. Tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen på 0,6 mio. kr.
4. Administrative korrektioner på 85,0 mio. kr. i merudgift, heraf er 53,8 mio. kr. merudgifter som følge af
omlægning af medfinansieringsområdet, omlægning af beskæftigelsesområdet samt nulstilling af ikke konkretiseret besparelse. Re resterende 31,2 mio. kr. er reelle merudgifter som følge af konjunktur, demografi,
ny lovgivning mv.
1.
2.

Ad 1: Ændret pris- og lønfremskrivning
Det budget, som blev vedtaget i oktober 2010, indeholder en række forudsætninger omkring pris- og lønudviklingen baseret på KL’s skøn på daværende tidspunkt. De seneste skøn fra KL indebærer, at der skal foretages en korrektion i forhold til pris- og lønfremskrivningen. I det vedtagne budget er der forudsat en
stigning fra 2011 til 2012 på 2,0 % vedrørende løn og 1,9 % vedrørende priser. I det nuværende budgetforslag er indarbejdet en fremskrivning på 2,4 % vedrørende løn og 2,04 % vedrørende priser resulterende i en
merudgift på 2,9 mio. kr.
Ad 2: Uforbrugte driftsbevillinger fra 2010
Byrådet besluttede den 26. maj at uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 skal indarbejdes i budgetlægningen
for 2012-2015, og at der i budget 2012 indarbejdes driftsbevillinger på 4,5 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i
hvert af årene 2013 og 2014. I hovedoversigten er indarbejdet driftsbevillinger på 4,3 mio. kr. i 2012 og 3,7
mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Differencen på 0,2 mio. kr. i mindreudgift i de tre år er uforbrugte
driftsbevillinger vedrørende Lynghuset, som ved en fejl ikke er tilgået kassebeholdningen.
Direktionen vil op til budgetseminaret komme med et oplæg til, hvordan der i budget 2012 tages højde for
et eventuelt overførselsbeløb fra regnskab 2011.
Ad 3: Tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen
Byrådet har på nuværende tidspunkt givet tillægsbevillinger på driften i budget 2012 på 0,6 mio. kr.;
•

•

Der er givet en tillægsbevilling i 2012 på 0,8 mio. kr. vedrørende it-budgettet, idet byrådet besluttede
at finansiere en merudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende forsikringer i 2011 ved udskydelse af it investeringer på et tilsvarende beløb til 2012 (byrådet 18. november 2010). Tillægsbevillingen er tilbageført
under administrative korrektioner, eftersom byrådet i overførselssagen besluttede at overføre 1 mio.
kr. til udskiftning af PC’ere og servere allerede i 2011.
I forbindelse med indgåelse af lejeaftaler med Frederiksberg Kommune vedrørende 3 lejemål er i 2012
bevilget 0,2 mio. kr. i indtægt (byrådet 24. februar)

Ad 4: Administrative korrektioner til driftsudgifterne
Den administrative budgetlægningsproces har resulteret i, at der i budget 2012 er indarbejdet administrative korrektioner til de skattefinansierede driftsudgifter på samlet set 85,0 mio. kr., heraf udgør alene refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet under EBU 24,7 mio. kr. og omlægning af grundbidrag på
sundhedsområdet under SVU på 24,0 mio. kr. Derudover er den ikke konkretiserede besparelse på 5 mio.
kr. taget ud som en administrativ korrektion under ØU. Merudgifterne fordeler sig på de politiske udvalg på
følgende måde;
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De administrative korrektioner er udførligt beskrevet i bilag 3. Nedenfor gennemgås kun de mest centrale
administrative korrektioner under de enkelte udvalg.

(hele kr.)

Adm. korr. på driften
2012

BØU

2.629.867

EBU

37.436.140

KMU

-2.784.544

KIU

74.005

SKU

12.624.508

SVU

27.810.002

TPU

-894.502

ØU

8.121.552
85.017.027

De administrative korrektioner til skattefinansierede driftsudgifter på i alt 85,0 mio. kr. i 2012 er nedenfor
kategoriseret i følgende typer af korrektioner;

Beskrivelse
O:
L:
B:
K:
U:

Omlægning af medfinansieringsområdet samt omlægning af beskæftigelsesområdet, og
nulstilling af ikke konkretiseret besparelse
Lovændringer
Byrådsbeslutning
Konjuktur/demografi/budgetforudsætninger
Uhensigtsmæssig budgetlægning

Administrative
korrektioner
53,8 mio. kr.
5,7 mio. kr.
-2,3 mio. kr.
18,0 mio. kr.
9,7 mio. kr.

Børneudvalget
På Børneudvalget område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 2,6 mio. kr. Merudgiften ligger primært under Dagtilbud og Økonomi, mens der er en mindreudgift under Famlieafdelingen.
I Dagtilbud er der merudgifter på 0,5 mio. kr. i forbindelse med den forældrefinansierede madordning.
Ordningen finansieres som udgangspunkt fuldt ud af forældrene, men der er merudgifter til søskenderabat
og fripladser, som ikke kan lægges over på forældrebetalingen. Samtidig er der en merudgift på 1,0 mio. kr.
til tilskud til private institutioner. Det skyldes, at antallet af forældre, som vælger privatpasning er stigende.
Det ekstra budget svarer til, at der forventes passet ca. 20 ekstra børn i private institutioner.
Der ventes endvidere merudgifter på 0,3 mio. kr. til etablering af dagtilbud til 2-sprogede børn, som kommunerne er forpligtede til at oprette. Sagen er indstillet til byrådsmødet 16. juni.
Allerød Kommune
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I Familieafdelingen under forvaltningen er der indregnet merudgifter på 1,4 mio. kr. til løn og øvrige driftsudgifter til hybeltilbud. Udgiften finansieres af en del af mindreudgifter til opholdssteder, hvor der i alt er
mindreudgifter på 4,8 mio. kr. Der er derudover merudgifter til betaling til specialskoler i andre kommuner
på 0,7 mio. kr., da der ventes 3 yderligere børn. og merudgifter til sikrede døgninstitutioner på 0,7 mio. kr.,
da kommunen har 2 unge på sikrede afdelinger. Endvidere har Familieafdelingen merudgifter på 0,5 mio.
kr. til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, da der ventes 4 unge mere på ordningen og der er
mindreudgifter på 1,3 mio. kr. til udgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Sidstnævnte skyldes primært, at der lovgivningsmæssigt er lagt loft over udgifterne.
Økonomi har som følge af den nye befolkningsprognose og daginstitutionsprognose en merudgift på 3,6
mio. kr. som skyldes, at den forventede mindreudgift, som blev lagt ind i budgettet ved budgetlægningen
for 2011 ikke har kunnet realiseres. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om demografi.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der merudgifter på 37,4 mio. kr. Merudgifterne ligger i
Borgerservice og skyldes primært nedenstående forhold.
Som følge af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, som også blev behandlet i forbindelse med
det forventede regnskab pr. ultimo februar 2011 indregnes merudgifter på 24,7 mio. kr. Udgifterne forventes at blive kompenseret med indtægter via statstilskud og beskæftigelsestilskud på i alt 27,9 mio. kr.
Der forventes merudgifter til sygedagpenge på 1,8 mio. kr. og til kontanthjælp samt udgifter til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere forventes merudgifter på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,9 mio. kr. Det skyldes, at
der på baggrund af refusionsomlægningen sker der en omfordeling af udgifterne til forsørgelse med 30 %
og 50 % refusion, samt at høj refusion kun kan hjemtages på virksomhedsrettet aktivering. Endvidere er
budgettet reguleret til forventet forbrug 2011.
På revalideringsområdet forventes merudgifter på 1,3 mio. kr. som primært skyldes en øget tilgang til ordningen grundet stigende ledighed og på løntilskud til personer i fleksjob mv. forventes merudgifter på 3,3
mio. kr. som bl.a. skyldes et forøget antal sager som følge af lovgivningsændringer. Samtidig er budgettet
reguleret med forventet forbrug 2011.
Borgerservice forventer merudgifter på 1,8 mio. kr. til udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
Der har ikke tidligere være budgetteret på visse af områderne, og budgettet tilpasses forventet forbrug i
2011. Samtidig forventer det at udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner stiger med 0,3 mio.
kr. som følge af en forventning om et øget antal borgere i kommunal ansættelse med løntilskud som aftalt i
budgetforlig. Merudgiften modsvares dog af, at stigningen i udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er mindre end den ellers ville have været. Derfor forventer Borgerservice, at den vedtagne besparelse opnås.

Klima- og Miljøudvalget
Klima- og Miljøudvalget har i 2012 en mindreudgift på 2,8 mio. kr., Mindreudgiften ligger under Teknik og
Drift og skyldes primært nedenstående forhold.
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Allerød Service har en mindreudgift på 2,8 mio. kr., som primært vedrører energibesparelser på 2,5 mio.
kr., idet energioptimeringsprojektet forventes igangsat i 2011. Derudover er der under Allerød Service
mindreudgifter på 1,o mio. kr. som følge af lukning af produktionsværkstedet. Generelt er der fortsat usikkerhed om budgetgrundlaget for Allerød Service, da en analyse af budgetforudsætningerne endnu ikke er
afsluttet

Kultur- og Idrætsudvalget
På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der ingen væsentlige afvigelser.

