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Strategioplæg 
Byrådets målseminar er startskuddet for udarbejdelsen af Budget 2015. 
 
Formålet med målseminaret er - jf. Silkeborg Kommunes styringsmodel - at Byrådet får et fælles billede af, 
hvilke strategiske udfordringer Silkeborg Kommune står over for i de kommende år og herudfra drøfter, 
hvordan udfordringerne skal håndteres. 
 
Med henblik på at skabe et fælles udgangspunkt for Byrådets drøftelser på målseminaret er der i dette 
strategioplæg redegjort for:  
 

1) Den samfundsøkonomiske kontekst og eksterne rammebetingelser for udarbejdelse 
af Budget 2015. 

2) Det økonomiske udgangspunkt for udarbejdelse af Budget 2015. 
3) Særlige fokuspunkter i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015. 

 
 

1) Den samfundsøkonomiske kontekst og eksterne rammebetingelser for udarbejdelse 

af Budget 2015 
Herunder er Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger til udviklingen i dansk økonomi i 2014 og 2015 
samt de væsentligste eksterne rammebetingelser (lovgivning, aftaler mv.) for udarbejdelsen af Budget 2015 
beskrevet. 
 

1.1) Økonomi- og Indenrigsministeriets forventninger til udviklingen i dansk økonomi i 2014 og 

2015 

Dansk økonomi viser tegn på bedring og Økonomi- og Indenrigsministeriet venter – jf. ministeriets seneste 
konjunkturvurdering fra december 2013 – en moderat vækst i dansk økonomi i 2014 og 2015. 

I 2014 og 2015 ventes det danske bruttonationalprodukt (BNP) – der er et mål for størrelsen af den danske 
økonomi – således at stige med henholdsvis 1,6 og 1,9 procent. Eksporten og den indenlandske 
efterspørgsel forventes at bidrage omtrent lige meget til væksten i 2014 og 2015. 

Regeringen og KL har i  ’Aftale om Kommunernes økonomi for 2014’ aftalt, at kommunerne i 2014 kan 
videreføre niveauet for service- og anlægsudgifterne i 2013. Rammerne for kommunernes service- og 
anlægsudgifter i 2015 vil blive fastlagt i juni 2014, når regeringen og KL indgår aftale om kommunernes 
økonomi for 2015. Det ventes i forbindelse hermed, at finansieringen af kommunernes anlægsinvesteringer 
vil blive reduceret, ligesom at det ventes at det, i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes 
serviceudgifter, vil være et tema, at det i ’Vækstplan DK’ er aftalt, at den offentlige sektor frem mod 2020 
gennem effektivisering og modernisering skal tilvejebringe økonomisk råderum på 12 mia. kr.   
 
I 2014 og 2015 ventes store underskud på de samlede offentlige finanser - på henholdsvis 22,8 og 57,6 
mia. kr. og den samlede offentlige sektors bruttogæld ventes at udgøre 42,6 procent af BNP i 2014 og 43,7 
procent af BNP i 2015. 
 
Ledigheden ventes på landsplan at falde med 6.000 personer fra 2013 til 2014 og med 8.000 personer fra 
2014 til 2015. Ledigheden ventes på den baggrund at udgøre 147.000 personer i 2014 og 139.000 personer 
i 2015. 
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Side 2 

Hvis det antages, at ledigheden i Silkeborg Kommune udvikler sig, som det forudses for landet som helhed, 
kan det på den baggrund ventes, at ledigheden i kommunen vil falde i 2014 og 2015.  
 
Forbrugerpriserne ventes at stige med 0,6 procent i 2014 og 1,1 procent i 2015 - mod 2,4 procent i 2013. 
Kommunernes serviceudgiftsramme er årligt blevet reguleret med pris- og lønudviklingen og ventes også 
reguleret herfor i 2015.  
 
Tabel 1: Udvalgte nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse, december 2013 

 
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at ministeriets skøn for udviklingen i dansk økonomi er 
forbundet med en vis usikkerhed, som følge af den aktuelle konjunktursituation i den internationale 
økonomi.  
 

