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Forord 
 
For andet år i træk står et enigt byråd bag et budget, og det tror vi alle på er den bedste løsning i forhold til at 
få skabt balance i kommunens økonomi. De seneste år har budgetlægningen været præget af store 
besparelser for at rette op på ubalancer i økonomien. Det har vist sig at være en god kurs, for dette års 
budget har ikke kun budt på besparelser. Der har også været råderum til udvidelser. 
 
Kommunens økonomiske nøgletal bedrer sig over de næste fire år, og giver luft i økonomien til at rette op på 
de områder, hvor besparelserne har ramt hårdest. Men vi har også taget bestik af udviklingen i 
befolkningssammensætningen over de næste fire år, og den vil formentlig komme til at koste yderligere på 
kommunens driftsbudgetter. 
 
Dette års budget indeholder derfor både en række besparelser og en række udvidelser på vores drift og 
anlæg. 
 
Vi er enige om, at en række investeringer har været nødvendige efter flere år med store besparelser. Der er 
både tale om investeringer i kernevelfærd, vedligehold af bygninger og veje og i kulturen. 
 
I anlægsprogrammet indgår blandt andet en ny daginstitution i Munkebo, en ramme til nyt bibliotek og 
kulturhus i Langeskov, etablering af en ny SFO i Kerteminde, flere penge til trafiksikkerhed og renovering af 
faglokaler i kommunens folkeskoler. Desuden afsættes der flere midler til vedligehold af kommunens 
bygninger. 
 
Herudover er der afsat driftsmidler til bl.a. efteruddannelse af lærere, folkeskolens driftsramme løftes med en 
pct., der afsættes en pulje til udvikling af landsbyerne, byggesagsgebyrer afvikles fra 2020 og 
turismeområdet tilføres flere midler. 
 
For at få enderne til at nå sammen har det også været nødvendigt at spare på nogle områder. 
Administrationen skal reduceres med 10 mio. kr., vi skal optimere vores indsats for at hjemtage refusioner, 
og kommunens indkøb skal optimeres bl.a. gennem flere udbud. 
 
Med budget 2018-2021 balancerer vi således mellem genopretning, investeringer og fortsat opbygning af 
kassen til fremtidige udfordringer. 
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Indledning 
 
Hermed foreligger Kerteminde Kommunes budget for årene 2018-2021.  
 
Budgettet er et bud på, hvordan ”enderne når sammen” under hensyntagen til den økonomiske strategi, som 
skal sikre en stabil og sund økonomi.  
 
I lighed med de foregående år er der behov for at arbejde videre med effektiviseringsstrategien, som byrådet 
vedtog i 2014, og som blev udmøntet med ”Store forandringer” i budget 2016-19 og yderligere 
effektiviseringer og besparelser i budget 2017. Der er således vedtaget en række nye besparelser, der 
tilsammen skal tilføre kassen gennemsnitligt 12 mio. kr. årligt. 
 
Siden vedtagelsen af budgettet for 2017-2020 er der sket en række ændringer, som påvirker kommunens 
økonomi i 2018: 
 

 Der er i juni 2017 indgået en ny aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2018. 
De væsentligste elementer i denne aftale er en fortsættelse af det ekstraordinære 
finansieringstilskud, udvidede muligheder for at blive kompenseret for indkomstskattereduktioner og 
et løft i såvel anlægs- som serviceudgifterne for kommunerne under ét. Hertil kommer, at der er 
besluttet en øvre beløbsgrænse for kommunernes anlægsprogram fra 2018, således at både 
kommunernes samlede drifts- og anlægsbudget er underlagt øvre rammer. 

 Befolkningsprognosen viser, at der fortsat bliver flere ældre over 80 år og færre borgere i den 
arbejdsdygtige alder.  

 Økonomiudvalget besluttede i juni 2017 at fastholde behovet for en yderligere effektivisering på 15 
mio. kr. årligt fra 2018 med henblik på at sikre en sund og stabil økonomi i årene fremover. 

 
Samlet set giver det en økonomi, der ligger inden for den økonomiske strategi, når der ses bort fra, at 
overskuddet på driften i 2018 ligger under måltallet på 55 mio. kr. 
 
I 2017 er der gennemført en lang række tiltag i kommunen med henblik på at effektivisere og spare ca. 36 
mio. kr. Med yderligere besparelser og effektiviseringer i budget 2018 vil det stille store krav til både 
politikere og administration i forhold til at implementere disse tiltag i 2018.  
 
Budget 2018-2021 skal således være robust nok til at kunne rumme de usikkerheder, der kan dukke op, når 
vi går i gang med at implementere yderligere besparelser og effektiviseringer. Der bør være særligt fokus på 
børn og familie, handicap og psykiatri og sundhed, der både har relativt store effektiviseringskrav samtidig 
med, at der er gennemført en omlægning af takststrukturen på den aktivitetsbestemte medfinansiering. 
Derfor er der indarbejdet en budgetgenopretning på disse områder, der kan finansiere forventede 
merudgifter. Dette er sket for at stabilisere kommunens økonomi, så der ikke konstateres store merudgifter 
sent på året. 
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Indledning  
 
Det nærværende budgetmateriale udgør budget 2018-2021 
 
Budget 2018-2021 kan sammenfattes i nedenstående hovedtal: 

I mio. kr. Mål/ årstal 2018 2019 2020 2021 

Indtægter (skatter og generelle 
tilskud) 

 
-1.526 -1.550 -1.579 -1.616 

Driftsudgifter inkl. renter mv. 
 

1.481 1.480 1.480 1.508 

A: Resultat af ordinær drift  -55 mio. kr. -45 -69 -100 -108 

Anlæg  
 

39 35 55 47 

Salg af jord og byggemodning 
 

-2 -5 -4 -3 

B: Anlæg i alt 
Mellem 30-40 mio. 
kr. 38 31 50 44 

C: Lån og afdrag mv. Faldende 3 32 36 36 

I alt tilgang til kassen (A+B+C)    -4 -7 -13 -28 
 
Ifølge budgetloven, skal der være overskud på driften. Dette er opfyldt i alle årene. Set over 4 år er en tilgang 
til kassen på 52 mio. kr.  
 
Nedenstående viser en sammenligning på drift mellem regnskab 2015, regnskab 2016, forventet regnskab 

2017 pr. budgetopfølgning 2, budget 2018 og forskellen mellem budget 2018 og forventet regnskab 2017.  

Budgetoversigt Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Forventet 
regnskab 
2017 pr. 
budget 
opr. 2 

Budget 
2018 
 

Forskel 
mellem 
forventet 
regnskab 
2017 og 
budget 
2018 Områder i 1000 kr. i årets p/l 

Uddannelse 227.763 219.678 224.686 218.221 -6.465 

Børn og familie 52.595 58.317 59.873 55.424 -4.449 

Dagtilbud 87.591 82.933 82.326 86.768 4.442 

Befordring og kollektiv trafik 18.343 19.084 18.594 17.664 -930 

Infrastruktur 47.041 46.542 40.349 40.725 376 

Natur og miljø 2.185 743 3.060 1.823 -1.237 

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 167.163 175.980 180.041 204.835 24.794 

Pleje 149.974 157.440 166.710 166.174 -536 

Handicap og psykiatri 115.803 123.412 123.632 122.448 -1.184 

Førtidspensioner mv. 107.530 119.813 123.022 128.793 5.771 

Arbejdsmarked 215.328 259.101 240.155 241.045 890 

Politisk organisation og beredskab 13.153 12.305 14.036 14.307 271 

Administrativ organisation 132.099 147.026 151.709 151.407 -302 

Erhverv, bosætning og turismepolitik 24.173 22.581 20.772 22.870 2.098 

Tværgående administrative opgaver 13.232 -3.726 728 2.646 1.918 

Driftsudgifter i alt 1.373.973 1.441.228 1.449.692 1.475.150 25.458 

 
Budgetmaterialet er opdelt i 2 dele.  
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Del 1 omhandler hovedtal og perspektiver. Dvs. budgettet i forhold til den økonomiske politik, 
opmærksomhedspunkter, budget og bevillingsoversigt, beskrivelser af forudsætningerne for skatter og 
generelle tilskud mv., opgørelser af udgifter indenfor servicerammen samt udgifterne udenfor servicerammen 
f.eks. udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælp.  
 
Del 2 omhandler budgetforudsætningerne for driftsbudgetterne fordelt på politikområderne. Desuden er der 
en bilagsdel med diverse oversigter, aftaler og takstblad. 
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Centrale perspektiver for budget  2018-2021   
 
På økonomiudvalgsmødet i juni måned blev det teknisk administrative basisbudget vedtaget. Efterfølgende 
er der sket en række ændringer som følge af nedenstående: 
 

1. Budgettet er fremskrevet med KL´s P/L-niveau fra juni. I forhold til P/L-skønnet fra marts, er der i 
juniskønnet en lavere fremskrivning på løn.  

 
2. Resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er indregnet i budgettet. Der er 

således udarbejdet nyt budget på skatter, tilskud og udligning. Dette er nærmere beskrevet i det 
følgende.  
 

3. Der er desuden vurderet på og indregnet konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, 
byrådsbeslutninger, demografi, tekniske genopretninger og omplaceringer mv., som er medtaget 
som tekniske korrektioner. 

 
Direktionen fik af økonomiudvalget til opgave at udarbejde et budget i balance, der levede op til den 
økonomiske politik. For at opnå et budget i balance blev  en række ændringer indregnet i driftsbudgettet. Det 
drejer sig om følgende: 
 

 Tekniske korrektioner 

 Råderumskatalog 

 Udvalgte udvidelsesblokke 
 
Ændringerne mellem det teknisk administrative basisbudget og direktionens forslag  er sammenfattet i 
nedenstående skema. 
 

