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1. indledning

• Kommunen forvalter indtægter 
fra skatter og tilskud 

• Skal finansiere kommunal 
service og anlæg

• MEN stramme tøjler mht. 
indtægter og rammer for 
service og anlæg

• KLs rolle











Økonomiaftalen

• Mere end styring på 
økonomiske rammer

• Politiske prioriteringer styres 
på aftaler og puljer

• Ex: demografi, normeringer og 
flere ”varme hænder”

• Men også klima, miljø og 
kommunestruktur







2. Det kommunale budget

• Kommunens budget 
”oversætter” økonomiaftalen

• Tre hovedopgaver:

• 1. Den finansielle opgave

• 2. Den bevillingsmæssige 
opgave

• 3. Den informative opgave



Det kommunale budget



Det kommunale 
(drifts)budget
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Skatter, bloktilskud og udligning 2021

Dækningsafgift af offentlige
ejendomme

Grundskyld

Selskabsskat

Kommunal indkomstskat

Særlige tilskud

Udviklingsbidrag til regionen

Udligning af selskabsskat

Statstilskud

Kommunal udligning





Indtægter

• Begrænset (lokal) indflydelse 
på indtægtssiden

• Snævre rammer for 
skattestigninger

• Udligningsreformen gik vores 
vej





0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Driftsudgifter 2021

Forsyning

Infrastruktur og kollektiv trafik

Miljø og natur

Borgerservice, administration og politisk
organisation

Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati

Handicap og psykiatri (voksne)

Sundhed

Ældre

Overførselsindkomster

Fritid, idræt og kultur

Familier og børn med særlige behov

Børn og unge 6-18 år

Dagtilbud til børn 0-5 år







3. Anlæg 



Anlæg



Anlæg

• Leje eller eje?

• Finansiering 

• Deponering ved leje



Anlæg





4. Finansielle forhold

• Mere om gæld og gældsætning

• Kommunens likviditet 
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Gæld ultimo året 2017-20
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Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 2016 - 2021 (mio. kr.)

Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns.



5. Styring og opfølgning

• Rammen er sat i 
Økonomiaftalen KL/Stat

• Lokale politikker og budget 
(retning)

• Budgetproceduren 
(planlægning)

• Løbende budgetopfølgninger 
(kontrol med udførelsen)













Styring og opfølgning på 
økonomien

• En politisk aftale om målsætninger 
og retning i den ”økonomiske 
politik”

• Gælder i byrådsperioden og 
genbesøges i starten af en ny 
Byrådsperiode

• U1 – gælder til et flertal beslutter 
noget andet



Styring og opfølgning på 
økonomien

• Indskrænkninger i Byrådets prioriteringsrum 
(statslig styring vedr. puljer, lovgivning, 
normeringer etc.) fx:

• takstberegning og normeringer for 
daginstitutioner,

• puljer på ældreområdet,
• regelbinding på bl.a. overførselsområdet,
• niveauet for sociale foranstaltninger 

fastlægges af den social ankestyrelse,
• kommunalmedfinansiering på 

sundhedsområdet osv.



Styring og opfølgning på 
økonomien

• Årshjulet sikre løbende opfølgning

• Budgetproceduren aftales i Byrådet 
ved årets begyndelse

• Løbende Budgetopfølgninger,
– skal sikre at forudsætningerne for 

budgettet overholdes og der ikke  
afholdes udgifter og indtægter uden 
bevilling,

– sker pr. 31/3, 30/6, 30/9,

– følges af et usikkerhedsnotat





Styring og opfølgning på 
økonomien

• Proceduren står på den øko. 
Politik og seneste vedtagne 
budget

• Budgetproceduren sigter mod 
budgetlægningen for det 
følgende år (og overslagsår)







basisbudgettet

• Der udarbejdes et basisbudget, 
der forelægges byrådet i august 
måned.

• Byrådet tager stilling til 
basisbudgettet samt forslag til 
ændringer på budgetseminaret i 
september

• Byrådet beslutter det nye budget 
i oktober



basisbudgettet

• en videreførelse af drifts-budget
i det vedtagne budget for 2021 

• tillagt tekniske korrektioner (fx 
om demografi, reduktioner eller 
udvidelser)

• og udarbejdes i 2022 p/l niveau. 

• Anlæg sættes til 0 kr.



basisbudgettet

• Basisbudgettet bruges til at give 
overblik og sendes i høring hos 
interessenter (MED, lokalråd 
m.fl.)

• Budgetbog 1 er også 
udvidelsesønsker til drift og 
anlæg

• Indgår sammen med høringssvar 
og bemærkninger som afsæt til 
byrådets budgetseminar 
















