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MÅLSÆTNING
 
Målet med økonomisk decentralisering er at 
sikre grundlaget for, at der i Silkeborg  
Kommune kan træffes gode og hurtige be-
slutninger tæt på den enkelte borger. 
 
Med gode beslutninger menes beslutninger, 
der er i overensstemmelse med både de 
generelle målsætninger, der fastlægges af 
Byrådet, og de lokalprægede målsætninger, 
som fastlægges i et samarbejde mellem 
institutioner og brugere i lokalområderne. 
 
Med hurtige beslutninger menes beslutnin-
ger, der kan træffes enten umiddelbart i 
tilknytning til at problemet opstår, eller som 
er led i en proces fastlagt af brugere og 
ansatte omkring aktiviteten. 
 
Tæt på den enkelte borger vil sige, at be-
slutninger primært træffes af brugere 
og/eller ledere og ansatte, der er beskæfti-
get med den konkrete aktivitet. Beslutnin-
gerne kan dog også træffes af andre, hvor 
det er underforstået, at definitionen om-
kring gode beslutninger er opfyldt. 
 
Byrådets overordnede målsætninger med 
økonomisk decentralisering er herudover: 
 

at integrere den faglige kompetence og 
det økonomiske ansvar 

at øge motivationen hos ledere, medar-
bejdere og bestyrelse 

at styrke den enkelte institutions selv-
forvaltning 

at sikre en brugerorienteret drift og ud-
vikling 

at øge den organisatoriske og økonomi-
ske fleksibilitet 

at forbedre ressourceudnyttelsen 
 
Byrådet anerkender og accepterer, at der 
som følge af decentraliseringen kan opstå 
forskelle de enkelte institutioner imellem. 
 
 
 
 
 

RETNINGSLINIER
 
Serviceudgifter har som udgangspunkt net-
tooverførselsadgang mellem budgetår. 
For afdelinger og stabe på bevilling 14 Cen-
tralfunktioner kan der dog ikke automatisk 
ske overførsel på konti, der alene admini-
streres af afdelingen/staben som f.eks. af-
sætning til revision, arbejdsskadeområdet, 
gebyrindtægter mv. 
 
Reglerne for økonomisk decentralisering er 
gældende for alle kommunale institutioner. 

 
Reglerne skal ses i sammenhæng med af-
snittet om ”Bevillingsregler”. 
 
Der er udarbejdet en oversigt over hvilke 
institutioner (og øvrige områder), der er 
omfattet af reglerne for økonomisk decen-
tralisering. Ændringer vil en gang årligt bli-
ve forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.   
 
Der er ikke adgang til automatisk overførsel 
for andre typer af driftsudgifter og driftsind-
tægter, som overførselsudgifter, udgifter til 
forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfi-
nansiering, ældreboliger og indtægter fra 
den centrale refusionsordning.  
 
1. Overordnede bestemmelser
Grundlaget for den økonomiske decentrali-
sering er gældende lovgivning, Social- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler samt 
de fastsatte mål og standarder besluttet af 
Byrådet og øvrige bindende forskrifter, her-
under det til enhver tid gældende budget 
med dertil hørende bemærkninger. 
 
Institutionen må ikke gennem salg forringe 
institutionens aktiver uden forudgående 
godkendelse af fagudvalget. Der må ikke 
flyttes eller fjernes værdier fra institutio-
nen. Her tænkes ikke på salg af forældede 
effekter af ubetydelig værdi. 
 
2. Budget

2.1 Generelt
Institutionen tildeles årligt et nettobudget. 
 
Lederen har i samarbejde med medarbej-
derne og eventuel bestyrelse fuld dispositi-
onsret over budgettet. 
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Institutionslederne er ansvarlige for at 
overholde institutionens samlede budget - 
målt i kroner. I princippet er det helt op til 
arbejdsstedet, hvordan arbejdet tilrette-
lægges. Det vigtigste er, at de opstillede 
mål opnås indenfor det tildelte budget. 
Hver måned skal alle budgetansvarli-
ge/institutionsledere gennemføre et ledel-
sestilsyn, der har til formål at sikre institu-
tionernes overholdelse af budgettet. 
 
Budgettet indeholder som hovedprincip alle 
institutionens driftsudgifter og driftsindtæg-
ter. 
 
Udenfor budgettet er udgifter og indtægter 
som ikke objektivt eller hensigtsmæssigt 
kan budgetteres på det enkelte omkost-
ningssted. Denne type udgifter og indtæg-
ter, der begrænses mest muligt, benævnes 
centrale puljer. Afgørelse herom træffes af 
afdelingen. 
 
