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Bilag 2 

 

Forudsætninger i budgetforslaget for 2019-

2022 

I dette bilag gennemgås forudsætningerne for budgettet.  

 

De præsenterede tal er fortrinsvis opgjort på baggrund af 

tabel 2, der viser den økonomiske situation, som den er 

beskrevet i indstillingen om budgetforslag for 2019-2022. 

Endvidere er det beskrevet, hvordan de budgetterede ser-

viceudgifter udvikler sig. 

 

Beskrivelserne af den økonomiske udvikling i budgetfor-

slaget for 2019-2022 sker i dette bilag ved at sammenlig-

ne med det vedtagne budget for 2018. Det vil sige, at fo-

kus er på den økonomiske udvikling hen over årene i 

perioden 2018-2022. 

 

Der henvises til bilag 3 for en beskrivelse af ændringerne i 

de enkelte år 2018-2021 i forhold til det, der var indeholdt 

i budgettet for 2018-2021. Fokus i bilag 3 er således de 

ændringer, der er sket i de enkelte år, siden byrådet sidste 

gang blev forelagt økonomien i budgettet. 

 

1. Budgetforudsætninger  

I dette afsnit er beskrevet de nye forudsætninger, der lig-

ger til grund for nøgletallene i magistratens budgetforslag.  

 

I nøgletallene indgår det korrigerede budget for 2018. Kor-

rigeret budget for 2018 er det vedtagne budget for 2018 

ajourført med de tillægsbevillinger, der er magistratsgod-

kendt ultimo juni 2018. Endvidere er der korrigeret for 

konsekvenser af regnskab 2017.  

 

  

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 23-08-2018 
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Rekrutteringspulje til ældre- og sundhedsområdet 

På reserven er der afsat en rekrutteringspulje til ældre- og 

sundhedsområdet på 0,30 procent (0,03 procent pr. 1. 

august 2018 og 0,27 procent pr. 1. april 2019) af den 

samlede kommunale lønsum. I Aarhus Kommune er 

rekrutteringspuljen opgjort til at udgøre 29,6 mio. kr. af 

den samlede lønramme. Efter p/l fremskrivning udgør be-

løbet 30,2 mio. kr., hvilket danner baggrund for fordelin-

gen.  Beløbet er afsat på en reserve i Borgmesterens Afde-

ling i 2019 og frem. Puljen forventes at blive udmøntet i 

forbindelse med de øvrige reservebeløb til 1. fællesmøde. 

 

Aktivitetsbestemte medfinansiering 

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering fast-

lægges med udgangspunkt i det eksisterende budget. Der-

til tillægges/fratrækkes Aarhus Kommunens andel af æn-

dringerne på landsplan. På baggrund heraf er der på 

reserven vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering indreg-

net en forventet årlig merudgift på 13,3 mio. kr. Beløbet 

overføres til Sundhed og Omsorg i forbindelse med ud-

møntningen af reservebeløb på 1. fællesmøde.  

 

Moderniserings- og Effektiviserings-Programmet (MEP) 

MEP blev etableret i forbindelse med økonomiaftalen for 

2017. Initiativerne i programmet skal frigøre samlet set 1 

mia. kr. årligt i kommunerne, hvoraf halvdelen afleveres til 

staten via en årlig reduktion i de kommunale udgiftslofter 

og dermed i balancetilskuddet fra staten. Den årlige re-

duktion i balancetilskuddet er indarbejdet til og med 2020. 

Fra 2021 er der foreløbig optaget en mindreudgiftsreserve 

på ca. 30 mio. kr. årligt svarende til reduktionen af balan-

cetilskuddet. Reserven forudsættes udmøntet i budget 

2021 via kommunens eget omprioriteringsbidrag, der til-

vejebringes gennem løbende effektiviseringer.   

 

Som nævnt bidrager initiativerne i MEP til de løbende ef-

fektiviseringer, og gevinsterne bidrager til omprioriterings-

bidraget. Det kan imidlertid forekomme, at initiativer fra 

MEP minder om DUT-sager fx via en lovændring på et 

konkret område. Det skal foreslås, at det i sådanne sager 

(af en vis tyngde) overvejes at behandle det som øvrige 

DUT-sager, og altså foretage en konkret regulering af det 

pågældende områdes budget. 
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Budgetmodeller 

Konsekvenserne af budgetmodeller er indarbejdet som en 

del af budgetforslaget. Der findes budgetmodeller på soci-

alområdet, ældreområdet og børn- og ungeområdet. End-

videre er der budgetmodeller på afledt drift af nye veje 

samt hjælpemidler. 