1.2 Eksterne rammebetingelser for udarbejdelsen af Silkeborg Kommunes budget 2015  

 
Tilskud og udligning  

Af kommissoriet for Folketingets Finansieringsudvalgs arbejde i 2013 fremgår det, at der udover stabiliteten 
i de årlige tilskuds- og udligningsbeløb også skal ses på udlændingeudligningen, tilskudsordningen 
vedrørende kommuner med mindre øer, økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem. 
Vurderingen er at Finansieringsudvalgets afrapportering om stabilitet i de årlige tilskuds- og udligningsbeløb 
ikke umiddelbart vil medføre justeringer af tilskud og udligningssystemet. Der er i december 2013 afholdt 
”gå-hjemmøde” om Finansieringsudvalgets arbejde med udlændingeudligningen, økonomisk udvikling og det 
kommunale finansieringssystem. Mødet gav ikke svar på om tilskuds- og udligningssystemet vil blive 
justeret. Vurderingen er, at eventuelle ændringer vil søges indarbejdet således, at de byrdemæssige 
konsekvenser minimeres mest muligt.   
 
Vækst og effektiviseringer 

I Økonomi- og Indenrigsministeriets ’Økonomisk redegørelse’ fra december 2013 forventes en realvækst i 
det offentlige forbrug på 0,6 procent i 2015. Når der er tale om realvækst, betyder det, at stigninger i løn- 
og i priser beregnes ved siden af realvæksten på 0,6 procent. Hvor stor en andel af den forventede 
realvækst, der tilfalder den kommunale sektor, er endnu ikke kendt og forventes først kendt, når der i juni 
er indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. 
  
Med ’Vækstplan DK’ fra 2013 blev det aftalt, at den offentlige sektor frem mod 2020 gennem 
effektiviseringer og modernisering skal finde 12 mia. kr. Aftalen om at finde 12 mia. kr. er desuden indgået 
mellem Økonomi- og Indenrigsministeren, visse fagforbund, regionerne og KL. Fordelingen af henholdsvis 
statens, regionernes og kommunernes bidrag til realisering af de 12 mia. kr. er ikke kendt endnu. 
 

Anlæg   

Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 2012 til 2014 
været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og øget beskæftigelse. Men fra 
2015 og frem er forventningen jf. Finansministerens udtalelser på Kommualøkonomisk Forum 9. – 10. 
januar 2014, at anlægsniveauet skal reduceres i forhold til 2014 for at sikre den offentlige saldo.  
 
 

 

 



 
 

 

 

Side 3 

Budgetlov og sanktioner på serviceudgifter og anlægsudgifter 

 
Serviceudgifter 

Folketinget vedtog i juni 2012 budgetloven med henblik på at understøtte udgiftspolitikken. Med 
budgetloven indføres også et nyt styringssystem med 4-årige udgiftslofter, der sætter klare og bindende 
rammer for udgifterne i stat, kommuner og regioner. Udgiftslofter fastsættes i budgetloven og for perioden  
2014-2017 er de fastsat ved lovgivning i 2013. Samlet set er ca. ¾ af de samlede offentlige udgifter 
inkluderet i lofterne. 
 
Sanktionen på serviceudgifterne videreføres i tilknytning til udgiftslofterne. Hvis de kommunale 
serviceudgifter for kommunerne under ét ved budgetlægningen overskrider de i aftalen mellem KL og 
Regeringen aftalte serviceudgifter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende op til et maksimum på 3 mia. kr. 
(svarende til det betingede balancetilskud). Overskrides den aftalte ramme for serviceudgifterne i 
budgetsituationen, kan Økonomi- og Indenrigsministeren gøre sanktionen helt eller delvist individuel 
afhængigt af den enkelte kommunes budgetadfærd.  
 
I regnskabssituationen må kommunernes samlede regnskaber ikke overskride de aftalte serviceudgifter. 
Hvis der sker en overskridelse, vil sanktionen ske som en kombination af individuelle og kollektive 
nedsættelser. 40 procent af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en 
generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 procent vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som 
har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte 
kommunes budgetoverskridelse. Den individuelle og kollektive sanktion vil blive afregnet i de sidste tre 
måneder året efter, det vil sige samtidigt med midtvejsreguleringen. 
 
Jf. budgetopfølgningerne i 2013, og nedenstående, overskrider Silkeborg Kommunes regnskab 2013 på 
serviceudgifterne ikke budget 2013. Ligeledes forventes regnskab 2013 på landsplan samlet set at ligge 
under sanktionsniveau for serviceudgifterne. Derfor forventes der ikke sanktion på regnskab 2013. 
 
Anlægsudgifter 

Fra budgettet for 2013 blev indført et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og 
supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende 
anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Hvis anlægsbudgetterne overskrider niveauet i aftalen mellem KL og 
Regeringen nedsættes bloktilskuddet med op til 1 mia. kr. Nedsættelsen sker kollektivt i forhold til den 
enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal og afregnes året efter budgetåret. For 2014 var der 
ikke fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne. 
 