I 1.000 kr.  Drift 2018 2019 2020 2021 

Driftsændringer - indtægter (skatter, tilskud, renter.) -15.885 -25.252 -22.804 -46.268 

Driftsændringer – udgifter 15.073 21.527 17.203 19.140 

I alt driftsændringer budget 2018-2021 -812 -3.725 -5.601 -27.128 

 
4. Der blev 18. september 2018 indgået budgetaftale mellem alle byrådets partier og lister. 

 
Ændringerne fra budgetvedtagelsen 2017 af 2018 – 2020 og til budgetvedtagelsen 2018 af 2018 - 2021 er 
sammenfattet i nedenstående skema. 
 

I 1.000 kr.  Drift 2018 2019 2020 2021 

Indtægter (skatter, tilskud) -26.880 -20.388 -18.530 -54.969 

Drift – Tekniske korrektioner 22.718 21.666 18.666 15.553 

Drift  -  Regnskabsværn 4.825    

Drift – Reduktioner - budgetaftale -11.339 -12.691 -12.046 -12.046 

Drift – Udvidelser - budgetaftale 15.562 21.108 21.432 21.432 

Renter -1.809 -978 -274 -299 

Anlæg 3.399 10.630 27.395 43.961 

Låneoptagelse -34.007 -10.003 -6.003 -6.003 

Afdrag på lån 5.562 8.120 10.344 10.294 

Balanceforskydninger 19.175 -720 -720 -720 

I alt ændringer budget 2018 - 2021 -2.794 16.743 40.264 17.203 

 
Der henvises til bilagene for en specifikation af ændringerne på driften, jf. ovenstående, og de vedtagne 
anlæg ses i  investeringsoversigten. 
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Der er ikke indregnet et generelt budgetværn i 2018. Derimod er der vedtaget en budgetgenopretning på 
børn og familie som følge af gennemført analyse af økonomien og handlemulighederne på området. Og på 
arbejdsmarkedsområdet er det hidtidige budgetværn indregnet i budgettet. 
 
Der er indregnet et regnskabsværn på 4,825 mio. kr.  
 
 
 
  



 

8 
 

Den økonomiske politik – hovedindhold   
 
Den økonomiske politik blev revideret og vedtaget i byrådet i juni 2016. 
 
Sammenholdes budget 2018-2021 med den økonomisk politik tegner der sig følgende billede: 

I mio. kr. Mål/ årstal 2018 2019 2020 2021 

Indtægter (skatter og generelle tilskud) 
 

-1.526 -1.550 -1.579 -1.616 

Driftsudgifter inkl. renter mv. 
 

1.481 1.480 1.480 1.508 

A: Resultat af ordinær drift  -55 mio. kr. -45 -69 -100 -108 

Anlæg  
 

39 35 55 47 

Salg af jord og byggemodning 
 

-2 -5 -4 -3 

B: Anlæg i alt Mellem 30-40 mio. kr. 38 31 50 44 

C: Lån og afdrag mv. Faldende 3 32 36 36 

I alt tilgang til kassen (A+B+C)    -4 -7 -13 -28 

Likviditet 
Ultimo likviditet skal 
være positiv -23 -30 -43 -71 

  

Den gennemsnitlige 
likviditet  mindst 75 
mio. kr.  -112 -113 -113 -133 

 
Grøn farve betyder, at måltallet i den økonomiske politik er overholdt, gul at der grund til bekymring og rød at 
måltallet ikke er overholdt. 
 
Overordnet set er budgettet i balance, når overskuddet på driften (indtægter minus udgifter) kan finansiere 
anlæg (investeringerne, der ikke finansieres af fonde mv. og nye lån) og afdrag på lån. På den baggrund er 
budgettet  i balance fra 2019 jf. budgetoversigten. 
 
Mål 1: Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 45 mio.kr. i 2018 stigende til 108 mio. kr. i 2021.  
 
Dette skal sammenholdes med, at der ved budgetlovens vedtagelse er opstillet et balancekrav til budgettet. 
Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på resultatet af den ordinære drift således, 
at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug (kassetræk) eller lignende. 
Dette er opfyldt i alle årene og den nye økonomiske politik og måltal 1 lever op til budgetlovens krav i 2018 - 
2021. 
 
Mål 2: Anlægsinvesteringer på mellem 30-40 mio. kr. er opfyldt i 2018 og 2019, men ligger over 40 mio. kr. i 
2020 og 2021. 
 
Mål 3: Den langfristede gæld

1
, som skal have en faldende tendens, er opfyldt 2018-2021.  

 
Mål 4: Den gennemsnitlige likviditet skal være på minimum 75 mio. kr. og ultimo likvide aktiver skal være 
positiv. Dette mål er opfyldt i alle årene. 
 
Der er på baggrund af forudsætninger i budgettet  udarbejdet et forsigtigt skøn over udviklingen i den 
gennemsnitlige likviditet illustreret i følgende figur

2
:  

 

                                                   
1
 Jf. i øvrigt afsnittet om langfristet gæld. 

2
 Dette er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed idet der er lang række faktorer der spiller i på 

likviditets til-  og afgang hen over året. Den gennemsnitlige likviditet udregnes på baggrund af de 
forudgående 365 dage.   
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Som det ses, forventes den gennemsnitlige likviditet at stige. Den forventes at  komme på måltallet på 75 
mio. kr. i hele budgetperioden. 
 
De likvide aktiver, der skal være positive, er opgjort i nedenstående skema. 

LIKVIDE AKTIVER i mio. kr.               2018            2019 2020 2021 

Primosaldo 19 23 30 43 

Tilgang/afgang jf. budgetoversigt 4 7 13 28 

Ultimo (31.12) likvide aktiver 23 30 43 71 

Minusbeløb er ensbetydende med kassetræk. 
 
Det ses, at der med budgetforslaget er kassetilgang i alle årene. 
 
Alt i alt ses, at budgettet er i balance i 2018 - 2021.  Der er forhold, som fortsat kan spille ind på dette 
foreløbige resultat, jf. i øvrigt afsnittet om risikofaktorer/opmærksomhedspunkter, tilskud fra vanskeligt 
stillede kommuner, låneadgang mv. 
 
Som det fremgår, er det fortsat en usikker økonomi og eventuelle nye ønsker og tillægsbevillinger bør derfor 
finansieres af spare- og/eller effektiviseringsforslag.   
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Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter 
 
Som ved sidste års budget indeholder budget 2018-2021 nogle væsentlige risikofaktorer/ 
opmærksomhedspunkter. 
 
Børn og familie 
I lighed med sidste års budget er økonomien på børn og familieområdet under pres. Der er flere børn og 
familier, som har brug for støtte, råd og vejledning, end der er budgetlagt med. Der har i 2014-2017 været 
flere udgifter til anbringelser og øvrige foranstaltninger end forventet. Som følge heraf er der udarbejdet 
genopretningsplaner, der tager udgangspunkt i den såkaldte ”Sverigesmodel”. 
 
Senest har der været gennemført en ekstern analyse af området for at få vurderet eventuelle 
handlemuligheder. Analysen har peget på en række mulige handlinger, som er ved at blive implementeret. 
Det er dog også vurderingen, at handlingerne ikke kan nedbringe udgifterne i sådan en grad, at de kan 
holdes inden for det eksisterende budget. Derfor er der i budgettet medtaget de skønnede udgifter til 
genopretning af økonomien på området. 
 
Handicap og psykiatri 
Økonomien på området er fortsat under pres. Der arbejdes med genopretningsplaner, ændret 
visitationspraksis og strukturelle forandringer for at bremse op for udgiftsstigningen. Økonomien er derfor 
stram, og det vil fordre en stram styring og gennemførelse af en række tiltag for at komme i mål i 2018. 
 
Tværgående administrative opgaver 
Der er indarbejdet en besparelse jf. budgetaftale 2017 på 15 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. fra 2020. Der skal 
igangsættes et arbejde med at få udmøntet denne besparelse, da en manglende udmøntning vil kunne øge 
driftsudgifterne med 75 mio. kr. i hele budgetperioden.  
Jf. budgetaftalen for 2018 er der indregnet yderligere besparelser vedr. helhedsorienteret sagsbehandling, 
mellemkommunale betalinger, optimering af indkøb og udbudsområdet og besparelse på organisation og 
administration i alt 50 mio. kr. i hele budgetperioden, som der skal igangsættes arbejde med at få udmøntet. 
 
Demografi 
Kerteminde Kommunes demografiske udvikling kan inden for en kortere årrække blive en udfordring. Det er 
især gruppen af de 80+-årige, der vokser markant i forhold til væksten på landsplan. Samtidig ser det ud til, 
at borgere i aldersgruppen 18-64 år kan være faldende. 
 
Demografien kan udfordre kommunen på bl.a. den aktivitetsbestemte medfinansiering i og med, at en ny 
takststruktur gør de 0-2 årige og 80+-årige dyrere ift. sygehusindlæggelser. Der vil også inden for en kort 
årrække være behov for flere plejehjemspladser, end kommunen kan tilbyde i dag. 
 