 

Disse modeller ændres som følge af den seneste befolk-

ningsprognose samt ændringer i efterspørgselsprocenter. 

Konsekvenserne af budgetmodellerne fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Udgifter som følger af budgetmodeller 

- 1.000 kr. - B2019 BO2020 BO2021 BO2022 

Socialområdet 38.856 65.768 94.329 122.776 

Ældreområdet 4.848 35.376 66.878 103.383 

Børn og unge-

området 56.857 117.824 189.805 262.539 

Vejområdet   361   361   361   361  

Hjælpemidler   4.635   8.855   13.679   18.836  

I alt 105.557 228.184 365.052 507.895 

 

På de områder, som er omfattet af budgetmodellerne, er 

der i 2019 - set i forhold til budget 2018 - merudgifter på 

105 mio. kr. stigende til 508 mio. kr. i 2022. I budgetfor-

slaget er der i budgetperioden samlet set prioriteret ekstra 

1,2 mia. kr. til den borgernære service. Fra år til år inde-

bærer budgetmodellerne en stigning på ca. 127 mio. kr. 

svarende til knap 1 % af de samlede serviceudgifter.  

 

2. Resultatopgørelsen 

De præsenterede tal i den resterende del af dette bilag er 

fortrinsvis på baggrund af tabel 2. Tabellen viser den øko-

nomiske situation med de forudsætninger, der er beskre-

vet i indstillingen om magistratens budgetforslag.  
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Tabel 2. Resultatopgørelse. Overskud og finansiel egenkapital 2017-2022 

 R2017 B2018 KB2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 

 - mio. kr. / løbende priser - 

Skattefinansierede nettoudgifter 

       Drift, ekskl. “hvile i sig selv” 

virksomheder (2019-priser) 
19.195 19.796 19.203 19.673 19.872 19.960 20.162 

Pris- og lønstigninger -480 -206 -200 0 556 1.072 1.614 

Renter 10 -58 -31 -20 -24 -28 -34 

Finansielle tilskud 178 289 570 177 133 116 127 

Skattefinansierede 

driftsudgifter i alt 
18.903 19.820 19.542 19.830 20.537 21.120 21.869 

Nettodriftsindtægter:        

Tilskud og udligning 3.361 3.341 3.272 3.271 3.414 3.200 3.256 

Skatter 15.874 16.538 16.538 17.246 17.665 18.567 18.838 

Drifts indtægter i alt 19.234 19.879 19.810 20.517 21.078 21.766 22.094 

Resultat (overskud) 

vedr. de skattefinansie-

rede driftsområder i alt* 
332 59 268 688 542 646 225 

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter            

Anlæg, ekskl. takstfinansie-

rede områder (2019-priser) 364 -113 1.191 555 877 384 175 

Pris- og lønstigninger -14 2 -23 0 18 16 11 

De skattefinansierede 

anlægsområder i alt 350 -110 1.167 555 895 399 185 

.        

Resultat (overskud) 

vedr. de skattefinansie-

rede områder i alt* 
-18 169 -900 133 -353 247 40 

Finansiering               

Ændringer i mellemværende 

med takstfinansierede om-

råder (2019-priser) -74 -24 774 183 63 -17 -67 

Nettodriftsoverskud vedr. 

