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Indledning 
Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område 

af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som ”taler sig ind” i Kommunalbestyrelsens 

politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De 

budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at 

målsætninger og resultatmål bliver realiseret.   

Budget 2018-2021 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige 

budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 
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Tabel 1 Hovedoversigt 

I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2018. 
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Regnskabsår 2018 2018 2018

Udgifter
1000 kr.

Indtægter
inkl. refusion
1000 kr.

Netto
1000 kr.

DKK DKK DKK

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 96.948 -43.764 53.184

        Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 192.138 -191.453 685

2. Transport og infrastruktur 53.016 -6.060 46.956

3. Undervisning og kultur 502.750 -93.489 409.261

        Heraf refusion -955 -955

4. Sundhedsområdet 162.442 -3.240 159.202

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.391.180 -240.312 1.150.868

        Heraf refusion -145.813 -145.813

6. Fællesudgifter og administration 290.778 -13.102 277.676

        Heraf refusion

    Driftsvirksomhed i alt 2.689.252 -591.420 2.097.832

        Heraf refusion -146.768 -146.768

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.650 -26.476 -1.826

1. Forsyningsvirksomheder mv. 28.309 28.309

2. Transport og infrastruktur 31.565 -280 31.285

3. Undervisning og kultur 6.300 6.300

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.200 4.200

6. Fællesudgifter og administration -3.132 -3.132

    Anlægsvirksomhed i alt 91.892 -26.756 65.136

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0

C. RENTER 13.865 -3.112 10.753

D. BALANCEFORSKYDNINGER

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 43.247 -3.071 40.176

    Balanceforskydninger i alt 43.247 -3.071 40.176
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 
(8.55.63-8.55.79) 35.434 35.434

SUM (A + B + C + D + E) 2.873.690 -624.359 2.249.331

F. FINANSIERING

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 -36.597 -36.597

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) -52.079 -52.079

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 8.239 -800.448 -792.209

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 304 304

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 2.712 -1.371.462 -1.368.750

    Finansiering i alt 11.255 -2.260.586 -2.249.331

BALANCE 2.884.945 -2.884.945 0
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Tabel 2 Tværgående artsoversigt 

I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2018. 
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Regnskabsår 2018 2018

U/I U I

Art IM DKK DKK

1 Lønninger 1.014.315

22 Fødevarer 10.421

23 Brændsel og drivmidler 162.872

26 Køb af jord og bygninger 1.000

27 Anskaffelser 2.640

29 Øvrige varekøb 74.952

40 Tjenesteydelser uden moms 232.214

45
Entreprenør- og 
håndværkerydelser 123.627

46 Betalinger til staten 91.337

47 Betalinger til kommuner 231.352

48 Betalinger til regioner 141.229

49 Øvrige tjenesteydelser 124.020

51 Tjenestemandspension 36.957

52 Overførsler til personer 510.812

59 Øvrige tilskud og overførsler 23.101

6 Finansudgifter 104.069

71 Egne huslejeindtægter -22.991

72 Salg af produkter og ydelser -262.207

76 Betalinger fra staten -11.575

77 Betalinger fra kommuner -86.464

79 Øvrige indtægter -77.997

8 Finansindtægter -2.094.534

86 Statstilskud -329.177

91 Overførte lønninger 34.667

94 Overførte tjenesteydelser 8.132

97 Interne indtægter -42.772

2.884.945 -2.884.945Samlet resultat
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Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets 
autoriserede kontoplan 

I den følgende tabel vises kommunens budget 2018 specificeret efter Økonomi- og 
Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede 
niveau – fx Undervisning og kultur – 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller 
aktivitetsområder – fx Folkeskolen – 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte 
aktiviteter – fx skolefritidsordninger.  Med dranst opdeles de kommunale udgifter og 
indtægter efter type: 

Dranst 1 = Drift 
Dranst 2 = Statsrefusion 
Dranst 3 = Anlæg 

Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: 

Ejerforhold 1 = Egne 
Ejerforhold 2 = Selvejede / private 
Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder 
Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 
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Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed 

I den følgende tabel vises kommunens budget 2018 specificeret på Pengeposer, 
udvalg og styrbarhed (kapitalmidler). 

Tabellen er sorteret sådan, at først kommer de overliggende totaler, derefter 
specifikationer heraf og herunder evt. underspecifikationer. 

Profitcentrene omfatter med 1 ciffer direktørniveauet, 2 cifre de enkelte 
afdelingschefers ansvarsområder, med 4 cifre områdebevillingerne og med 6 cifre 
pengeposerne. De profitcentre, hvor første ciffer er 9, betegner ikke et direktørniveau, 
men samler anlæg og hovedkonto 7, 8 og 9, hvor pengeposer ikke anvendes. I visse 
tilfælde afviger de første to cifre i numrene på områdebevillinger og pengeposer fra de 
to cifre, som angiver afdelingschefernes ansvarsområder. Det skyldes, at man har 
villet undgå at nedlægge og oprette et stort antal konti i forbindelse med 
omorganiseringer. For eksempel findes under profitcenter 21 Kultur, Fritid og 
Forebyggende sundhed et antal områdebevillinger og pengeposer, hvis numre starter 
med ”41”. Det skyldes, at dette kontoområde samlet er flyttet fra områdedirektøren for 
Børn, Sundhed & Velfærd til områdedirektøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. 

Tabellen udgør kommunens bevillingsoversigt. Som hovedregel må der ikke flyttes 
budgetbeløb mellem styrbare pengeposer eller mellem kapitalmidler uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse. Som undtagelser har kommunalbestyrelsen 
godkendt, at dette er muligt for visse pengeposer inden for områdebevilling 4310 samt 
at kommunaldirektøren bemyndiges til at omplacere styrbare bevillinger mellem 
hovedkonto 6 områdebevillinger og at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 
og direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd bemyndiges til at omplacere styrbare 
bevillinger mellem hovedkonto 6 områdebevillinger indenfor de respektive 
direktørområder. 
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Kolonnen ”Kapitalmidler” viser, hvilket politisk udvalg de enkelte poster tilhører, og 
hvilken styrbarhed de er tillagt. Der er anvendt den ny politiske organisation, som blev 
godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. december 2013, med de justeringer, som 
blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9. september 2014. 

Desuden er posterne på hovedkonto 7, 8 og 9 betegnet ”Uden for hierarki” i kolonnen 
”Kapitalmidler”. Det skyldes, at systematikken fra de øvrige hovedkonti ikke anvendes 
på disse tre hovedkonti, idet alle poster på hovedkonto 7 og 8 er i kategorien mindre 
styrbare.  

44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61




	Orange - budgetbog 2  - forside
	Bog 2 indholdsfortegnelse og indledning
	Indledning

	Tabel 1 - Overskriftsblade til bog 2.DOC (137221)
	Tabel 1 Hovedoversigt

	BOG 2 - Tabel 1
	Tabel 2 - Overskriftsblade til bog 2.DOC (137221)
	Tabel 2 Tværgående artsoversigt

	BOG 2 - Tabel 2
	Tabel 3 - Overskriftsblade til bog 2.DOC (137221)
	Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

	BOG 2 - Tabel 3
	Tabel 4 - Overskriftsblade til bog 2.DOC (137221)
	Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed

	BOG 2 - Tabel 4
	budgetbøger 2018 - bagside
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side