Skoleudvalget
På Skoleudvalgets område er der i 2012 indarbejdet administrative korrektioner, som giver en merudgift på
12,6 mio. kr. Mindreudgiften ligger under Skole og Kultur og skyldes primært nedenstående forhold.
Under Skole og Kultur forventes en merudgift i 2012 på 5,5 mio. kr. vedrørende den byrådsbesluttede besparelse ”Færre børn i eksterne specialskoler. Merudgiften består dels af en udgift til etablering af gruppeordninger på skolerne på 2,5 mio. kr. og dels af en merudgift til betalinger til andre kommuner på 3,0 mio.
kr. Hovedparten af merudgiften skyldes en langsommere indfasningen af besparelsen, hvor besparelsen vil
kunne hentes i løbet af fem år. Af merudgiften på 5,5 mio. kr. skønnes kun 0,3 mio. kr. at være varige
driftsudgifter. Merudgiften er yderligere beskrevet under status på besparelser nedenfor.
Samtidig forventer Skole og Kultur en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. vedr. betalinger fra andre kommuner,
som har børn i skole- og sfo-tilbud på Centerklasserne og Maglebjergskolen (sfo og skole). Mindreindtægten skyldes primært, at der sker en reduktion i taksterne vedr. disse tilbud som følge af den byrådsbesluttede besparelse i forbindelse med budget 2011. Desuden opkræves for færre børn.
Heldagsskolen og Blovstrød Skole har modtaget børn fra Tokkekøbsskolen. Det har været nødvendigt at
fastholde en pædagoggruppe til at varetage sfo-tilbuddet for disse elever., hvilket giver en merudgift på 1,2
mio. kr. Desuden er Heldagsskolens budget blevet tilpasset normeringsstyring, hvilket giver en merudgift
på 3,4 mio. kr.
Furesø Kommune har hjemtaget deres børn i specialklasser til egne tilbud, hvilket giver en mindreindtægt
på 1,0 mio. kr. Endelig forventer Skole og Kultur en mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende betaling af efterskoleophold, budgettet er tilpasset det aktuelle antal børn på efterskoler, og merindtægt på 0,6 mio. kr.
vedrørende forældrebetaling til sfo, som er justeret efter det forventede antal børn.

Teknik- og Planudvalget
På Teknik- og Planudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften ligger under Plan og Byg, mens der er en merudgift under Teknik og Drift.
Plan og byg under Forvaltningen har mindreudgifter på 1,.4 mio. kr., som primært skyldes en mindreudgift
vedr. kollektiv trafik på 0,8 mio. kr. samt en merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer.
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Teknik og Drift har merudgifter på 0,5 mio. kr., som primært skyldes merudgifter under Park og Vej på 0,5
mio. kr. vedr. vejbelysning. Merudgiften skyldes en lovændring, der betyder, at DONG ikke længere opnår
fradrag for energiafgifter.

Sundheds- og Velfærdsudvalget
På Sundheds- og velfærdsudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 27,8 mio. kr. Merudgiften ligger under Borgerservice, Ældre og Sundhed og Økonomi, og skyldes primært nedenstående forhold.
Sundheds- og Velfærdsudvalgets udgifter kan opdeles i fire forskellige udgiftsområder;
•
•
•
•

Udsatte voksne
Pensioner, boligstøtte mv.
Ældre
Sundhed

På området for udsatte voksne under Borgerservice er der i 2012 samlet set merudgifter på ca. 1,8 mio. kr.
Medudgiften skyldes primært en merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov. Samtidig er der en m indreudgift på 0,8 mio. kr. vedr. afløsning, aflastning og hjælp mv.
Under Borgerservice er der mindreudgifter vedr. pensioner, boligstøtte mv. på 2,8 mio. kr. Mindreudgift på
3,9 mio. kr. vedr. førtidspensioner, da der i begyndelsen af 2011 er konstateret en mindre tilgang af førtidspensionister end forventet. Kommunen har derudover også fået medhold i en række klagesager. Derudover er der en merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende boligsikring og boligydelse, hvor budgettet er tilpasset forventet forbrug. Både udgifterne til boligydelse og boligsikring har været stigende de seneste år.
På ældreområdet under Sundhed og Omsorg er der er der samlet set merudgifter i 2012 på ca. 4,4 mio. kr.,
som primært skyldes en merudgift på 3,4 mio. kr. som er betaling til andre kommuner for Allerød borgere,
som er flyttet udenbys. De administrative korrektioner indeholder et foreløbigt skøn for udgifter til drift af
Plejecenteret Skovvang. Efter indkøring i 2013 forventes alle 60 pladser at være i brug i 2014. Således er
der for plejecentre og hjemmeplejen indmeldt forventede merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2012, 10,6 mio. kr. i
2013, 21,3 mio. kr. i 2014 og 23,0 mio. kr. i 2015. Dette medfører betydelig flere udgifter på ældreområde,
end den demografiske prognose berettiger til. Forvaltningen vil derfor fortsat have fokus på dette område,
herunder om merudgifter vedr. etablering af nyt plejecenter kan forventes at indebære et fald i udgifterne
til hjemmeplejen. Med henblik på udarbejdelse af en mere realistisk budget, igangsætter Forvaltningen en
grundigere analyse af området, hvor følgende forhold inddrages: Demografi, forventede konsekvenser for
hjemmeplejen ved flere plejeboliger, forventning om indtægter fra andre kommuner vedrørende udenbys
borgere. Uden en forudgående analyse har Direktionen valgt på nuværende tidspunkt at nulstille den demografiske fremskrivning af hjemmehjælpsområdet, da budgettet må anses at være for højt på området.
Budgettet nedskrives derfor med 1,8 mio. i 2013 stigende til 6,4 mio. kr. i 2015.
Endelig på sundhedsområdet under Sundhed og Omsorg er der merudgifter på 29,8 mio. kr., som skyldes
omlægning af grundbidrag under tilskud og udligning til aktivitetsbaseret medfinansiering under driften, jf.
afsnit 4 for en uddybende forklaring. det samlede antal plejepladser sammenholdt med behovet
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Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 8,1. mio. kr. Merudgiften ligger
under Digitalisering og Kommunikation, Personale, Sekretariatet og Økonomi.
På it-området under Digitalisering og Kommunikation er en merudgift på 1,0 mio. kr., som primært skyldes
merudgift til lovpligtige systemer oplistet i digitaliseringsstrategien (kategori 1), merudgift vedr. it-systemer
samt udskiftning af udstyr. Der er en mindreudgift på 0,8 mio. kr. til anskaffelser af hardware, da bevillingen er givet allerede i 2011.
Personale har en merudgift på 0,9 mio. kr., som primært skyldes merudgift til forsikringer på 0,7 mio. kr.
Sekretariatet har en merudgift på 1,0 mio. kr., som skyldes udgift til ansættelse af ny direktør. Direktionen
tilbageføres til tre medlemmer, jf. tilsagn i Økonomiudvalget den 9. november 2010.
Under Økonomi er en merudgift på 5,1 mio. kr., som skyldes, at den ikke konkretiserede besparelser (rammebesparelse) på 5 mio. kr. i 2010 priser tages ud af budgettet. Byrådet beslutter i forbindelse med budgetvedtagelsen, om der skal gennemføres besparelser i 2012. Afsluttede udbud indebærer en konstateret
besparelse på 1,6 mio. kr. Der forventes mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. tilpasning af administrationsindtægter fra Allerød Spildevand, varmeforsyningen og renovationsområdet. Endelig er der under Økonomi
en merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. en korrektion til tidligere års pris- og lønfremskrivning.

Demografi
Det budget, som blev vedtaget i oktober 2010 vedrørende 2011-2014, indeholder en række forudsætninger
omkring den demografiske udvikling. De væsentligste områder, hvor der foretages en demografiregulering
i budgettet er dagtilbud, skoler og ældre.
Økonomiudvalget blev den 12. april 2011 præsenteret for en ny befolkningsprognose for perioden 20122022. Af statusnotat nr. 2 fremgik, at den nye befolkningsprognose forventedes at indebærer en ændring i
demografireguleringen i budget 2012 på i alt 3 mio. kr. i merudgift. Merudgiften kan nu opgøres til 3,6 mio.
kr., ændringen er sket under dagtilbudsområdet under Børneudvalget.
På normalskoleområdet er der ved budgetvedtagelsen forudsat en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Af statusnotat nr. 2 fremgik, at den nye befolkningsprognose ikke umiddelbart gav anledning til regulering af dette
skøn, da antallet af skolesøgende børn stort set er uændret i forhold til befolkningsprognosen for sidste år.
Resultatet for skoleårets planlægning viser for normalområdet den forventede nedgang i lærernormeringer. Eftersom klassekvotienten er ændret som følge af byrådets beslutning, samt at planlægningen af sidste
skoleår tog udgangspunkt i minimumstimetal, kan der ikke laves en nøjagtig beregning af, hvilken effekt
den demografiske ændring har medført isoleret set på normalskoleområdet, men det skønnes dog at der er
sket et fald, der modsvarer den nedgang, der var forudsat.
På dagtilbudsområdet indeholder det vedtagne budget et forventet fald i driftsudgifterne som følge af det
faldende børnetal. Af statusnotat nr. 2 fremgik, at den nye befolkningsprognose umiddelbart gav anledning
til at regulere dette skøn. Således fremgik det, at der i forhold til det vedtagne budget måtte forventes en
merudgift på 3,0 mio. kr., og at der ville ske et fald i udgifterne på dagtilbudsområdet som følge af den demografiske udvikling på 1,5 mio. kr. På baggrund af den seneste daginstitutionsprognose samt det nuværende antal børn i forhold til kapaciteten forventes det forventede fald fra 2011 til 2012 ikke at kunne opnås, hvilket betyder en merudgift på 3,6 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. mere end forudsat i statusnotat nr. 2.
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Daginstitutionsprognose understøtter, at der må forventes ledig kapacitet af vuggestue-/dagplejepladser i
2012 samtidig med, at der forventes manglende kapacitet vedrørende børnehavepladser. Det nuværende
antal børn i daginstitutionerne er dog højere end forventet som følge af sidste års prognose. Dette sammenholdt med den indgåede aftale mellem BUPL og Allerød Kommune om bl.a. ”vippemodel” giver ikke
mulighed for at tilpasse normeringen på dagtilbudsområdet til den ledige kapacitet før der evt. indgås en
ny aftale. Derfor kan der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdes en mindreudgift i budget 2012 som følge af det faldende børnetal.
På ældreområdet er der budgetteret med en merudgift på 2,2 mio. kr. som følge af den forventede demografiske udvikling. Den nye befolkningsprognose giver ikke anledning til justering af dette, eftersom antallet
af +80 årige er det samme som sidste års befolkningsprognose.