ældreboliger (2019-priser) -17 -4 -4 -21 -28 -44 -40 

Anlægsudg. til ældreboliger 

(90%) (2019-priser)** 86 243 260 273 151 73 0 

Pris- og lønstigninger -4 -6 -19 0 2 -2 -11 

Finansforskydninger  -13 -303 323 -337 573 58 -16 

Ændringer i den langfristede 

gæld -389 -389 -229 -550 -539 -22 269 

Ændringer i kassebehold-

ning 392 653 -2.006 586 -575 202 -95 

Finansiel egenkapital*** -2.949 -2.779 -3.849 -3.716 -4.069 -3.821 -3.781 
Minus angiver et underskud 
**De resterende 10 % er en skattefinansieret anlægsudgift.  
***En negativ finansiel egenkapital angives med et minus. Den finansielle egenkapital består af kassebeholdningen plus 
langfristede tilgodehavender fratrukket den skattefinansierede lang- og kortfristede gæld. 
For at gøre udviklingen i årene 2019-2022 så realistisk som muligt er den finansielle egenkapital i disse år opgjort på 
baggrund af det korrigerede budget for 2018. KB 2018 er baseret på tillægsbevillinger medio juni 2018, herunder de 
bevillinger, der er tiltrådt ved regnskabsaflæggelsen for 2017.  
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3. Skattefinansierede driftsudgifter 

De skattefinansierede driftsudgifter som fremgår af tabel 2 

er på 19.673 mio. kr. i 2019. I 2020 stiger udgifterne med 

199 mio. kr. I 2021 og 2022 stiger udgifterne med yderli-

gere 89 mio. kr. og 201 mio. kr. 

 

3.1. Rammen for serviceudgifterne i budget 2019 

I lighed med tidligere år blev der i årets økonomiaftale 

mellem KL og Regeringen aftalt en maksimal ramme for 

kommunernes samlede udgifter på serviceområderne i 

2019.  

 

Rammen for serviceudgifterne i 2019 for Aarhus Kommune 

fremgår af tabel 3, og er opgjort til 13.555 mio. kr.  

 

Tabel 3. Ramme for serviceudgifter i 2019 

Mio. kr. 2019-priser B 2019 

Serviceudgifter i 2018 13.415 

Korrektioner i økonomiaftalen 24 

Løft til styrket velfærd 97 

Lov og cirkulæreprogrammet 19 

Ramme for serviceudgifter 13.555 

 

Udgangspunktet for beregningen af servicerammen er ser-

viceudgifterne i budgettet for 2018 prisfremskrevet til 

2019-niveau. Herefter korrigeres rammen for indholdet af 

økonomiaftalen.  

 

Rammen for serviceudgifter er for Aarhus korrigeret med: 

 3 mio. kr. - Løft som følge af værdig død 

 3 mio. kr. - Løft som følge af aflastning af pårørende 

 22 mio. kr. - Omlægning af klippekortspulje 

 -3 mio. kr. - Nye digitaliseringspuljer 

 -2 mio. kr. - Nye øvrige andre reguleringer 

 2 mio. kr. - Øvrige tekniske korrektioner 

 

I økonomiaftalen er der givet 1,7 mia. kr. til kommunerne 

til et løft til styrket velfærd herunder sundhed og ældre. 

KL har i deres opgørelse af de enkelte kommuners ser-

viceramme ikke udmeldt, hvordan disse penge skal forde-

les. I opgørelsen af servicerammen er det forudsat, at 

Aarhus Kommunes svarer til DUT-nøglen. 
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Lov- og cirkulæreprogrammet hæver servicevækstrammen 

for Aarhus Kommune med 19 mio. kr.  

 

Samlet betyder det, at servicerammen for Aarhus Kom-

mune hæves med 139 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

Rammen og de budgetterede serviceudgifter i budgetfor-

slaget for 2019-2029 fremgår i tabel 4. 

  

Tabel 4. Serviceudgifter i 2019 - 2022 

Mio. kr. 2019-priser B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Ramme for serviceudgifter 13.555    

Serviceudgifter i budgetforslaget*  13.363 13.209 13.191 13.230 

Ledig vækstramme  191 
   * Beløbet i 2019 er inkl. en reserve på 132 mio. kr. til yderligere forbrug af decentralt opsparet overskud. 

 

Serviceudgifterne er i 2019 - inklusiv en reserve på 132 

mio. kr. til yderligere forbrug af decentralt opsparet over-

skud - er 191 mindre end service-rammen. Det betyder, at 

kommunen lever op til den aftalte vækstramme i 2019. 

Rammen for serviceudgifterne i overslagsårene er endnu 

ukendt.  

