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Direktionens budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene 20202022
Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret økonomisk strategi for
Ballerup Kommune 2019-2022, som sikrer en robust økonomi, der kan rumme økonomiske udsving i indtægterne og i udgifterne samt giver Kommunalbestyrelsen
mulighed for i et økonomisk perspektiv at kunne realisere visionerne for Ballerup
Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision 2029. Med nærværende budgetforslag er indarbejdet politisk besluttede driftsudgifter i servicerammen samt direktionens forslag til nødvendige driftsinitiativer, hvor alle pejlemærker i strategien
er opfyldt.
Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye
reviderede skøn over den forventede pris- og lønudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.
Endvidere beror budgetforslaget på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning korrigeret for pris- og lønudviklingen.
På baggrund af den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2017 lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2019 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbudgettet.
Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en
uændret grundskyldspromille på 28,89.
De nye skøn for indtægtssiden og de ændrede forudsætninger er indarbejdet i det
budgetforslag, der nu forligger til første behandling. Budgetforslaget sikrer, at pejlemærkerne i den økonomiske strategi opfyldes, men kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op
imod opfyldelsen af den økonomiske strategi samt overholdelse af loftet på servicerammen.
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Forudsætninger for direktionens budgetforslag
Driftsposterne i budgettet beror på forudsætninger og konsekvenser af første og
anden budgetopfølgning for 2018, hvor den fulde effekt af den demografiske udvikling i kommunen indarbejdes i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver
derved automatisk fuldt kompenseret med midler, svarende til det øgede udgiftsbehov der følger af den løbende demografiske udvikling i Ballerup Kommune.
I budgetforslaget er der indregnet fuld indfasning af spareblokken. Der er altså indlagt den forudsætning, at der fra direktionens forslag til omstillingskatalog skal findes besparelser på 39,4 mio. kr. i 2019, 36,1 mio. kr. i 2020 og 35,5 mio. kr. i
2021 og 2022, for at skabe balance i budgetforslaget.
I budgetforslaget er der under de enkelte udvalg fastholdt de midler, som tidligere
blev givet via særlige statslige tilskud/puljer, og som nu kommer til kommunen via
det samlede bloktilskud. Udvalgenes budgetrammer er altså ikke reduceret med de
statslige midler, som er omlagt fra målrettede tilskud/puljer til det statslige bloktilskud, uagtet at disse midler er frigjort af statslige bindinger og dermed kunne
indgå i den samlede prioritering af kommunens budget.
Indarbejdede ændringer i forhold til anden budgetopfølgning 2018
Budgetforslaget tager udgangspunkt i de korrigerede budgetter ved anden budgetopfølgning for 2018. Derefter er der indarbejdet en række ændringer i direktionens
budgetforslag, der er lagt ind i resultatoversigten under tekniske korrektioner:
Der er indarbejdet udgifter på 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020-2022 til afledt drift til ibrugtagning af allerede besluttede anlægsprojekter, fx Banegårdspladsen, Ballerup Boulevard, pullerter i Centrumgaden mv.
Der er yderligere indlagt et budget på 1,1 mio. kr. i alle årene til afledt årlig drift til
friplads som følge af tilvalg af forældrebetalt frokostordning.
Konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL samt nye centrale skøn over
pris- og lønudviklingen er indarbejdet, hvilket betyder reguleringer af pris- og lønreserven samt af lønpuljerne og indregning af afledt indtægtsvirkning.
Forhandlingsresultatet fra OK-2018 indeholder både en generel lønstigning som
samtlige medarbejdere i kommunen modtager samt nogle specifikke organisationsafhængige lønstigninger. De generelle lønstigninger indgår i pris- og lønfremskrivningen. De organisationsafhængige forhandlingsresultater, svarende til ca. 9,0 mio.
kr. er indarbejdet i budgetforslaget under de tekniske korrektioner.
Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet med DUT på bl.a. arbejdsmarkedsområdet og FGU (Forberedende grunduddannelse). Derudover er der indarbejdet de
økonomiske konsekvenser af øvrig ny lovgivning, herunder Persondataforordningen
og Kvalitetssikringsssystem på dagtilbudsområdet
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Herudover er der indarbejdet budgetforslag til at dække udgifterne på følgende områder:
Voksenhandicap
På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antal borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser
på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret. På den baggrund foreslås der i budget 2019 et investeringsforslag til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.
Center for Social og Sundhed har udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi, og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende
og fleksibel indsats for den enkelte borger. Der skal arbejdes på, at flest mulige
borgere får mulighed for at bo i egen bolig, med den relevante støtte og hjælp, og
det vil ses ved hjemtagning af borger til egen selvstændig bolig, eller til de nye
pladser på botilbuddet på Bybjergvej i 2020, og ved udslusning af borger fra botilbud til en mere selvstændig boform. Der vil være fokus på, hvordan der kan bremses op for de senere års prisstigninger såvel gennem forhandling af priser, som forsøg på at udvikle nye tilbuds -, og samarbejdsformer.
I direktionens budgetforslag er der indarbejdet yderligere 23 mio. kr. i 2019 og
frem.
Fællesskabsmodel
Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere
på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier
får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv:
Færre børn anbringes, og udgifterne på området falder. De falder dog ikke i samme
takt som forudsat. Det skyldes dels stigende priser på institutionerne, dels at børnene har brug for hjemmebaserede indsatser i stedet for anbringelserne, og dels at
der er flere børnesager. Der opdages simpelthen flere børn tidligt. Derfor er der behov for at tilføre midler til investeringscasen i 2019 og frem.
I direktionens budgetforslag er der indarbejdet 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i
2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i 2022.
Specialiseret undervisning
Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede
undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund foreslås det,
at der i 2019 og 2020 afsættes midler til at understøtte en omlægning på det specialiserede område. Der foreslås en ny ressourcetildelingsmodel, som giver skolerne
