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2. Borgmesterens forord
Af borgmester H.P. Geil

Så gik der endnu et regnskabsår. Et år som de foregående, hvor kommunens mange medarbejdere har gjort
en stor indsats for at levere god kernevelfærd til vores mange borgere. Det uanset om du er en af vores helt
unge borgere i vores børnehaver og skoler. Eller om du er en lidt mere erfaren borger på et af vores
plejecentre. Eller måske bare et eller andet sted der imellem.
Men det skal ikke være nogen hemmelighed at god velfærd koster penge. Mange penge. Vi har som
kommune oplevet, at vi er blevet udfordret på vores budgetter her i 2018. Det gælder bl.a. på området for
udsatte børn og unge, hvor Haderslev Kommune i 2018 har oplevet det højeste antal børn og unge, som der
skal tages særligt hånd om. Det har betydet, at udgifterne er 18 mio. kr. højere end budgetlagt. Tilsvarende
er vi udfordret på beskæftigelsesområdet. Der er gode jobkonjunkturer på landsplan såvel som i Haderslev
Kommune, hvor vi dog stadig halter bagefter landsgennemsnittet. Det betyder at vores udgifter til borgere i
kommunen, der ikke er selvforsørgende, har været 19 mio. kr. højere end forventet. Der bliver også flere
ældre i Haderslev Kommune, hvilket sammen med omlægning af den regionale afregningsmodel i 2018 har
medført en merudgift på over 10 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.
Som det kan læses af denne årsberetning, så havde vi i Haderslev Kommune i 2018 et samlet budget på
3,657 mia. kr. Men de store udfordringer på flere af vores kerneområder har betydet, at vi i året har brugt
3,712 mia. kr. Helt nøjagtigt har vi brugt 55 mio. kr. mere på udgifter, end vi har fået ind i indtægter, og det
uden at vi har fået nedbragt vores gæld nævneværdigt i samme periode. Dette er noget, der kan mærkes på
kommunens kassebeholdning.
Dette er ikke et tilfredsstillende resultat. Og kigger vi i krystalkuglen, så ser det ud til, at udfordringerne
fortsætter i 2019 og 2020. Dette er en opgave, vi som Byråd har skullet forholde os til i budgetlægningen for
2019, og det tror jeg også vi kommer til i den kommende budgetlægning for 2020, hvis vi ikke skal slå
bunden ud af vores kassebeholdning. Det er trods alt en sund og stærk økonomi, som er en væsentlig
forudsætning for vores fortsatte velfærdsindsats.
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3. Påtegninger
3.1 Ledelsens påtegning
Økonomiudvalget har den 18. marts 2019 aflagt årsregnskab for 2018 for Haderslev Kommune til Byrådet.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i
overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets
Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.
I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revisionen.
Haderslev Kommune, den 26. marts 2019.

H.P. Geil

Willy Feddersen

Borgmester

Kommunaldirektør

3.2 Revisionspåtegning
BDO Statsautoriseret vil i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes
budget, regnskabsvæsen, revision mv. senest den 15. juni 2019 afgive beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.
Herefter vil revisionspåtegningen blive offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside sammen med årsregnskabet.
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4. Generelle bemærkninger til regnskab 2018
4.1 Aftale om kommunernes økonomi 2018
Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om den kommunale økonomi for 2018.
Regeringen og KL blev enige om, at kommunerne skulle fortsætte med at bidrage til den omstilling af
velfærdssamfundet, som er nødvendig for at sikre stadig bedre offentlig service inden for stramme
økonomiske rammer. Forudsætningen var, at kommunerne i stigende omfang sikrede sammenhænge på
tværs af opgaveområder og myndighedsgrænser, og at nye teknologier og tidligere indsatser anvendes med
henblik på at sikre, at alle borgere deltager aktivt i samfundet.
Den kommunale serviceramme blev løftet med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd,
herunder særligt til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og
omsorg for ældre borgere.
Bruttoanlægsrammen er øget til 17 mia. kr. i 2018 målrettet investeringer i fysiske rammer for borgernær
velfærd.
Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven, er der fastsat et loft over de kommunale
investeringer i 2018. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes
budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det
samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes
bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2018.
Finansieringstilskuddet er fastholdt på 3,5 mia. kr.
Der er foretaget en midtvejsregulering på 2,9 mia. kr. i 2018, som fordeler sig med 2,2 mia. kr. til
overførselsudgifter og resten vedrørende pris og lønskøn.

4.2 Økonomiske resultater
Haderslev Kommune har i regnskab 2018 afholdt udgifter på 3.712 mio. kr. og modtaget indtægter på 3.657
mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 giver dermed et forbrug af kommunekassen på 55 mio. kr., hvilket
er 3 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget. Resultatet indeholder opsparing på drift og
anlæg af uforbrugte midler, der forventes overført til forbrug i 2019, 2020 og 2021.
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Tabel 4.2.1: Totaloversigt til regnskab 2018

Mio.kr.

1

2

3

4

5=4-3

Regnskab

Oprindelig

Korrigeret

Regnskab

Afvigelser

2017

B 2018

B 2018

2018

2018 *

Indtægter:
1 Personskatter

-2.215

-2.282

-2.282

-2.282

0

-27

-32

-32

-32

0

-163

-163

-163

-163

0

-1.229

-1.172

-1.166

-1.162

-4

2 Selskabsskatter
3 Grundskyld
4 Generelle tilskud
5 Lånoptagelse
a) Indtægter i alt

-17

-26

-19

-19

0

-3.651

-3.675

-3.661

-3.657

-4

Udgifter:
1 Renter

4

6

5

-2

7

2 Afdrag

71

67

67

68

-1

3 Balanceforskydninger 1)

-13

-21

2

-2

4

5 Anlægsudgifter

143

156

158

149

9

5a Anlægsindtægter

-12

-15

-21

-17

-4

3.387

3.449

3.507

3.505

2

12

37

-4

12

-16

3.592

3.678

3.713

3.712

1

55

-3

6 Drift
7 Centrale puljer
b) Udgifter i alt

c) Netto regnskab (a-b =c) *
-59
4
Afrundingsdifferencer kan forekomme
*) ”-” angiver merforbrug/mindre indtægter ”+” angiver mindreforbrug/merindtægter.
1) Ekskl. kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender mellem årene 2017, 2018 og 2019.