 

De budgetterede serviceudgifter kan først opgøres efter, at 

der er indgået et politisk forlig om budget 2019. I bestræ-

belserne på at tilpasse serviceudgifterne til rammen kan 

Magistratsafdelingerne efterfølgende blive bedt om, at 

overveje hvordan forbrug af opsparing fordeler sig over 

budgetperioden. 

 

3.2 Skattefinansierede overførselsudgifter 

I økonomiaftalen er der på landsplan skønnet et niveau for 

overførsler (primært forsørgelsesudgifter som førtidspen-

sion, kontanthjælp, sygedagpenge m.v.) på 71,8 mia. kr. i 

2019. Der forventes at være en vækst i overførselsudgif-

terne på 2,7 mia. kr. fra 2017 til 2019, svarende til 162 

mio. kr. for Aarhus. De samlede overførsler bliver midt-

vejsvurderet i 2019, ligesom de bliver endeligt opgjort i 

2020 i forbindelse med regnskabet for 2019, hvor der sker 

en efterregulering via budgetgarantien. I Aarhus laver ma-

gistratsafdelingerne deres eget skøn for overførselsudgif-

terne, og hvis disse afviger fra skønnet på landsplan, ind-
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arbejdes en korrektion af de indtægter, som er beregnet 

via KL´s skatte- og tilskudsmodel. Dette sikrer parallelitet 

mellem udgifter og indtægter. 

 

Udgifterne i Aarhus Kommune til offentlig forsørgelse m.v. 

forventes at falde med 56 mio. kr. fra budgettet for 2018 

til 2019. Frem til 2022 forventes udgifterne til forsørgelse 

at stige med i alt 292 mio. kr. i forhold til budget 2018. 

Det skyldes, at der forventes flere offentligt forsørgede 

som følge af den generelle befolkningsudvikling. I budget-

tet er der ikke indarbejdet konjunktur-effekter – det base-

rer sig alene på forudsætninger om lovændringer, befolk-

ningstilvækst samt de forventede virkninger af de 

vedtagne investeringsmodeller.  

 

Tabel 5. Udgifter til overførselsindkomster i forhold til budget 2018 

Mio. kr., 2019-p/l 2018 MB2019 BO2020 BO2021 BO2022 

Indkomstoverførsler m.v. * 4.687 4.631 4.808 4.895 4.979 

Vækst i forhold til B2018 0 -56 121 208 292 

Forsikrede ledige 735 751 792 805 819 

Vækst i forhold til B2018 0 16 57 70 84 

* Eksklusiv udgifterne til forsikrede ledige 

 

Forsikrede ledige 

I økonomiaftalen er der på landsplan skønnet et niveau for 

udgifter til forsikrede ledige (primært dagpenge) på 10,6 

mia. kr. i 2019. I Aarhus forventes udgifterne til de forsik-

rede ledige at blive 735 mio. kr. i 2019. Det er en stigning 

i forhold til det budgetterede niveau i 2018 på 16 mio. kr. 

Der er budgetteret med svagt stigende udgifter i overslag-

sårene som følge af bl.a. befolkningstilvækst og et stigen-

de antal dimittender fra uddannelsesinstitutionerne i byen.  

 

Udgifterne til overførsler skal ses i sammenhæng med ind-

tægtssiden, som beskrives i afsnit 9 om udligning og gene-

relle tilskud. 

 

4. Pris- og lønforudsætninger 

I budgetforslaget er der fra budget 2018 til budget 2019 

budgetteret med KL’s skøn fra juni 2018 for pris- og løn-

stigninger på 2,0 % for serviceudgifterne.  
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Lønbudgetterne er i budget fremskrevet med KL’s lønskøn 

fra maj 2018 på 0,57 %. Med den fremskrivning, der alle-

rede var indarbejdet i budget 2018, svarer det til en sam-

let fremskrivning af lønbudgetterne på 1,74 % fra 2018 til 

2019. I juni reducerede KL dette skøn således at frem-

skrivningsprocenten nu er på 0,37 %. Ændringen er opta-

get som en mindreudgiftsreserve og udmøntes i forbindel-

se med Regnskabet for 2019. 

 

Anlæg er fremskrevet med 2,0 %, hvilket er KL’s skøn fra 

juni.  

