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Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup 
Kommune 
 
Dette notat opsummerer resultatet af første budgetopfølgning vedrørende regnskab 

2015. Tabelopstillinger (Tabel 1-5) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i 

nærværende notat.  

 

Opsummering fra sidste budgetopfølgning 

Ved tredje budgetopfølgning 2014 for budgetåret 2015 udgjorde det forventede 

driftsregnskab 3.313,8 mio. kr.  

 

Ved opfølgningen var der særligt fokus på udfordringerne vedrørende færdigbe-

handlede patienter på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet, 

samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp og 

sygedagpenge. 

 

Desuden blev anlægsbudgettet tilført ca. 36,5 mio. kr. primært som følge af udsky-

delse af projekter fra 2014 til 2015. 

 

Overskuddet på de løbende poster var 299,4 mio. kr. og der var en likviditetsæn-

dring på 52,9 mio. kr. således, at den forventede likviditet ultimo 2015  

udgør 333,9 mio. kr.  

 

Sammenfatning 

I første budgetopfølgning viser driftsbudgettet i 2015 et nettomerforbrug på 13,8 

mio. kr., dette dækker over en række ændringer, der går i hver sin retning på de 

enkelte bevillingsrammer. 

 

Af nettomerforbrug kan nævnes merudgifter til aktivitetsbestemt bestemt medfi-

nansiering og merudgifter til færdigbehandlede på ældreområdet, samt merudgifter 

til voksen/handicapområdet i 2015, samt nye forventninger til udviklingen i antallet 

af modtagere af sygedagpenge, samt udgifter til jobcenterets lønsum 
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Mindreforbruget kan primært henføres til mindre udgifter til løn som følge af den 

nye overenskomst, samt mindreudgifter vedrørende førtidspension. Hertil kommer 

færre udgifter til på en række af de centrale administrative konti i 2015. 

 

Anlægsbudgettet i 2015 øges siden tredje budgetopfølgning 2014 med 17,7 mio. 

kr., hvilket bl.a. skyldes årsrulningen mellem 2014 og 2015, samt justering af ind-

tægtsprojekter.  

 

Den største ændring på de finansielle poster (konto 07 og 08) er øgede udgifter til 

tilbagebetaling vedrørende grundskyld og dækningsafgifter. På rentesiden er både 

indtægter udgifter tilpasset det lave renteniveau. Herudover der foretaget øvrige 

budgetreguleringer og forskydninger hovedkontiene 07 og 08. 

 

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning 

ultimo 2015 på 288,3 mio. kr., hvilket er 45,6 mio. kr. mindre end ved seneste 

ajourføring af 2015. 

 

Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 

2.445,1 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på 12,3 mio. kr. 

 

De samlede overførsler til 2015 udgør 47,6 mio. kr. De samlede overførsler fra 

2015 til 2016 er nu estimeret til 20,0 mio. kr.  

 

Driftsvirksomheden – de største ændringer og udfordringer 

Første opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for 

alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 61,1 mio. kr. større end det seneste 

ajourførte budget. Heraf udgør de samlede overførsler 47,6 mio. kr. og de reelle af-

vigelser 13,8 mio. kr. For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på 

driftsbudgettet være 12,3 mio. kr. i 2016 faldende til - 6,7 mio. kr. i 2019.  

 

Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser 

på 12,3 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet.  

 

I 2015 er der desuden indarbejdet arbejdet en P/L-justering af lønsummen svaren-

de til -10,6 mio. kr. efter KL's anbefaling på baggrund af resultatet af Overens-

komst 2015 ligesom der er foretaget demografiregulering m.m. på daginstitutions-

området hvilket betyder en budgetændring på -3,1 mio. kr. i 2015 stigende til en 

ændring i 2019 på -6,4 mio. kr. Endelige er der budgettet til førtidspension justeret 

på baggrund af den nuværende forventning til udviklingen på området, dog kun 

med -0,3 i 2015, men over den samlede periode med -19,6 mio. kr. Udviklingen på 

førtidspensionen skal altid ses i sammenhæng med udviklingen på beskæftigelses-

området. 