Status på udmøntningen af besparelserne i budget 2011 – 2014
Budget 2011–2014 blev vedtaget med samlede besparelser på driften på 113,4 mio. kr. i 2012. Fremskrevet
til 2012-priser er dette en besparelse på 115,8 mio. kr.
Efterfølgende har det i nogle få tilfælde vist sig, at besparelserne ikke kan realiseres. Med udgangspunkt i
ovenstående administrative korrektioner til driftsudgifterne er det samlet set Forvaltningens vurdering, at
5,6 mio. kr. i 2012 svarende til 0,51 % af serviceudgifterne ikke kan realiseres. Merudgifterne indgår som
administrative korrektioner til driftsudgifterne, og fordeler sig på udvalgene på følgende måde;

Forventede
Vedtagne
afvigelser i
besparelser i 2012 vedr.
2012
besparelser

(mio. kr.)
Børneudvalget
Skoleudvalget
Sundhed- og Velfærdsudvalget
Teknik- og Planudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
I alt

-24,6
-30,7
-18,9
-5,9
-7,8
-3,3
-1,1
-23,6
-115,8

1,8
5,5
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
-1,6
5,6

Besparelse
herefter
-22,8
-25,2
-18,9
-5,9
-7,9
-3,3
-1,1
-25,2
-110,2

BØU – merudgift vedr. besparelser på 1,8 mio. kr.
Familier: Forventet merudgift på 1,0 mio. kr. Hele den vedtagne besparelse ”Servicetilpasning på Kontakten – hænger sammen med anbringelse/Hybeltilbud” kan ikke opnås, da besparelsen fejlagtigt er
medtaget to gange i budgetforliget.
• Skole og Kultur: Der er en merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. ”lukke Lynghuset, børnene overflyttes til
gruppeordninger på hhv. dagtilbud og skoler”. (Tilbuddet ligger i dag under Skoleudvalget, men da besparelsen blev vedtaget i Børneudvalget, er den medtaget her.)
•
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SKU – merudgift vedr. besparelser på 5,5 mio. kr.
• Skole og Kultur: Der forventes en merudgift i 2012 på 5,5 mio. kr. vedr. den byrådsbesluttede besparelse ”Færre børn i eksterne specialskoler. Merudgiften består dels af en udgift til etablering af gruppeordninger på skolerne på 2,5 mio. kr. og dels af en merudgift til betalinger til andre kommuner på 3,0
mio. kr. Hjemtagelse og enkeltintegration af børn.” Besparelsen ved gruppeordninger/hjemtagelse af
elever blev i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2011-2014 beregnet til 4,1 mio. kr.
I selve analysen blev der imidlertid taget forbehold for hastigheden for implementeringen, og analysen
omtalte en forventning om, at kun 50% af besparelsen kunne forventes opnået de første år. Ikke desto
mindre er beregningen af besparelsen sket med 100% hjemtagelse af børn allerede fra 2011. Det frie
skolevalg betyder, at det er frivilligt for forældrene at hjemtage børnene, og derfor har det ikke været
muligt at hjemtaget børn i skoleåret 2011/2012. Gruppeordningen er etableret i 2011 med henblik på
at modtage hjemtagne børn og opsuge nyvisiterede elever. Dette indebærer en merudgift i 2012 til
etablering af gruppeordning på 2,2 mio. kr. samt en merudgift på 3,0 mio. kr. til betalinger til andre
kommuner vedr. børn, der ikke har kunnet hjemtages. Skole og Kultur vurderer, at der for denne del af
merudgiften er tale om en langsommere indfasning af besparelsen, og at der således på længere sigt
ikke forventes merudgifter i forbindelse med nyvisitering af børn til tilbuddet. Skole og Kultur forventer
således, at besparelsen er indfaset i løbet af maksimalt fem år.
Derudover er der en varig merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. Kongevejsskolen. I analysen var anført, at den
forventede udgift til 7 pladser på Kongevejsskolen var 1,3 mio. kr., den faktiske udgift er nu beregnet i
overensstemmelse med normeringsmodellen til 1,6 mio. kr.
KMU – mindreudgift vedr. besparelser på 0,1 mio. kr.
• Teknik og Drift: Allerød Service – rengøring på skolernes: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr.
til rengøring på sfo-området som konsekvens af den politiske beslutning om sfo-lukning i skoleferier.
ØU – mindreudgift vedr. besparelser på 1,6 mio kr.
• Økonomi: Der er konstateret besparelser på 1,6 mio. kr. på udbuds- og indkøbsområdet udover de besparelser byrådet allerede har indlagt i budgettet.

Dette giver følgende status over vedtagne besparelser i forhold til nuværende driftsbudget;

(mio. kr.)
Børneudvalget
Skoleudvalget
Sundhed- og Velfærdsudvalget
Teknik- og Planudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
I alt

Driftsudgifter
nuværende
budgetforslag Besparelse i %
i 2012
driftsudgifter
186,8
256,8
399,9
50,7
75,5
27,6
115,9
154,8
1.268,0
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12,2
9,8
4,7
11,7
10,4
11,8
1,0
16,3
8,7

Serviceudgifter
nuværende
budgetforslag i
2012
181,1
256,8
346,1
50,7
76,4
27,6
6,5
154,8
1.100,0

Besparelse i %
serviceudgifter
12,6
9,8
5,5
11,7
10,3
11,8
17,3
16,3
10,0
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Særligt dyre enkeltsager
Statsrefusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på områderne udsatte voksne og udsatte børn flyttes i
2012 ud af driftsudgifterne, og fremgår derfor af hovedoversigten som en særskilt linje, se nærmere beskrivelse i afsnit 4. Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. i 2012.

Anlæg
Anlægsudgifter består af investeringsoversigt i det vedtagne budget 2011-2014. Derudover er der en merudgift
under anlæg på 20,5 mio. kr. i 2012 og 22,6 mio. kr. i 2013. Anlægsudgiften vedrører investeringer i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygningsmasse, jf. det energioptimeringsprojekt som byrådet forventes at igangsætte ved byrådsmødet den 16. juni 2011. Investeringen lånefinansieres fuldt ud.

Renter
Der er en merudgift i 2012 på 0,3 mio. kr. vedrørende renter.
Under Økonomi er en merudgift på 0,2 mio. kr., som skyldes følgende væsentlige forhold;
• Renter på kassekredit nedskrives, idet der tilpasses til ny økonomisk situation med et lavere træk på kassekreditten og flere dage med positiv saldo, dette giver en mindreudgift på 0,5 mio. kr.
• Indtægterne vedr. udbytte fra investeringsbeviser opskrives til forventet niveau, hvilket giver en merindtægt på 0,3 mio. kr.
• Mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. frigørelsesattester. Budgettet nulstilles, da pantebrevene er aflyst
• Renteindtægter vedr. kommunens pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter er forhøjet, da rentesatsen ved lovgivning er fastsat til markedsrenten, som pt. er 3 %. Tidligere har lånene været forrentet efter den meget lavere diskontorente. Dette giver en forventet merindtægt på 1,3 mio. kr.
• Merudgift på 1,9 mio. kr. vedr. renter vedr. efterregulering af skat, tilskud og udligning pbg. den endelige
udmelding
• Merudgifter på 0,7 mio. kr. til swapaftaler (indgået på to langfristede lån). På den ene aftale pga. ufavorabel CHF kurs. På begge aftaler pga. at den variable rente, som er swappet til en fast rente pt. er mere favorabel end den faste rente
• Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. renter på kommunekredit lån nedskrives. Renterne på de variable forrentede lån er mindre end forventet ved sidste års budgetlægning.
Under ældreboliger er en merudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes at;
• Renter på ældreboliglån opskrives til forventet niveau, hvilket giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område er der netto set indarbejdet merindtægter på 379 tkr. Det skyldes at budgettet på varmeforsyningsområdet er tilpasset.

Øvrige finansforskydninger
Under øvrige finansforskydninger er en mindreudgift på 5,0 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.
Det forventes, at kommunens pensionister vil optage langt færre lån til betaling af ejendomsskatter. Dette
skyldes, at rentesatsen er fastsat til markedsrenten som pt. er 3 %. Tidligere skete forrentningen til den meget
lavere diskontorente. Der er oprindeligt budgetteret med tilgang af lån på ca. 13,5 mio. årligt. Der forventes
fremover kun ansøgt om lån i niveauet 8,5 mio. kr. Beregningen er sket ud fra tilgangen de første 5 måneder af
2011.
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Afdrag på lån
Under afdrag på lån er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. som primært kan tilskrives følgende forhold;
• Merudgift vedr. ældreboliger på 0,2 mio. kr.
• Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. afdrag på kommunekreditlån pga. forventet mindre lånoptagelse i 2012.

Optagne lån
Der er en merindtægt i 2012 vedr. låneoptagelse på i alt 15,8 mio. kr., som skyldes:
• Mindreindtægt på låneoptagelse på 5,0 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen
optager lån til finansiering af pensionisternes lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der på grund af en
stigende rente kan konstateres en faldende interesse for optagelse af nye lån.
• Merindtægt på 20,7 mio. kr. til finansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygningsmasse. I 2013 er indlagt en låneoptagelse på 23,3 mio. kr. Lånet optages som en byggekredit
i projektets løbetid, hvilket indebærer, at betalinger af ydelser på lånet (renter og afdrag) først påbegyndes
efter projektafslutning.