2.2. Bindinger og friheder
De indtægter, der indgår i regnskabet skal 
have en naturlig tilknytning til områdets 
ordinære virke. 

Ekstraordinære indtægter skal være i over-
ensstemmelse med institutionens ordinære 
formål og drift. 
 
Dispositioner, der medfører fremtidige mer-
udgifter samt iværksættelse af væsentlige 
nye aktiviteter skal afholdes indenfor insti-
tutionens budget. Væsentlige nye aktivite-
ter skal endvidere godkendes i det respek-
tive fagudvalg. 
 
Modtages tilskud eller sponsorater skal fag-
udvalget orienteres.  
 
Der er frihed til at anvende budgettet uden 
hensyn til, på hvilken konkret konto bud-
getbeløbene står. 
 
Er der en godkendt normeringsaftale eller 
andre lignende aftaler for institutionen, skal 
disse altid overholdes. 
 
De kommunale budget- og regnskabsregler, 
momsregler, kommunens personalepolitik, 
indkøbspolitik samt andre godkendte regler 
og politikker skal overholdes. 
 

3. Budgetkorrektioner 
Alle aktivitetsområder kan være omfattet af 
op- eller nedreguleringer ved den årlige 
budgetlægning og i forbindelse med budge-
topfølgningerne i løbet af året. 
Det gælder i den forbindelse, at samtlige 
enheder indenfor samme fagområde som 
udgangspunkt behandles ens, medmindre 
særlige forhold tilsiger andet. Forud for 
eventuelle justeringer informeres de re-
spektive institutioner. 
 
4. Tillægsbevillinger
Udgangspunktet er, at der ikke ydes til-
lægsbevillinger. Undtagelser er alene i til-
fælde, hvor budgetforudsætningerne er 
væsentligt ændret. Bestemmelsen er tosi-
det og kan således være både negativ og 
positiv. 
 
Byrådet kan som hovedprincip ikke gøre 
indgreb i en eventuel foretaget opsparing i 
forbindelse med finansiering af omtalte til-
lægsbevillinger. 
 
5. Overførsel af over- eller underskud
Det er tilladt at overføre ikke forbrugte 
midler eller forlods bruge af kommende års 
budget efter at budgettet er vedtaget.  
 
Overførslerne opgøres i forbindelse med 
regnskabsafslutningen. Efter udløbet af den 
regnskabsmæssige supplementsperiode 
opgøres regnskabet for institutionen.  
 
Overførsel af over- eller underskud kan ud-
gøre +/- 5 % af oprindeligt budget, og med 
en bagatelgrænse på kr. 1.000. Underskud 
på mere end 5 % accepteres ikke og drifts-
afdelingerne vil derfor have til ansvar at 
udarbejde en afdragsordning med instituti-
onen. 
 
Et evt. merforbrug skal afvikles inden for 3 
år.  
 
Ikke forbrugt budget defineres i det enkelte 
år således: Overførsel = oprindeligt budget 
+ overførsel fra tidligere år (positiv eller 
negativ) + årets øvrige tillægsbevillinger 
(positiv eller negativ) - årets forbrug. 
 
Afdelingen udarbejder hvert år et regnskab 
for den enkelte institution, hvor forbrug 
sammenholdes mod korrigeret budget. En 
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samlet oversigt over samtlige områder med 
økonomisk decentralisering udarbejdes til 
forelæggelse i fagudvalget. 
 
Økonomistaben udarbejder efterfølgende en 
samlet overførselssag til forelæggelse for 
Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd med 
henblik på godkendelse af overførselsbelø-
bene til efterfølgende regnskabsår. 
 
 
Hvis der centralt er aftalt andre grænser, 
skal disse efterleves (eksempelvis Ramme-
aftale på det specialiserede socialområde). 

Hvis der ønskes en udvidelse af overfør-
selsgrænsen som et led i en speciel flerårig 
prioritering skal dette godkendes i Økono-
mistaben samt i vedkommende afdeling. 
Samtidig skal afviklingsperioden aftales. 
 
6. Anvendelse af opsparede midler
Institutionen kan frit disponere over opspa-
rede midler uden hensyntagen til på hvilke 
konti opsparingen er sket. 
 
I tilfælde hvor en institution af over-
skud/opsparing foretager dispositioner, som 
medfører fremtidige øgede driftsomkostnin-
ger, skal sådanne afholdes indenfor institu-
tionens budgetramme. 
 