Generelt 
Det udestår at få udmøntet en besparelse i 2018-2021 vedrørende manglende prisfremskrivning, som blev 
besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020. Udvalgene skal snarest muligt i gang med at 
lave udmøntningsplaner i og med, at besparelserne ikke kan realiseres på de områder, hvor de er lagt.  
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Beskrivelse af budgetprocessen  
 
Økonomiudvalget besluttede i januar 2017, at vision for kommunen ”Fællesskab i Kerteminde” og forsættelse 
af strategien ”Store forandringer” med fokus på effektiviseringer og besparelser ud fra de tre spor: 
rehabilitering, revisitering og struktur, skulle være den overordnede strategi for budgetprocessen. 
 
Udgangspunkt for budgetprocessen for 2017 var vedtaget budget 2017-2020. Ved budgetvedtagelsen var 
der en ubalance i 2017-2020 i henhold til den økonomiske politik, og det blev besluttet, at der skulle 
udarbejdes et råderumskatalog på 15 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.  
 
Råderumskataloget blev præsenteret for økonomiudvalget i juni 2017, og direktionen sendte det umiddelbart 
herefter i høring med frist ultimo august 2017. 
 
Direktionen skulle, jf. økonomiudvalgets beslutning, fremsende et forslag til budget i balance til 1. 
behandling. Dette budget indeholdt besparelser for ca. 15 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.  
 
Det blev afholdt et borgermøde den 21. august 2017 på Munkebo Skole omkring kommunens økonomi og 
råderumskataloget. 
 
Der er blevet afholdt to budgetseminarer i 2017. Det første blev afholdt den 28. marts,  hvor bl.a. status på 
den økonomiske situation for Kerteminde Kommune blev forelagt. Og et andet seminar blev afholdt den 1. 
september 2017, som omhandlede den økonomiske situation efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen 
samt oplæg om socialområdet fra Fredericia Kommune. 
 
Råderumskataloget dannede - sammen med et udvidelseskatalog - grundlag for budgetforhandlingerne. Der 
blev indgået budgetaftale mellem alle byrådets partier og medlemmer den 18. september 2017. 
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Budgetoversigt/ bevillingsoversigt  2018-2021  
 

Budget- og bevillingsoversigt, områder i hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Indtægter         

Skatter -1.110.013 -1.136.607 -1.160.354 -1.198.819 
Tilskud og udligning -415.618 -413.043 -418.987 -416.961 

Indtægter i alt -1.525.631 -1.549.650 -1.579.341 -1.615.780 

Driftsudgifter - opdelt i politikområder         

Uddannelse 218.221 217.928 218.101 218.101 

Børn og familie 55.424 55.392 55.360 55.360 

Dagtilbud 86.768 86.987 87.196 87.196 

Befordring og kollektiv trafik 17.664 17.261 16.848 16.848 

Infrastruktur 40.725 40.406 40.685 40.686 

Natur og miljø 1.823 1.774 1.726 1.726 

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 204.835 202.936 200.533 200.533 

Pleje 166.174 166.089 162.682 163.123 

Handicap og psykiatri 122.448 119.937 118.890 118.890 

Førtidspensioner mv. 128.793 134.281 134.937 134.937 

Arbejdsmarked 241.045 236.498 225.063 225.063 

Politisk organisation og beredskab 14.307 13.835 13.785 13.785 

Administrativ organisation 151.407 150.155 150.257 150.257 

Erhverv, bosætning og turismepolitik 22.870 22.715 22.462 22.458 

Tværgående administrative opgaver 2.646 -23.290 -36.732 -40.507 

Driftsudgifter  1.475.150 1.442.904 1.411.793 1.408.456 
Pris- og lønregulering 0 30.933 61.371 92.919 

Driftsudgifter i alt 1.475.150 1.473.837 1.473.164 1.501.375 

Renter m.v. 5.824 6.331 6.452 6.427 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -44.657 -69.483 -99.725 -107.978 

Anlægsudgifter  40.647 51.885 55.523 47.341 

Anlægsindtægter -1.300 -16.500 -850 0 

Anlæg i alt 39.347 35.385 54.673 47.341 

Byggemodning  9.100 2.930 2.450 1.450 

Salg af jord -10.680 -7.780 -6.780 -4.830 
Anlæg - Jordforsyning i alt -1.580 -4.850 -4.330 -3.380 

Anlægsudgifter netto i alt  37.767 30.535 50.343 43.961 

RESULTAT   -6.890 -38.948 -49.382 -64.017 

FINANSIERING         

Låneoptagelse – Effektiviseringspulje  -18.011  0 0 0 

Låneoptagelse – Automatisk låneadgang -1.018 0 0 0 

Låneoptagelse – Borgernære områder -14.580 -5.000 -5.000 -5.000 

Låneoptagelse – Likviditet -22.000 -4.000 0 0 

Afdrag på lån 36.869 39.659 39.571 39.521 

Balanceforskydninger (heraf regnskabsværn 4,825 mio. kr. )    21.345 1.489 1.498 1.498 

I alt 2.605 32.148 36.069 36.019 
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER       (beløb uden fortegn = 

kasseforbrug)  -4.285 -6.800 -13.313 -27.998 

 
Driftsbevillingerne er siden budget 2014 opdelt i politikområder. Der kan ikke uden Byrådets godkendelse 
omplaceres mellem serviceudgifter og driftsudgifter udenfor servicerammen. Udmøntning af puljer kan ske til 
det afsatte formål uden yderligere godkendelse af byrådet, f.eks. barselspuljen. I bilagene ses driftsbudgettet 
på politikområderne fordelt på udvalgene  
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Prognose for befolkningsgrundlag 2018-2028 
 
Befolkningsprognosen udarbejdes én gang årligt, i samarbejde med det eksterne firma Boelplan, og giver et 
kvalificeret bud på den samlede udvikling i befolkningen i hele kommunen og danner grundlag for 
budgetlægningen af budget 2018-2021. 
 
Ifølge befolkningsprognosen for Kerteminde Kommune for 2018-2028 vil befolkningstallet i perioden stige 
med i alt 76 personer, fra 23.774 personer pr. 1.1.2017 til 23.850 personer i 2028. Det svarer til en samlet 
forventet stigning på 0,32 %. 
 
Der forventes en lille forskydning i den samlede alderssammensætning for kommunen, hvor aldersgrupperne 
0-5, 25-39 og 80+ årige prognosticeres til at stige, mens grupperne 6-24 og 40-79-årige forventes at falde. 
Derudover forventes gennemsnitsalderen i kommunen at stige med 1,7 år i perioden 2017 – 2028. 
Befolkningstallene i skoledistrikterne Hindsholm, Kerteminde og Marslev forventes alle at stige, mens 
udviklingen i Munkebo, Nymarken og Langeskov forventes at falde frem mod 2028. Skoledistriktet 
Kerteminde har den største forventede stigning på 6,6 %, mens distriktet Munkebo forventes at opleve det 
største fald svarende til 4,8 %.  
 
Endeligt bør det bemærkes, at prognosen er nedjusteret siden prognosen fra 2016 qua ministeriets 
nedjustering af flygtningekvoten, samt sidste års historik for Kerteminde Kommune, hvor befolkningstallet 
faldt med 105 borgere i perioden 2016-2017. 
 
Korrektioner af sidste års prognose 
Befolkningstilvæksten i perioden frem mod 2028 er i denne prognose blevet nedskrevet væsentligt qua en 
nedgang på 105 borgere i perioden 1.1.2016 til 1.1.2017 samt en ministeriel nedjustering af 
flygtningekvoten. Nedgangen kan primært tilskrives nedjusteringen af flygtningekvoten, flere døde samt et 
uventet lavt antal nettoindvandrere og –tilflyttere.  
 
Sidste års prognose prognosticerede en forventet befolkningstilvækst i distrikterne Nymarken og Langeskov. 
På baggrund af sidste års udvikling samt nedjusteringen af flygtningekvoten, forventes der frem mod 2028 
en nedgang i disse distrikter. De resterende 4 distrikter udviser samme tendenser som sidste års prognose. 
 
Befolkningsudvikling 2008-2028 
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Indtægter og finansiering 
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Skatter, tilskud og udligning  
 
Kommunens primære indtægter kommer fra: 

 Indkomstskatter 
 Øvrige skatter 
 Generelle tilskud og udligning 
 Beskæftigelsestilskuddet 

 
Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt politikområde under Økonomiudvalget. Nedenstående tabel 
viser de budgetlagte indtægter for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Der er taget udgangspunkt 
i de af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2018 og  KL’s 
skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2019-2021. 
 
Tabel 1: Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning 

1.000 kr. Løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Indkomstskatter -993.751 -1.020.412 -1.044.224 -1.082.750 

Øvrige skatter -116.262 -116.195 -116.130 -116.069 

Tilskud og udligning -374.370 -371.795 -377.739 -375.712 

Beskæftigelsestilskud -41.248 -41.248 -41.248 -41.248 

Indtægter i alt -1.525.631 -1.549.649 -1.579.342 -1.615.779 

 
Omprioriteringsbidraget vil fra 2018 blive erstattet af det flerårige moderniserings- og 
effektiviseringsprogram. Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i programmet enige om, 
at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige 
sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. 
 
Endvidere er der i forbindelse med økonomiforhandlinger besluttet en fortsættelse af det ekstraordinære 
finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. I Kerteminde Kommunes beregning af indtægterne for overslagsårene 
2019-2021 er det antaget, at dette ekstraordinære finansieringstilskud halveres, da KL har tilkendegivet, at 
det bliver vanskeligt at sikre tilskuddet videreført.  
 
Indkomstskatter 
Nedenstående tabel viser det udskrivningsgrundlag, som er forudsat ved budgetlægningen af 
indkomstskatteprovenuet for 2018-2021. 
 