8. Serviceudgifter
Kommunens driftsudgifter opdeles fra statens side i følgende fire udgiftstyper:
•
•
•
•

Serviceudgifter
Overførselsudgifter
Udgifter til forsikrede ledige
Det brugerfinansierede område

I den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen udmeldes en samlet ramme for kommunernes serviceudgifter det pågældende år – også kaldet servicerammen. Kommunernes serviceramme er hidtil blevet beregnet
ud fra de vedtagne budgetter for året før, men for 2012 beregnes servicerammen ifølge økonomiaftalen med
udgangspunkt i den serviceramme, som var indeholdt i økonomiaftalen for budgetår 2011 korrigeret for ændrede løn- og prisforudsætninger, omlægning af medfinansieringsordningen på sundhedsområdet samt en konteringsmæssig ændring af refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager jf. herom i afsnit 4 vedr. økonomiaftalen.
For 2011 var Allerød Kommunes Kommunens beregnede serviceramme i budgetsituationen på 1.079,8 mio. kr.
Det af byrådet vedtagne budget for 2011 indeholder imidlertid kun serviceudgifter på 1.030,1 mio. kr. Med
andre ord valgte byrådet i 2011 at budgetlægge serviceudgifterne betydeligt under den udmeldte ramme for
Allerød Kommune. Det samme billede gjorde sig gældende for kommunerne samlet set, som i 2011 budgetlagde 1,2 mia. kr. under den aftalte serviceramme.
Alligevel har KL altså i dette års forhandlingerne lagt vægt på, at det er aftalen for 2011, der skal danne udgangspunkt for budget 2012. KL har fået dette synspunkt igennem, og økonomiaftalen slår fast, at beregningen
af servicerammen tager udgangspunkt i økonomiaftalen for budget 2011 korrigeret for de nævnte ændringer.
Servicerammen for de enkelte kommuner er endnu ikke udmeldt, og der kan derfor kun laves en skønsmæssig
beregning af servicerammen for Allerød Kommune for budget 2012. Med udgangspunkt i de korrektioner til
servicerammen for kommunerne samlet set, der fremgår af økonomiaftalen forventes der i 2012 en serviceramme for Allerød Kommune på mellem 1.139 mio. kr. og 1.147 mio. kr. Når servicerammen ikke kan beregnes
mere nøjagtig, skyldes dette, at det er usikkert i hvilket omfang de enkelte kommuner kompenseres i forhold til
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ændringerne vedr. medfinansiering og refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager – samt om der i øvrigt er ændringer i de fordelingsmæssige forudsætninger, som servicerammen fordeles på baggrund af.
Baseret på ovenstående budgetforudsætninger og administrative korrektioner til budgettet for 2012 udgør
serviceudgifterne i 2012 i alt 1.100,0 mio. kr.

(hele kr.)

Serviceudgifter
nuværende budgetforslag
2012

BØU

181.050.957

SKU

256.765.556

SVU

346.082.498

TPU

50.719.840

KMU

76.365.847

KIU

27.595.720

EBU

6.560.278

ØU

154.816.272

I alt

1.099.956.968

Fordelingen af driftsudgifterne på serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige og det brugerfinansierede område – samt en regulering for refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager – fremgår af bilag 4.
Forskellen mellem de i det nuværende budgetforslags serviceudgifter og den forventede serviceramme for
Allerød Kommune udgør mellem 39 og 47 mio. kr. Allerød Kommune forventes således ikke at blive budgetmæssigt begrænset af servicerammen.
Byrådet har ønsket direktionens vurdering af strategiske muligheder og andre hensyn ved budgetlægning af
servicerammen for 2012, eftersom det ikke underordnet, hvilket niveau for serviceudgifter, byrådet vedtager i
budgettet.
For det første risikerer kommunen med stor sandsynlighed – i lighed med i år – en sanktion, hvis det vedtagne
budget for servicerammen ikke overholdes i regnskab 2012. For det andet må servicerammen i det vedtagne
budget for 2012 i lighed med andre års økonomiaftaler forventes at danne udgangspunkt for beregningen af
servicerammen for 2013, hvor presset på kommunens økonomi og likviditet alt andet lige må forventes at være
mindre end i 2012. Og for det tredje skal byrådet udvise et solidarisk hensyn til andre kommuner, og derved
ikke lægge serviceniveauet højere end at den samlede ramme for kommunerne under et rummer mulighed for,
at vækstkommuner kan udvide deres serviceramme mere end andre.
Direktionen peger på følgende strategiske muligheder i forhold til budgetlægningen af servicerammen i 2012:
Serviceudgifterne budgetlægges efter et realistisk niveau og der indlægges ingen puljer eller buffere i budgettet
2. Serviceudgifterne budgetlægges efter et realistisk niveau, og der indlægges puljer eller buffere i budgettet
1.

Allerød Kommune

23

Ad 1. Ingen puljer eller buffere
Med krav om nulvækst og muligt loft på budgettet har denne model sin helt klare styrke i, at den sikrer incitamentet til løbende effektiviseringer.
Fordelen ved ikke at indlægge buffere i budgettet er, at der lægges et pres på organisationen til en fortsat
stram styring af budgettet. De budgetansvarlige har et tydeligt incitament til stram økonomistyring, og på det
politiske niveau foretages de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvilket sikrer et
langsigtet strategisk fokus. Politikerne har ligeledes et tydeligt incitament til stram økonomisk styring, hvilket
sikrer en langsigtet stabil økonomisk udvikling.
Ulempen er, at kommunen risikerer økonomisk straf, såfremt budgetoverskridelser er uundgåelige trods stram
økonomisk styring, og det ikke er muligt (eller ønskeligt) at træffe beslutning om besparelser med eventuelle
serviceforringelser til følge. Desuden danner niveauet for serviceudgifter sandsynligvis udgangspunkt for serviceniveauet for 2013.
Ad 2. Med puljer eller buffere
Fordelen ved denne model er, at risikoen for sanktioner reduceres, hvorfor store økonomiske opbremsninger
ikke er nødvendige, hvis der konstateres uundgåelige budgetoverskridelser. Derudover sikres sandsynligvis i
udgangspunktet et højere serviceniveau fra 2013.
Ulempen er, at de indlagte buffere kan bliver en ”sovepude”, og at incitamentet til stram økonomisk styring
derved svækkes, både på det politiske og det administrative niveau. Dette kan indebære et større træk på likviditeten end i den første model. Ligeledes er ulempen ved denne model, at den kan skabe et kunstigt højt budget, hvis de buffere der indlægges er for store. Dette kan indebære et større træk på kassebeholdningen eller
nødvendiggøre besparelser i budgetsituationen.
Vælger byrådet at indarbejde buffere i budget 2012, bør disse buffere således ikke være højere end der fortsat
kan sikres en gennemsnitlig kassebeholdning, som sikrer et langsigtet mål om en stabil økonomisk udvikling
med en robust kassebeholdning, der kan opfange udsving i kommunens udgifter og indtægter.
Bufferne bør i øvrigt kun udløses under ganske særlige forhold, hvor stram økonomisk styring ikke kan sikre
budgetoverskridelser, det kan fx være en særlig hård vinter ultimo december, som i sagens natur ikke kan imødegås af kompenserende besparelser i året. Derudover kan der indarbejdes puljer til overførsler mellem årene
for at sikre, at store overførsler mellem årene ikke udløser en sanktion. Endelig kan byrådet vælge at budgettere med en særlig pulje til politiske prioriteringer, som byrådet kan beslutte om skal disponeres, når fx resultatet
af halvårsregnskabet og det forventede regnskab foreligger i september måned.
Direktionens anbefaling til budgettering af serviceudgifter i 2012
Af hensyn til at sikre kommunens langsigtede økonomiske udvikling og sikring af et fortsat højt serviceniveau
anbefaler direktionen, at byrådet i 2012 vedtager et budget for serviceudgifter, der ligger højere end det realistiske budget for serviceudgifter på 1.100,0 mio. kr., som er udarbejdet med udgangspunkt i realistiske budgetforudsætninger. Det realistiske budget bør dog fortsat være pejlemærket i den løbende budgetopfølgning og
de forventede regnskaber.
Ved at indlægge en puljer risikerer byrådet ikke, at servicerammen for 2013 fastlåses på et for lavt niveau i
forhold til den økonomiske situation på dette tidspunkt. Af hensyn til at sikre et serviceniveau i 2013 svarende
til kommunens likviditetsmæssige situation på dette tidspunkt, anbefaler direktionen, at der i budget 2012
indlægges følgende puljer under serviceudgifter i budgettet:
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•
•

•

Pulje på til overførselsbeløb fra uforbrugte driftsbevillinger fra 2011
Pulje på til uforudsete udgifter i de sidste måneder af 2012 i det omfang handleplaner ikke er mulige, og
der ikke kan findes kompenserende besparelser. Puljen kan alene anvendes til finansiering af merudgifter i
de to sidste måneder af 2012.
Pulje som er reserveret til udvidelse af servicerammen i forbindelse med en politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 i det omfang kommunens kassebeholdning tillader en udvidelse af
servicerammen. Denne pulje skal således ikke benyttes i 2012.

Puljerne skal alene kunne disponeres efter vedtagelse i byrådet.
Direktionen gør dog opmærksom på, at anvendelsen af disse puljer i løbet 2012 vil belaste kommunens likviditet yderligere. Som udgangspunkt skal et forbrug af puljerne derfor begrænses.
Direktionen vil op til budgetseminaret komme med en anbefaling om de enkelte puljers størrelse.