Skatteudskrivning  

Forudsætningen for skattesanktionsloven er, at skatten for kommunerne under ét skal holdes i ro, 
medmindre andet er aftalt. Loven indebærer, at kommunerne straffes både individuelt og kollektivt ved en 
skattestigning udover det aftalte, hvis der sker forhøjelser i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen 
eller for udskrivning af dækningsafgift på erhvervsejendomme. 
 
Ved skattestigninger udover det aftalte, vil sanktionen i det første år blive fordelt således, at de 
skatteforhøjende kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til 75 procent af deres skatteforhøjelse, 
mens de resterende 25 procent af forhøjelsen trækkes kollektivt i samtlige kommuners tilskud. I år 1 og 2 
efter budgetåret er fordelingen 50/50 mellem den individuelle og kollektive straf, og i det tredje år efter 
budgetåret er der 25 procent individuel straf og 75 procent kollektiv straf. Herefter er det ren kollektiv straf 
- alle kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til hele skatteforhøjelsen. Hvis kommunen i et 
efterfølgende år sænker skatten, reduceres reduktionen i bloktilskuddet tilsvarende. I forbindelse med 
budgetlægningen gælder at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte 
skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. 

I ’Aftale om kommunernes økonomi for 2014’ mellem regeringen og KL var der aftalt mulighed for at 
kommuner kunne hæve skatterne indenfor en fastlagt ramme. På nuværende tidspunkt vides det ikke om 
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der i den kommende økonomiaftale vil være tilsvarende muligheder, men herunder er beskrevet hvorledes 
ordningen fungerede i forhold til budget 2014 

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2014 var der afsat en ramme på 250 mio. kr. til at hæve 
skatten. Ordningen indebar at kommunerne kunne søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for 
en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2014. De kommuner, 
der på forhånd har fået en andel af rammen til skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i 
overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel sanktion.  

Ligeledes i forbindelse med budgetlægningen af budget 2014 blev der givet tilskud til at sænke skatten i 
2014 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til at nogle kommuner kunne hæve skatten i 
2014 inden for en samlet uændret kommuneskat, var der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 
2014. Tilskudsrammen var på 187,5 mio. kr. i 2014, 125 mio. kr. i 2015 og 2016 og på 62,5 mio. kr. i 2017. 
Tilskuddet var på 75 procent af indtægtstabet i 2014, 50 procent i 2015 og 2016 og 25 procent i 2017. 
Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Tilskuddet beregnes med 
udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser for mere end 250 
mio.kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. 
Indtægtstabet for den enkelte kommune opgøres som den samlede indtægtsændring for kommunen som 
følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af 
dækningsafgift på erhvervsejendomme.   

Implementering af folkeskolereform  

Budget 2015 bliver det første år hvor folkeskolereformen skal indarbejdes med helårlig effekt. Der foreligger 
i 2014 fortsat et stort stykke arbejde med at forberede implementeringen af folkeskolereformen i Silkeborg 
kommunes skoler. Folkeskolereformen lægger op til betydelige ændringer i, hvorledes den enkelte skole 
løser sin opgave. Formålet med reformen er, at alle elever skal lære så meget de kan, den negative sociale 
arv skal brydes, eleverne skal trives og skolen skal respekteres og mødes med tillid.  
 
Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune har indgået ’Silkeborgaftalen’ med henblik på, at skolerne 
kan fokusere på, hvordan en bedre folkeskole skabes og alle elever bliver så dygtige, som de kan.  
 

Moderniseringsaftale  

I ’Aftale om kommunernes økonomi for 2013’ aftalte regeringen og KL med ’moderniseringsaftalen’, at 
frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 1 1/2 mia. kr. frem til 2014. De frigjorte ressourcer kan 
anvendes til bedre borgernær service i kommunerne. Moderniseringsaftalen indebærer, at regeringen og 
kommunerne hver gennemfører tiltag svarende til i alt 750 mio. kr. i 2014. Regeringen og KL aftalte 
samtidig at følge systematisk op på initiativerne og drøfte en eventuel forlængelse af moderniseringsaftalen i 
forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2015. 
 

Beskæftigelsesområdet 

I ’Aftale om kommunernes økonomi for 2014’ mellem regeringen og KL er beskæftigelsesområdet et centralt 
fokusområde, idet kommunerne har en stor opgave i de kommunale jobcentre i forhold til at sikre høj 
beskæftigelse og i forhold til at realisere de store reformer af førtidspension, fleksjob samt kontanthjælp. 
 