Tabel 2: Indkomstskatteprovenu 

Udskrivningsgrundlag og provenu (i 1.000 kr.) 2018* 2019 2020 2021 

Udskrivningsgrundlag 3.792.943 3.894.701 3.985.588 4.132.633 

Skatteprocent 26,20 26,20 26,20 26,20 

Provenu 993.751 1.020.412 1.044.224 1.082.750 

*I 2018 er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
 
I 2018-2021 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget fra 2015 fremskrevet med KL’s skøn over 
udviklingen. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets 
økonomisk redegørelse fra maj 2017.  
 
Tabel 2 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018. Kommunen kan ved 
budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller at tage 
udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. Det skønnes at være mest fordelagtigt for 
Kerteminde Kommune, at vælge statsgaranti i 2018, eftersom kommunens eget skøn for 
udskrivningsgrundlaget ligger lavere og derved giver et lavere indkomstskatteprovenu. Valget mellem 
statsgaranti og selvbudgettering er illustreret i nedenstående tabel 3 og er beregnet ved brug af KL’s Skatte- 
og Tilskudsmodel. 
 
 
 



 

16 
 

Tabel 3: Valg ml. statsgaranti og selvbudgettering 

1.000 kr. Løbende priser Statsgaranti Selvbudgettering Forskel 

Indkomstskatteprovenu -993.751 -973.175 20.576 

Foreløbig tilskud og udligning -420.641 -442.183 -21.542 

Efterregulering i 2020 0 1.949 1.949 

I alt -1.414.392 -1.413.409 983 

 
Tabellen viser, at der ved valg af selvbudgettering opnås en indtægt, der er 0,983 mio. kr. lavere, end ved 
valg af selvbudgettering. 
 
Øvrige skatter 
Øvrige skatter består af grundskyld inkl. dækningsafgiften, selskabsskat, dødsboskat samt afregning 
vedrørende det skrå skatteloft. 
 
Tabel 4: Øvrige skatter 

1.000 kr. Løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Grundskyld – inkl. dækningsafgift -104.524 -104.524 -104.524 -104.524 

Selskabsskat -14.266 -14.266 -14.266 -14.266 

Dødsboskat -48 -48 -48 -48 

Det skrå skatteloft 2.576 2.643 2.708 2.769 

I alt -116.262 -116.195 -116.130 -116.069 

 
Kommunen får grundskyld af de skattepligtige grundværdier. Der er med regeringens skattestop lagt loft 
over, hvor meget grundværdierne må stige. Fra 2017 til 2018 må grundværdierne maksimalt stige med 6,5 % 
(reguleringsprocenten). Der gælder dog særlige regler for produktionsjord. 
 
Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2018 vedrører skatteåret 2015. Skattepligtig selskabskat er siden 
indkomståret 2008 blevet beskattet med 25 pct., hvor kommunerne modtager 13,41 pct. af provenuet. Med 
vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning til at sænke selskabskatten gradvist til 22 pct. 
For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabskatten frem mod 
2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret. Således falder selskabskatten til 22 
pct. i 2017 og kommunernes andel stiger til 15,24 pct. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at det 
er selskabsindkomsterne fra 2014 der afregnes i 2017. Sænkningen af selskabskatten slår derfor først fuldt 
igennem for kommunens budget i 2020. 
 
Herudover er der budgetlagt med dødsboskatter på 0,048 mio. kr. samt medfinansiering af det skrå skatteloft 
svarende til en udgift på 2,576 mio. kr. i 2018. 
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Generelle tilskud og udligning 
Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til 
kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i: 
 

 Det udvidede totalbalanceprincip, DUT, der indebærer, at staten kompenserer kommuner og 
regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af bl.a. ny lovgivning 

 Budgetgarantiordningen; der betyder at kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de 
konjunkturfølsomme

3
 områder samt førtidspension 

 Pris- og lønudviklingen 
 
Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som er omtalt i starten af dette afsnit om indtægterne, 
fordeles således at 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal og 1 mia. kr. 
fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 
Og 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlagt under 176.700 kr. pr. 
indbygger. Kerteminde Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger er af KL opgjort til 160.514 kr.  
 
Kerteminde Kommune er tildelt 21,7 mio. kr. i 2018. I beregning af indtægterne for overslagsårene 2018-
2021 er det antaget at dette ekstraordinære finansieringstilskud halveres, qua KL har tilkendegivet at det 
bliver vanskeligt at sikre tilskuddet videreført, i sin nuværende form. 
 
En del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne via udligningsordningen og resten af bloktilskuddet fordeles 
efter indbyggertal. Herudover udmeldes der separate tilskud vedrørende en række mindre særlige 
tilskudsordninger. Tabel 5 viser Kerteminde Kommunes andel af tilskud og udligning: 
 
Tabel 5: Tilskud og udligning 

1.000 kr. Løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Kommunal udligning -317.372 -328.079 -339.266 -343.768 

Statstilskud til kommuner, inkl. betinget statstilskud -26.713 -24.217 -18.916 -12.325 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -21.720 -10.860 -10.860 -10.860 

Øvrige tilskud -8.565 -8.639 -8.697 -8.759 

I alt tilskud og udligning -374.370 -371.795 -377.739 -375.712 

 
Kommunal udligning 
Kerteminde Kommune modtager i 2018 i alt 317,372 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. 
Tilskuddet stammer fra to ordninger; landsudligningen og tilskudsordningen for kommuner med højt 
strukturelt underskud.  
 
En kommunes andel af landsudligningen afhænger af forholdet mellem kommunens beregnede udgiftsbehov 
og kommunens skatteindtægter (beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent). Kerteminde kommune har 
et større udgiftsbehov end skatteindtægter og modtager derfor 61 % af underskuddet i tilskud, svarende til 
272,652 mio. kr. i 2018. 
 
Kerteminde Kommune har endvidere et højt strukturelt underskud og modtager derfor et tilskud på 32 % af 
den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den landsgennemsnitlige grænse 
pr. indbygger. Det svarer til 44,616 mio. kr. i 2018. 
 
Ved Social- og Indenrigsministeriets udmelding af generelle tilskud er der indarbejdet en række foreslåede 
ændringer af udligningsmodellen, som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som har til 
formål at øge udligningsniveauet sammen med en overgangsordning i form af midlertidig 
kompensationsordning, der forsøger at begrænse de enkelte kommuners tab og gevinster over en vis 
størrelse. 
Nærmere bestemt er der i lovforslaget om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner vedtaget følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet: 
 

                                                   
3
 Konjunkturfølsomme områder omfatter udgifter til kontanthjælp, revalidering, kommunal aktivering, 

ledighedsydelse, førtidspension og introduktionsydelse til udlændinge. 
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 En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. 

 En opjustering af grænsen for overudligning. Denne forhøjes fra 92 til 93 pct. 

 En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud 
til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. 

 
Statstilskud 
Den del af bloktilskuddet, som ikke bruges til den kommunale udligningsordning, fordeles mellem 
kommunerne efter befolkningstallet. Kerteminde Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 4,2 ‰.  
 
En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder service- og anlægsrammen, 
både i forhold til budget og regnskab. Af det samlede statstilskud på 26,7 mio. kr. er 12,3 mio. kr. betinget af 
servicerammen, mens 4,1 mio. kr. er betinget af anlægsrammen. 
 
Øvrige tilskud 
Tabel 6 specificerer de øvrige tilskud, herunder beløb fra diverse ansøgninger. 
 
Tabel 6: Øvrige tilskud 

1.000 kr. Løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Udligning selskabsskat -8.090 -8.977 -8.926 -8.879 

Udligning udlændige 7.859 8.090 8.172 8.257 

Kommunalt udviklingsbidrag 3.151 3.238 3.301 3.364 

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner § 16 ansøgning 0 0 0 0 

Regulering vedr. moms 0 0 0 0 

Bedre kvalitet i dagtilbud -1.943 -1.987 -2.033 -2.080 

Styrket kvalitet i ældreplejen -3.761 -3.847 -3.935 -4.026 

Statstilskud vedr. ældreområdet -5.040 -5.156 -5.275 -5.396 

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen -693 0 0 0 

Kompensation vedr. refusionsomlægning -48 0 0 0 

I alt -8.565 -8.639 -8.697 -8.759 

 
Efter ansøgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud efter § 16, har Kerteminde Kommune ikke 
fået tildelt en del af det ekstraordinære tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, hvorfor der i 2018 
samt perioden 2019 til 2021 ikke er budgetteret med noget tilskud.   
 
Størrelsen af tilskud/bidrag til de øvrige ordninger afhænger af diverse fordelingsnøgler indenfor det 
pågældende område. Kerteminde Kommune modtager således et bidrag fra udligning af selskabsskat, 
eftersom kommunen har et provenu, som ligger under landsgennemsnittet pr. indbygger. For så vidt angår 
ældreområdet, dagtilbudsområdet og folkeskolereformen fordeles efter en demografisk nøgle. Kerteminde 
Kommune bidrager til udligningen indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end 
landsgennemsnittet.  
 
Som kompensation for refusionsændringerne på beskæftigelsesområdet, er der oprettet en midlertidig 
kompensationsordning, der skal begrænse de enkelte kommuners tab/ gevinster til hhv. 0,1 pct.  og 0,2 pct. 
af beskatningsgrundlaget i 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 20 
mio. kr. i 2017.  
 
Beskæftigelsestilskuddet 
Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet 
består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Tilskuddet reguleres to gange, ved en midtvejsregulering 
midt i budgetåret og en efterregulering året efter. 
 