9. Kassebeholdning
Kommunens faktiske likviditet viser store udsving fra dag til dag. På månedens første dag indgår staten 12-dels
afregningen (det vil sige Allerød Kommunes andel af borgernes skatteindtægter). På månedens sidste dag udbetales løn til langt de fleste af kommunens ca. 2.000 ansatte. Men også på dagene mellem sker der store udog indbetalinger (betalinger til og fra andre kommuner, indkomne statsrefusioner, regninger der betales etc.).
Indenrigs- og Socialministeriet vurderer kommunens økonomiske robusthed efter den såkaldte kassekreditregel. Det betyder, at opgørelsen for fx den 1. januar 2011 udtrykker gennemsnittet af de foregående 365 dages
aktuelle daglige kassebeholdning (inkl. obligationsbeholdning). Hvis kommunens gennemsnitlige kassebeholdning kommer under nul kr., sættes kommunen ”under administration”. Indenrigs- og Socialministeriet anbefaler, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør minimum tre pct. af kommunens årlige driftsudgifter. Ifølge
den anbefaling skal Allerød Kommune i 2012 som minimum have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 38
mio. kr.
Allerød Byråd har i kvalitetskontrakten fastsat en målsætning om en minimumskassebeholdning på 45 mio. kr. i
årene 2011-2014.
Der er i princippet ingen øvre grænser for en kommunal kassebeholdnings størrelse. Men udover eventuelle
opsparinger til konkrete større anlægsinvesteringer, er det intet, der taler for at have en meget høj gennemsnitlig kassebeholdning. Direktionens generelle vurdering er imidlertid, at hvis byrådet vil være bedst mulig
rustet mod større uforudsete udgifter, bør den gennemsnitlige kassebeholdning ligge et pænt stykke over såvel
IM’s anbefalede minimumsgrænse samt byrådets målsætning i kvalitetskontrakten. Direktionen anbefaler byrådet en langsigtet målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning til hver en tid holder sig inden for
et bånd på mellem 70 mio. kr. og 100 mio. kr. En kassebeholdning af denne størrelse vil sikre en økonomisk
robusthed mod større uforudsete udgifter. Desuden vil en gennemsnitlig kassebeholdning af denne størrelse
betyde, at den faktiske likvide beholdning kun vil bevæge sig under nul i ganske få dage om året.
Den forventede udvikling i kommunens kassebeholdning 2012-2015 baseret på budgetforudsætningerne præsenteret i dette statusnotat er illustreret i nedenstående figur. Den forventede udvikling i kassebeholdningen i
2011 er baseret på forventet regnskab pr. 28. februar 2011 korrigeret for køb af grund til 8,1 mio. kr. besluttet
af byrådet.
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Ved indlæggelse af budgetanalyser på 20 mio kr. årligt

Bilag 1 Hovedoversigt 2012-2015 (statusnotat nr. 3)

Mio. kr.
Minus = indtægter/overskud

Skatter
Tilskud og udligning
Efterregulering af indkomstskat og
samt tilskud/udligning
Driftsudgifter i alt
Driftsudgifter ex. overførselsbeløb fra 2010 og ikke
konkretiserede besparelser vedtaget i budget 2011
(med ny prisfremskrivning)
Driftsudgifter: Overførselsbeløb fra 2010
Driftsudgifter: Ikke konkretiserede besparelser vedtaget
i budget 2011

Særligt dyre enkeltsager (ikke drift fra 2012)

Vedtaget
budgetoverslag

Ændringer

2012

2012

Nuv. budget- Nuv. budget- Nuv. budget- Nuv. budgetforslag
forslag
forslag
forslag
2012

2013

2014

2015

-1.413,8

17,5

-1.396,3

-1.445,7

-1.497,5

-1.511,2

135,1

-52,2

82,8

90,2

104,3

104,3

67,5

-10,9

56,6

0,0

0,0

0,0

1.176,1

92,8

1.268,9

1.271,8

1.278,0

1.275,1

1.181,1

83,5

1.264,6

1.268,1

1.274,3

1.275,1

0,0

4,3

4,3

3,7

3,7

0,0

-5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,7

-5,9

0,2

-5,7

-5,7

-5,7

Renter m.v. (inkl. renter af efterreg.)

2,8

0,3

3,1

-1,1

1,0

0,1

Pris- og lønstigninger af driftsudgifter

0,0

0,0

0,0

29,2

59,5

90,2

Resultat af ordinær drift

-38,2

47,7

9,4

-61,2

-60,3

-47,2

Investeringsoversigt 2011-2014 i 2011-priser

23,1

0,0

23,1

55,5

88,1

0,0

Anlæg til energibesparende foranstaltninger
Resultat af det skattefinansierede område

0,0

20,5

20,5

22,6

0,0

0,0

-15,1

68,2

53,0

16,9

27,8

-47,2

-0,5

-0,4

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,4

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

-15,7

67,8

52,1

16,0

26,9

-48,1

13,6

-5,0

8,6

8,5

8,5

8,5

Drift: Brugerfinansieret område
Anlæg: Brugerfinansieret område
Brugerfinansieret område i alt
Resultat
Øvrige finansforskydninger
Deponering af uforbrugte kvalitetsfondsmidler

-1,4

0,0

-1,4

-9,9

0,0

0,0

Afdrag på lån

12,4

-0,2

12,2

12,6

15,1

15,5

-13,5

-15,8

-29,3

-31,9

-8,5

-8,5

-4,6

46,8

42,2

-4,6

42,0

-32,5

-39,7

-46,8

-86,5

-81,9

-123,9

-91,4

Optagne lån
Ændring af likvide aktiver
Likviditet ultimo regnskabsåret *)
- = negativ likviditet

*) Ultimo regnskabsåret 2010 havde kommunen en negativt likviditet på:
*) Ultimo regnskabsåret 2011 forventes en negativ likviditet på:

-23,3 mio. kr.
-44,3 mio. kr.

Bilag 2 Administrative korrektioner 2012-2015 (statusnotat nr. 3)
Adm. korr.
2012
Indtægter

Adm. korr.
2014

Adm. korr.
2015

Skatter

17.501.544

14.318.652

9.811.899

-3.906.732

Tilskud

-68.817.100

-58.491.800

-59.228.400

-59.228.400

-51.315.556

-44.173.148

-49.416.501

-63.135.132

2.629.867

120.759

407.371

407.371

1.895.991

1.898.278

1.898.278

1.898.278
-3.561.385

Indtægter Total
Drift

Adm. korr.
2013

BØU
Dagtilbud
Familie

-2.665.552

-3.797.247

-3.561.385

Natur og Miljø

-10.608

-10.608

-10.608

-10.608

Skole og kultur

-161.014

-161.014

-161.014

-161.014

Økonomi
EBU
Borgerservice
Økonomi

3.571.050

2.191.350

2.242.100

2.242.100

37.436.140

37.436.140

37.436.140

37.436.140

37.295.700

37.295.700

37.295.700

37.295.700

140.440

140.440

140.440

140.440

-2.784.544

-5.966.604

-6.382.004

-6.801.504

Natur og Miljø

10.608

10.608

10.608

10.608

Teknik og drift

-2.795.152

-5.977.212

-6.392.612

-6.812.112

74.005

74.005

74.005

74.005

74.005

74.005

74.005

74.005

12.624.508

10.369.888

10.043.182

8.719.571

86.625

86.625

86.625

86.625

11.721.643

7.630.484

6.283.476

4.959.865

KMU

KIU
Skole og kultur
SKU
Dagtilbud
Skole og kultur
Økonomi

816.240

2.652.779

3.673.081

3.673.081

27.810.002

34.902.553

43.268.992

45.565.045

Borgerservice

-1.114.303

-1.868.939

-2.463.578

-285.078

Ældre og Sundhed

26.403.386

34.597.240

43.731.651

43.849.204

2.520.918

2.174.252

2.000.918

2.000.918

-894.502

-390.979

-48.259

42.136

-1.433.502

-929.979

-587.259

-496.864

539.000

539.000

539.000

539.000

8.121.552

5.336.622

7.232.057

7.398.757

SVU

Økonomi
TPU
Plan og byg
Teknik og drift
ØU
Personale
Sekretariatet
Teknik og drift
Økonomi
Digitalisering og Kommunikation
Drift Total

956.271

1.304.202

1.397.869

1.568.569

1.103.300

1.103.300

1.103.300

1.103.300

13.049

13.049

13.049

13.049
3.504.841

5.052.636

1.707.073

3.504.841

996.296

1.208.998

1.212.998

1.208.998

85.017.027

81.882.384

92.031.484

92.841.521

Særligt dyre enkeltsager Total

150.272

150.272

150.272

150.272

Renter mv Total

323.097

-1.399.721

-2.240.086

-3.224.144

20.500.000

22.600.000

0

0

-379.318

-379.318

-379.318

-379.318

Anlæg Total
Brugerfin. omr. Total
Finansforskydninger

Afdrag på lån

-214.000

-414.797

1.529.946

1.985.039

Lånoptagelse

-15.751.100

-18.350.000

5.000.000

5.000.000

-5.020.000

2.377.800

-5.020.000

-5.020.000

-20.985.100

-16.386.997

1.509.946

1.965.039

33.310.422

42.293.472

41.655.797

28.218.238

Øvr. finansforskydninger
Finansforskydninger Total
I alt

Bilag 3 Forklaringer vedr. administrative korrektioner til skattefinansierede driftsudgifter i 2012 (statusnotat
nr. 3)
De administrative korrektioner til skattefinansierede driftsudgifter på i alt 85,0 mio. kr. i 2012 er nedenfor kategoriseret i følgende typer af korrektioner;

Administrative
korrektioner

Beskrivelse
O:
L:
B:
K:
U:

Omlægning af medfinansieringsområdet samt omlægning af beskæftigelsesområdet, og
nulstilling af ikke konkretiseret besparelse
Lovændringer
Byrådsbeslutning
Konjuktur/demografi/budgetforudsætninger
Uhensigtsmæssig budgetlægning

53,8 mio. kr.
5,7 mio. kr.
-2,3 mio. kr.
18,0 mio. kr.
9,7 mio. kr.

Fordelt på de enkelte udvalg giver dette følgende fordeling;

(mio. kr.)
BØU
EBU
KMU
KIU
SKU
SVU
TPU
ØU
I alt

O
0,0
24,7
0,0
0,0
0,0
24,0
0,0
5,1
53,8

L

B
-0,4
5,5
0,0
0,0
0,0
1,9
0,2
-1,5
5,7

K
0,0
0,0
-3,5
0,0
0,0
0,1
0,0
1,1
-2,3

U

3,0
4,6
0,3
0,1
9,0
-1,7
-0,7
3,4
18,0

I alt
0,0
2,6
0,4
0,0
3,6
3,5
-0,4
0,0
9,7

2,6
37,4
-2,8
0,1
12,6
27,8
-0,9
8,1
85,0

Nedenfor gennemgås de væsentligste administrative korrektioner under de politiske udvalg. Efter hver forklaring er der i parentes angivet hvilken kategori den administrative korrektion tilhører.