 

De væsentligste årsager til ændringerne er: 

 

 Beskæftigelsesområdet (20.02) - ændringer som følge af merudgifter til pri-

mært sygedagpenge på 5,5 mio. kr., samt indarbejdelse af Økonomiudvalgets 

beslutning fra december 2014 vedrørende Jobcenter Ballerups lønsum på 7,9 

mio. kr. 

 

 Ældreområdet (50.52) - ændringer som følge indtægtstab ved mindre salg af 

plejeboliger på 2,5 mio. kr. samt merudgifter til hjemtagelse af færdigbehand-

lede patienter i lighed med 2014 på 5,5 mio. kr. 

 

 Sundhedsområdet (50.52) - regulering af budgettet til aktivitetsbaseret medfi-

nansiering svarende til 4,7 mio. kr. i 2015. 
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Indenfor driftsbudgettets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan 

have påvirkning for udviklingen fremadrettet: 


 Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, 

samt konsekvenser ved den kommende refusionsreform på beskæftigelsesom-

rådet (20.02) 

 

 Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospital, samt demografiregule-

ring på ældreområdet (50.52) 

 

 Etablering af modgående foranstaltninger vedrørende udviklingen på Voksen-

/Handicapområdet (50.54) i forhold til flere indvisiterede borgere end forudsat, 

særligt vedrørende § 108 (længerevarende foranstaltninger), som forventes at 

udgøre omkring 11-14 mio. kr. årligt i perioden 2015-19. 

 

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende 

handlinger til at imødegå udfordringerne: 

 

 Beskæftigelsesområdet (20.02) - Center for Beskæftigelse og Borgerservice 

vurderer, at gennem opnormering og igangsættelse af en række initiativer på 

sygedagpengeområdet, herunder projekter vedrørende langvarige/dispenserede 

sager, ny-sygemeldte og sygemeldte blandt kommunens egne ansatte vil udfor-

dringerne kunne imødegås, samt at der gennem den nyligt vedtagne aktive-

ringsstrategi iværksættes samarbejde med eksterne leverandører med henblik 

på en tilstrækkelig hurtig stigning i omfanget af virksomhedsaktivering. 

 

 Ældreområdet (50.52) - Center Social og Sundhed har udarbejdet et ny budget- 

og demografimodel for området, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget 

at ibrugtage fra 2. budgetopfølgning. Med et stadigt stigende antal ældre med 

et stigende plejebehov i de kommende år, er der på længere sigt behov for en 

tættere sammenhæng mellem service, mængder og priser på området, så der 

opnås størst mulig effekt af fremtidige investeringer for færrest mulige ressour-

cer. Administrationen vil inden 2. Budgetopfølgning skabe et samlet overblik 

over og oplæg til beslutning om de områder, hvor der evt. kan ske reduktion i 

kan-tilbud og/eller serviceniveauer samtidig med at der sker den nødvendige 

tilpasning af kapacitet og kvalitet på området. Ældreområdet indgår som en 

væsentlig del af den sundhedsplan, der foreligger i høringsudkast, og hvor en 

styring af tilbuddene på området forsøges skåret til så de passer til såvel behov 

som ressourcer. 


 Voksen/Handicapområdet (50.54) - Center Social og Sundhed vil inden som-

merferien forelægge forslag til at imødegå udfordringerne på området, herunder 

evt. overførsel af tiltag fra andre kommuner, reduktion i kan-tilbud på området 

og muligheder for øgede indtægter. Desuden fortsættes og udvikles den udvik-

lingsstrategi for området, som blev vedtaget i 2013. En række tiltag vil også 

være af tværgående karakter, således at indsatser på tilgrænsende områder 

som påvirker voksen/handicapområdet indtænkes. 

 

Anlæg 

Første opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 221,6 

mio. kr. i 2015, og et anlægsbudget på 145,1 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudget-

terne 2017-2019 udgør 132,0 mio. kr. i 2017 faldende til 83,5 mio. kr. i 2019. 