For Kerteminde Kommune er der for 2018 udmeldt et beskæftigelsestilskud på 46,2 mio. kr. Endvidere er der 
budgetlagt med en negativ efterregulering på 5,0 mio. kr. i 2018. Reguleringen skønnes at være negativ da 
der på landsplan er budgetlagt med lavere udgifter til forsikrede ledige i 2018 end det udmeldte 
beskæftigelsestilskud. 
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Tabel 7: Beskæftigelsestilskud 

1.000 kr. Løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Beskæftigelsestilskud -46.248 -46.248 -46.248 -46.248 

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 5.000 5.000 5.000 5.000 

I alt vedr. beskæftigelsestilskud -41.248 -41.248 -41.248 -41.248 
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Lån, renter og afdrag mv.  
 
Følgende afsnit omhandler kommunens finansielle bevægelser, herunder lån, renter, afdrag, 
garantiprovision, kirkelige skatter og afgifter samt leasing. 
 
Som udgangspunkt optages nye lån efter princippet om forskudte udgifter og lånoptagelse. Det bevirker, at 
der i 2018 optages lån på baggrund af de faktiske udgifter i 2017, låneoptagelsen i 2019 er på baggrund af 
de faktiske udgifter i 2018 og så fremdeles. Der er derfor ikke sammenfald mellem de opnåede 
lånedispensationer og årets låneoptagelse. Den budgetterede låneoptagelse er opgjort i tabel 2 herunder. 
 
Budgettering af nye lån 
Økonomiaftalen for 2018, indgået mellem regeringen og KL, åbner for muligheder for ansøgning om 
lånedispensation fra forskellige lånepuljer. 
 
Kerteminde Kommune har ansøgt om lånedispensation for i alt 77,8 mio. kr. I nedenstående skema ses den 
præcise lånedispensation for de enkelte puljer. Ved redaktionens afslutning var der ikke kommet svar på 
lånedispensation.  
 
Tabel 1: Oversigt over låneansøgninger og tilsagn 

I 1.000 kr. Ansøgt beløb Lånedispensation Dispensationsgrad 

1. Borgernære områder 36.417 0 0 % 

2. Automatisk låneadgang - - - 

3. Ordinære anlægsområde 11.402 4.000 35 % 

4. Likviditet 30.000 27.000 90 % 

Total 77.819   

 
Herudover er der indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger, ejendomsskattelån og 
havneinvesteringer, hvortil der er automatisk låneadgang. 
 
Tabel 2: Budgetteret låneoptagelse i 2018-2021 

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

1. Effektiviseringspulje -18.011 -4.000 0 0 

2. Automatisk låneadgang -1.018 0 0 0 

3. Borgernære områder -14.580 -5.000 -5.000 -5.000 

4. Likviditet -22.000 0 0 0 

Nettorenteudgift -55.609 -9.000 -5.000 -5.000 
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Renter 
Renterne omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter renter af likvide aktiver, 
pantebreve, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede 
renteniveau i 2018 og henhold til måltallene i kommunens økonomiske politik. Renteudgifterne relaterer sig 
til kommunens langfristede gæld. 
 
Tabel 3: Budgetteret nettorenteudgift 

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Renter af likvide aktiver -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -210 -210 -210 -210 

Renter af langfristede tilgodehavender -1.119 -665 -551 -551 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 95 95 95 95 

Renter af langfristet gæld 8.298 8.350 8.358 8.333 

Kurstab og kursgevinster -200 -200 -200 -200 

Nettorenteudgift 5.824 6.331 6.452 6.427 

 
Afdrag 

Der budgetteres i 2018 med udgifter til afdrag på 36,9 mio. kr. på eksisterende lån samt med optagelse af 

nye lån svarende til 55,6 mio. kr. Der er givet lånetilsagn til de nye lån i forbindelse med ansøgning i 2017.  

 
Tabel 4: Budgetterede afdrag pr. område 

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

KommuneKredit 27.573 30.121 29.784 29.478 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.295 9.538 9.787 10.043 

Sum  36.869 39.659 39.571 39.521 

 
Samlet skattefinansieret gæld 2018-2021 
Med de indlagte budgetforudsætninger vil den skattefinansierede gæld falde fra 333,6 mio. kr. primo 2018 til 
272,2 mio. kr. ultimo 2021. 
 
Tabel 5: Skattefinansieret gæld 

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Forventet skattefinansieret gæld primo året 333.600 339.636 316.715 294.331 

Forventet optagelse af lån 33.609 5.000 5.000 5.000 

Forventet afdrag -27.573 -27.921 -27.384 -27.078 

Forventet skattefinansieret gæld ultimo året 339.636 316.715 294.331 272.253 

Note: I tabel 5 er minus lig med afdrag på gælden og derved nedbringelse af gælden. 

 
Afhængig af vedtaget anlægsprogram samt bevilget låneramme, jf. tabel 1, kan optagelsen af nye lån i 2019-
2021 blive justeret, hvorved den forventede skattefinansierede gæld ultimo 2021 vil afvige fra ovenstående 
skøn. 
 
Garantiprovision 

Kommunen har siden 2011 haft en praksis  for at opkræve en bestemt procentsats i garantiprovision. I 2017 
har byrådet imidlertid besluttet, at fremover vil kommunen i de enkelte ansøgningstilfælde vurdere den 
konkrete sag og opkræve garantiprovision på markedsmæssige vilkår, hvilket kommunen er forpligtet til efter 
gældende regler. 
 
Der er budgetteret med indtægter fra garantiprovision på 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2021. 
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Kirkelige skatter og afgifter  

På baggrund af udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2018, Landskirkeskat 2018 fra 
Kirkeministeriet og budgetforslag fra Kerteminde Provsti er der i 2018 budgetteret med følgende: 
 
Tabel 6: Kirkelige skatter og afgifter 

Område ( I 1.000 kr.) 2018 

Forskudsbeløb af kirkeskat -31.351 

Landskirkeskat 4.766 

Lokale kirkelige kasser – budgetramme 2018 25.555 

Provstiudvalgskasse 630 

5% midler 400 

I alt nettoresultat 2018 25 

Mellemregning kommune og kirke ultimo 2017 (-kirken til gode) -808 

Mellemregning kommune og kirke ultimo 2018  (-kirken til gode) -783 

 
Forskudsbeløb af kirkeskat er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag på 3.199 mia. kr. 
Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2017 = 0,98 procent.  
 
Budgettet er afsat jf. godkendelse fra provstiudvalget.  
 
Leasing 
Der er indgået en rammeaftale indenfor hvilken naturlig udskiftning af kommunens materiel kan ske. Køb på 
leasingkontrakter udover rammen skal godkendes af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. 
 
Leasingrammen er på 20 mio. kr. over 4 år med udløb 31-12-2020. Forventet udskiftning i materiel for 5 mio. 
kr. pr. år. 
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Udgifter 
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Serviceudgifter  
 
Ifølge budgetloven, der er vedtaget i Folketinget i juni 2012, skal der fastsættes udgiftslofter for de offentlige 
udgifter (stat, regioner og kommuner). Det betyder, at der er fastsat et loft over de kommunale 
serviceudgifter. Det centrale finanspolitiske mål i budgetloven er, at det årlige strukturelle offentlige 
underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP.  
 
Nedenstående tabel viser beregning af serviceramme  for 2018 for kommunerne under et. 

Tabel 1: Beregning af serviceramme for 2018 (mio. kr.) 

 

 
KL’s vejledende udmeldte tekniske serviceramme for Kerteminde Kommune udgør 1.023,9 mio. kr. i budget 
2018. Serviceudgifterne i budgettet udgør 1.023,941 mio. kr. inkl. regnskabsværn på 4,825 mio. kr. I den 
faseopdelte budgetproces, koordineret af KL, indgår en samlet aftale imellem kommunerne vedr. opgørelse 
af serviceudgifterne. En lignende aftale er der vedr. anlægsudgifterne. Samlet set skal udgifterne holde sig 
inden for det aftalte i økonomiaften mellem KL og regeringen.  
 
Der er foretaget en ændring af styrelsesloven

4
, der giver kommunerne mulighed for at budgettere med 

generelle reserver, f.eks. budget- og regnskabsværnet som vi kender det i Kerteminde Kommune. Som følge 
af de nye regler, må budget- og regnskabsværnene max. udgøre 1 pct. af de samlede serviceudgifter.  
Der er ikke budgetteret med et budgetværn, men med et regnskabsværn på 4,825 mio. kr. på 
serviceudgifterne. Regnskabsværnet vil ingen likviditetsmæssig betydning have, idet udgift på 
serviceudgifterne modsvares af indtægtsbudget på balanceforskydningen. 
 
3 mia. af kommunernes bloktilskud, ca. 12 mio. kr. for Kerteminde Kommune, er gjort betinget af, at 
kommunerne under et overholder servicerammen både på budgetsiden og på regnskabssiden. Såfremt 
rammen overskrides, vil der ske en regulering i forholdet 40% af kommunens egen overskridelse og 60% i 
forehold til den samlede kommunale overskridelse. 
 
Det er derfor vigtigt, at ligeså snart det konstateres, at det vedtagne budget ikke kan holdes, skal der 
udarbejdes genopretningsplaner, som skal forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt 
genopretningsplanen påvirker serviceniveauet, skal den også forelægges Byrådet til beslutning, jf. den 
økonomiske politik. 
 