Børneudvalget
På Børneudvalget område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 2.630 tkr.
På dagtilbudsområdet er der indarbejdet nettomerudgifter for 1.896 tkr.
Virksomhederne under dagtilbud har merudgifter på 3.895 tkr., som primært skyldes;
• Merudgift på 3.176 tkr. til forældrefinansieret madordning. En række virksomheder under dagtilbudsområdet har fået tilrettet deres løn og fødevarebudgetter til den forældrefinansierede madordning. Udgiften
modsvares af en merindtægt under Forvaltningen. (K)
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•

Budgettet til de børneafhængige udgifter og vikarer er i en række institutioner tilpasset i forhold til deres
normering, og Skovvang Børnehus har fået reguleret budget til løn og børneafhængige udgifter, da børnehuset udvides med 20 pladser fra 1. januar 2012. Disse merudgifter finansieres af en pulje i Dagtilbud. (K)

Dagtilbud under Forvaltningen har en mindreudgift på 1.999 tkr., som primært skyldes;
• Merindtægt vedr. forældrefinansieret madordning på 3.176 tkr., som finansierer udgiften hertil i daginstitutionerne. (K)
• Merudgift på 533 tkr. til søskenderabat og fripladser til den forældrefinansierede madordning. Den forældrefinansierede madordning giver således kommunen en nettomerudgift på 533 tkr. (L)
• Der er en merudgift på 1,0 mio. kr. til tilskud til private institutioner. Det skyldes, at antallet af forældre,
som vælger privatpasning er stigende. Det ekstra budget svarer til, at der kan passes ca. 20 ekstra børn i
private institutioner. (K)
• Der ventes en merudgift på 318 tkr. til etablering af dagtilbud til 2-sprogede børn, hvilket Økonomiudvalget
har indstillet til byrådsmødet 16. juni. (L)
Familieafdelingen under Forvaltningen har en mindreudgift på 2.666 tkr., som primært skyldes;
• Merudgift på 1.350 tkr. vedr. løn og øvrige driftsudgifter til hybeltilbud. Udgiften finansieres af mindreudgifter til opholdssteder, hvor der i alt er mindreudgifter på 4.764 tkr. (K)
• På opholdssteder for uledsagede flygtninge er der merudgifter på 3.747 tkr. , men da der er 100 pct. refusion på disse udgifter forventes en tilsvarende merindtægt fra refusioner. (K)
• Merudgifter til betaling til specialskoler i andre kommuner på 660 tkr., da der ventes 3 yderligere børn. (K)
• Merudgifter til sikrede døgninstitutioner på 650 tkr. , da kommunen har 2 unge på sikrede afdelinger.
• På ungdomsuddannelser for unge med særlige behov forventes merudgifter på 508 tkr., da der ventes 4
unge mere på ordningen. (K)
• Mindreudgift på 1.251 tkr. til udgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. (L)

Tandplejen under Skole og Kultur har en mindreudgift på 161 tkr.
• Det skyldes, at Tandplejens løn- og driftsbudget er blevet tilpasset til den nye befolkningsprognose for børn
i alderen 0-17 år. (K)
Økonomi har en merudgift på 3.571 tkr., som skyldes;
• Som følge af den nye befolkningsprognose og daginstitutionsprognose har Økonomi måtte regulere en
forventet mindreudgift som følge af faldende børnetal, som blev lagt ind i budgettet ved budgetlægningen
for 2011. Det resulterer i en merudgift på 3.571 tkr. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om demografi. (K)

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der merudgifter på 37.436 tkr.
I Borgerservice forventes nettomerudgifter på 37.293 tkr., som primært skyldes;
•

Som følge af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, som også blev behandlet i forbindelse med
det forventede regnskab pr. ultimo februar 2011, forventes merudgifter på 24.675 tkr. i 2012. Udgifterne
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forventes at blive kompenseret med indtægter via statstilskud og beskæftigelsestilskud på i alt 27,9 mio. kr.
(O)
Der forventes merudgifter til sygedagpenge på 1.840 tkr. På baggrund af refusionsomlægning sker der en
omfordeling af udgifterne til forsørgelse med 30 og 50 % refusion. Høj refusion kan kun hjemtages på virksomhedsrettet aktivering. Endvidere er budgettet reguleret til forventet forbrug 2011. (L + K)
Der forventes merudgifter til kontanthjælp på 1.928 tkr. På baggrund af refusionsomlægning sker der derudover en omfordeling af udgifterne til forsørgelse med 30 og 50 % refusion. Endvidere er budgettet reguleret til forventet forbrug 2011. (L + K)
På området aktiverede kontanthjælpsmodtagere forventes merudgifter på 1.335 tkr. På baggrund af refusionsomlægning sker der en omfordeling af udgifterne til forsørgelse med 30 og 50 % refusion. Endvidere
er budgettet reguleret til forventet forbrug 2011. (L + K)
På revalideringsområdet forventes merudgifter på 1.321 tkr. På baggrund af refusionsomlægning sker der
en omfordeling af udgifterne til forsørgelse med 30 og 50 % refusion. Endvidere forventes en øget tilgang
til ordningen grundet stigende ledighed i årene 2009 til 2011. (L + K )
På området for løntilskud til personer i fleksjob mv. forventes merudgifter på 3.289 tkr. Det skyldes bl.a. et
forøget antal sager som følge af lovgivningsændringer. Samtidig er budgettet reguleret med forventet forbrug 2011. (L + K)
Der forventes merudgifter på 1.750 tkr. til udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der har ikke
tidligere være budgetteret på visse af områderne, og budgettet tilpasses forventet forbrug i 2011. (U)
Udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner forventes at stige med 257 tkr. som følge af en forventning om et øget antal borgere i kommunal ansættelse med løntilskud som aftalt i budgetforlig. Merudgiften modsvares dog af, at stigningen i udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats, jf. ovenstående punkt, er mindre end den ellers ville have været. Derfor forventer Borgerservice, at den vedtagne besvarelse opnås. (U)
Der forventes merudgifter på 504 tkr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det skyldes bl.a., at
antallet af personer i ansættelse med løntilskud øges jf. budgetforlig, samt at der er øget fokus på virksomhedsrettet aktivering. (U + K)
Til introduktionsydelse til udlændinge forventes merudgifter på 503 tkr., da kommunen har fået 7 ekstra
kvoteflygtninge. (K)
Til erhvervsgrunduddannelse forventes merudgifter på 299 tkr., da der er et øget forbrug af ordningen.
Kommunen skal bevillige tilbud til borgere i målgruppen. (K)
Samtidig forventes udgifterne til lægeattester at falde med 514 tkr., som følge af, at der kan konstateres
faldende udgifter på området. (K)

Klima- og Miljøudvalget
Klima- og Miljøudvalget har i 2012 en mindreudgift på 2.785 tkr.
Allerød Service har en mindreudgift på 2.795 tkr., som primært skyldes;
• Mindreudgift på 2.500 tkr. vedrørende energioptimeringsprojekt, som behandles i byrådet den 16. juni.
Igangsættes energioptimeringsprojektet i 2011 vil der i 2012 kunne opnås en besparelse på servicerammen. Der er merudgifter til energiledelse på 140 tkr. og energibesparelser på forventede energibesparelser
på 2.640 tkr. (B)
• Mindreudgifter på 1.003 tkr. vedr. lukning af produktionsværksteddet (B)
• Mindreindtægt vedr. huslejeindtægter på 356 tkr., da lejemålene er ophørte (U)
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Merudgift på 266 tkr. - lønbudget omplaceret fra beredskabet under ØU (K)
Generelt er der fortsat usikkerhed om budgetgrundlaget for Allerød Service, da en analyse af budgetforudsætningerne endnu ikke er afsluttet

Der er ingen administrative korrektioner under Natur og Miljø.

Kultur- og Idrætsudvalget
På Kultur- og Idrætsudvalget området er der ikke forventning om væsentlige mer- eller mindreudgifter i 2012 i
forhold til det nuværende budget.

Skoleudvalget
På Skoleudvalgets område er der i 2012 indarbejdet administrative korrektioner, som giver en merudgift på
12.625 tkr.
Skole og Kultur under Forvaltningen har en mindreudgift på 7.316 tkr., som primært skyldes følgende væsentlige afvigelser;
• Merindtægt på i alt 554 tkr. vedrørende forældrebetaling til sfo, som er justeret efter det forventede antal
børn. Der er taget højde for søskenderabat og økonomisk friplads (K)
• Mindreindtægt på 2.680 tkr. vedr. betalinger fra andre kommuner, som har børn i skole- og sfo-tilbud på
Centerklasserne og Maglebjergskolen (sfo og skole). Mindreindtægten skyldes primært at der sker en reduktion i taksterne vedr. alle tilbud som følge af den byrådsbesluttede besparelse i forbindelse med budget
2011. Desuden opkræves for færre børn. (K)
• Nettomerudgift på 2.834 tkr. vedr. betalinger til og fra kommuner, primært vedr. specialklasserne, hvilket
bl.a. skyldes, at Furesø Kommune har hjemtaget deres børn i specialklasser til egne tilbud, og at hjemtagelse af Allerød-børn trækker ud (K)
• Mindreudgift på 988 tkr. vedr. betaling af efterskoleophold, budgettet er tilpasset det aktuelle antal børn
på efterskoler (K)
• Merudgift på 627 tkr. vedr. bidrag til private skoler (U)
• Merudgift på 1.511 tkr. vedr. eksterne specialskoler, da besparelsen kun slår igennem med 50% i 2012 (U)
• Mindreudgifter vedr. specialundervisning på 11.095 tkr. – budgettet er omplaceret til skolerne (K)
• Mindreudgift på 2.332 tkr, hvor budgettet er omplaceret til skoler og sfo (K)
Specialskolerne Maglebjergskolen og Centerklasserne har en samlet mindreudgift på 2.325 tkr., som primært
skyldes at;
• Skolerne er normeringsstyret pr. 1. januar 2011. Som følge af skoleårets planlægning er der sket en justering af normeringer i overensstemmelse med antallet af børn/klasser. Dette er en udmøntning af besparelsen vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014. (K)
Heldagsskolen (Kongevejsskolen) har en merudgift på 5.000 tkr. som følge af
• En merudgift på 1.600 tkr. pga. udvidelse på 7 pladser i forbindelse med overflytning fra Tokkekøbskolen.
Udgiften er delvist omplaceret fra Familieafdelingen. (U + K)
• Merudgift på 3.400 tkr. som følge af tilpasning til at Kongevejskolen er normstyret pr. 1. januar 2011 (U)
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Almindelige folkeskoler har en merudgift på 16.364 tkr., hvoraf de væsentligste afvigelser udgør:
• Mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. vedr. lærerlønninger i normalklasser som følge af færre elever og færre
klasser. Skoleårets planlægning viser for normalområdet en nedgang i antallet af klasser og desuden en tilsvarende stigning i klassekvotienter. Således er der 8 færre klasser i skoleåret 2011/2012 i forhold til indeværende år. Til gengæld flere holdtildelingstimer som følge af den højere klassekvotient (modsvares af en
merudgift under økonomi på 0,8 mio. kr.). (K)
• Merudgifter vedr. specialundervisning på 11.095 tkr. Budgettet er omplaceret fra Forvaltningen (K)
• Merudgift på 2.225 tkr. til etablering af gruppeordninger (skole og sfo) på Engholmskolen og Ravnsholtskolen (K)
• Merudgift på 2.295 tkr. vedr. Lynghusgruppen (skole og sfo), som er ændret fra at være et behandlingstilbud til en skolegruppe på Lillerød Skole. Det har været nødvendigt at fastholde en pædagoggruppe til at varetage sfo for disse elever., hvilket giver en merudgift på 1,2 mio. kr. (K + U)
• Merudgift på 2.356 t. kr. , til lærerlønninger og sfo-personale vedr. Tokkekøbgruppen under Heldagsskolen
og Blovstrød Skole. Børnene er flyttet fra Tokkekøbsskolen. (K)
• Mindreudgift vedr. tale-læse klasserne på 440 tkr., som skyldes færre elever bla. fra Furesø Kommune.
Fordelingen af eleverne i tale/læseklasserne gør klassekvotienten mindre og øger dermed udgiften pr. elev
(K)
Dagtilbud under Forvaltningen har en mindreudgift på 149 tkr., som primært skyldes
• Forældrebetaling vedr. klubber (K + U)
Klubberne har en merudgift på 235 tkr. som primært skyldes at:
• Tilretning af budgettet i forhold til normeringsmodel (K + U)
Økonomi har merudgift på 816 tkr.
• Merudgiften vedr. demografiregulering, som nulstilles (modsvares af en mindreudgift under skolerne). (K)