 

Afvigelsen i 2015 skyldes primært overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 
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2014 til 2015, som samlet udgør 21,3 mio. kr. Derudover er der øgede indtægter 

fra salg af jord i Hyldhøj samt indtægter fra de almene boligselskabers indfrielse af 

hjemfaldspligten. På udgiftssiden er der afsat rådighedsbeløb til ejendomskøb, ud-

vikling af Højengen og reduktion af rådighedsbeløbet til Kombit – IT, som modsva-

res af et forhøjet driftsbudget. 

 

Øvrige poster 

Som følge af klager over ejendomsvurderingerne er der øgede udgifter på 7,3 

mio. kr. til tilbagebetalinger vedrørende grundskyld og dækningsafgifter (inkl. ren-

tegodtgørelse) i 2015. I modsat retning øges skatteindtægterne fra forsker og 

dødsboskatten med 1,2 mio. kr. i 2015. 

 

På rentesiden er der en lavere forventning til renter fra kommunens tilgodehaven-

der på grund af et lavere renteniveau. Det lave renteniveau betyder samtidig, at 

kommunens renteudgifter fremadrettet forventes reduceret. Samlet set forventes 

øgede renteudgifter på 1,1 mio. kr. i 2015, mens renteudgiften reduceres med 

henholdsvis 0,9 mio. kr., 1,3 mio. kr., 3,9 mio. kr. og 5,7 mio. kr. i 2016-2019. 

 

Under øvrige balanceforskydninger er der indarbejdet en lavere udgift til lån til be-

taling af ejendomsskat, budgettet vedrørende Landsbyggefonden er justeret, så det 

passer med de aktuelle forventninger, og kommunens afdrag på lån er tilrettet i 

forhold til den nye forventning til låneoptaget.  

 

Det betyder en forbedring af budgettet i 2015 på 1,5 mio. kr., mens budgetterne 

for 2016-2019 forværres med henholdsvis 1,3 mio. kr., 2,4 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 

6,5 mio. kr. 

 

SKAT har fremrykket betalingsfristen for A-skat af kommunens bagudlønnede med-

arbejdere, således at den betaling, kommunen normalt ville foretage den 2. februar 

blev fremrykket til den 30. januar. Det betyder, at der i 2015 vil falde 13 betalinger 

til SKAT mod normalt 12. Det har en betydning for Ballerup Kommunes likviditet ul-

timo året på ca. 50 mio. kr., mens det for den gennemsnitlige likviditet har en be-

tydning på 1-2 mio. kr. viser beregninger foretaget i kommunens likviditetsmodel. 

KL arbejder i øjeblikket med at finde en mulig langsigtet løsning. På den baggrund 

afventes resultatet af KL's arbejde, og konsekvenser af ovenstående er ikke indar-

bejdet i første budgetopfølgning. 

 

Overførsler 

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør isoleret set 44,9 mio. kr. samt en overførsel 

på 0,9 mio. kr. fra 2014, som allerede nu periodiseres til budget 2017. Hertil kom-

mer en overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2013 som er periodiseret til 2015. De samlede 

overførsler til 2015 udgør således 47,6 mio. kr. De forventede overførsler til 2016 

udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne til 2015 

på 27,6 mio. kr. Der er fortsat en bufferpulje på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af ud-

sving mellem årene. 

 

Servicerammen 

Ballerup Kommunes serviceramme i 2015 udgjorde oprindeligt 2.443,4 mio. kr. 

Servicerammen nedjusteres med 10,6 mio. kr. på baggrund af forhandlingsresulta-

tet fra Overenskomst 2015, således at den justerede serviceramme herefter udgør 

2.432,8 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetop-

følgning 2015 udgør 2.445,1 mio. kr. svarende til en overskridelse af serviceram-

men på 12,3 mio. kr. i 2015, og 5,1 mio. kr. efter brug af bufferpuljen. Såfremt 

forbruget af overførsler i 2015 viser sig, at være som ovenfor forventet forværres 

servicerammeoverskridelsen yderligere. 
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Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er usikkerhed omkring vurde-

ringen af overførsler på dette tidspunkt af regnskabsåret.  

 

Likvid beholdning 

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning 

ultimo 2015 på 288,3 mio. kr., hvilket er 45,6 mio. kr. mindre end ved seneste 

ajourføring af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 

333,9 mio. kr. Budgetopfølgningen betyder, at likviditeten i ultimo 2017 vil udgøre 

116,5 mio. kr. 