 

Ved omregning af det faste prisniveau i 2019-priser til lø-

bende priser (jf. tabel 2), er der indregnet en inflationsfor-

ventning på 2,8 % fra 2019 til 2020 og 2,5 % for over-

slagsårene 2021 og 2022 vedrørende driftsudgifter og 

driftsindtægter, mens der for anlægsudgifter og -indtægter 

er indregnet en inflationsforventning på 2,0 % i hvert af 

overslagsårene 2020 til 2022. 

 

5. Finansielle tilskud  

Kommunens udgifter til finansielle tilskud er budgetteret til 

553 mio. kr. i alt i årene 2019-2022. 

 

De finansielle tilskud vedr. bl.a. indskud i Landsbyggefon-

den. I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL er 

der enighed om, at der i de kommende år er behov for at 

øge andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, 

små familier, enlige og udsatte borgere. Dette skal under-

støttes ved at gøre det billigere at bygge mindre frem for 

større almene boliger. Derfor differentieres det kommunale 

grundkapitalindskud efter den gennemsnitlige boligstørrel-

se for familieboliger. 

 

Det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger 

udgør i henhold til loven 14 % fra og med 2019. Regerin-

gen har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets opbak-

ning til at indføre en differentieret grundkapitalindskuds-

model for 2019 og 2020. Det differentierede kommunale 

grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 % afhængig 

af boligstørrelse. Regeringen vil også søge Folketingets 

opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ung-

domsboliger og ældreboliger til 10 % i 2019 og 2020. Det-
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te kan få betydning for hvor mange familieboliger, der kan 

opføres.  

 

I budgetforslaget er der for ældreboliger budgetteret med 

et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % i hele budget-

perioden. 

 

Under finansielle tilskud er der desuden budgetteret med 

udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter for pensioni-

ster m.v. samt indskud i letbanen. 

 

6. Renter  

I korrigeret budget 2018 forventes der at være en netto-

renteindtægt på cirka 31 mio. kr. I budgetperioden 2019 

til 2022 ventes der at være nettorenteindtægter på gen-

nemsnitligt ca. 26 mio. kr. årligt. 

 

Nettorenteindtægterne er i hele budgetperioden beregnet 

ud fra en forudsætning om en rente af likvide aktiver på 0 

% p.a., dog 2,5 % p.a. for den del af de likvide aktiver, 

der er placeret i kapitalforvaltningsaftaler, og en rente på 

2,0 % p.a. for optagelse af nye langfristede lån. 

 

Udviklingen i nettorenterne vedr. de skattefinansierede 

områder skal ses i sammenhæng med forbruget af likvide 

aktiver – herunder forholdsvis store kasseændringer, samt 

fuld udnyttelse af den kommunale låneramme. 

 

Finanskrisen og den generelle økonomiske udvikling i 

Danmark har medvirket til, at renteniveauet generelt er 

meget lavt. Det har kommunen især haft gavn af i forhold 

til de senere års låntagning, men det har samtidig også 

ramt renteindtægterne på kommunens indestående og den 

overskydende likviditet. 
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7. Anlæg 

Der er budgetteret med nettoanlægsudgifter på 591 mio. 

kr. i årligt gennemsnit i årene 2017 til 2022.  

 

Tabel 6. Nettoanlægsudgifter i perioden 2017-2022 

*Inkl. den kommunale udgift til ældreboliger 

 

Blandt de væsentligste anlægsprojekter i perioden er de 

fem større byudviklingsprojekter (de bynære havnearea-

ler, Godsbanen, Lisbjerg, Sydhavnskvarteret og Tage-

Hansens Gade/Amtssygehuset) projekter under MOVE, 

Beder-Beringvejen, Viborgvej, energirenoveringer samt 

vedligeholdelse, genopretning af kommunale bygninger og 

veje. Hertil kommer en lang række mindre projekter ikke 

mindst udbygning af daginstitutioner.  

 

Anlægsindtægterne i perioden omfatter bl.a. jordsalgsind-

tægter fra de fem større byudviklingsprojekter. Herudover 

er der indtægter fra andet jordsalg.  