 

                                                   
4
 Jf. folketinges vedtagelse af L115 den 2. april 2013 

http://oekonomiportalen.lovportaler.dk/static/MayflowerImageCache.aspx?blobid=bv2018g3-4p2.gif
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Budget 2018-2021 serviceudgifter: 
 
Netto udgifter i 1000 kr.  2018 årets pl 2019 årets pl 2020 årets pl 2021 årets pl 

Serviceudgifter 1.023.941 1.015.509 1.019.632 1.040.588 

Serviceramme 1.023.940    

Forskel (minus er lig under rammen) 1    
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Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen  
 
Budget 2018-2021 indeholder følgende overførselsudgifter mv.: 
 

Netto udgifter i 1000 kr. 
2014 
året pl 

2015 
årets pl 

2016 
årets pl 

Oprinde
lig 
budget 
2017 i 
årets pl 

2018 
årets pl 

2019 
årets pl 

2020 
årets pl 

2021 
årets pl 

Overførselsudgifter 295.323 287.924 328.006 323.028 327.281 332.978 326.787 331.618 

Forsikrede ledige 52.092 38.896 39.549 60.700 42.500 43.053 43.612 44.179 

Indtægter fra den centrale 
refusionsordning 

-7.780 -8.200 -7.005 -6.953 -5.560 -5.684 -5.807 -5.933 

Ældreboliger -13.807 -14.072 -14.653 -14.659 -13.354 -13.309 -13.258 -13.647 

Brugerfinansieret 88 89 89 95 95 95 95 95 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

85.622 85.621 83.750 83.492 100.247 101.192 102.098 104.467 

I alt udenfor 
servicerammen 

411.538 390.258 429.736 445.703 451.209 458.328 453.532 460.787 

 
Af ovenstående fremgår det, at der er en væsentlig stigning fra 2017 til 2018 på området Aktivitetsbestemt 

medfinansiering. Dette skyldes,  at der er indført nye afregningsmodeller, dels for betalingen af sengedage til 

færdigbehandlede patienter, dels for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering, hvor den nye 

afregningsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2018.   

På området forsikrede ledige er der i årene 2018 – 2021 tale om et fald, som kan tilskrives budgetværnet, 

der jf. budgetaftalen for 2018 er blevet udmøntet på hele politikområde Arbejdsmarked.  
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Anlæg 
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Hovedtræk i investeringsoversigten  
 
I budgetforliget indgår et anlægsprogram med nettoudgifter på 37,8 mio. kr. i 2018 og en samlet nettoudgift 
på 124,8 mio. kr. i årene 2019-2021. Jordforsyning indgår med en nettoindtægt på –14,1 mio. kr. i årene 
2018-2021. 
 
Anlægsniveauet for hele landet er brutto på 17 mia.kr. svarende til 70 mio. kr. i Kerteminde Kommune (DUT-
nøgle). Kerteminde Kommune har i 2018 bruttoudgifter på 49,747 mio. kr. og holder sig derved indenfor den 
anslåede ramme. 
 
Bloktilskuddet gøres betinget af en overholdelse af anlægsniveauet, så der kræves en koordineret indsats 
kommunerne imellem for at undgå overskridelser. 
 
I anlægsprogrammet for 2018-2021 indgår blandt andet renovering af Langeskov Skole, opførelse af  
daginstitution i Munkebo, opførelse af  Marslev Børnehus, midler til videreudvikling af havneområdet i 
Kerteminde. Derudover er afsat midler til blandt andet trafiksikkerhed, renovering af offentlige legepladser, 
samt genopretning af vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger.  
 
Investeringsoversigten for anlægsprojekter og jordforsyning kan ses under bilag. 
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01. Uddannelse 
 
Kerteminde Byråd ønsker en folkeskole, som sætter fokus på elevernes læring, motivation og trivsel, samt at 
forældre, netværk og lokalsamfund alle indgår som aktive medspillere i elevernes læring og personlige 
udvikling. Byrådet vil arbejde for visionen uddannelse til alle samt motivere flere unge til at tage en 
uddannelse, og ønsker et særligt fokus på de unge, som skal løfte uddannelsesniveauet, så de kommer godt 
ind i voksenlivet. 
 
Unge- og Skoleafdelingen samt Kultur, Fritid og Faciliteter samarbejder indenfor politikområde uddannelse 
og er i fællesskab ansvarlige for uddannelsesbudgettet. Samarbejdet mellem afdelingerne skal sikre, at den 
enkelte unges uddannelses- og udviklingsmål bliver en fælles opgave, og at der skabes en rød tråd i 
fritidstilbuddene for børn og unge. 
 
Budget for Uddannelse: 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 
        

2018 2019 2020 2021 

Bidrag til statslige og private skoler 16.086 15.691 15.286 15.286 
Ungdomsskolen  6.288 6.262 6.235 6.235 
Musikskolen 2.662 2.711 2.766 2.766 
Produktionsskoler 3.079 3.004 2.927 2.927 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.550 1.507 1.462 1.462 

Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 412 402 393 393 
Specialundervisning incl. Mesingeskolen 27.325 26.852 26.471 26.471 
Regional specialundervisning 66 66 66 66 

I alt 218.221 217.928 218.101 218.101 

 
Folkeskolen – 0. – 10. klasse 
Budgettet finansierer driften af kommunens 6 folkeskoler samt 10. klassecentret, det fælles skolevæsen 
herunder driften af skolernes it-løsninger, kompetenceudvikling, udvikling og omstillingsopgaver i forbindelse 
med folkeskolereformen samt betaling til andre kommuner for elever, der har valgt at gå i en folkeskole uden 
for Kerteminde Kommune. 
 
Ifølge budgetaftalen for 2017-2020 er den økonomiske styring på skoleområdet ændret, sådan at skolerne 
fra skoleåret 2017/2018 gik fra en klassetildeling til en elevtildeling. Det betyder, at skolerne fra 1/8-17 får 
tildelt midler efter en takst  pr. elev i almenklasser samt en takst pr. elev i specialklasser. 
 
Fællesoffentlig it-infrastruktur til folkeskolen. 
Brugerportalsinitiativet er besluttet i økonomiaftale 2015 mellem regeringen og KL. Det indgår i aftalen, at der 
udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder forældrene, får 
én samlet indgang til skolen. Ligeså skal der udarbejdes en række fællesoffentlige standarder, der sikre, at 
alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige IT-systemer i kommunerne og staten. Alle 98 
kommuner har tilsluttet sig samarbejdsplatformen AULA. 
 
Det betyder, at kommunerne skal anskaffe brugervenlige løsninger, der digitalt understøtter kommunikations- 
og læreprocesser i folkeskolen. I Kerteminde skolevæsen er de valgte løsninger samarbejdsplatformen 
AULA og læringsplatformen Min Uddannelse. Min Uddannelse er i brug på skolerne.  
 
AULA forventes klar til implementering ved årsskiftet 18/19 med en udbredelse på skolerne frem mod august 
2019. Umiddelbart herefter forventes udbredelsen på dagtilbudsområdet påbegyndt. 
 
Kommunerne skal bruge ressourcer i 2017, 2018 og 2019 på at gennemføre aktiviteter vedr. forberedelse og 
gennemførelse af den organisatoriske implementering af AULA.  
 
I Kerteminde skolevæsen skal AULA anvendes af ca. 2.500 elever og deres forældre samt  ca. 400 ansatte. 
 
I nedenstående tabel ses fordelingen af elever på de enkelte klassetrin på kommunens folkeskoler. 
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Antal elever fordelt på klassetrin 2018-21 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

0 .- 3. klasse 950 929 935 933 
4 .- 6. klasse 729 741 720 717 
7. - 9. klasse 719 751 729 730 
I alt  0. – 9. klasse 2.398 2.421 2.384 2.22.2.380 
10. klasse 79 79 79 79 
 
Fritvalgselever  
Forældre kan vælge at indmelde deres børn i folkeskoler beliggende udenfor deres bopælskommune. Det 
betyder, at Kerteminde Kommune betaler til andre kommuner for de elever, der bor i Kerteminde men går i 
skole i anden kommune. Ligesom Kerteminde Kommune modtager betaling for de elever der bor i anden 
kommune og samtidig går i skole i en folkeskole i Kerteminde. 
 
Pr. 5/9-2017 var fordelingen af fritvalgselever:  
 
Elever fra andre kommuner indskrevet på folkeskole i Kerteminde Kommune 74 
Elever fra Kerteminde Kommune indskrevet på folkeskole i andre kommuner 27 
 
Budget 2018 finansierer fritvalgselever pr. 5/9-2017. 
 
Skolekonsulenter 
På skoleområdet er der fortsat 1,3 fuldtidsstilling, som er fordelt  en matematik- og danskkonsulent svarende 
til hver 0,40 stilling. Dertil kommer en tosprogskonsulent svarende til 0,50 stilling. 
 
Skolefritidsordninger 
I Kerteminde Kommune er der 6 SFO´er med pasningstilbud til skolebørn i alderen 0. – 3.  klasse. 
Forældrebetalingen er beregnet med 75,4% af driftsudgifterne. 
 