 

Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig 

usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere 

skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten, der udtrykker kommunens li-

kvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten. 

 

Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydel-

ser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten 

i det enkelte år.   

 

Langfristet gæld 

Kommunens gæld udgør primo 2015 653,6 mio. kr. og gælden vil ultimo 2017 ud-

gøre 603,9 med de ændringer som er indarbejdet i første budgetopfølgning 2015. 

 

Kommunens beholdning af lån i yen justeres pr. maj 2015. 

 

Opfølgningen på aftale om budget 2015 fremgår af det vedhæftede bilag 3 

 

 



Tabel 1

Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)
Budget

2015
2016 2017 2018 2019

Driftsvirksomhed:

Teknik- og Miljøudvalget 75.687          73.391          73.065          73.062          73.062          

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 458.376        453.835        449.215        446.430        445.455        

Børne- og Skoleudvalget 998.479        990.160        987.485        989.516        988.312        

Kultur- og Fritidsudvalget 134.618        134.304        137.571        133.720        133.720        

Social- og Sundhedsudvalget 1.217.689     1.223.176     1.231.986     1.238.614     1.240.620     

Økonomiudvalget 442.728        438.837        439.999        442.861        442.843        

Driftsvirksomhed 3.327.578    3.313.702    3.319.320    3.324.203    3.324.012    

Pris- og lønregulering - reserve 63.400          129.000        196.400        196.400        

Driftsvirksomhed i alt 3.327.578    3.377.102    3.448.320    3.520.603    3.520.412    

Renter 12.710          12.710          11.610          9.910            8.110            

Skatter -3.017.643    -2.637.866    -2.896.053    -2.934.635    -2.934.635    

Tilskud og udligning -600.922       -781.715       -716.571       -763.803       -763.803       

Skatter, tilskud, udligning i alt -3.618.566  -3.419.581  -3.612.623  -3.698.437  -3.698.437  

Overskud på løbende poster -278.278      -29.769        -152.693      -167.925      -169.915      

Anlægsvirksomhed:

Køb og byggemodning af jord 30.740          6.450            8.500            -               -               

Salg af fast ejendom -57.461        -20.500        -10.500        -10.000        -               

Anlægsvirksomhed i øvrigt 248.313        163.635        134.013        113.905        83.459          

Anlægsvirksomhed i alt 221.592       149.585       132.013       103.905       83.459         

Resultat i alt -56.686        119.816       -20.680        -64.020        -86.456        

Afdrag på lån 42.300          43.400          44.600          45.600          46.400          

Optagne lån (langfristet gæld) -23.200        -30.400        -27.000        -19.000        -19.000        

Øvrige balanceforskydninger 21.925          22.223          23.328          21.282          26.390          

Likviditetsændring -15.661        155.039       20.248         -16.138        -32.666        

Tabel 1

Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)
Budget

2015
2016 2017 2018 2019

Likvid beholdning, primo 272.600        288.261        133.222        112.974        129.112        

Bevægelse, jf. resultatoversigt -15.661        155.039        20.248          -16.138        -32.666        

Likvid beholdning, ultimo 288.261       133.222       112.974       129.112       161.778       

Langfristet gæld, primo -653.611       -634.511       -621.511       -603.911       -577.311       

Bevægelse, jf. ovenfor 19.100          13.000          17.600          26.600          27.400          

Langfristet gæld, ultimo -634.511      -621.511      -603.911      -577.311      -549.911      

Serviceudgifter 2.445.131     2.431.442     2.435.909     2.438.996     2.436.224     

Forventet forbrug af overførsler 27.598          

Serviceramme, KL vejledende 2.432.776     2.432.776     2.432.776     2.432.776     2.432.776     

Servicerammeoverholdelse 39.953         -1.334          3.133           6.220           3.448           



Tabel 2

Budgetændringer vedr. budget 2015

1.000 kr. (netto)
Vedtaget

årsbudget

3. budg. opf.

Nov 2014

1. budg. opf.

Apr 2015

2. budg. opf.

Aug 2015

3. budg. opf.

Nov 2015

Nu forv.