økonomisk handlerum til at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber, fordi
ambitionen er, at børn modtager støtte så tæt som muligt på deres almene skole,
bopæl, kammerater og de fællesskaber, de er en del af også uden for skolen. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har ydermere foreslået hvordan udgifterne
kan nedbringes ved hjælp af at øge gruppestørrelsen i gruppeordningerne.
I direktionens budgetforslag er der indarbejdet yderligere 6 mio. kr. i 2019 og 3
mio. kr. i 2020.
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FGU
Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de
nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse
(AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).
Kommunerne kompenseres på den måde, at de nye opgaver i forhold til finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb lægges ind i de kommunale budgetter. Det vil afhænge af
målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt kompensationen
dækker behovet. I Ballerup vurderes der at være brug for yderligere tilførsel af
midler.
I direktionens budgetforslag er der indarbejdet 8,5 mio. kr. i 2019, 15,7 mio. kr. i
2020, og 15,5 mio. kr. i 2021 og 2022, hvilket er yderligere 1,5 mio. kr. i 2019 og
3 mio. kr. i 2020-2022 end staten har forudsat.
En del af udgifterne til FGU bliver finansieret igennem Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).
Budgetforslagets resultatoversigt
Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1 bagerst i dette notat.
Resultatoversigten viser, at der i 2019 forventes et overskud på de løbende poster
på 223,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt et bruttoanlægsbudget på 165,7 mio. kr.
Det samlede overskud efter anlæg er på 102,4 mio. kr.
Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer
budgetforslaget i en likviditetsændring på 78,3 mio. kr., så likviditeten ultimo 2019
er på 295,9 mio. kr. Den langfristede gæld forventes at falde med 2,5 mio. kr. i
2019. Således forventes en gæld ultimo 2019 på i alt 590,3 mio. kr.
Ballerup Kommune er i 2019 blevet tildelt en serviceramme på 2.622,2 mio. kr. Der
ligger i budgetforslaget udgifter for 2.621,7 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs.
at servicerammen er fuldt ud udnyttet, og at yderligere udgiftskrævende tiltag og
beslutninger vil kræve tilsvarende modgående budgetreduktioner andre steder i
budgetforslaget.
Budgetforslaget kræver derfor fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg.
Enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske
strategi, hvor der i nærværende forslag er et råderum på ca. 42 mio. kr. i overskud
på løbende poster for budgetperioden samt råderummet på kun 0,5 mio. kr. inden
for servicerammen i 2019.
Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter
Efter indgåelse af den økonomiske aftale mellem regeringen og KL den 7. juni 2018
har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019 samt generelle tilskud og kommunal udlig-
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ning mv. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.
På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata
for 2017 og KLs skøn over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2019 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb.
For en nærmere gennemgang henvises til Økonomibilag nr. 4 om skatter, generelle
tilskud og kommunal udligning.
Anlæg
I budgetforslaget er der alene medtaget allerede politisk besluttede bruttoanlægsudgifter svarende til 165,7 mio. kr. Der er altså ikke indregnet udgifter til nye anlægsprojekter. Direktionen anbefaler, at der i de politiske forhandlinger om budgettet afsættes yderligere anlægsudgifter til investeringer i bygningsvedligehold, byudvikling, ombygning af Parkskolen/Rådhuset i forbindelse med flytningen af Center
for Arbejdsmarked samt til øget kapacitet af plejeboliger. Som følge af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2019 er den samlede anlægsramme for alle landets kommuner i 2019 fastsat til 17,8 mia. kr. i 2019. Ballerup
Kommune har indmeldt et anlægsbehov på 243,7 mio. kr. til KL.
Øget politisk råderum – demografimodeller og omlægning af puljemidler til
bloktilskud
Som det fremgår i afsnittet om forudsætningerne for direktionens budgetforslag for
2019, indebærer den nuværende budgetmetode en stor grad af automatik i fremskrivningen af udvalgenes budgetter, idet der allerede i direktionens forslag (dvs.
inden de politiske forhandlinger) henholdsvis tilføres midler til demografi og fastholdes midler fra bloktilskuddet som tidligere er bevilget via særskilte statslige puljer
og tilskud. Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget ultimo 2018 påbegynder en
drøftelse af fordele og ulemper ved disse nuværende automatikker, som er anvendt
ved budgetlægningen for 2019. Således at man frem mod budgetlægningen for
budget 2020 evt. kan justere disse mekanismer med den hensigt at sikre større politisk råderum i budgetforhandlingerne samt større tidsmæssige synkronisering mellem de forskellige beslutninger i budgetprocessen, således at der skabes bedst mulige vilkår for den tværgående prioritering af kommunens økonomi.
Låneoptagelse
I aftalen mellem regeringen og KL er der for budgetåret 2019 etableret tre lånepuljer på:
1) 250 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale.
2) 400 mio. kr. til investeringer målrettet større strukturelle investeringer på de
borgernære områder.
3) 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde.
4) 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner.
Ballerup Kommune har søgt om andel i lånepuljen til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale for 2019. Lånemuligheden for 2018 er i budgetforsla-
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get opgjort til 50,6 mio. kr. Heri indgår ikke en eventuel andel i de fire lånepuljer,
der ansøges om i 2019. Ministeriets tildeling fra puljen foreligger i forbindelse med
andenbehandlingen af budgettet.
Likviditetsudviklingen i budgetperioden
Revideringen af den flerårige økonomiske strategi betød en ændring i målsætningen
for likviditeten. Målsætningen er, at likviditeten ultimo 2019, 2020 og 2021 skal
være minimum 125 mio. kr., mens den skal være 150 mio. kr. fra 2022.
I 2022 forventes en likviditet på 259,9 mio. kr., og dermed et råderum på 109,9
mio. kr. i forhold til den økonomiske strategi.
Øvrige poster
Budgetterne vedrørende renter og afdrag på kommunens gæld er ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau.
Tilpasning af budgetforslaget
Inden andenbehandlingen af budgettet i oktober måned 2018 vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med
baggrund i nye selvangivelsesdata for 2017 samt eventuelle nye centrale vækstskøn.
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Tabel 1
Resultatoversigt 2018-2022 ekskl. overførsler
1.000 kr. (netto)