Nøgletal 2018-2021: 
 2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Antal børn i skolefritidsordning 
700 695 690 690 

 
Bidrag til statslige og private skoler  
Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på friskoler og efterskoler. 
Satsen for opkrævning af bidrag i  2017 for elever i friskoler er på 33.240 kr. pr. år. 
Satsen for opkrævning af bidrag i  2017 for SFO-elever ved friskoler er på 11.154 kr. pr. år. (11.143) 
Satsen for opkrævning af bidrag i  2017 for elever på efterskoler er på 35.475 kr. pr. år. (35.440) 
 
Af nedenstående tabel ses det forventede antal elever: 
 
Nøgletal 2018-2021: 
 2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Antal børn i friskoler 336 336 336 336 

Antal børn i SFO ved friskoler 95 95 95 95 

Antal børn på efterskoler 140 140 140 140 

Antal elever på produktionsskoler 55 55 55 55 

 
Ungdomsskolen  
Budgettet finansierer ungdomsskolens tilbud om gratis undervisning for alle unge i alderen 14 – 18 år, 
ungdomsklub for alle unge i alderen 14 til 18 år samt SSP-konsulenternes rådgivning af børn, unge og 
forældre.  
 
Musikskolen  
Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Musikskole. Udgifter som omfatter lønninger, 
materialeudgifter samt bygningsdrift.  
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Indtægterne omfatter elevbetaling samt tilskud fra Kunststyrelsen. 
 
Produktionsskoler 

Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på produktionsskoler. Satsen for opkrævning af bidrag i 
2017 er fastsat til 34.927 kr. pr. år for elever under 18 år og 61.144 kr. for elever over 18 år. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn er et samarbejde mellem Assens, 
Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og Odense kommuner.  
UUO giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7. – 10. klasser og individuel vejledning til unge, der er 
vurderet ikkeuddannelsesparate, ligesom UUO formidler introduktions- og brobygningsforløb i 8. – 10. 
klasse. UUO vejleder skolernes elever om deres fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.  
 
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 
Der er budgetteret 0,414 mio kr. til 13 helårselever på den 2-årige Erhvervsfaglige Grunduddannelse, og et 
indtægtsbudget på 0,250 mio. kr. som er refusioner på skoleydelser og undervisningsudgifter.  
Der er indgået entreprenøraftale med Østfyns Produktionsskole, som varetager vejledningsindsatsen vedr. 
praktik og skoleophold.  
 
Specialundervisning 
Budgettet dækker udgifter til elever der modtager specialpædagogiske undervisningstilbud og SFO-tilbud i 
Kerteminde Kommunes skoler samt elever visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud uden for 
Kerteminde Kommune. 
 
Elever visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud i andre kommuner 
Der er budgetteret med 11,8 mio. kr. til 29,6 helårselevers undervisning og 10,4 helårselever i SFO. I 
kortvarende specialpædagogiske undervisningstilbud er der budgetteret med 1,5 mio. til 20 helårselever.  
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Antal helårselever i eksterne specialundervisningstilbud 29,6 29,6 29,6 29,6 
Antal helårselever i SFO  10,4 10,4 10,4 10,4 
Antal helårselever i kortvarende specialundervisningstilbud 20 20 20 20 

 
Kerteminde Kommunes specialpædagogiske undervisnings- og SFO-tilbud 
Målgruppen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsvanskeligheder, som 
Kerteminde Kommune tidligere sendte til  specialpædagogiske tilbud i andre kommuner. Elever fra hele 
kommunen visiteres til tilbuddet, som organisatorisk er en afdeling af Hindsholmskolen. Afdelingen hedder 
Mesingeskolen og er beliggende i Mesinge.  
 
1. MESU: Børn med udviklingsforstyrrelser 
2. MESI:  Børn med generelle indlæringsvanskeligheder  
3. Nyt behandlingstilbud med opstart 01.08.2016 
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Antal helårselever i specialundervisning MESU 17 17 17 17 
Antal helårselever i specialundervisning MESI 23 23 23 23 
Antal helårselever i nyt behandlingstilbud 5 5 5 5 
Antal helårselever i fritidstilbud – Mesinge 20 20 20 20 
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02. Børn og Familie 
 
Det er Byrådets vision, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de alle som 
voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Det er endvidere Byrådets vision, at flest mulige børn og 
unge skal fastholdes i de almene tilbud, så de kan forblive i deres nærmiljø og bevare kontakten til deres 
netværk. Det stiller krav til de almene tilbud, og det stiller krav om bredspektrede specialiserede tilbud inden 
for kommunens grænser. Krav som Kerteminde Kommune i de kommende år vil arbejde på at indfri gennem 
følgende fem målsætninger, som beskriver de primære indsatsområder: 

 
1. Vi ser forældre, netværk og lokalsamfund som aktive medspillere! 
2. Vi tager fat i den spæde bekymring! 
3. Vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet! 
4. Vi ser og støtter barnet og den unges potentialer, så verden og livet kan indtages og udforskes! 
5. Vi ser børn og unges sundhed i en sammenhæng, og sundhed indgår i alle vores indsatser! 

 
Politikområdet Børn & Families bevillinger og opgaveløsning er forankret i to afdelinger; Unge og 
skoleafdelingen samt Børn, familie og dagtilbudsafdelingen. Børn, familie og dagtilbudsafdelingen varetager 
opgaverne knyttet til 0-14 årige børn og deres familier. Unge og skoleafdelingen løser tilsvarende opgaver 
for de 15-30 årige. 

 
Politikområdet bindes metodisk sammen af ICS (Integrated Children's System), der  er en helhedsorienteret 
metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.  
 
På politikområdet arbejdes tværfagligt med henblik på at foregribe og forbygge udsathed. Er anbringelse 
uundgåelig, sker den ud fra et princip om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud, så barnet bevarer kontakten til 
familie og netværk, samt med det mål at genskabe så normale livsvilkår for barnet og den unge som muligt. 
Udsatte unge over 16 år anbringes i egen bolig, mv. med støtte for at skabe stabilitet for den enkelte unge i 
forhold til skole, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Anbragte unge i alderen 18 – 23 år tilbydes eller 
udsluses til forskelligt lokalt efterværn for at skabe tilknytning til det lokale miljø.  
 
På 0-14 årsområdet er Sveriges-programmet implementeret. Sveriges-programmet bygger på den tænkning, 
at foranstaltninger omkring et barn altid skal ske med en gradvis nedtrapning af foranstaltningen for øje, så 
et normalt liv tilstræbes genskabt for barnet. 
 
Politikområdet Børn og familie består af følgende indsatser: 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018  2019 2020 2021 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 5.359 5.354 5.349 5.349 

Foregribende  og  forebyggende indsatser     

Rådgivning og konsulentbistand 4.131 4.104 4.077 4.077 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.488 12.228 12.205 12.205 

Anbringelser     
Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. børn og unge med 
sociale adfærdsproblemer -2.189 

 
-2.189 

 
-2.189 

 
-2.189 

 
Opholdssteder for børn og unge                                                                                                                     10.393 11.641 11.736 11.736 
 
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 11.062 11.094 11.094 11.094 

Døgninstitutioner for børn og unge med social adfærdsproblemer  11.938 
 

11.905 
 

11.878 
 

11.878 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.242 1.255 1.210 1.210 
 
I alt 55.424 55.392 55.360 55.360 

 
I budgetforliget indgår prioritering af en række nødvendige investeringer. På politikområdet Børn & Familie  
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er der prioriteret budgetmidler til det fortsatte arbejde med kommunens udsatte børn og unge. 
Budgettet er reguleret med 5,5 mio.kr. i 2018, og 9,9 mio.kr. i hvert af årene 2019-2021.  
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
PPR er en del af Børne- og Ungerådgivningen, der samarbejder med skoler og dagtilbud om den tidlige 
opsporende og forebyggende indsats i almensystemet. Ud over at fungere som psykologer og 
talehørelærere på skoler og i dagtilbud i kommunen, tilbyder PPR konsultative drøftelser, psykolog-
undersøgelser, talepædagogiske undersøgelser og tale/sprog undervisning. Psykologerne har også ansvaret 
for visiteringer og revurderinger af eleverne i private dagtilbud. 
 
Foregribende og forebyggende indsatser 
De foregribende og forebyggende indsatser indeholder budget til den rådgivning og konsulentbistand, som 
Børne- og Ungerådgivningen yder skoler, dagtilbud, børn, unge og forældre i form af U-teamet i det 
tværfaglige samarbejde om at opspore og handle på børn og unge, der viser tegn på begyndende udsathed.  
U-teamet er et tværfagligt sammensat team bestående af faggrupperne socialrådgiver, en pædagog og 

familiebehandlere. 

Desuden indgår budget til de forebyggende foranstaltninger, som Familiehuset tilbyder i form af en åben 
anonym rådgivning til børn og unge og familier samt af længerevarende støtte- og behandlingsforløb til børn, 
unge og familier. Kerteminde kommunes kontaktpersonkorps er ligeledes  tilknyttet Familiehuset. 
 
Endeligt indgår Børnenes Hus, der er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn i alderen 6-12 år, i 
budgetpunktet. Børnene, der visiteres til Børnenes Hus har en tilknytningsforstyrrelse, er anbringelsestruede 
og et væsentligt behandlingsbehov, der ikke kan tilgodeses ved andre foranstaltninger.  
 
Vedr. forebyggende indsats indgår bl.a. følgende kendte aktivitetsforudsætninger:  

  2018 2019 2020 2021 

Antal og pris  
Helårs- 

børn 
Gnsn. 
pris 

Helårs- 
børn 

Gnsn. 
Pris 

Helårs- 
børn 

Gnsn. 
pris 

Helårs- 
børn 

Gnsn. 
pris 

Aflastning 35 102 35 102 35 102 35 102 

Fast kontaktperson 11 79 11 79 11 79 11 79 

Økonomisk støtte 8 41 8 41 8 41 8 41 
Data: Børn & Familieområdets database. Gennemsnitspriser er i 1.000 kr. pr. år. 

