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Bilag 3 

 
Ændring i økonomien siden B2018 

Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 

2019. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet behandlede budgettet ved 

vedtagelsen af B2018. Ændringerne beskrives for årene 2018-2021, men 

ikke 2022. Det er valgt, fordi 2021 er det sidste år, der både indgår i sidste 

års budget og i budgetforslaget for 2019.  

Ændringer i 2018 vil som hovedregel indgå i en samlet vurdering af det for-

ventede regnskab for 2018, som forventes indarbejdet i budgetoplægget til 

1. fællesmøde på baggrund af halvårsregnskabet.  

Der er fokuseret på de største ændringer af økonomien. Der ses bort fra 

ændringer, der er dækket af budgetgaranti, balancetilskud el.lign. Det sam-

me gælder for ændringer, der alene indebærer tidsforskydninger i afholdel-

sen af udgifter, fx på anlægsområdet.  

Tabel: Oversigt over ændringer i økonomien siden B2018 (Mio. kr., 2019-priser, 

+=merudgifter/mindreindtægter.) 

  2018 2019 2020 2021 

1. R2017 inkl. afledte merudgifter i budgettet 119 25 30 21 

2. Beskæftigelsestilskud mv. (ingen udligningsreform) 81 322 331 341 

3. Reduktion af afdelingernes rammer  -241 -250 -260 

4. Budgetmodeller  -3 -5 -4 

5. Ikke-decentraliserede områder   11 10 16 

6. Overførsler (regnskab 2017 samt nye investerings- 
    modeller)  -5 -5 -5 

7. Tidsforskydning af anlæg 314    

8. Renter 27 40 40 38 

9. Økonomiaftale: Løft af service og anlæg på landsplan  -147 -100 -100 

10. Midtvejsregulering i 2018  15    

11. Forventet bortfald af finansieringstilskud   89 89 

12. Indkomstskat  -52 -56 -56 

13. Grundskyld  -10 -11 -12 

14. Dækningsafgift  -19 -25 -37 

15. Selskabsskat  -83 -23 -23 

16. Øvrige skatter  -5 -2 -3 

17. Selvbudgettering i 2017 - 2018   -87 -171 

18. Udligning af udgiftsbehov, alder  -107 -135 -119 

19. Udligning af udgiftsbehov, socialt  32 50 79 
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20. Udligning, ny befolkningsprognose Aarhus  -41 -2 -16 

21. Udligning, ny befolkningsprognose hele landet   -3 -2 

22. Omprioritering 0,5 % af serviceudgifter  -51 -51 -51 

23. Nye initiativer (anlæg)  18 10 10 

24. Nye initiativer (drift)  10 3 3 

Ændringer i alt 556 -338 -192 -262 

 
Den finansielle egenkapital ultimo 2021 er forbedret med 221 mio. kr. i for-

hold til sidste års budget. De største ændringer, der samlet medfører en 

forbedring på 236 mio. kr. i perioden, er vist i ovenstående tabel. Ændringen 

ultimo 2021 må ikke forveksles med et råderum i forhold til måltallet for den 

finansielle egenkapital. Det skyldes, at måltallet gælder det sidste år i bud-

getperioden (2022). Udviklingen i den samlede økonomi i forhold til måltallet 

ultimo 2022 er gennemgået i selve indstillingen.  

 

Beskrivelse af ændringerne:  
 

1. R2017 inkl. afledte merudgifter i budgettet 

R2017 gav en engangsforbedring, der var 31 mio. kr. mindre end forventet, 

da B2018 blev udarbejdet. Det viser sig derfor som et tab i B2019. Hertil 

kommer, at der i den supplerende regnskabsindstilling blev vedtaget en 

række merudgifter vedrørende kørselsordningen, BPA mv., som påvirker 

B2019.  

2. Beskæftigelsestilskud mv. (ingen udligningsreform) 

I B2018 var det forudsat, at der ikke ville være et tab på beskæftigelsestil-

skuddet fra og med 2019, da det blev forudsat løst via en udligningsreform. 

Reformen blev imidlertid ikke gennemført, og kompensationsordningen på 

beskæftigelsesområdet er uændret. Samtidig er tabet i den seneste progno-

se for 2018 steget fra 200 (som forventet i i B2018) til 281 mio. kr., og sam-

me tab er forudsat i de efterfølgende år.  

Endelig er der i beløbet indarbejdet det tab, der følger af de mindre ændrin-

ger i udligningssystemet, der blev gennemført – herunder ændringen af op-

gørelsen af uddannelsesstatistikken. 

3. Reduktion af afdelingernes rammer 

Rammereduktionerne blev vedtaget i Byrådet i foråret og er indarbejdet i 

afdelingernes rammer i budgetforslaget.  

4. Budgetmodeller 

Budgetændringer, der følger af budgetmodellerne, er beskrevet i materialet 

om afdelingernes budgetforslag. Beløbene i tabellen vedrører ændringer i 

forhold til overslagsårene i sidste års budget og er en følge af den seneste 

befolkningsprognose samt ændringer i efterspørgselsprocenter. Ser man i 

stedet på merudgifterne til budgetmodeller i forhold til udgiftsniveauet i 2018 

– svarende til en situation uden budgetmodeller i budgetperioden – udgør 

merudgifterne ca. 126 mio. kr. i årligt gennemsnit.  