Kommunernes implementering er afgørende for at realisere reformernes målsætninger, hvorfor der i 
forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2015 vil blive gjort status for implementeringen af reformerne. 
Regeringen og KL er enige om, at der er brug for et styrket lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen, 
som bl.a. omfatter klare politiske værdier, mål og prioriteringer for indsatsen, en konkret strategi samt 
opfølgning på udviklingen. 
 
I økonomiaftalen fremgår det, at regeringen i løbet af 2014 vil fremlægge et forslag til et nyt 
refusionssystem, der bygger på princippet om ens satser på tværs af ydelser som falder over tid. I aftalen 
fremgår det, at der skal foretages en vurdering af de byrdefordelingsmæssige virkninger. 



 
 

 

 

Side 5 

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til en reform af den aktive 
beskæftigelsesindsats. Formålet er at skabe en beskæftigelsesindsats, som er jobnær og tager 
udgangspunkt i den enkelte ledige. Udvalget fremsender primo 2014 et udkast til høring hos en partsgruppe 
sammensat af arbejdsmarkedets parter. Udvalgets endelige anbefalinger forventes at danne baggrund for 
regeringens udspil til en ny beskæftigelsesindsats. 
 

 

2) Det økonomiske udgangspunkt for udarbejdelse af Budget 2015  
I det følgende er der først redegjort for status for Silkeborg Kommunes økonomi ultimo 2013 og derefter for 
forventningerne til Silkeborg Kommunes økonomi i 2014.  
 

2.1) Status for Silkeborg Kommunes økonomi ultimo 2013 

 

I det følgende præsenteres regnskabet for 2013.  

 

Serviceudgifter 

Præsentationen af regnskabsresultatet på serviceudgiftsområdet tager udgangspunkt i afvigelsen mellem 

korrigeret budget 2013 og regnskab 2013, idet korrigeret budget viser den reelle forbrugsmulighed i året 

(svarede til det vedtagne budget samt årets ændringer, primært overførte mer- eller mindreforbrug fra 

tidligere år og opgaveændringer). Præsentationen er udarbejdet i henhold til udvalgsstrukturen, som den 

var i 2013. 
 
Tabel 2: Regnskab 2013 serviceudgifter 

Serviceudgifter (mio. kr.)       

Budget 
2013 

Korrigeret 
budget 2013 

Regnskab 
2013 

Afvigelse 
budget 2013 

Afvigelse 
korrigeret 
budget 2013 

A B C D = A - C E = B - C 

3.415,8 3.405,1 3.265,5 150,3 139,6 

 

I forhold til korrigeret budget 2013 er der regnskabsmæssigt en afvigelse på 139,6 mio. kr., jf. ovenstående 

tabel 2. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med, at der fra 2012 blev overført 109,5 mio. kr. til budget 

2013 på serviceudgiftsområdet.  

 
• På Økonomiudvalgets område skyldes mindreforbruget på 58,1 mio. kr. blandt andet opsamling af 

midler til imødegåelse af arbejdsskader på 22,7 mio.kr. Mindreforbrug  excl. opsamling til 
arbejdsskader udgør 45,4 mio.kr. Dette mindreforbrug kan henføres dels til mer-/mindreforbrug i de 
enkelte afdelinger/stabe dels til en række aktiviteter, der har tværgående karakter som 
eksempelvis: turisme, erhverv, nærdemokrati, rotationskurser, arbejdsmiljøindsats, innovation og 
digitalisering, elevuddannelser m.v. Hertil kommer medarbejderordninger, der er en ”hvile i sig selv 
ordning”, som på grund af ændrede forudsætninger har givet et overskud, der vil blive afviklet i 
2014.  Dertil kommer, at der som følge af ikke-godkendt overtagelsesprøve er tilbageholdt betaling 
til systemleverandør. På kommunale ejendomme er regnskabsresultatet et merforbrug på 4,8 mio. 
kr. 
 
Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skal ses i forhold til, at der er sket budgetoverførsel 
fra 2012 til 2013 på 25,5 mio. kr. 
 

• På Vej- og Trafikudvalgets område skyldes mindreforbruget på 16,6 mio. kr., primært et 
mindreforbrug på bevilling 24 Kollektiv trafik på 4,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. 
på bevilling 28 Entreprenøropgaver. Entreprenørgården har, jf. budgetforudsætningerne, en 
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overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes som en passende økonomisk buffer 
(”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede 
overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres til kunderne i forhold til omsætningen for 
det sidst afsluttede regnskabsår. Der ventes på den baggrund overført 5,3 mio. kr. til kunderne. 
 