årsbudget

Driftsvirksomhed:
Teknik- og Miljøudvalget 75.707             -                  8.925               84.631             
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 432.720           12.742             12.227             457.689           
Børne- og Skoleudvalget 1.002.466        -609                16.143             1.018.000        
Kultur- og Fritidsudvalget 134.875           17                    2.903               137.795           
Social- og Sundhedsudvalget 1.218.493        -7.378              16.479             1.227.594        
Økonomiudvalget 450.140           -2.679              2.040               449.502           
Driftsvirksomhed i alt 3.314.401       2.093               58.717             -                  -                  3.375.211       

Renter 11.335             240                  1.135               12.710             

Skatter -3.023.794       26                    6.125               -3.017.643       

Tilskud og udligning -600.922          -                  -600.922          

Skatter, tilskud, udligning i alt -3.624.717      26                    6.125               -                  -                  -3.618.566      

Overskud på løbende poster -298.981         2.359               65.977             -                  -                  -230.645         

Anlægsvirksomhed:
Køb og byggemodning af jord 1.450               -                  29.290             -                  -                  30.740             
Salg af fast ejendom -45.445            2.558               -14.574            -                  -                  -57.461            
Anlægsvirksomhed i øvrigt 211.451           33.935             2.927               -                  -                  248.313           

Anlægsvirksomhed i alt 167.456          36.493             17.643             -                  -                  221.592          

Resultat i alt -131.525         38.852             83.620             -                  -                  -9.053             

Afdrag på lån 43.200             -                  -                  -                  43.200             

Optagne lån (langfristet gæld) -29.700            6.500               -                  -                  -23.200            

Øvrige balanceforskydninger 21.239             2.160               -1.474              -                  -                  21.925             

Likviditetsændring -96.786           47.512             82.146             -                  -                  32.872             

Anlægsbudget - overslagsår

Anlægsbudget 2016 144.347           3.428               1.810               149.585           

Anlægsbudget 2017 134.113           -1.000              -1.100              132.013           

Anlægsbudget 2018 105.305           -1.000              -400                103.905           

Anlægsbudget 2019 105.305           -1.000              -20.846            83.459             



Tabel 3

1. budgetopfølgning 2015 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2015

1.000 kr. (netto)
Vedtaget 

budget

Ajourført 

budget

Over-

førsler 

mellem 

2014 og 

2015

Omplace-

ringer

Demo-

grafi

Reelle afvi-

gelser

Nyt ajourført 

budget

Driftsvirksomhed:
10.12. Fritidsområder m.v. 9.864             9.813             -           -67           -           23            9.769             
10.19. Vandløbsvæsen 776                776                -           -           -           -           776                
10.22. Trafik og infrastruktur 60.635           60.686           1.773       67            -           -28           62.498           
10.26. Renovation -501              -501              6.500       -           -           -           5.999             
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 4.933             4.933             672          -           -           -15           5.590             
Teknik- og Miljøudvalget 75.707          75.707          8.945       -           -           -20           84.632          

20.02. Beskæft.frem. forsntaltn. 428.668         441.410         -936         -           -           12.914      453.388         
20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr. 4.052             4.052             249          -           -           -           4.301             
Erhvervs- og Beskæft.udvalget 432.720        445.462        -687         -           -           12.914     457.689        

30.30. Folkeskolen 339.179         340.228         8.174       13.138      -           -1.856      359.684         
30.31. Sundheds- og tandpleje 32.648           32.648           595          -           -           -192         33.051           
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 20.754           20.244           4.004       30            -           3.011       27.289           
30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 140.087         139.012         492          -13.241    -           -149         126.114         
30.34. Fritidshj. og fritidsordninger 68.728           68.598           2.727       -           -           -438         70.887           
30.46. Foreb./anbr. af børn/unge 173.075         173.113         4.294       -310         -           -272         176.825         
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 227.996         228.015         -765         -           -3.099      -           224.151         
Børne- og Skoleudvalget 1.002.466     1.001.857     19.521     -383         -3.099     104          1.018.000     