7. Investeringer/besparelser
Foretager institutionen investeringer med 
henblik på efterfølgende besparelser så som 
udskiftninger, renoveringer eller lignende af 
f.eks. de tekniske anlæg, og der derved 
opnås en fremtidig årlig driftsbesparelse, vil 
besparelsen i alle tilfælde ubeskåret tilfalde 
institutionen. 
 
I tilfælde hvor der foretages investeringer 
med sigte på fremtidige lavere driftsom-
kostninger på institutionen finansieret med 
beløb udenfor institutionens budgetramme 
foretages samtidigt med investeringen en 
korrektion af institutionens budgetramme 
svarende til den forventede besparelse. 
Korrektion foretages i dialog med den på-
gældende institutionsleder. 
Sådanne investeringer og efterfølgende 
besparelser skal ske i samarbejde med 
økonomistaben. 
 
 

8. Administration og samarbejde
Den enkelte institutionsleder er budgetan-
svarlig og tillægges samtidigt administrati-
ve forpligtelser i henhold til bl.a. kommu-
nens økonomistyringsprincipper.  
 
Institutionens anvendelse af budgetrammen 
og eventuelle alternative indtægter og op-
sparede midler skal ske i overensstemmelse 
med gældende regler vedrørende formelt 
nedsatte bestyrelser, råd og samarbejdsud-
valg. 
 
Ved anskaffelser og varekøb er institutionen 
forpligtet til at bruge leverandører, som 
kommunen har indgået obligatoriske ind-
købsaftaler med. E-handel via kommunens 
indkøbssystem skal anvendes ved alle de 
indkøb, hvor det er muligt. 
 
9. Lån, leje og leasing
 
9.1 Lån
Der må ikke optages lån 
 
9.2 Leje og leasing
Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler 
medmindre kommunen kan opnå en klar 
fordel heraf. 
 
Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler om 
vedvarende benyttelse af ejendomme, loka-
ler m.v., hvis etablering kan sidestilles med 
en anlægsopgave. 
Kun leasing af driftsudstyr er tilladt. 
 
Indgåelse af leje-/leasingaftaler forudsæt-
tes aftalt med afdelings-/stabschefen. 
 
Forinden indgåelse af leasingaftaler skal der 
indhentes en udtalelse fra Økonomistaben 
(Analyse & Udvikling hhv. Regnskabs- og 
Rådgivningscenteret). 
 
Ved indgåelse af leasingaftaler pålægges 
enheden/kommunen en økonomisk forplig-
telse i en periode fremover. For at begræn-
se denne forpligtelse/binding, som den en-
kelte enhed kan påføre sig selv og kommu-
nen gælder følgende retningslinjer: 
 

Der foretages en grundig vurdering 
af aftalens økonomiske fordelagtig-
hed. Leasing bør kun finde sted, hvis 
der kan sandsynliggø-
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res/dokumenteres en samlet bespa-
relse i forhold til selv at anskaffe på-
gældende driftsudstyr. 

 
Der må ikke indgås leasingaftaler 
alene for at udskyde betalingerne i 
forhold til kontantkøb. Udnyt i stedet 
muligheden for overførselsadgang. 

 
Enhedens samlede årlige leasing-
ydelse må højst udgøre 3 % af en-
hedens driftsramme (inklusiv lea-
singaftaler der er indgået før regler-
nes vedtagelse). 

 
Leasingperioden må generelt ikke 
overstige 4 år. 

 
Kopi af den indgåede aftale (leasing-
kontrakten) sendes til økonomista-
ben af hensyn til korrekt registrering 
i kommunens regnskab. 

 
10. Opfølgning på institutionsaftale
Sidst på året udarbejdes institutionsaftaler 
for det kommende budgetår, og i forbindel-

se med regnskabsafslutning følges op på 
det forgangne års institutionsaftale. Nær-
mere retningslinjer for indhold og opbyg-
ning af denne opfølgning udarbejdes af de 
enkelte afdelinger. 
 
11. Konflikter
Uanset hvor omhyggelige og detaljerede 
regler, der udarbejdes for den økonomiske 
decentralisering, vil der kunne opstå kon-
fliktsituationer, f.eks. ved tolkning af reg-
lerne. 
 
Eventuelt opståede konflikter eller proble-
mer skal primært søges løst på institutio-
nen. De formelle kanaler til løsning af kon-
flikter bruges kun sekundært. 

12. Ikrafttræden
Disse regler træder i kraft i forbindelse med 
Budget 2018. 
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