• På Børn- og Ungeudvalget skyldes mindreforbruget på 43,9 mio. kr. primært et mindreforbrug på 
bevilling 41 Skoler og på bevilling 43 Børn og Familie på hhv. 28,9 mio. kr. og 12 mio. kr. På 
skoleområdet skyldes mindreforbruget bla. lockouten på skoleområdet i 2013. Det er forudsat, at 
7/12 af de sparede midler skal overføres til budget 2014. Mindreforbruget skal ses i forhold til, at 
der på bevilling 41 Skoler blev overført 22,3 mio. kr. og på bevilling 43 Børn og Familie 14,4 mio. kr 
fra 2012 til 2013. 
 

• På Socialudvalgets område skyldes mindreforbruget på 14,1 mio. kr. primært mindreforbrug på 
bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center og bevilling 55 Handicap med hhv. mindreforbrug på 6,9 mio. 
kr. og 5,3 mio. kr. 
 

• På Ældre- og Sundhedsudvalget er mindreforbruget på 1,6 mio. kr. sammensat af mindreforbrug på 
bevillig 71 Sundhed og bevilling 78 Fritvalgsområdet med mindreforbrug på hhv. 3,1 mio. kr. og 5,2 
mio. kr. og merforbrug på bevilling 73 Ældreområdet på 6,7 mio. kr.   

 
Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der blev overført 15,7 mio. kr. fra 2012 til 2013 på 
bevilling 73 Ældreområdet,  4,1 mio .kr. på bevilling 71 Sundhed og 5,4 mio. kr. til bevilling 78 
Fritvalgsområdet. 

 

 

Vurdering af budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget 2013. 
Budget 2013, det oprindeligt vedtagne budget, er et udtryk for hvilke ressourcer der efter politisk beslutning 
er afsat til levering af den vedtagne service i 2013.  Når regnskabet holdes op mod det oprindelige budget, 
og der er taget højde for konsolidering af kasse, finansieringstilskud samt opsamling til imødegåelse af 
arbejdsskader resterer der et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30 mio.kr., hvilket udgør ca. 0,9% i 
forhold til budgettet. En del af mindreforbruget, op til 10 mio.kr. (5/12 af 24 mio.kr.), skal ses i 
sammenhæng med mindreforbrug i forbindelse med lockouten på skoleområdet.  

 
Øvrige driftsudgifter  

Mer-/mindreforbrug overføres ikke mellem årene, når der er tale om overførselsudgifter (til borgere der får 
overførselsindkomst). Det samme gælder i udgangspunktet driftsudgifter til  ældreboliger, refusioner på 
dyre enkeltsager samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. 
 
I nedenstående tabel 3 er det forventede resultat i forhold til henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret 
budget anført: 
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Tabel 3 Forventet regnskab 2013 øvrige driftsudgifter 

Øvrige driftsudgifter (mio. kr.)         

  

Budget 
2013 

Korrigeret 
budget 2013 

Regnskab 
2013 

Afvigelse 
budget 2013 

Afvigelse 
korrigeret 
budget 2013 

  A B C D = A - C E = B - C 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af 
sundhedsudgifterne 302,0 302,0 299,1 2,9 2,9 

Refusioner på dyre 
enkeltsager -16,6 -16,6 -23,2 6,6 6,6 

Ældreboliger -9,0 -9,0 -11,8 2,8 2,8 

Affaldshåndtering     1,9 -1,9 -1,9 

Overførselsudgifter 938,0 906,7 916,2 21,8 -9,5 

Udgifter til forsikrede 
ledige 231,6 189,3 202,4 29,1 -13,1 
 

Forsikrede ledige 

Regnskabet for 2013 udgør 202,4 mio. kr. hvilket er godt 14 mio. under det korrigerede 
beskæftigelsestilskud for 2013 på 215,6 mio. kr. 
 
Der kan forventes en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i 2014 for regnskabsåret 2013. Det endelige 
beløb bliver udmeldt juni 2014 og størrelsen vil være afhængig af udviklingen i beskæftigelsen samt 
regnskabsresultatet for kommunerne under et i Beskæftigelsesregion Midtjylland samt Silkeborg Kommunes 
udvikling i forhold hertil.  