 

For de enkelte byudviklingsprojekterne gælder generelt, at 

tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter forudsæt-

tes dækket ind over hele udviklingsperioden, hvorfor mål-

tallet for den finansielle egenkapital korrigeres tilsvarende. 

Det er fortsat vurderingen for de enkelte byudviklingspro-

jekter, at disse vil udvise økonomisk balance over udvik-

lingsperioderne. 

 

8. Skatter 

De samlede skatteindtægter i budgettet for 2019 forventes 

at udgøre 17,2 mia. kr., og forventes at stige til ca. 19,0 

mia. kr. i 2022. 

  

Størstedelen af skatteindtægterne (knap 85 %) kommer 

fra indkomstskat, ca. 9 % fra grundskyld, ca. 2 % fra 

dækningsafgift og ca. 4 % fra selskabsskat. Dertil kommer 

 B 2017 KB 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

 - mio. kr., 2019-priser - 

Anlægsudgifter*         1.151           3.585           1.827          1.784          1.036          1.052  

Anlægsindtægter           -787         -2.382         -1.266            -836            -580            -877  
Nettoanlægs-

udgifter             364           1.203               560              948              456              175  
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mindre beløb fra dødsboskat og forskerskat. Skatteområ-

det beskrives nærmere i baggrundsnotat om finansiering.   

 

Af tabel 7 fremgår for perioden 2019 til 2022, hvad der er 

budgetteret med hhv. på udskrivningsgrundlag, vækstpro-

center, skatteprocenter og dertilhørende forskudsbeløb af 

indkomstskatteprovenu: 

 

Tabel 7: Det budgetterede udskrivningsgrundlag, den forudsatte 

vækst i udskrivningsgrundlaget samt den forudsatte skatteprocent. 

I 2017 forventes Aarhus at få en mervækst i udskrivnings-

grundlaget i forhold til landsplan på 0,9 procentpoint. Da 

KL' s skøn for landsplan i skatte- og tilskudsmodellen som 

udgangspunkt ligger 1,3 procentpoint under skønnet for 

Aarhus, har Aarhus opjusteret landsskønnet i modellen 

med 0,4 procentpoint for at få tilskuds- og udligningsbelø-

bene så korrekte som muligt.  

Den primære begrundelse for mervækst i udskrivnings-

grundlaget i Aarhus i forhold til landsplan er en samtidig 

mervækst i befolkningen. Aarhus havde i 2016 et år uden 

mervækst i udskrivningsgrundlaget på grund af faldende 

indtægter fra bl.a. personer under virksomhedsskatteord-

ningen samt anden personlig indkomst og renteindtægter. 

Disse indtægter forventes nu igen jævnt stigende fra 2017 

og frem. 

Også fremadrettet forventes mervækst i befolkningen og 

dermed også i udskrivningsgrundlaget.  Der budgetteres i 

2018-2022 med en årlig mervækst i forhold til landsplan 

på 0,8 procentpoint. 

Budgetforslaget er baseret på valg af selvbudgettering af 

skat og generelle tilskud i 2019. Der er på nuværende 

 B 2017 B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

 - mio. kr., løbende priser - 

Udskrivningsgrundlag 56.063 58.035 59.928 61.733 64.119 66.543 

Budgetteret vækst i 
udskrivningsgrundla-
get ift. foregående år 

4,4 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 3,9 % 3,8 % 

Vedtaget / forudsat 
skatteprocent 

24,4 % 24,4 % 24,4 % 24,4 % 24,4 % 24,4 % 

Skatteprovenu 13.679 14.161 14.623 15.063 15.645 16.236 
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tidspunkt en forventet gevinst på ca. 180 mio. kr.  ved 

selvbudgettering i 2019, men beløbet er afsat på en reser-

ve og dermed ikke indregnet i råderummet. 

 

I forhold til selskabsskat modtager Aarhus et rekordhøjt 

beløb på 642 mio. i 2019, mens niveauet aftager igen frem 

mod 2022. 

 

9. Udligning og generelle tilskud 

Indtægterne fra udligning og generelle tilskud er budgette-

ret med udgangspunkt i KL´s skatte- og tilskudsmodel, 

der er udarbejdet med baggrund i økonomiaftalen for 

2019. Der er forudsat, at skatter og generelle tilskud bud-

getteres ud fra de selvbudgetterede beløb i 2019.  