52

Den bogførte kassebeholdning i regnskabet på 190 mio. kr. svarer til beholdningen opgjort den 31. december
2018. Forskellen mellem den bogførte beholdning og den disponible beholdning svarer til den samlede effekt
af forskellige poster på tværs af årene 2017, 2018 og 2019 m.v., som også påvirker årets regnskabsresultat.
Den bogførte beholdning er et øjebliksbillede opgjort den 31. december hvert år. Forskellen mellem den bogførte beholdning og den beholdning, der er til politisk disposition, opgøres på grundlag af regnskabsresultatet,
der renses for udsvingene i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld, samt de poster i regnskabet, der vedrører 2017 og 2019.
Resultatet skal vurderes ud fra, i hvilket omfang de prioriterede midler i budgettet er anvendt, som politisk
ønsket med de fleksible muligheder, der er for opsparing, merforbrug og overførsler mellem årene.
Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter.
Der henvises til de efterfølgende sider, hvor der mere uddybende vil blive redegjort for resultater, afvigelser
og disponibel kassebeholdning.
Tabel 4.2.2: Udvikling i den disponible kassebeholdning

Mio. kr.
Primobeholdning

1

2

3

4

5=4-3

Regnskab

Oprindelig

Korrigeret

Regnskab

Afvigelser

2017

B 2018

B 2018

2018

2018 *

181

1) Kortfristede tilgodehavender/gæld

252

8

Nettoeffekt på kassen =c

59

Kursregulering obligationer

-4

252

252

7

-12

-19

-52

-55

-3

5

5

190

-17

4

Ultimo beholdning
252
Afrundingsdifferencer kan forekomme
*) ”+” angiver henlæggelse, ” –” angiver træk på kassen
1) Kortfristede tilgodehavender/gæld er forudsat udlignet indenfor et år.
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4.2.1 Indtægterne
Den største indtægtskilde i regnskabet kommer fra personskatterne, der med 2.282 mio. kr. udgør 62 pct. af
de samlede indtægter i tabel 4.2.1, pkt. a). De generelle tilskud på 1.162 mio. kr. bidrager med 32 pct. af
indtægterne. Disse indtægtskilder udgør næsten 94,2 pct. af de samlede indtægter. Resten af indtægterne
på knap 6 pct. kommer fra selskabsskatter (0,9 %), grundskyld (4,4 %) og låneoptagelse (0,5 %).
For personskatterne gælder, at det endelige udskrivningsgrundlag for 2018 først kan gøres op i løbet af 2020,
når ligningen for indkomståret 2018 er behandlet. Tilsvarende gøres de generelle tilskud for 2018 først op i
løbet af 2020, fordi opgørelsen og efterreguleringen blandt andet baseres på det endelige udskrivningsgrundlag for 2018. Da kommunen for budget 2018 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, bliver efterregulering af personskatter, kirkeskatter og generelle tilskud på baggrund af regnskabsresultatet for 2018
ikke aktuel.
I 2018 er der låneoptaget 19 mio. kr. på baggrund af ledig låneramme opgjort efter udgifter afholdt i regnskab 2017.
I 2018 har der været afholdt udgifter med direkte låneadgang for ca. 13 mio. kr.
Tabel 4.2.1.1: Lånerammeopgørelse 2018
Låneadgang 2018
Udgifter

Låneadgang

Låneberettiget udgift

Energibesparende foranstaltninger

§2, stk. 1, pkt. 6

9,567 mio. kr.

Udgifter vedrørende færgeoverfart

§2, stk. 1, pkt. 17

1,000 mio. kr.

Udgifter til anlægsarbejde i havne

§2, stk. 1, pkt. 18

2,280 mio. kr.

I alt

12,846 mio. kr.

Af lånebekendtgørelsen fremgår, at lån til et regnskab kan optages inden udgangen af april i det følgende år,
såfremt Byrådet har godkendt låneoptagelsen senest 31. marts følgende år.
Ledig låneramme kan i henhold til lånebekendtgørelsen ligeledes anvendes til at frigøre deponering.
På Byrådets møde den 26. februar 2019 blev det vedtaget, at der på baggrund af regnskab 2018 låneoptages
13 mio. kr. i 2019.

4.2.2 Udgifterne
De samlede udgifter i regnskab 2018 fremgår af kolonne 4 i tabel 4.2.1, pkt. b) med 3.712 mio. kr.
Hovedparten af udgifterne er med ca. 95 pct. eller 3.516 mio. kr. anvendt til drift af kommunen. Til netto
anlægsinvesteringer er der anvendt 132 mio. kr. svarende til ca. 4 pct. Den sidste procent af udgifterne er
med i alt 64 mio. kr. anvendt til renter, afdrag og forskellige finansposter under balanceforskydninger.
På udgiftssiden er der et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr.

4.2.3 Driftsresultatet
Der er i alt afholdt driftsudgifter på 3.516 mio. kr. jf. totaloversigten tabel 4.2.1, kolonne 4, pkt. 6 Drift og
pkt. 7 Centrale puljer. Holdes resultatet op mod det korrigerede budget på 3.502 mio. kr. er der tale om et
netto merforbrug på i alt 13,4 mio. kr.
Driftsresultatet fremgår endvidere af den efterfølgende tabel:
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Tabel 4.2.3.1: Driftsresultatet for 2018
Beløb i mio. kr. og løbende priser

Regnskab

Vedtaget

Korrigeret

Regnskab

2017

budget 2018

budget 2018

2018

Afvigelse *

I alt drift

3.399

3.486

3.502

3.516

-13

Serviceudgifter

2.353

2.414

2.428

2.415

14

Aktivitetsbestemt medfinansiering

201

218

218

228

-10

Central refusionsordning

-15

-15

-15

-15

0

-9

-9

-9

-7

-1

778

795

797

814

-17

83

82

1

Ældreboliger
Lovbundne udgifter m.v.