 

Overførsler i øvrigt 

Merudgiften for de samlede overførselsudgifter på knap 10 mio. kr. er primært sammensat af merudgifter til 

pensioner på 17 mio. kr. samt mindreudgifter til kontanthjælp på 5,9 mio.kr. og boligstøtte på 1,1 mio. kr. 

Merudgiften til pensioner er en følge af en ændring i afregningsmetoden i forbindelse med overgangen til 

Udbetaling Danmark. 

 

 

Anlæg 

Forventet regnskab på anlægsområdet fremgår af nedenstående tabel 4.  

 

Tabel 4 Forventet regnskab 2013 anlæg  
Anlægsudgifter (mio. kr.) 
      

Budget 
2013 

Korrigeret 
budget 2013 

Regnskab 
2013 

Afvigelse 
budget 
2013 

Afvigelse 
korrigeret 
budget 
2013 

A B C D = A - C E = B - C 

199,5 379,5 280,4 -81,0 99,1 

  

Regnskabet på netto 280,4 mio.kr. består af bruttoudgifter på 304 mio. kr og indtægter på 24 mio. kr. 
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I forhold til det korrigerede budget er der på anlægssiden netto forbrugt 99 mio. kr. mindre end 

budgetteret. Størrelsen af overførsler for 2013 til 2014 er aktuelt under afklaring, idet der i perioden januar 

til marts 2014 aflægges anlægsregnskaber for regnskabsåret 2013. Det forventes, at der søges om en 

overførsel i størrelsesordenen 90 mio. kr. af frigivne, men ikke forbrugte, rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.  

 

På Byrådets møde i december 2013 blev overførsel af ikke frigivne anlægsmidler på ca. 115 mio.kr. 

godkendt. Der forventes således overført ca. 205 mio.kr. til 20131 

 
 
2.2) Forventninger til Silkeborg Kommunes økonomi i 2014 

Nedenstående tabel 5 viser regnskab 2012, forventet regnskab 2013 og budget 2014.  

 

Tabel 5 Regnskab 2012 og forventet 2013 samt budget 2014 (2014-priser) 

Mio. kr.(2014 priser) 
Regnskab 

2012 

Forventet 
regnskab 

2013 
Budget 2014 

Serviceudgifter (efter 2013/2014 
definition) 3.252,9 3.308,0 3.410,2 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af 
sundhedsudgifterne 295,9 303,0 307,9 

Refusioner på dyre 
enkeltsager -21,3 -23,5 -16,2 

Ældreboliger -12,1 -11,9 -10,1 

Affaldshåndtering -0,9 2,0 0 

Overførselsudgifter 878,6 928,1 990,6 

Udgifter til forsikrede ledige 228,8 205,1 202,0 

Regnskab i alt  4.622,0 4.710,7 4.884,5 
 

Forskellen på serviceudgifterne mellem regnskab 2013 og budget 2014 er på 102 mio. og kan delvis 

forklares med nedenstående poster, der er indarbejdet i budget 2014: 

 

Der i budget 2014  under serviceudgifter indarbejdet 50 mio.kr. til konsolidering samt ekstraordinært 

finansieringstilskud på ca. 34 mio. kr. Der er desuden indarbejdet en række mindre budgetudvidelser i 

oplæg til målaftale for budget 2014-2017 herunder tildeling til folkeskolen som følge af folkeskolereformen, 

midler til at styrke kommunernes forbyggende og sundhedsfremmende indsats (fra økonomiaftalen mellem 

KL og Regeringen) og business-cases mellem overførsels- og serviceudgifter. I modsat retning trækker 1 

procent effektivisering af serviceudgifterne i budget 2014 samt effektiviseringer på befordringsområdet.  

 

I regnskab 2013 er opsamlet beløb til imødegåelse af arbejdsskader. Desuden bidrager mindreforbruget i 

regnskab 2013, i forhold til oprindeligt budget 2013, til forskellen mellem regnskab 2013 og budget 2014. 

                                                

 
1 Heraf udgør køb/salg ca. 32 mio.kr. 
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Der forventes jf. risikoanalysen af budget 2014 samlet budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 

indeværende år. Dog forventes der på bevilling 73 Ældreområdet et merforbrug på 12 mio. kr. i forhold til 

oprindeligt budget 2014. Ældre og Handicapudvalget gennemfører korrigerende handlinger i 2014 og får 

månedlige opfølgninger på ældreområdets forventede regnskaber. 