Sundheds- og Velfærdsudvalget
På Sundheds- og velfærdsudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 27.810 tkr.
Borgerservice har en mindreudgift på 1.114 tkr., som primært skyldes
• Merudgift på 250 tkr. vedr. specialpædagogisk bistand til voksne - opstramning af serviceniveau, undersøgelse af billigste udbyder på området, samt kortere forløb (K)
• Merudgift op 1.500 tkr. vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Området er udtaget til
nærmere analyse. Der forventes et merforbrug på området pga. øget efterspørgsel. Der er forhandlet fordelagtige prisaftaler i samarbejde med andre kommuner, men fortsat et område med stigende udgifter. (K)
• Merudgift på 143 tkr. vedr. offentlig begravelseshjælp. Budgettet er tilpasset forventet forbrug i 2012 (K)
• Mindreudgift på 335 tkr. vedr. pleje og omsorg af ældre og handicappede (K)
• Merudgift på 630 tkr. vedr. betaling til andre kommuner for Allerød borgere på plejehjem i anden kommune. Der har fejlagtigt ikke været budget på denne foranstaltning tidligere (U)
• Mindreudgift på 200 tkr. vedr. hjælpemidler mv. Besparelser som følge af nye kvalitetsstandarder pr. 1.
januar 2011 (K)
• Merudgift på 445 tkr. vedr. botilbud for personer med særlige sociale problemer (krisecentre mv.). Der har
i 2010 været en øget efterspørgsel, og det er et område, hvor kommunen ikke kan sige nej. Der tilbydes bolig så snart kommunens underrettes om, at en borger er på krisecenter (K)
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Mindreudgift på 155 tkr. vedr. alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. Der er reduceret
i bl.a. pårørende tilbud, hvor der nu i høj grad henvises til gratis tilbud rundt omkring i landet. Derudover
tilbydes som udgangspunkt andre tilbud i stedet for døgnbehandling pga. manglende evidens for at døgnbehandling er bedre end dagbehandling og eller støtteperson. (K)
Mindreudgift på 100 tkr. vedr. behandling af stofmisbrugere. Der er reduceret i bl.a. pårørende tilbud, hvor
der nu i høj grad henvises til gratis tilbud rundt omkring i landet. Derudover tilbydes som udgangspunkt
andre tilbud i stedet for døgnbehandling pga. manglende evidens for at døgnbehandling er bedre end dagbehandling og eller støtteperson (K)
Mindreudgift på 410 tkr. vedr. længerevarende botilbud. En borger var fejlagtigt indregnet to gange i budgettet for 2012. (U)
Merudgift på 200 tkr. vedr. beskyttet beskæftigelse pga. øget tilgang (K)
Merudgift på 350 tkr. vedr. aktivitets- og samværstilbud pga. øget tilgang (K)
Mindreudgift på 3.900 tkr. vedr. førtidspensioner. Der er i begyndelsen af 2011 konstateret en mindre tilgang af førtidspensionister end forventet. Kommunen har derudover også fået medhold i en række klagesager. (K)
Mindreudgifter på 150 tkr. vedr. sociale formål i form af merudgifter og hjælp til sygebehandling, hvilket
skyldes øget fokus på området samt en mindre tilgang end forventet (K)
Merudgift på 950 tkr. vedr. boligsikring og boligydelse. Budgettet er tilpasset forventet forbrug. Både udgifterne til boligydelse og boligsikring har været stigende de seneste år (K)

Ældre og sundhed (Forvaltningen og underliggende virksomheder) har en merudgift i 2012 på 26.403 tkr.
Ældre og Sundhed under Forvaltningen har en merudgift på 25.557 tkr., som kan tilskrives følgende væsentlige
forhold:
• Merudgifter på 24.037 tkr. som følge af medfinansieringsomlægningen på sundhedsområdet. Merudgiften
under driften modsvares af en tilsvarende mindreudgift vedr. grundbidrag og udligning under tilskud og udligning (O)
• Merudgift på 100 tkr. vedr. vederlagsfri fysioterapeut som tilpasses forventet forbrug (K)
• Merudgift på 360 tkr. vedr. tilpasning af forbrug til private leverandører af hjemmepleje (K)
• Mindreudgift på 520 tkr. vedr. SOSU uddannelsen, heraf er 180 tkr. overført til hjemmeplejen til sygeplejeuddannelsesvejleder (K + L)
• Mindreudgift på 600 tkr. vedr. lederløn på Skovvang Plejecenter. Dette indgår nu i budgettet afsat til Skovvang Plejecenter (K)
• Mindreudgift på 606 tkr. som følge af organisationsændringer. Budgettet vedr. fællesadministrative udgifter under det tidligere Sundhed og Omsorg (B)
• Merudgift på 3.360 tkr. vedr. betaling til andre kommuner for Allerød borgere, som er flyttet udenbys.
Budgettet tilpasses de forventede udgifter (U)
• Mindreudgift på 126 tkr. vedr. plejevederlag og hjælp til sygeartikler (K)
• Mindreudgift på 675 tkr. vedr. genbrugshjælpemidler, besparelsen er primært indkøbsbesparelser, som er
opnået efter udbud. Derudover en nedsættelse af forventet forbrug pga. nye kvalitetsstandarder pr. 1. januar 2011 (K)
Under Mad og Måltider, plejecentre og Hjemmeplejen er merudgifter på 846 tkr., som skyldes følgende forhold;
• Under Mad og Måltider er en mindreudgift på 292 tkr. Mindreudgiften skyldes, at der i de gamle kollektiv
boliger på Engholm nu også sker decentral bespisning. Tidligere skete bespisningen i cafeen tilknyttet køk-
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kenet. Nu kan bespisningen varetages fuldt ud af plejepersonalet og der skal ikke være køkkenpersonale
hertil i cafeen. (B)
Hjemmeplejen har merudgifter på 713 tkr., hvoraf 485 tkr. skyldes tilpasning til demografiprognose og 180
tkr. vedr. sygeplejeuddannelsesvejleder som er overført fra Ældre og Sundhed i Forvaltningens budget. (K)
Plejecenter Engholm har ingen væsentlige ændringer i 2012. I 2013-2015 er der indlagt mindreudgifter
vedr. afvikling af Vestvej og nedtagelse af pavillon på hhv. 3.640 tkr. i 2013 og 5.460 tkr. i hhv. 2014 og
2015. (B)
Plejecentrene Lyngehus, Solvænget og Mimosen har ingen væsentlige ændringer i 2012
Foreløbigt skøn for drift af plejecentret Skovvang er budgetlagt til i 2012 at udgøre 400 tkr., i 2013 at udgør
skønnet på driften 14.055 tkr. og i 2014 samt 2015 26.340 tkr. (B)

Økonomi under Forvaltningen har en merudgift på 2.521 tkr., som skyldes følgende væsentlige forhold;
• Merudgift vedr. opholdskommunerefusion på 580 tkr. Førtidspensioner, som afregnes med andre kommuner er tilpasset forventet forbrug. Et stigende antal førtidspensionister, som er fraflyttet Allerød Kommune
i forhold til antallet af udenbys førtidspensionister, som er tilflyttet Allerød Kommune er årsag til stigningen
(K)
• Merudgift på 1,4 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen laves en omkontering af indtægter vedr. tilbud til
udenbys borgere som f.eks. hjemmeplejetilbud, plejecentertilbud mv. En tilsvarende modpost findes derfor
under Økonomi, ØU (L)
• Merudgift på 520 tkr. vedr. ældreboliger. Der er ikke afsat budget til drift af Vestvej (huslejetab). Beløbet
kan muligvis overføres til anlæg på et senere tidspunkt, når der er endelig afklaring om, hvorvidt driftsunderskuddet kan medtages som en anlægsudgift under projekt ”Brand på Solvænget” (K)

Teknik- og Planudvalget
På Teknik- og Planudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en mindreudgift på 894 tkr.
Plan og byg under Forvaltningen har mindreudgifter på 1.434 tkr., som primært skyldes;
•
•
•
•