Forsikrede ledige
91
83
Afrundingsdifferencer kan forekomme
*)”-” angiver merforbrug/mindre indtægter ”+” angiver mindreforbrug/merindtægter

Der i alt afholdt serviceudgifter for 2.414,7 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Hovedparten af mindreforbruget overføres til brug i 2019 jf. regler om økonomisk decentralisering.
Der er afholdt udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 227,9 mio. kr. Der er et merforbrug på 10,3
mio. kr., der finansieres af kassen.
Fra den centrale refusionsordning er der modtaget indtægter på 15,5 mio. kr., svarende til 0,2 mio. kr. mere
end forventet. Beløbet indgår i overførslen fra 2018 til 2019 til udvalgene.
Ældreboliger udviser indtægter på 7,5 mio. kr., svarende til 1,1 mio. kr. mindre end forventet. Beløbet
indgår i overførslen fra 2018 til 2019 på ældreboliger.
På det lovbundne område er der afholdt udgifter til overførselsindkomster på 814,3 mio. kr. Merforbruget på
udgifter til overførselsindkomster udgør 17 mio. kr. i 2018. Der overføres 3,2 mio. kr. til 2019 for de decentrale enheder, der er omfattet af regler for økonomisk decentralisering. Merforbruget på 20 mio. kr.
finansieres af kassen.
På rammen til forsikrede ledige er der udgifter på 81,8 mio.kr., svarende til en mindre udgift på 0,9 mio. kr.
som tilføres kassen.
Resultatet for 2018 på landsplan vedrørende udgifter til overførselsindkomster, vil danne grundlag for en
eventuel midtvejsregulering i 2019.
I regler for økonomisk decentralisering er aftalt adgang til at overføre mellem årene indenfor visse grænser.
Disse regler er grundlæggende og baserer sig på gensidig tillid mellem Byrådet og de decentrale enheder.
Endvidere tages der hensyn til konkrete udfordringer på udvalgets område.
Årsagen til overførslerne på drift vil blive nærmere gennemgået i de respektive fagudvalgs behandling af
regnskab 2018.
Tillægsbevillinger i 2018
Forskellen mellem vedtaget driftsbudget på 3.486 mio. kr. og korrigeret driftsbudget på 3.502 mio. kr. er på 16,1 mio. kr., hvortil skal lægges råderummet i den tekniske korrektionspulje på 33,230 mio. kr. I alt 49,330
mio. kr.
Forskellen er de tillægsbevillinger og kassehenlæggelser Byrådet har truffet beslutning om siden andenbehandlingen af budget 2018 i oktober 2017 og frem til sidste møde i december 2018. Tillægsbevillingerne og
kassehenlæggelserne er hovedsagelig fordelt således:
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Tabel 4.2.3.2: Tillægsbevillinger på drift i regnskab 2018
Nettobeløb i mio. kr. i 18-priser

2018

Vedtaget budget 2018

3.486,181

Indtægtsoptimering 2017

0,275

Indsatsstrategi sygedagpenge 2018-2020

-2,263

Regnskab 2017 - overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til efterfølgende år

7,304

1. bevillingskontrol 2018

0,286

Reformationsmarkering - evaluering

-0,280

Forbedring af infrastruktur Arnum

-0,350

Reduktion af puljer på ØK

-5,380

Indfrielse af garanti vedr. Haderslev Dambåd

1,325

Bymidte i bevægelse - strategi for Haderslev bymidte

-0,131

Overholdelse af økonomisk ramme for 2018

11,000

2. bevillingskontrol inkl. Lov- og cirkulære

5,200

Oplæg til investeringsindsats

1,658

Andel af Sydtrafiks regnskab

-0,762

3. bevillingskontrol

-1,400

Skema A renoveringsprojekt DVB Syd

-0,094

Boligselskabet af 1943 i Vojens

-0,300

Korrigeret budget 2018
*)”+” angiver træk på kassen ”-” angiver kassehenlæggelser
Afrundingsdifferencer kan forekomme

3.502,269

4.2.4 Anlæg
Det endelige regnskabsresultat på anlæg i 2018 viser nettoudgifter for 131,865 mio. kr. jf. totaloversigten
tabel 4.2.1, kolonne 4, pkt. 5 Anlæg og 5a Anlægsindtægter. Det er 4,944 mio. kr. mindre end de 136,809
mio. kr., der var forventet i det korrigerede budget. De uforbrugte rådighedsbeløb er sammensat af mindreudgifter på 9,252 mio. kr. og mindre indtægter på 4,308 mio. kr., som det fremgår nedenfor:
Tabel 4.2.4.1: Anlægsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Regnskab

Vedtaget

Korrigeret

Regnskab

2017

budget 2018

budget 2018

2018

Afvigelse *

I alt anlæg

131

141

137

132

5

Anlægsudgifter

143

156

158

149

9

Anlægsindtægter
-12
-15
-21
*) ”-” angiver merforbrug/mindre indtægter ”+” angiver mindreforbrug/merindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

-17

-4

Der overføres netto 23,220 mio. kr. til 2019, til gennemførelsen af anlægsprojekter. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der et kassetræk på 18,275 mio. kr. på afsluttede anlægsregnskaber.
Forskellen mellem vedtaget anlægsbudget på 140,995 mio. kr. og korrigeret anlægsbudget på 136,809 mio.
kr. er på netto 4,186 mio. kr., fordelt med merudgifter på 2,022 mio. kr. på udgiftssiden og merindtægter på
6,208 mio. kr. på indtægtssiden. Forskellen er de tillægsbevillinger og kassehenlæggelser Byrådet har truffet
beslutning om siden andenbehandlingen af budget 2018 i oktober 2017 og frem til sidste møde i december
2018. Tillægsbevillingerne og kassehenlæggelserne er hovedsagelig fordelt således:
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Tabel 4.2.4.2: Tillægsbevillinger på anlæg i regnskab 2018
Nettobeløb i mio. kr. i 18-priser

2018

Vedtaget budget 2018

140,995

Regnskab 2017 - anlægsoversigt og opgørelse af overførsler på anlæg

3,873

Køb af ejendom

1,400

Status på anlæg 2018 – udskydelse af anlæg

-9,000

Forbedring af infrastruktur Arnum

0,350

Arealerhvervelse

1,105

Godkendelse af ny servicebygning på Pakhuskajen

0,188

Anlægsregnskab for tagrenovering Vojens Svømmehal

-0,302

Anlægsbevilling til offentlige toiletter

-0,280

Trafiksanering på Slotsvej i Gram

0,280

Banestiens forlængelse

-1,800

Korrigeret budget 2018
Afrundingsdifferencer kan forekomme
”+” angiver træk på kassen ”-” angiver kassehenlæggelser