 
3) Særlige fokuspunkter i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 
I det følgende afsnit er der redegjort for særlige fokuspunkter i forbindelse med udarbejdelse af Budget 
2015. Fokuspunkterne er i relation til likviditet, demografi, kontanthjælpsreform, forsikrede ledige og 
sygedagpengereform. 
 

Likviditet  

I nedenstående diagram A er sammensætningen af Silkeborg Kommunes likvidtet ultimo 2013 indikativt 
illustreret.  
 
Opgørelsen af likviditeten er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes gennemsnitlige likviditet i 
december måned 2013. Den gennemsnitlige likviditet var her på ca. 595 mio. kr.  
 
Det fremgår af diagrammet, at hvis kommunens forbrug i 2013 havde svaret til forbrugsmuligheden 
(=korrigeret budget), ville kommunens gennemsnitlige likviditet i december måned 2013 have været på ca. 
175 mio. kr.  
 
I 2014 er der budgetteret med konsolidering af kommunens likviditet med 50 mio. kr. jf. Byrådets finansielle 
mål i budget 2014. 
 
Diagram A Overordnet sammensætning af Silkeborg Kommunes likviditet ultimo 2013 

 
*) Det bemærkes, at likviditen selvom den her er set over en måned reelt vil være meget følsom i forhold til valg af 
periodisering.  
 
I 2013 har kommunen haft udsving i dag-til-dag likviditeten på op til 664 mio. kr. (fra ca. 220 mio. kr. til ca. 
884 mio. kr.), jf. nedenstående diagram B. Udsvingene skal blandt ses i sammenhæng med tidspunkt for 
lønudbetalinger mv. 
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Diagram B. Silkeborg Kommunes likvidtet pr. dag 2013 

 
 
 
Demografi 

Af nedenstående tabel 6 og 7 fremgår det, at væksten i befolkningstallet i Silkeborg Kommune i 2013 var på 
0,32 procent mod en vækst på landsplan på 0,44 procent. 
 
Tabel 6 Silkeborg Kommune udvikling i aldersgrupper fra 1/1 til 1/1, 2009-2014 

Aldersgrp. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Udvikling 

2009 til 2014 (pct.) 

0-2-årige 3.477 3.397 3.300 3.180 2.965 2.865 -17,60% 
3-5-årige 3.585 3.605 3.627 3.585 3.517 3.426 -4,44% 
6-16-årige 13.286 13.377 13.400 13.423 13.460 13.506 1,66% 
17-24-årige 7.641 7.866 8.003 8.157 8.313 8.315 8,82% 
25-64-årige 47.013 46.755 46.570 46.413 45.827 45.770 -2,64% 
65-79-årige 9.727 10.168 10.663 11.176 11.831 12.277 26,22% 
80+-årige 3.287 3.313 3.350 3.394 3.433 3.474 5,69% 
Alle 88.016 88.481 88.913 89.328 89.346 89.633 1,84% 

Vækst 
mellem 
årene 

  0,53% 0,49% 0,47% 0,02% 0,32%   

Kilde: Danmarks Statistik.  
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Tabel 7 Hele landet udvikling i aldersgrupper fra 1/1 til 1/1, 2009-2014 

Aldersgrp. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Udvikling 

2009 til 2014 (pct.) 

0-2-årige 196.256 194.360 193.639 187.316 182.386 174.928 -10,87% 
3-5-årige 196.115 197.253 197.388 198.393 196.213 195.596 -0,26% 
6-16-årige 756.791 752.733 749.390 743.376 738.868 736.393 -2,70% 
17-24-årige 517.546 534.435 548.595 563.973 577.978 586.773 13,38% 
25-64-årige 2.969.247 2.953.098 2.937.835 2.919.374 2.907.382 2.906.811 -2,10% 
65-79-årige 648.640 675.349 705.276 737.721 767.118 791.843 22,08% 
80+-årige 226.856 227.510 228.505 230.363 232.683 234.891 3,54% 

Alle 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 5.602.628 5.627.235 2,10% 

Vækst 
mellem 
årene 

  0,42% 0,47% 0,36% 0,40% 0,44%   

Kilde: Danmarks Statistik.  

 

Det skal hertil bemærkes, at 54 kommuner i 2013 har haft en netto befolkningsvækst, hvoraf Silkeborg 
Kommune er den kommune, der har haft den 39. største befolkningsvækst.  
 
Det fremgår videre af tabellerne, at antallet af 0-2 årige i Silkeborg Kommune i perioden 2009 til 2014 er 
faldet med 17,6 procent i Silkeborg Kommune mod et fald i samme aldersgruppe på landsplan på 10,87 
procent. Ligesom at det fremgår, at antallet af 65-79-årige i Silkeborg Kommune i perioden 2009 til 2014 er 
steget med 26,22 procent mod en stigning i samme aldersgruppe på landsplan på 22,08 procent. 
 