 

Tabel 8. Udligning og generelle tilskud i forhold til budget 2018 

 B2018 MB2019 BO2020 BO2021 BO2022 

- mio. kr., løbende priser - 
Generelle tilskud 3.353 3.272 3.414 3.200 3.256 

 

KL’s skatte- og tilskudsmodel er sammenholdt med Aarhus 

Kommunes egne skøn, hvilket giver sig udslag i en række 

korrektioner af skatte- og tilskudsmodellens beløb: 

 I overensstemmelse med hidtidig praksis budgetteres 

overførselsområdet med udgangspunkt i kommunens 

egne skøn, hvortil indtægterne tilpasses. Kommunens 

egne skøn er højere end KL’s skøn, så derfor indlæg-

ges merindtægter i alle år (i 2019 på reserven). I lig-

hed med sidste år er der - bl.a. som følge af de by-

rådsvedtagne investeringsmodeller - budgetteret med 

en gevinst på overførselsområdet. I år er der indarbej-

det en gevinst på ca. 35 mio. kr. om året.  

 Der er indarbejdet merindtægter på 22 mio. kr. i 2022 

som følge af, at puljen ’Bedre bemanding af ældreple-

jen’ fra 2022 lægges ind i bloktilskuddet. Dette indgår 

endnu ikke i skatte- og tilskudsmodellens forudsætnin-

ger, så for at skabe overensstemmelse mellem udgifter 

og indtægter, lægges der tilsvarende merindtægter 

ind. 

 Der er herudover indarbejdet mindreindtægter på 10 

mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 

2022 som følge af, at udviklingen i det socioøkonomi-
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ske indeks i de senere år har medført et stærkt falden-

de socioøkonomisk udgiftsbehov og deraf faldende ind-

tægter.  

 Beskæftigelsestilskuddet finansierer udgifterne til for-

sikrede ledige, men som følge af den bagvedliggende 

teknik i beregningen af tilskuddet, taber Aarhus Kom-

mune og andre store kommuner stort på denne ord-

ning, bl.a. på grund af befolkningsvækst og mange 

nyuddannede i befolkningen. Hvor en gennemsnitlig 

kommune får 131.000 kr. i tilskud pr. ledig, får Aarhus 

Kommune reelt kun 78.000 kr. pr. ledig. Aarhus Kom-

mune modtager i 2019 et tilskud på 470 mio. kr., men 

har forventede udgifter på mere end 750 mio. kr. 

Tab/gevinster på beskæftigelsestilskuddet videreføres 

som udgangspunkt fra to år tidligere, men da der for-

ventes en væsentlig stigning i tabet fra 2017 til 2018 

er det mest realistisk at budgettere med det forvente-

de 2018-niveau. Det endelige resultat vil også afhæn-

ge af kommunens ledighedsudvikling i perioden 2017-

2019 set i forhold til de øvrige kommuner i Landsdel 

Østjylland (som svarer til Business Region Aarhus 

bortset fra Viborg Kommune). Det samlede forventede 

tab på beskæftigelsestilskuddet i 2018, 2019 og over-

slagsårene er forudsat til at være på 281 mio. kr. Det 

indarbejdede tab i alle år er en markant forværring af 

økonomien i forhold til sidste års budgetforudsætnin-

ger. Det afspejler, at der ikke kunne opnås enighed om 

et nyt udligningssystem – og herunder en løsning af 

beskæftigelsestilskuddets systemfejl – på Christians-

borg, hvilket betyder, at beskæftigelsestilskuddet fort-

sætter uændret. Det medfører store tab i Aarhus 

Kommune.  

 Endeligt er finansieringstilskuddet på 89 mio. kr. årligt 

– i modsætningen til tidligere år – ikke forudsat vide-

reført i overslagsårene.  

Forudsætningerne bag indtægterne fra udligning og gene-

relle tilskud er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet Fi-

nansiering.  