136,809

4.2.5 Overholdelse af de aftalte rammer på drift og anlæg i 2018
Regnskab 2018 viser et merforbrug på serviceudgifterne på 1,819 mio. kr. i forhold til KL’s sigtepunkt for
serviceudgifter i 2018.
En eventuel regnskabssanktion i 2018 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service.
Sanktionen er opdelt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det
oprindelige budget, samt en kollektiv del (40 pct.).
Bruttoanlægsrammen er alene fastsat på landsplan i 2018 og ikke udmøntet enkeltvis på kommunerne. I
Haderslev Kommune har der været et mindreforbrug på bruttoanlæg på 7,23 mio. kr. i forhold til
bruttoanlægsrammen.
Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2018. Økonomiaftalen
indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for
økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og
regnskaberne".

4.2.6 Finansposterne
De finansielle poster i regnskabet udgøres af nettoudgifterne til renter, afdrag og balanceforskydninger.
Til renter og afdrag er der afholdt udgifter for 66 mio. kr. i regnskab 2018, hvilket er 6 mio. kr. mindre end
forventet i det korrigerede budget. Den primære forklaring herpå, er de lavere renteudgifter som følge af de
lave renter på lånemarkedet.
På balanceforskydninger ekskl. kortfristede tilgodehavender og gæld (ikke budgetterede balanceforskydninger), er der i alt en indtægt på 2 mio. kr. i forhold til budgetterede udgift på 2 mio. kr. og heraf et
resultat på 4 mio. kr.
Det betyder at resultatet på de finansielle poster styrker den disponible kassebeholdning med 10 mio. kr.
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4.2.7 Udviklingen i kassebeholdningen
Regnskab 2018 medfører et kassetræk på 3 mio. kr. før kortfristede poster og poster reguleret direkte på status. Kassehenlæggelsen er udtryk for den afvigelse, der er imellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet.
Med udgangspunkt i de politiske beslutninger truffet af Byrådet indtil januar 2019, viser den disponible
kasse- beholdning fra 2019-2022 følgende udvikling:
Tabel 4.2.7.1: Udviklingen i den disponible kassebeholdning
Mio. kr.

2018¹)

Primobeholdning
Kassebevægelser jf. byrådsbeslutninger ultimo
1 januar 2018

2019

2020

2021

252

190

94

2022

30

35
11

-52

-58

-63

6

2 Kassetræk jf. totaloversigten

-3

-44

-1

-1

3 Reguleringer direkte på status

-2

4 Kortfristet gæld/-tilgodehavende

-5

Ultimobeholdning
190
94
30
Afrundingsdifferencer kan forekomme
*) + = merindtægter/mindre udgifter, - = mindre indtægter/merudgifter
Note 1: Beholdningen ultimo 2018 er den bogførte beholdning opgjort den 31. december 2018

35

5
46

Af tabel 4.2.7.1 fremgår den bogførte ultimo beholdning 2018 på 190 mio. kr. opgjort pr. 31. december
2018. Kassebevægelserne under pkt. 1 svarer til de forventede kassebevægelser i det korrigerede budget
2018. Under pkt. 2 fremgår det afledte kassetræk af regnskabsresultatet i 2018. Under pkt. 3 er vist de
direkte reguleringer på status. Endelig fremgår af pkt. 4 de kortfristede poster, der er ændret med 2 mio.
kr. fra -7 mio. kr. i 2017 til -5 mio. kr., der forventes indbetalt i løbet af 2019.

4.2.8 Udviklingen i den langfristede gæld
Den langfristede kommunale gæld ekskl. gæld til jordforsyningen, ældreboliger og leasingforpligtelse, udgjorde 614 mio. kr. primo 2018. Gælden er reduceret til 578 mio. kr. ultimo 2018. Ændringen på 36 mio. kr. skyldes afdrag, indekseringer og låneoptagelse.
Tabel 4.2.8.1: Langfristet gæld ekskl. jordforsyning, ældreboliger og leasing
Ultimo ( mio. kr.)

2018

Primo

613,9

Låneoptagelse

19,0

Afdrag inkl. indeksregulering

-54,5

Ultimo

578,4

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Opgørelsen af den ledige låneramme til regnskab 2018 viser en ledig låneramme på 13 mio. kr.
På Byrådets møde den 26. februar 2019 blev det vedtaget, at der på baggrund af regnskab 2018 låneoptages
13 mio. kr. i 2019. Denne låneoptagelse vil ikke påvirke regnskab 2018, men optages i regnskab 2019.
Udover den egentlige kommunale langfristede gæld, udgør den samlede langfristede gæld af lån vedrørende
jordforsyning, ældreboliger og hertil en række leasingforpligtelser.
Den langfristede gæld til jordforsyningen på 11,4 mio. kr. primo 2018 er afdraget med 1,7 mio. kr. til 9,7 mio.
kr. ultimo 2018. Gælden til jordkøb reduceres løbende med realiserede salgsindtægter.
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Tabel 4.2.8.2: Gæld til jordforsyning
Ultimo i mio. kr.

2018
8

Primo gæld
Låneoptagelse

11,4
0,0

Afdrag inkl. Indeksering

-1,7

Ultimo gæld
Afrundingsdifferencer kan forekomme

9,7

Den langfristede gæld til ældreboliger på 244,6 mio. kr. primo 2018 er afdraget med 12,0 mio. kr. til 232,6
mio. kr. ultimo 2018 jf. nedenstående tabel:
Tabel 4.2.8.3: Gæld til ældreboliger
Ultimo i mio. kr.