40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 36.442           36.698           162          -           -           -74           36.786           
40.37. Folkebiblioteker 32.993           33.038           1.148       -           -           -135         34.051           
40.38. Kulturel virksomhed 25.081           25.077           1.155       150          -           -121         26.261           
40.39. Klubber og byggelegepl. 40.359           40.080           712          150          -           -244         40.698           
Kultur- og Fritidsudvalget 134.875        134.892        3.177       300          -           -574         137.795        

50.44. Førtidspension 220.791         210.261         -           -           -           -254         210.007         
50.52. Tilbud til ældre pensionister 419.776         419.559         5.203       -           -           6.077       430.839         
50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov 225.079         225.079         511          -           -           -1.248      224.342         
50.56. Sundhed og Forebyggelse 287.775         291.388         1.367       -           -           4.729       297.484         
50.58. Boligstøtte 66.762           63.789           -           -           -           -           63.789           
50.59. Øvrige sociale formål 1.039             1.039             95            -           -           -1            1.133             
Social- og Sundhedsudvalget 1.221.222     1.211.115     7.176       -           -           9.303       1.227.594     

60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 25.826           24.821           306          -           -           -40           25.087           
60.62. Den centrale adm. funktion 413.277         411.603         6.233       83            -           -4.539      413.380         
60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 11.037           11.037           234          -           -           -237         11.034           
Økonomiudvalget 450.140        447.461        6.773       83            -           -4.816     449.501        
Driftsvirksomhed i alt 3.317.130     3.316.495     44.905     -           -3.099     16.911     3.375.212     

70.70. Renter af likvide aktiver -5.440           -4.200           -           -           -           500          -3.700           

70.72. Renter af lån 20.100           19.100           -           -           -           -1.600      17.500           

70.74. Renter i øvrigt -3.325           -3.325           -           -           -           2.235       -1.090           

70.80. Tilskud og udligning -600.922        -600.922        -           -           -           -           -600.922        

70.82. Skatter -3.023.794     -3.023.768     -           -           -           6.125       -3.017.643     

Skatter, tilskud, udligning i alt -3.624.717    -3.624.691    -           -           -           6.125       -3.618.566    

Overskud på løbende poster -296.252       -296.621       44.905     -           -3.099     24.171     -230.644       

Anlægsvirksomhed:
Køb og byggemodning af jord 1.450             1.450           29.290      30.740           
Salg af fast ejendom -45.445          -42.887        -14.574    -57.461          
Anlægsvirksomhed i øvrigt 211.451         245.386        2.927       248.313         

Anlægsvirksomhed i alt 167.456        203.949        -           -           -           17.643     221.591        

Resultat i alt -128.796       -92.672         44.905     -           -3.099     41.814     -9.052           

80.84. Afdrag på lån 43.200           42.300           -           -           -           -           42.300           

80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -29.700          -23.200          -           -           -           -           -23.200          

80.86. Øvrige balanceforskydninger 21.239           23.399           -           -           -           -1.474      21.925           

80.88. Likviditetsændring -94.057         -50.173         44.905     -           -3.099     40.340     31.972          



Tabel 4

1. budgetopfølgning 2015 - reelle afvigelser for budget 2016-2019

1.000 kr. (netto) 2016 2017 2018 2019

Driftsvirksomhed:
12. Fritidsområder m.v. 25                  25                  25                  25                  
19. Vandløbsvæsen -                -                -                -                
22. Trafik og infrastruktur -                -                -                -                
26. Renovation -                -                -                -                
28. Øvrige miljøforanstaltninger -                -                -                -                
Teknik- og Miljøudvalget 25                 25                 25                 25                 

20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv. 9.877             5.330             1.779             808                
20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter -                -                -                -                
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 9.877            5.330            1.779            808               

30. Folkeskolen -1.828            -1.582            -1.388            -2.243            
31. Sundheds- og tandpleje -                -                -                -                
32. Øvrig folkeskolevirksomhed -                -                -                -                
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -                -                -                -                
34. Fritidshjem og fritidsordninger -                -                -                -                
46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge -                -                -                -                
50. Dagtilbud til 0-5 årige -2.041            -6.158            -6.091            -6.440            
Skole- og Uddannelsesudvalget -3.869           -7.740           -7.479           -8.683           