5. Ikke-decentraliserede områder 

De ikke-decentraliserede udgifter, der samtidig er dækket af budgetmodeller, 

er taget med under budgetmodellerne. Derudover er der samlet set kun små 
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ændringer på de ikke-decentraliserede områder. Merudgifterne vedrører 

tjenestemandspensioner og arbejdsskader.  

6. Overførsler (regnskab 2017 samt nye investeringsmodeller) 

Ændringen i den samlede påvirkning fra overførsler og kompensationen 

herfor er helt marginale i dette års budget. Det gælder også indarbejdelsen 

af virkningen af regnskabsresultatet for 2019. Det er forudsat i budgetforsla-

get, at Aarhus Kommune har en udvikling svarende til landsplan, bortset fra 

gevinsten fra investeringsmodellerne. 

7. Tidsforskydning af anlæg 

Der er hhv. fremrykket anlægsudgifter og udskudt anlægsindtægter til 2022. 

Det giver en midlertidig forværring i perioden til og med 2021, men der er 

ikke reelt tale om merudgifter. 

8. Renter 

Mindreindtægterne fra renter skyldes for det første en datafejlkilde fra Kom-

munekredit, der betød, at renteudgifter på den andel af kommunes langfri-

stede lån, der har en SWAP-aftale tilknyttet, ikke kom med i budget 2018. 

Herudover er der foretaget en nedjustering af de forventede renteindtægter 

vedrørende indefrosne ejendomsskatter. 

9. Økonomiaftale: Løft af service og anlæg på landsplan  

I aftalen om kommunernes økonomi indgår et løft af serviceudgifterne med 

1,7 mia. kr. ud over det hidtil forventede på baggrund af udgiftsloftet for 

kommunerne. Derudover er aftalt et løft af anlægsudgifterne i 2019 på 0,8 

mia. kr. Begge dele øger bloktilskuddet til kommunerne. 

10. Midtvejsregulering i 2018 

Som led økonomiaftalen for 2019 vil der ske en midtvejsregulering af de 

generelle tilskud i 2018. Samlet set skal kommunerne aflevere 2,9 mia. kr. 

Aarhus Kommunes andel heraf modsvares af mindreudgifter til overførsler 

samt en lavere lønudvikling end forventet. Der er dog et tab på 15 mio. kr. i 

2018 vedrørende reguleringen af lønfremskrivningen. 

11. Forventet bortfald af finansieringstilskud 

Der sendt meget klare signaler fra regeringen om, at det særlige finansie-

ringstilskud ikke videreføres efter 2019. Det er derfor forudsat bortfaldet fra 

og med 2020.  

12. Indkomstskat 

Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten har i 2017 har 

været højere end på landsplan. Fremadrettet er der i KL’s model fortsat for-

ventet en mervækst i Aarhus i forhold til landsgennemsnittet for kommuner-

ne. 

13. – 14. Grundskyld og dækningsafgift 

Stigninger i grund- og ejendomsværdier er lidt højere i Aarhus (og i hoved-

stadsområdet) end i landet som helhed. Det giver en merindtægt ud over det 

hidtil forudsatte. 

15. Selskabsskat 

De faktiske indtægter fra selskabsskat i 2016 er opgjort og indgår i kommu-

nens budget i 2019. I de efterfølgende år baseres indtægten på KL’s vurde-

ring, med en andel til Aarhus svarende til gennemsnittet af de seneste 5 år. 
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16. Øvrige skatter 

Beløbet vedrører merindtægter fra forskerskat og dødsbobeskatning. 

17. Selvbudgettering i 2017 - 2018 

Ved budgetvedtagelsen for 2017 og 2018 blev der valgt selvbudgettering af 

skatter og generelle tilskud. Den forventede gevinst herved er blevet større 

end forventet. Den samlede gevinst i de to år udgør hhv. 203 og 253 mio. kr. 

18. – 21. Udligning af udgiftsbehov 

Den største ændring vedrører nye enhedsbeløb i det aldersbetingede ud-

giftsbehov, hvor enhedsbeløbene er steget for de aldersgrupper, hvor der er 

relativt flere i Aarhus end i andre kommuner. Omvendt viser det socioøko-

nomiske indeks et lavere udgiftsbehov for Aarhus end hidtil forventet, hvorfor 

der også i de efterfølgende år er indlagt et fald ud over det, der forventes i 

KL’s tilskudsmodel.  

Herudover er der indarbejdet et nyt skøn over befolkningsvæksten i Aarhus, 

som giver et større bidrag fra udligningsordningerne end forventet i sidste 

års budget. Ændringerne er relativt små, ligesom det også er tilfældet for 

budgetmodellerne på udgiftssiden. 

22. Omprioritering 0,5 % af serviceudgifter 

Jf. den økonomiske politik er der et mål om at gennemføre effektiviseringer 

svarende til 1 % af serviceudgifterne hvert år. Halvdelen heraf inddrages til 

en pulje til politisk prioritering. Puljen på 51 mio. kr. årligt er indarbejdet i 

råderummet. 

23. - 24. Nye initiativer (hhv. anlæg og drift) 

Beløbene vedrører aftalen om udsatte boligområder, hvor den del af udgif-

terne, der er forudsat indarbejdet i B2019, er taget med i budgetforslaget. 