2018

Primo

244,6

Låneoptagelse

0,0

Afdrag inkl. Indeksering

-12,0

Ultimo
Afrundingsdifferencer kan forekomme

232,6

Gælden på ældreboliger afdrages ved opkrævning af husleje ved beboerne, samt bidrag fra staten og kommunen.
Kommunens leasingforpligtelse udgjorde 14,4 mio. kr. primo 2018. Optagelse af nye leasingforpligtelser,
sammenholdt med den årlige nedskrivning af leasingforpligtelsen, medfører en nettoreduktion på 2,4 mio. kr.
Tabel 4.2.8.4: Kommunens leasingforpligtelse
Ultimo i mio. kr.

2018

Primo

14,4

Nettobevægelse

-2,4

Ultimo
Afrundingsdifferencer kan forekomme

12,0

Hermed kan udviklingen i den samlede langfristede gæld opsummeres således:
Tabel 4.2.8.5: Den samlede langfristede gæld
Ultimo i mio. kr.

2018
884,3

Primo

19,0

Låneoptagelse

-68,2

Afdrag inkl. indeksering

-2,4

Leasing nettobevægelse

832,7

Ultimo
Afrundingsdifferencer kan forekomme

Yderligere specifikationer fremgår af bilagshæftet med taloversigter og specifikationer.

4.3 Bevillingsniveau og styringsmodel
4.3.1 Bevillingsniveau
Bevillingsniveauet på driftsbudgettet er fastlagt til udvalgsniveau, som en nettobevilling på følgende rammer:
serviceudgifter, centrale puljer, lovbundne udgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger og central refusionsordning. Det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsniveau.
På anlæg er bevillingen knyttet til hvert projekt for sig.
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Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende beløbsneutrale omdisponeringer ved tillægsbevillinger
mellem drift og anlæg og mellem udvalg, forudsat at de respektive udvalg godkender tillægsbevillinger før
Økonomiudvalgets behandling.

4.3.2 Styringsmodel
Haderslev Kommunes styringsmodel er ”Den Decentrale Model”, der som grundprincip har, at ansvar og
kompetence er uddelegeret mest muligt. I relation til økonomistyring er konsekvensen af modellen, at der
som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, førend samtlige mulige alternativer er analyseret og
dokumenteret. Modellen fordrer en tankegang, hvor eventuelle økonomiske udfordringer søges løst på
laveste mulige niveau. Det indebærer, at der forud for en sags politiske præsentation har været sonderet,
både indenfor det enkelte serviceområde og hos de øvrige serviceområder, efter mulige finansieringskilder.
Det fremgår af Lov om Kommuners Styrelse § 40, at der ikke må iværksættes aktiviteter som medfører, at
der afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden, at der foreligger en bevilling. For ikke at handle i modstrid hermed, må der imidlertid inden regnskabsårets udløb meddeles de til den løbende drift nødvendige
tillægsbevillinger.
Kommunens regelsæt omkring økonomisk decentralisering muliggør, at de enkelte driftsenheder kan opspare
midler fra driftsbudgettet og overtrække driftsbudgettet efter nærmere fastlagte bestemmelser. Dette fordrer,
at der via en overførselssag meddeles tillægsbevillinger til det følgende års budget.
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5.

Fagudvalgenes bemærkninger til driftsresultatet
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5.1 Socialudvalget
Tabel 5.1.1: Socialudvalgets regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

Afvigelse

Socialudvalget i alt

193,6

195,5

214,0

-18,5

-heraf serviceudgifter

186,6

182,7

200,4

-17,7

10,5

16,3

17,2

-0,9

-heraf lovbundne udgifter

-heraf statsrefusion
-3,5
-3,5
-3,6
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

0,1

Regnskabsresultatet for Socialudvalget viser et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr.
Dette svarer til 9,5 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Det børnesocialeområde
En af de afgørende faktorer for socialudvalgets regnskabsresultat er merforbruget på det børnesociale område. Her er det især merudgifter til plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og sikrede
institutioner, der betyder at området kommer ud med et merforbrug på cirka 15,7 mio. kr.
Der er i løbet af året kontinuerligt blevet arbejdet med at nedbringe udgiftstrykket på området. Blandt andet
ved omlægning til mindre omfattende foranstaltninger og hjemtagelse af opgaver til eget Familiehus. Det stigende sagspres på afdelingen har medført, at området ikke har kunnet finde en balance i forhold til
budgetrammen.
Børnehandicapområdet
På børnehandicapområdet er der et merforbrug i 2018 på 3,8 mio. kr. Merforbruget skyldes især en stigning i
udgifter til forebyggende foranstaltninger.
Det er forventningen, at man i 2019 vil kunne nedbringe merforbruget.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
Området har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De 0,6 mio. vedrører dog en modpost på det lovbundne område. Det reelle mindreforbrug på 0,2 mio. svarer til 1,8 % af områdets nettodriftsbudget.
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
På UU ses tilsvarende et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 14 %. Hovedparten af overførslen skyldes
disponerede lønudgifter i 2019.
Familiehuset
I Familiehuset viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 2 % af nettodriftsbudgettet.
Øvrige områder
På udvalgets øvrige områder, Hotspot, GOTI og SSP, EGU-forløb mm. viser regnskabsresultatet mindre udsving i både mer- og mindreforbrug.
Kvindekrisecentre
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 72 % af nettodriftsbudgettet. Mindreforbruget
skyldes et markant fald i aktiviteten på området ift. forventet. Den ændrede aktivitet kan overvejes at indgå i
budgetlægningen for 2020.
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5.2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Tabel 5.2.1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt
-heraf serviceudgifter
-heraf det lovbundne område inkl. driftssteder

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

Afvigelse

910,1

916,3

922,5

-6,3

98,7

108,4

98,8

9,6

728,7

725,2

742,0

-16,8

-heraf forsikrede ledige
82,7
82,7
81,8
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