Mindreudgift vedr. kollektiv trafik på 720 tkr. Tilskud til Movia nedsættes med udgangspunkt i Movias budget (K)
Merindtægt på 560 tkr. vedr. byggesagsgebyrer på grundlag af estimering af antal byggesager samt antal
m2 (U)
Merindtægt på 325 tkr. for indberetning af olietanke på ejendomme. Indtægten er et engangsbeløb fra
staten for udført arbejde i forbindelse med indberetning af olietanke til BBR (L)
Merudgift på 125 tkr. til busplanlægning og konsulentbistand til VVM udarbejdelse. Der blev afsat et engangsbeløb ved kommunalreformen, som løbende er blevet overført mellem årene. Det resterende overførselsbeløb forventes brugt i 2011. Der er behov for, at der afsættes et årligt beløb herefter (U)

Teknik og drift har merudgifter på 539 tkr., som primært skyldes merudgifter under Park og Vej:
• Der er en merudgift under Park og Vej på 539 tkr. vedr. vejbelysning. Merudgiften skyldes en lovændring
der betyder, at DONG ikke længere opnår fradrag for energiafgifter. (L)
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Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets område er der i 2012 indarbejdet en merudgift på 8.122 tkr.
Digitalisering og Kommunikation har merudgifter vedr. it på 996 tkr., som kan tilskrives følgende væsentlige
forhold:
• Merudgift på 630 tkr. vedr. lovpligtige systemer oplistet i digitaliseringsstrategien (kategori 1) (B)
• Merudgifter på 605 tkr. vedr. diverse systemers træk på P-data (K)
• Merudgift på 110 tkr. til fiberforbindelser som følge af, at flere enheder er omfattet (K)
• Merudgift på 284 tkr. vedr. trådløst netværk på rådhuset samt udskiftning af projektor og skærme. Det
nuværende trådløse netværk kan ikke håndtere større kapacitet og udstyret er gammelt (K)
• Merudgift på 220 tkr. til FLIS som følge af byrådets beslutning om at tilslutte sig denne aftale (B)
• Mindreudgift i 2012 på 816 tkr. som følge af byrådets godkendelse af overførselssagen, hvor anskaffelser af
it-udstyr er givet som en driftsbevilling i 2011. Beløbet modsvarer tillægsbevillinger som blev givet it i 2011
på 800 tkr. (svarende til 816 tkr. i 2012 priser). (B)
• Merudgift på 180 tkr. til årlig driftsudgift af elektronisk indkøbssystem. Finansieres af konstaterede indkøbsbesparelser under Økonomi. (K)
• Mindreudgift på 300 tkr. som følge af ændret aftale med Dansk Datascanning, som indscanner kommunens
post. (K)
Personale har en merudgift på 956 tkr., som kan tilskrives følgende væsentlige forhold;
• Merudgift på 175 tkr. som følge af indgået aftale mellem regeringen og KL om flere praktikpladser, hvilket
konkret betyder, at Allerød Kommune skal ansætte yderligere 5 elever fra 2012. Forvaltningen skal som
følge heraf ansætte yderligere én elev fra 2011 (L)
• Merudgift på 760 tkr. vedr. forsikringer ift. faktisk udgift efter udbud i 2010 (K)
Sekretariatet her en merudgift på 1.103 tkr., som primært skyldes;
• Merudgift på 1,1 mio. kr. til ansættelse af ny direktør. Direktionen tilbageføres til tre medlemmer, jf. tilsagn
i Økonomiudvalget den 9. november 2010. (B)
Økonomi har en merudgift på 5.053 tkr., som primært skyldes;
• Afsluttede udbud indebærer en konstateret indkøbsbesparelser på 2,3 mio. kr. udover de indkøbsbesparelser byrådet oprindeligt har vedtaget i budget 2012. 180 tkr. heraf overføres til finansiering af indkøbssystem i it, og 442 tkr. benyttes til fastansættelse af udbudskonsulent. De resterende 1.632 tkr. er en merindtægt, som de vedtagne besparelser opskrives med. (K)
• Merudgift på 200 tkr. vedr. ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte til staten (K)
• Mindreudgift på 265 tkr. vedr. tinglysningsafgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Renten vedr. lån til
betaling af ejendomsskatter er forhøjet til markedsrenten, og pga. en konstateret dalende interesse for nye
lån forventes udgiften til tinglysningsafgifter at være faldende. Vurderingen er sket på baggrund af interessen i de første 4 måneder af 2011. (L)
• Merudgift på 5,1 mio. kr. som følge af at den ikke konkretiserede besparelser (rammebesparelse) på 5 mio.
kr. i 2010 priser nulstilles (O)
• Mindreudgift på 1,4 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen laves en omkontering af indtægter vedr. tilbud til
udenbys borgere som f.eks. hjemmeplejetilbud, plejecentertilbud mv., En tilsvarende modpost findes under Økonomi, SVU. (L)
• Mindreindtægter på 750 tkr. vedr. tilpasning af adm. indtægter fra Allerød Spildevand, varmeforsyningen
og renovationsområdet. For Allerød Spildevand nulstilles budgettet, da den nuværende administrationsaf-
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tale udløber ultimo 2010. Det forventes at huslejeindtægter bortfalder, da lejemålet sandsynligvis ikke forlænges, eftersom selskabet forventes at fusionere med et andet selskab. For varmeforsyningen og renovationsområdet er budgettet tilpasset den nuværende aktivitet. (K)
Merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivning. Budgettet blev lagt ind ved budgetvedtagelsen
2011, så budgettet i overslagsårene kom til at stemme med det politisk vedtagne. Da besparelserne ikke
var fordelt på hhv. løn og drift og ikke helt fastlagt før budgetvedtagelsen kunne det ikke nøjagtigt beregnes (K)
Mindreudgift på 75 tkr. vedr. kontorartikler som tilpasses forventet forbrug på grund af et smallere sortiment (K)
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Bilag 4 Specifikation af driftsudgifter 2012 (skattefinansierede og brugerfinansierede)

Serviceudgifter
BØU

180.732.827

SKU

256.765.556

SVU

340.680.298

TPU

50.719.840

KMU

76.365.847

KIU

27.595.720

EBU

6.560.278

ØU
Drift i alt

Overførselsudgifter

Udgifter til
forsikrede ledige

5.787.187

I alt
186.520.014
256.765.556

59.475.707

400.156.005
50.719.840
-909.398

75.456.449
27.595.720

72.469.962

36.911.412

154.816.272
1.094.236.638

Brugerfinansieret
område

115.941.652
154.816.272

137.732.856

36.911.412

-909.398 1.267.971.508

Korrektion vedr. refusioner for særligt dyre enkeltsager, som skal flyttes ud af servicerammen i 2012 (ny placering i
kontoplanen er endnu ukendt, hvorfor budget ikke kan omplaceres pt.)
BØU

318.130

318.130

SVU

5.402.200

5.402.200

Drift i alt

1.099.956.968

137.732.856

36.911.412

-909.398 1.273.691.838

Bilag 5 Nedsættelse af udskrivningsprocenten og konsekvenser for udligningen
På foranledning af borgmesteren har Økonomi undersøgt, om det for konsekvenser for udligningen såfremt
udskrivningsprocenten nedsættes.
Hovedreglen er, at nedsættelse af udskrivningsprocenten ikke har nogen indflydelse på udligningens størrelse,
idet udskrivningsprocenten som udgangspunkt ikke indgår i beregningen heraf. Det betyder, at der normalt
ikke sker en ændring af de forskellige statstilskud kommunen får og de udligningsbeløb, der skal betales, når
udskrivningsprocenten ændres.
Der findes dog et såkaldt ”overudligningsloft” som betyder, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag
kan udløse ændringer i udligningen. Såfremt kommunen betaler såvel lands- som hovedstadsudligning og har
en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af bestemmelserne og få reduceret udligningen.
Allerød Kommune vil blive omfattet af disse bestemmelser og få reduceret udligningen, hvis der sker en tilstrækkelig nedsættelse af udskrivningsprocenten. Den nuværende grænse for, hvornår overudligningsloftet
rammes er en udskrivningsprocent på 24,7. Allerød Kommunes nuværende udskrivningsprocent er 25,3, hvorfor der skal ske en nedsættelse på mindst 0,6 pct. for at udligningen ændres.
Ændringen af udskrivningsprocenten vil dog først få betydning for udligningen året efter ændringen, såfremt
kommunen vælger statsgaranti. Det skyldes, at statsgarantiens tilskuds- og udligningsbeløb udarbejdes på baggrund af den nuværende udskrivningsprocent. Såfremt kommunen vælger selvbudgettering, vil kommunen dog
blive kompenseret i efterreguleringen, som sker 3 år efter. Men der sker naturligvis også efterregulering for det
faktiske udskrivningsgrundlag og befolkningstal.

Eksempler
Såfremt kommunen for 2012 vælger at sætte udskrivningsprocenten ned med 1,0 pct. (fra 25,3 til 24,3) vil man
med et skønnet udskrivningsgrundlag på 4,7 mia. kr. reducere skatteindtægterne med 47 mio. kr. Da statsgarantien bliver lavet på baggrund af den nuværende skatteprocent vil kommunen ikke få ændret udligningen i
2012, såfremt der vælges statsgaranti. Fra 2013 vil der dog i statsgarantien blive indlagt en kompensation via
overudligningsreglen som på nuværende tidspunkt skønnes til 4-5 mio. kr. Alt andet lige vil kommunen altså
med en udskrivningsprocent på 24,3 betale 4-5 mio. kr. mindre i udligning end ellers fra 2013. Vælges selvbudgettering i 2012 vil kommunen alt andet lige blive efterreguleret med 4-5 mio. kr. 3 år efter.
Såfremt kommunen for 2012 vælger at sætte udskrivningsprocenten ned med 0,5 pct. (fra 25,3 til 24,8) vil man
med et skønnet udskrivningsgrundlag på 4,7 mia. kr. reducere skatteindtægterne med 23,5 mio. kr. Med den
nuværende grænse for overudligningsloftet vil kommunen hverken i 2012 eller fremover få ændret udligningsbeløbene.