 

10. Takstfinansierede drifts- og anlægsudgifter  

Der er underskud på de takstfinansierede områder i bud-

getperioden. “Hvile i sig selv"-virksomhederne forøger 
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samlet set deres gæld til kommunen med 910 mio. kr. fra 

1.687 mio. kr. ultimo 2017 til 2.595 mio. kr. ved udgan-

gen af budgetperioden. Baggrunden for forøgelsen er en 

række større anlægsprojekter som eksempelvis Transmis-

sionsledning og veksleranlæg i Åby, vedligeholdelsesarbej-

der af forbrændingsanlæg, anlæg i forbindelse med om-

lægning til vedvarende energi og varmepumpe på Aarhus 

Ø. 

 

11. Anlægsudgifter til ældreboliger  

I budgetforslaget er der afsat midler til ældreboliger på 

260 mio. kr. i 2018, 273 mio. kr. i 2019, 151 mio. kr. i 

2020 og 73 mio. kr. i 2021. Udgiften bliver primært finan-

sieret via beboernes huslejebetaling. 

 

12. Balanceforskydninger 

Det årlige gennemsnit af balanceforskydningerne er 62 

mio. kr. i budgetperioden. Ændringerne kan henføres til 

passiver tilhørende fonds og legater, mellemværende med 

kirkerne samt andre kommuner og regioner.  

 

13. Nettolånoptagelse 

Nettolånoptagelsen (omfattende ældreboliger, “hvile-i-sig-

selv”-området, samt de skattefinansieret område) udgør 

ca. 1.070 mio. kr. i perioden 2018-2022.  

 

Set i relation til kommunens skattefinansierede gæld og 

den finansielle egenkapital er det dog udviklingen i netto-

låntagningen på det skattefinansierede område, der er re-

levant. På det skattefinansieret område (dvs. ekskl. æl-

dreboliger, “hvile-i-sig-selv”-området) budgetteres der 

med en nettolånoptagelse på 344 mio. kr. i budgetperio-

den 2018-2022 under ét. Der er indarbejdet en fuld udnyt-

telse af lånemulighederne. 

 

14. Kassebeholdningen 

Der er betydelige usikkerheder forbundet med at skønne 

over gennemsnitslikviditeten gennem hele budgetperio-

den, da den påvirkes af en række pt. ukendte faktorer, 

herunder tidsmæssige forskydninger i opsparing, anlægs-

udgifter og –indtægter, fremtidige låneadgange mm.  
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Gennemsnitslikviditeten opgjort efter kassekreditregelen 

er aktuelt på ca. 2,3 mia. kroner – og dermed i ”det grøn-

ne område”, som i kommunens økonomiske politik er fast-

lagt til mere end 4.000 kroner pr. indbygger. Likviditeten 

forventes at være faldende i løbet af budgetperioden, og 

at komme i det gule område på 2-4.000 kroner pr. ind-

bygger. De vigtigste forklaringer på, at der forventes fald i 

gennemsnitslikviditeten er køb af amtssygehuset samt be-

talingsforskydninger på de bynære havnearealer. 

 

15. Personale 

Det samlede budgetterede personaletal for Aarhus Kom-

mune før indarbejdelsen af spareforslag fremgår af tabel 

9. Personaletallet er opgjort som det gennemsnitlige antal 

heltidsstillinger.  

 

Tabel 9: Gennemsnitlige antal heltidsstillinger (før en spa-

rerunde) 

B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 

22.812 23.025 23.164 23.353 23.466 

 

Det budgetterede antal heltidsstillinger i de enkelte afde-

linger fremgår af tabellen ”Det budgetterede personaletal”, 

som findes i Budgetredegørelsen.  

 

I tabel 10 fremgår det gennemsnitlige antal heltidsstillin-

ger hvis alle besparelserne i de fremlagte sparekataloger 

gennemføres. 

 

Tabel 10: Gennemsnitlige antal heltidsstillinger (efter spa-

rerunden) 

B2018 B2019 BO2020 BO2021 BO2022 

22.812 22.729 22.700 22.800 22.867 

 

Hvis alle de fremlagte spareforslag gennemføres vil antal-

let af stillinger vil i 2022 være på niveau med antallet af 

stillinger i 2018. Se figur 1. Dette skyldes blandt andet 

budgettilførsler via budgetmodellerne.  
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Figur 1: Budgetterede antal heltidsstillinger før og efter 

sparerunden (hvis alle besparelser gennemføres) 
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