0,9

Regnskabsresultatet for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for 2018 viser et samlet merforbrug på 6,3
mio. kr.
Dette svarer til en afvigelse på 0,7 % af udvalgets samlede nettodriftsbudget på 916,3 mio. kr.
Serviceudgifterne:
Administrationen
Området indeholder i hovedtræk administration og drift af Jobcenteret, fleksjobpuljen, produktionsskoler
samt forskellige indsatser og investeringsstrategier og eksterne finansierede projekter.
Borgerrettede udgifter/tilbud og midlertidige indsatser og projekter
Området fremkommer med et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Afvigelsen udgør 9,7 % af det samlede nettodriftsbudget på 98,7 mio. kr.
Afvigelsen skyldes bl.a. overførsler fra 2017, udvalgets udviklingskonto, produktionsskoler, lægeerklæringer
samt mindreforbrug på Hansborg Bygningen.
Det lovbundne område inkl. driftssteder og de forsikrede ledige:
Driftssteder
Området indeholder i hovedtræk Sprogcenteret, Verdande, JobVejen, Mentorkorpset og Servicefunktionen
inkl. microfleksjobbere. Det samlede regnskabsresultat udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som svarer til
9,6
% af det samlede nettobudget på 34,3 mio. kr.
Afvigelsen skyldes bl.a. et tidligere opsparet overskud på Sprogcenteret, og et mindreforbrug på microfleksjobpuljen, samt et mindreforbrug på Mentorkorpset til finansiering af fastholdelsesmentorerne i 2019.
Forsørgelsesområdet inkl. de forsikrede ledige
Området dækker over de netto kommunale udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, dagpenge m.m.) samt udgifter til aktiveringsindsats m.m. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 19,2 mio. kr. hvilket svarer til 2,5 % af det samlede nettobudget på 773,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes flere borgere på offentlig forsørgelse end indregnet i korrigeret budget.
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5.3 Udvalget for Børn og Familier
Tabel 5.3.1: Udvalget for Børn og Familiers regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Udvalget for Børn og Familier, i alt

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

765,5

774,4

Afvigelse

771,9

-heraf serviceudgifter
765,5
774,4
771,9
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2,5
2,5

Regnskabsresultatet for Udvalget for Børn og Familier viser et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette
svarer til 0,3 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Med henblik på at forbedre økonomistyringen på det decentrale niveau har skoler og institutioner i 2018
investeret tid i oplæring og brug af ledelsesværktøjet Nem-Økonomi. Systemet giver lederne mulighed for at
få et økonomisk overblik tidligt i regnskabsåret.
Skoleområdet
Regnskabsresultatet for skoler og SFO viser et merforbrug på ca. 2,7 mio.kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 398 mio. kr. svarende til 0,7 %.
Ved starten af 2018 blev der overført ikke forbrugte midler fra 2017 på 4,5 mio. kr. bl.a. til brug for inkluderende læringsmiljøer. Disse midler er brugt i løbet af 2018.
Flere skoler har i 2018 oplevet udfordringer med økonomien og slutter med negativt regnskabsresultat.
Der er forskellige årsager til udfordringerne blandt andet langtidssygdom og uhensigtsmæssige elevtal, der
betyder vanskeligheder med optimale klassedannelser. Tre skoler ender året med resultater på mere end 3 %
merforbrug.
Arbejdet med Program for Læringsledelse er videreført i 2018.
Dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet er der i 2018 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til 1,2 % af et samlet
nettodriftsbudget på 227,2 mio. kr.
Hovedparten af daginstitutioner kommer ud af året med et mindreforbrug, men for tre institutioner viser
regnskabsresultatet et merforbrug på mere end 3 %.
Vippereguleringen betyder, at der jævnfør tidligere års praksis skal tilføres området 4,25 mio. kr.
Øvrige områder
Tværgående institutioner og fællesområder afslutter året med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 149,3 mio. kr. svarende til 1,8 %.
Mindreforbrug skyldes bl.a. overførsel af midler fra 2018 til 2019 vedr. 0,75 mio. kr. til projekt Kickstart/ATU,
Udvalget for Børn og Familiers ikke udmøntede pulje på 0,76 mio. kr., midler til udgifter vedr. IT på skoler og
daginstitutioner på 0,46 mio. kr., 0,3 mio. kr. til aktiviteter for frie skoler og dagplejere. Derudover er der
beløb af mindre størrelsesorden, der overføres vedr. Socialministerielle puljer samt bl.a. Den åbne Skole og
Talentspræl.
På trods af faldende antal børn i alderen 6 – 16 år øges antallet af elever på de private skoler og dermed udgiften til bidrag til staten for disse elever.
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5.4 Udvalget for Kultur og Fritid
Tabel 5.4.1: Udvalget for Kultur og Fritids regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid, i alt

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

94,8

101,4

Afvigelse

93,8

-heraf serviceudgifter
94,8
101,4
93,8
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

7,6
7,6

Regnskabsresultatet for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr.
Dette svarer til 7,5 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Kulturelle puljer
Regnskabsresultatet for de kulturelle puljer viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 3,4 mio. kr. svarende til 73,5 %.
I forbindelse med at Kultur- og Fritidspolitikken blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2017, er der udarbejdet 12 handleplaner til en samlet sum på 1,6 mio. kr., som skal udmønte Kultur- og Fritidspolitikken. Disse
handleplaner udmøntes i årene 2018-2019.
Derudover resterer der 0,6 mio. kr. i Eventpuljen. Eventpuljen er nedlagt i forbindelse med budgetlægningen
2019-2022. De 0,5 mio. kr. anvendes til Genforeningens-projektet i 2020 og de sidste 0,1 mio. kr. er disponeret til et arrangement som afvikles i 2019.
Fra udvalgets udviklingspulje er der disponeret 1,2 mio. kr., som først kommer til udbetaling i løbet af 2019.
Herefter resterer der 0,2 mio. kr., som ikke er disponeret.
Talentcenter
Regnskabsresultatet for Talentcenter viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget
på 3,1 mio. kr. svarende til 12,9 %.
Det er Talentcenterets første år for det nye koncept, hvor man er i en opbygningsfase. En væsentlig årsag til
mindreforbruget skyldes primært ekstraordinære indtægter fra et stort antal elever fra andre kommuner i
2018.
Institutioner
Det samlede regnskabsresultat for institutionerne under Kultur og Fritid viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
ud af et samlet nettodriftsbudget på 46,4 mio. kr. svarende til 5 %.
En institution kommer ud med et merforbrug. Haderslev Idrætscenter har et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes ekstraordinære investeringer i 2018.
Mindreforbruget på Historie Haderslev er disponeret til kuratering i forbindelse med overdragelse af museerne
Slesvigske Vognsamling, Von Oberbergs Hus og Ehlerssamlingen og under Bispen er mindreforbruget disponeret til arbejdet med at få etableret et fælles kulturhus.
Samvirkerne
I forbindelse med nedlæggelsen af folkeoplysningsudvalget med udgangen af 2017 er det fra 2018 arbejdet
med Idrætssamvirke, Kultursamvirke og Fritidssamvirke.
Det samlede mindreforbrug for samvirkerne udgør 0,4 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 5,8 mio.
kr. svarende til 6,9 %. Mindreforbruget kan henføres til ikke udmøntet midler fra samvirkernes udviklingspuljer samt billedkunstrådet og åbne arrangementer.
Øvrige områder
De resterende områder er bl.a. ejendomme til aktivitetsformål, kulturelle opgaver, idrætsanlæg, ungdomsrådet, Fritidskontoret, kontingent til Destination Sønderjylland og administrationen.
Områderne udgør et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 42,7 mio. kr.
svarende til 4,7 %.
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5.5 Landdistriktsudvalget
Tabel 5.5.1: Landdistriktsudvalgets regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Landdistriktsudvalget, i alt