35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. -                -                -                -                
37. Folkebiblioteker -                -                -                -                
38. Kulturel virksomhed -                -                -                -                
39. Klubber og byggelegepladser -                -                -                -                
Kultur- og Fritidsudvalget -                -                -                -                

44. Førtidspension -2.530            -4.396            -6.915            -5.514            
52. Tilbud til ældre pensionister 4.497             4.497             4.497             4.497             
54. Tilbud til voksne med særligt behov -                -                -                -                
56. Sundhed og Forebyggelse 5.000             5.000             5.000             5.000             
58. Boligstøtte -                -376              -641              -35                
59. Øvrige sociale formål -                -                -                -                
Socialudvalget 6.967            4.725            1.941            3.948            

60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. -                -                -                -                
62. Den centrale administrative funktion -165              -2.277            -2.273            -2.223            
64. Politiske organer, udvalg mv. -582              -582              -582              -582              
Økonomiudvalget -747              -2.859           -2.855           -2.805           
Driftsvirksomhed i alt 12.253          -519              -6.589           -6.707           

Renter -865              -1.265            -3.865            -5.665            

Skatter -                -                -                -                

Tilskud og udligning -                -                -                -                

Skatter, tilskud, udligning i alt -                -                -                -                

Ændring af overskud på løbende poster 11.388          -1.784           -10.454         -12.372         

Anlægsvirksomhed:
Køb og byggemodning af jord -                -                -                -                
Salg af fast ejendom -                -                -                -                
Anlægsvirksomhed i øvrigt -                -                -                -                

Ændring af anlægsvirksomhed i alt -                -                -                -                

Ændring af resultat i alt 11.388          -1.784           -10.454         -12.372         

Afdrag på lån -200              -100              -100              700                

Optagne lån (langfristet gæld) -                -                -                -                

Øvrige balanceforskydninger 1.484             2.484             684                5.792             

Likviditetsændring 12.672          600               -9.870           -5.880           



Tabel 5 - anlæg 2015 2016 2017 2018 2019 I alt

Ældre 1.138         500             500             500             500             3.138            

Dagtilbud 9.558         25.400       22.200       2.200         2.200         61.558         

Skoler 27.912       9.850         9.850         9.850         7.850         65.312         

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 59.876       50.000       50.000       50.000       50.000       259.876       

Køb og salg af ejendomme og grunde, samt byggemodning -25.057      -13.100      -1.050        -9.050        950             -47.307        

Sundhed og forebyggelse 6.202         5.700         400             -              -              12.302         

Kultur, fritid og idræt 21.226       12.028       1.200         1.200         500             36.154         

Grønne områder 19.034       7.550         7.550         2.550         2.550         39.234         

Vejområdet 37.251       11.852       11.953       10.499       10.499       82.054         

Energi og miljø 51.683       14.995       7.000         7.000         7.000         87.678         

Byudvikling 8.164         20.000       21.000       2.750         -              51.914         

Digitalisering 3.200         3.400         -              -              -              6.600            

Udsatte børn og voksenhandicapområdet 3.691         -              -              -              -              3.691            

Øvrigt -2.286        1.410         1.410         26.406       1.410         28.350         

I alt 221.592     149.585     132.013     103.905     83.459       690.554       

Ti største anlægsprojekter i investeringsoversigten 2015 2016 2017 2018 2019 I alt

650260 Vedligeholdelsesarbejder -              50.000       50.000       50.000       50.000       200.000       

222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 500             14.000       30.000       5.500         -              50.000         

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 2.000         18.000       20.000       -              -              40.000         

651213 Energibesparende foranstaltninger 11.542       7.000         7.000         7.000         7.000         39.542         

222746 DONG - fase 1 33.400       -              -              -              -              33.400         

011320.01 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt afregning KBH Kommune 4.916         60               60               25.056       60               30.152         

301172 Skoler - moderniseringsplan -67              6.000         6.000         6.000         6.000         23.933         

301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler 23.250       -              -              -              -              23.250         

020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 5.850         6.550         6.550         1.550         1.550         22.050         

222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 9                 5.299         5.299         5.299         5.299         21.205         