2. BO 2018

2019

2020

2021

2022

88.157
723.741
1.023.717
135.882
1.092.003
420.656

86.137
736.702
1.025.319
138.062
1.117.461
417.780

86.376
748.119
1.018.709
137.968
1.120.496
411.547

86.375
757.839
1.020.309
137.792
1.127.249
408.207

86.352
768.519
1.024.947
137.842
1.144.700
408.225

-39.400
51.186

-36.100
49.313
85.900

-35.500
40.121
166.000

-35.500
38.740
249.700

3.533.247

3.622.329

3.708.393

3.823.526

Driftsvirksomhed:

Teknik- og Miljøudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Økonomiudvalget
Prioriterede budgetforslag fra sparekatalog
Tekniske korrektioner
Pris- og lønregulering - reserve
Driftsvirksomhed i alt

3.484.156

Renter
Skatter
Tilskud og udligning

-107

8

1.020

970

870

-2.918.976

-3.167.145

-3.209.767

-3.198.307

-3.261.814

-654.747

-590.025

-618.092

-683.281

-729.236

Skatter, tilskud, udligning i alt

-3.573.723 -3.757.170 -3.827.860 -3.881.589 -3.991.050

Overskud på løbende poster

-89.673

-223.916

-204.511

-172.225

-166.654

251.689
0
0

165.732
2.000
0

167.236
10.000
0

103.774
20.000
0

99.434
0
0

-47.777

-50.200

-3.680

-500

-500

17.024

3.973

0

0

0

Resultat i alt

220.937
131.264

121.505
-102.411

173.556
-30.955

123.274
-48.951

88.681
-77.973

Afdrag på lån
Optagne lån (langfristet gæld)
Forventning til lånoptag
Øvrige balanceforskydninger

46.000
-37.782
0
42.059

48.100
-50.561
0
26.566

49.500
-3.000
-17.000
24.612

49.800
-11.000
-9.000
60.438

45.700
-11.000
-9.000
23.285

Likviditetsændring

181.541

-78.306

23.157

41.287

-28.989

442.340
-43.200
-181.291

217.599

295.905

272.748

231.461

78.306

-23.157

-41.287

28.989

217.599

295.905

272.748

231.461

260.449

Langfristet gæld, primo
Bevægelse, jf. ovenfor

-596.025
8.218

-587.807
-2.461

-590.268
29.500

-560.768
29.800

-530.968
25.700

Langfristet gæld, ultimo

-587.807

-590.268

-560.768

-530.968

-505.268

2.571.010
2.565.392

2.621.639
2.622.154

5.618

-515

Anlægsvirksomhed:

Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)
Ældreboliger
Investering til effektiviseringsarbejdet
Anlæg vedr. salg og medfinansiering (ej
anlægsramme)
Anlæg til forsyningsvirksomhed (ej anlægsramme)
Anlægsvirksomhed i alt

Likvid beholdning, primo
Brugerfinansieret likviditet, primo
Bevægelse, jf. resultatoversigt
Likvid beholdning, ultimo

Serviceudgifter
Serviceramme, KL vejledende
Servicerammeoverholdelse
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