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

0,3

0,4

Afvigelse

0,2

-heraf serviceudgifter
0,3
0,4
0,2
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

0,2
0,2

Regnskabsresultatet for Landdistriktsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 0,187 mio. kr.
Dette svarer til 46,8 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Forsamlingshuspulje
Regnskabsresultatet for tilskud til forsamlingshuse viser et mindreforbrug på 0,124 mio. kr. ud af et samlet
nettodriftsbudget på 0,3 mio. kr. svarende til 41,3 %.
Den samlede forsamlingshuspulje er opsplittet, sådan der er afsat 0,2 mio. kr. til ligelig fordeling mellem forsamlingshusene til egen disposition, samt en fælles forsamlingshuspulje på 0,1 mio. kr.
Der er givet et tilskud til 15 ud af 16 forsamlingshuse. Et forsamlingshus har ikke ansøgt om tilskud i 2018.
Derudover er der udbetalt til 2 projekter fra den fælles forsamlingshuspulje.
Landdistriktspulje
Under Økonomiudvalgets område var der i 2017 en Landdistriktspulje til udvikling af ydre- og landdistriktsområder. De uforbrugte midler på 0,114 mio. kr. er overført til Landdistriktsudvalget i 2018.
Af de 0,114 mio. kr. var der disponeret 0,05 mio. kr. til en enkelt forening vedr. borgerbudgettering som vedrører 2017. Der resterer således 0,064 mio. kr. i 2018, hvilket ud af det samlede driftsbudget svarer til 56,1
%.
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5.6 Udvalget for Plan og Miljø
Tabel 5.6.1: Udvalget for Plan og Miljøs regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Udvalget for Plan og Miljø, i alt

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

173,1

178,7

Afvigelse

176,4

-heraf serviceudgifter
173,1
178,7
176,4
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2,3
2,3

Regnskabsresultatet for Udvalget for Plan og Miljø viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
Dette svarer til 1,3 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Vejafvandingsbidrag, som er afhængig af Provas’ anlægsaktiviteter, resulterede i et mindreforbrug på 0,8
mio. kr. svarende til 29 %.
Vintervedligeholdelse viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 6,4 %. Merforbruget skyldes, at der var
en relativ hård vinter i 1. kvartal i 2018 med en del snerydning og saltning, hvorimod 4. kvartal 2018 blev
den mildeste vinter længe.
Når der korrigeres for mindreforbrug på vejafvandingsbidrag og vintertjeneste på 0,1 mio. kr., viser driftsresultatet for 2018 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dermed overholder Udvalget for Plan og Miljø reglerne for
økonomisk decentralisering med et driftsresultat indenfor -3 % til 5 %., idet resultatet på 2,2 mio. kr. svarer
til 1,2 % af det korrigerede budget på 178,7 mio. kr.
Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. overføres til 2019-2022, dels på grund af opgaveforskydning og dels til imødegåelse af vedtagne budgetreduktioner fra 2019.
Fællesområdet
Fællesområdet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 31,7 %. En del af mindreforbruget
stammer fra 2017 overførslen til 2018. Mindreforbruget overføres til 2019 til imødegåelse af udfordringer i
2019, bl.a. som følge af rammebesparelser under drift og indkøb samt manglende indtægter under interne
konsulentydelser.
Borger
Afdelingen kommer ud med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 4,3 %. Der er mindreforbrug på
lønkonti og IT-budgetter.
Erhverv
Afdelingen har i 2018 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 1,8 %. Afvigelsen skyldes primært lavere
udgifter til vedligeholdelse af vandløb og ådiger, bl.a. på grund af den varme sommer.
Planlægning
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. svarende til 5,2 %. Afvigelsen skyldes hovedsageligt uforbrugte midler til Strategisk Energiplanlægning, som først kommer i gang i 2019. Endvidere er der mindreforbrug på lønkonti på grund af vakance, som derved også har medført et mindreforbrug på kommune- og lokalplaner.
Færge og Havne
Færge og Havne ender med et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til -10,1 %. I 2018 har der været langtidssyge og en afspadseringspukkel på færgepersonalet er nedbragt, hvilket betyder merudgifter til afløsere. Endvidere viste 2018 et indtægtsfald på ca. 0,3 mio. kr. på havnens indtægter på bl.a. skibs- og vareafgifter og
bådindtægter i Haderslev havn.
Driftsafdelingen
Driftsafdelingen kommer samlet ud med et merforbrug ekskl. vintervedligeholdelse på 2,5 mio. kr. svarende
til 3,2 %. Merforbruget ses primært under vejområdet, hvor der er udført asfaltarbejde vedrørende 2019, og
tillige er priser på funktionskontrakter på veje steget mere end forventet. Provas har udført kloakseparering
på store strækninger i Over Jerstal og Haderslev, og det har medført ekstraordinært store udgifter til fornyelse
af fortove og asfaltbelægninger.
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5.7 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Tabel 5.7.1: Udvalget for Sundhed og Forebyggelses regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

USF, i alt
-heraf serviceudgifter

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

285,8

290,7

296,1

68,2

73,1

68,2

Afvigelse

-heraf aktivitetsbestemt medfinansiering
217,6
217,6
227,9
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