I nedenstående tabel 8 fremgår Silkeborg Kommunes forventede befolkningsudvikling i perioden 2014-2020 
på baggrund af Silkeborg Kommunes befolkningsprognose 2014-2027 (udarbejdelsen af prognosen er 
afsluttet den 19. februar 2014 og prognosen forudsætter, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på kommende 
møde godkender det anvendte boligprogram). 
 
Det fremgår heraf, at Silkeborg Kommunes fra 2014 til 2020 forventes at få en samlet vækst i 
befolkningstallet på 3,33 procent. Det fremgår endvidere, at Silkeborg Kommune i perioden forventes at få 
et fald i 3-5 årige på 11,27 procent og en vækst i antallet af 60-79 årige på 12,33 procent og af 80+ årige 
på 21,25 procent.  
 
Tabel 8 Silkeborg Kommunes forventede befolkningsudvikling 2014-2020 

Aldersgrp. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Udvikling                  

2014 - 2020 (pct) 

0-2 år 2.865 2.796 2.814 2.807 2.811 2.829 2.858 -0,24% 
3-5 år 3.426 3.315 3.143 3.062 3.014 3.041 3.040 -11,27% 
6-16 år 13.506 13.536 13.541 13.571 13.522 13.437 13.341 -1,22% 
17-24 år 8.315 8.367 8.408 8.445 8.525 8.547 8.593 3,34% 
25-39 år 14.654 14.431 14.244 14.151 14.119 14.119 14.212 -3,02% 
40-59 år 25.457 25.586 25.817 25.892 25.981 26.134 26.219 2,99% 
60-79 år 17.934 18.326 18.708 19.159 19.532 19.839 20.145 12,33% 
80+ 3.474 3.593 3.686 3.797 3.937 4.077 4.212 21,25% 

Alle 89.631 89.949 90.362 90.884 91.441 92.022 92.620 3,33% 

Vækst 
mellem 
årene 

0,31% 0,36% 0,46% 0,58% 0,61% 0,64% 0,65%   

Kilde: Silkeborg Kommunes befolkningsprognose 2014-2027 (under forudsætning af Økonomi- og 
Erhvervsudvalgets godkendelse af boligprogrammet)  
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Kontanthjælpsreform 

Folketinget har i 2013 vedtaget en gennemgribende reform af kontanthjælpssystemet med virkning fra  
januar 2014.  
 
Målet med reformen er, at kontanthjælpssystemet tager udgangspunkt i, at unge skal i uddannelse, at 
ressourcestærke mennesker mødes med klare krav og forventninger, og at udsatte mennesker ikke må 
opgives, således at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet og dermed nedbringe det store 
antal personer, der modtager kontanthjælp. 
 
Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en uddannelse. I stedet indføres 
en ny ydelse til de unge, som kaldes uddannelseshjælp. Alle unge bliver omfattet af krav om uddannelse og 
målet er, at unge skal tage uddannelse på ordinære vilkår. De udsatte borgere – fremover aktivitetsparate – 
skal have en mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats, baseret på en tidlig og grundig afklaring af den 
enkeltes udfordringer og behov. 
 
Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen medførte ændringer af Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, 
SU-loven, Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love. 
De økonomiske konsekvenser for kommunerne er endnu ikke færdigforhandlet. 
 

Forsikrede ledige  

1. januar 2014 er en ny ydelse, arbejdsmarkedsydelsen, trådt i kraft og sikrer forsørgelse til alle, der mister 
dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse uanset om de er berettiget til kontanthjælp. 
Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod sommeren 2016. 
 
Afkortningen af dagpengeperioden betyder et forventet fald i antallet af ledige på dagpenge, hvilket betyder, 
at udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet bliver lavere og dermed også beskæftigelsestilskuddet. 
 
Sygedagpengereform 

I december 2013 er der indgået forlig om en reform af sygedagpengesystemet, som giver sygemeldte 
økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. Med reformen af sygedagpengesystemet er 
sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, 
der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. 
Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og 
samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de 
borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De er fremover sikret sygedagpenge 
gennem hele sygdomsforløbet. Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere 
grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes 
ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og 
opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet. Lovforslag forventes fremsat første halvår 2014.  
 
 
Økonomistaben - den 21. februar 2014. 