-5,4
5,0
-10,3

Regnskabsresultatet for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse viser et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr.
Dette svarer til 1,9 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Tandpleje
Regnskabsresultatet for Tandplejen viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ud af et nettodriftsbudget på 25,6
mio. kr. svarende til 5,6 %.
Tandplejen har gennem 2018 været bemandet under normeringen, hvilket afspejles i årets mindreforbrug.
Yderligere er en aftale omkring igangsættelse af ekstra tandreguleringer blevet forsinket.
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse
Regnskabsresultatet for Sundhedssamarbejde og Forebyggelse viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. ud af et
nettodriftsbudget på 21,6 mio. kr. svarende til 12,4 %.
En del af mindreforbruget skyldes, at i størstedelen af 2018 har kommunallægestillingen været ubesat. Derudover har der været et mindreforbrug på specialiseret genoptræning samt til hospice.
Træning og Rehabilitering
Regnskabsresultatet for Træning og Rehabilitering viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ud af et nettodriftsbudget på 26,0 mio. kr. svarende til 3,2 %.
Man har i 2018 implementeret et nyt fagsystem, som for Træning og Rehabilitering har vist sig billigere end
budgetteret og derudover har der været afsat penge til et nyt it-arkiv system, som der endnu ikke er modtaget regning for ved årets udgang.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Regnskabsresultatet for aktivitetsbestemt medfinansiering viser et merforbrug på 10,3 mio. kr. ud af et nettodriftsbudget på 217,6 mio. kr. svarende til 4,8 %.
Merforbruget kan særligt tilskrives effekterne af en omlægning af afregningsmodellen i 2018. For Haderslev
Kommune betød det, at den øgede betaling for behandling på sygehusene, særligt for ældre borgere, blev
dyrere end det udmeldte i Økonomiaftalen for 2018.
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5.8 Voksenudvalget
Tabel 5.8.1: Voksenudvalgets regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Voksenudvalget, i alt
-heraf serviceudgifter
-heraf lovbundne udgifter
-heraf centralrefusionsordning

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

Afvigelse

761,2

779,2

784,5

-5,3

780,7

799,2

803,6

-4,4

0,4

0,4

0,3

0,1

-11,1

-11,8

-11,9

0,1

-heraf ældreboliger
-8,7
-8,6
-7,5
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

-1,1

Regnskabsresultatet for Voksenudvalget viser et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget udgør
0,7 pct. af udvalgets nettodriftsbudget.
Senior og Rehabilitering
Hjemmeplejen og Plejecentrene har overordnet set haft et højere aktivitetsniveau end budgetlagt, svarende
til et merforbrug på 8,1 mio. kr., som delvis udlignes af tilbageholdenhed på øvrige områder. Netto
merforbruget på 3,8 mio. kr.
Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed
Byrådet har bevilget 11. mio. kr. til dækning af merforbrug på køb og salg af pladser i Handicap og
Socialpsykiatri i 2018. I forlængelse af budgetforliget har Voksenudvalget godkendt nogle kvalitetsstandarder, som på sigt skal bidrage til at nedbringe udgifterne til området. Regnskabsresultatet for 2018
viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. som primært vedrører Dalhoffsminde. Mer- og mindreforbruget på de
øvrige områder udligner stort set hinanden.
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5.9 Økonomiudvalget
Tabel 5.9.1: Økonomiudvalgets regnskabsresultat 2018
Beløb i mio. kr.

Vedtaget

Korrigeret

Regnskabs-

budget

budget

resultat

Afvigelse

Økonomiudvalget, i alt

301,6

265,7

256,2

9,5

-heraf serviceudgifter

208,6

214,6

190,6

23,9

55,6

55,6

54,7

0,8

-heraf lovbundne udgifter

-heraf centrale puljer
37,4
-4,5
10,8
Afvigelseskolonne: +=mindreforbrug på udgifter/merindtægter -=merforbrug på udgifter/mindre indtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

-15,2

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget viser et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.
Dette svarer til 3,6 % af udvalgets nettodriftsbudget.
På Økonomiudvalgets område er der budgetteret med den forventede opsparing for hele kommunen på 15,0
mio. kr. til imødegåelse af de forventede driftsoverførsler fra 2018 til 2019.
Ligeledes er driftspuljen vedrørende bygningsvedligeholdelse flyttet til anlæg, hvorfor der her er et mindreforbrug på 8,1 mio. kr.
Tages der højde for den decentrale opsparing samt flytningen af driftspuljen til anlæg viser Økonomiudvalgets
regnskabsresultat reelt et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., hvilket svarer til 6,0 % af udvalgets nettodriftsbudget.
Serviceudgifter
Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets serviceudgifter viser et reelt mindreforbrug på 15,8 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører de decentrale enheder under Økonomiudvalget, bl.a.:
Kommunalbestyrelsen har i år 2018 haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Borgerservice, IT og Digitalisering
har haft et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Sekretariat, Udvikling og Personale samt Økonomi og Løn har
ligeledes haft et mindreforbrug i år 2018 på henholdsvis 1,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr.
Budget til bygningsvedligeholdelse på 8,1 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets serviceudgifter efter flytningen
til anlæg.
Økonomiudvalget har en række administrative fællesudgifter, som i år 2018 viser et mindreforbrug på i alt
7,9 mio. kr. Dette er bl.a. IT-systemer, valgkonto, kommunens interne forsikringsordning, tjenestemandspensioner samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
Lovbundne udgifter
Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets lovbundne udgifter viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette
skyldes primært, at budgettet er blevet hævet i regnskab 2018 med 1 mio. kr.
Centrale puljer
Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets centrale puljer viser et merforbrug på 15,2 mio. kr. Dog indgår
kommunens samlede decentrale opsparing på i alt 15,0 mio. kr. i budgettallet. Korrigeres der for dette
forhold vil Økonomiudvalgets centrale puljer, vises et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en ikke
udmøntet pulje på 0,4 mio. kr. til Tryghedspulje, merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende barselspulje samt
mindreforbrug til pulje til arkivering mv. på i alt 0,3 mio. kr.
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