 
Anbringelser 
Budgetpunktet ”anbringelser” rummer indtægter fra den centrale refusionsordning, der dækker over den 
refusion, som Staten yder ved udgifter i forbindelse med anbringelser. 
 
Anbringelser rummer ligeledes budget til Familiepleje og Sociale opholdssteder m.v. Anbringelse i 
plejefamilie og på sociale opholdssteder er en ressourcetung opgave og bl.a. indgår følgende kendte 
aktivitetsforudsætninger: 
 

  2018 2019 2020 2021 

Antal og pris  
Helårs- 
Børn 

Gnsn. 
pris 

Helårs- 
børn 

Gnsn. 
Pris 

Helårs- 
Børn 

Gnsn. 
pris 

Helårs- 
børn 

Gnsn. 
pris 

Plejefamilier 28 273 28 273 28 273 28 273 

Netværkspleje 6 16 6 16 6 16 6 16 

Opholdssteder 5 220 5 220 5 220 5 220 
Data: Børn & Familieområdets database. Gennemsnitspriser er i 1.000 kr. pr. år. 

 
Kerteminde Kommune råder over Villaen, der er en bo- og behandlingsinstitution med særligt tilrettelagte 
tilbud målrettet til børn og unge. Der er 16 faste døgnpladser og en særskilt plads målrettet til pædagogisk 
observation / aflastning. Villaen er i 2017 blevet udvidet med Fleksafsnittet, hvor børn, unge og familier 
indskrives til korterevarende undersøgelses- eller behandlingsforløb. Det er den enkelte brugers behov, der 
dikterer indholdet i det tilbud, brugeren modtager.  
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Budgettet indeholder betaling til lovpligtige abonnementsordninger i forbindelse med anbringelser på sikrede 
regionale døgninstitutioner.  
 
Genopretningsplan og analyse 2017 
Politikområdet har igennem en årrække været under økonomisk pres og der er taget forskellige initiativer til 
at afhjælpe det økonomiske pres.  
  
I 2015 godkendtes en genopretnings- og udviklingsplan for politikområdet ”Børn & Familie”. De forventede 
virkninger af Udviklings- og genopretningsplanen er indarbejdet i budgettet. Genopretningsplanen indeholder 
bl.a. indførelse af Sveriges-programmet. 
 
I 2017 analyserede BDO politikområdet med henblik på at afdække faglige og økonomiske potentialer. 
 
På baggrund af BDO´s analyse sammenlægges Børnenes Hus, Familiens Hus og Villaen under fælles 
ledelse. Samtidigt omlægges døgnpladser til dagpladser. Det betyder, at Villaen fremadrettet vil bestå af 
fleks-afsnit, dagpladser og døgnpladser. 
 
Sammenlægningen medfører mulighed for en bedre og mere fleksibel ressourceudnyttelse på tværs, mens 
omlægningen af pladserne medfører et økonomiske råderum. Råderummet indgår dels i den samlede 
ramme for politikområdet og investeres dels i at nedbringe ventetiden og udvide viften af forebyggende 
indsatser. Som led heri opnormeres kontaktpersonkorpset med en stilling målrettet unge, mens yderligere en 
stilling oprettes, der kan tilbyde praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.  
 
Den faglige gevinst forventes på sigt at blive færre anbringende foranstaltninger, idet mulighederne for 
forbyggende foranstaltninger forøges (jf. Sverigesmodellen). Der skabes således større mulighed for at give 
massiv støtte i hjemmet/nærmiljøet eller i et dag-/døgnbehandling i en tidsafgrænset periode. Ligesom 
investeringen i nedbringelsen af ventetiden betyder, at de udfordringerne, børnene eller de unge og deres 
familier står i, i højere grad kan bearbejdes, når de opstår. 
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03. Dagtilbud 
 
Det er Byrådets vision, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de alle som 
voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Visionen for kommunens arbejde med børn og unge er 
derfor at:    
 
Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads. Sammen støtter vi udviklingen af børn og 
unge som: 

 Har forskellige kompetencer – og bruger dem! 

 Er kreative og nysgerrige – og sprudler! 

 Vokser gennem fællesskaber – og tager ansvar for dem! 

 Kender og udfordrer deres eget potentiale – og bliver dygtigere! 
 

I forhold til budget 2017 er der generelt stigning i antallet af børn i daginstitutioner. 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Fælles formål                   7.357   7.344      7.327         7.327 

Dagplejen 24.189 24.332 24.472 24.472 

Daginstitutioner 43.360 43.782 44.210 44.210 

Tilskud til privatinstitutioner  9.247 8.914 8.572 8.572 

Særlige dagtilbud 2.615 2.615 2.615 2.615 

I alt – før ændringer 86.768 86.987 87.196 87.196 

 
Fælles formål  
Byrådet i Kerteminde Kommune har vedtaget at give tilskud til privat pasning for børn i aldersgruppen 0-2 år.  
Som Dagtilbudsloven foreskriver udgør kommunens tilskud mindst 75 pct. af den billigste budgetterede 
nettodriftsudgift pr. plads eksklusiv udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i 
kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private 
pasningsordning.    
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Antal børn hos private passere 67 67 67 67 

I alt 67 67 67 67 

 
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen  
Der tilgår budget efter behov til uddannet personale i de daginstitutioner, hvor de tosprogede børn er. Der er 
budgetteret med 2.900 timer, som tildeles efter ansøgning fra den enkelte institution.  
 
Dagplejen 
I dagplejen tilbydes pasning af børn i alderen fra 0 til 2 år og 10 måneder. Hver dagplejer har en ugentlig 
åbningstid på 48 timer. Der budgetteres med et fast korps af dagplejere svarende til 63 dagplejere og fire 
gæstedagplejere. I forbindelse med Store Forandringer blev gæstehusene i Munkebo og Langeskov nedlagt.  
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Antal børn i dagpleje 225 225 225 225 

 
Forældrebetaling 
Forældrebetalingen er beregnet med en belægningsprocent på 95 %. Forældrebetalingen udgør 25% af 
kommunens bruttodriftsudgifter inkl. moms.  
 
Daginstitutioner  
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Der er 7 daginstitutioner som står for pasning af børn i alderen fra 2 år og 10 måneder til de fylder 6 år.  
Naturbørnehaven Bøgebjerg, Balders Hus, Daginstitution Munkebo, Mælkevejen og Fjordvang har 
vuggestuepladser.  
 
Der er en ugentlig åbningstid på 50 timer, dog har daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov en åbningstid 
på 56,5 timer pr. uge i både vuggestue og børnehave.  
 
Mælkevejen har som den eneste daginstitution en frokostordning, med en frokosttakst på 563 kr. pr. måned. 
Juli måned er betalingsfri. 
 
Budgettet til daginstitutioner tildeles på baggrund af det forventede børnetal. Der tildeles et beløb pr. barn. 
Børnehavebørn vægter 1 og vuggestuebørn vægter 1,8. I taksten pr. barn er der indregnet udgifter til 
personale, øvrig drift og børn med funktionsnedsættelser. Derudover tildeles der et beløb til forsikringer, IT-
drift, renovation, frokost ordning og leje/leasing.  
 
De tidligere centralt placerede midler til børn med funktionsnedsættelser er som led i en styrket inklusion i 
dagtilbud placeret decentralt mellem dagtilbuddene i Kerteminde Kommune.  
 
Forældrebetaling 
Forældrebetalingen er beregnet med en belægningsprocent i børnehaverne på 95 % og med 100 % i 
vuggestue. Forældrebetalingen udgør 25% af kommunens driftsudgifter. 
 
Der forventes følgende antal børn i de kommunale daginstitutioner: 
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Børnehavebørn  632 632 632 632 

Vuggestuebørn  78 78 78 78 

Demografisk pulje (børnehavebørn) 32 32 32 32 

Distriktspulje Kerteminde by (børnehavebørn) 5 5 5 5 

I alt 747 747 747 747 

 
Tilskud til privatinstitutioner og puljeordning 
 
Driftstilskud til de private institutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv 
støttepædagogudgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.  
 
Bygningstilskud svarer til 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for 0-2,10-årige og 
3,2 pct. for 2,10-årige indtil skolestart i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.  
 
Administrationstilskud svarer til 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et 
alderssvarende dagtilbud i kommunen.  
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Der forventes følgende antal børn i de private daginstitutioner:  
 

Nøgletal 2018-2021: 2018 2019 2020 2021 

Privat institutioner – vuggestuer  27 27 27 27 

Privat institutioner – børnehaver  92 92 92 92 

Børn i andre private institutioner i andre kommuner 18 18 18 18 

I alt 137 137 137 137 

 
Kerteminde Legestue er en puljeordning. Der er budgetteret med et tilskud til 22 børn. Forældrebetalingen 
udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.  
 
Særlige dagtilbud 
I Daginstitution Mælkevejen er der etableret et ressourcehus med åbning ultimo 2017. Ressourcehuset er et 
pasnings- og behandlingstilbud, der modtager børn i alderen fra 0-6 år med forskellige former for fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser. Ressourcehuset er normeret til 6 pladser.  
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04. Befordring og kollektiv trafik  
 
Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at der findes attraktive forbindelser og tidssvarende 
infrastruktur til byer og natur samt, at infrastrukturen løbende udvikles for at understøtte byernes udvikling og 
tilgængeligheden til natur og oplevelser. 
Kerteminde Byråd har fremsat følgende mål for den kollektive trafik: 

 Den kollektive trafik skal være et bedre alternativ til bilen, end den er i dag. Strækninger og 
tidspunkter, hvor der er et stort transportbehov skal opprioriteres. 

 Den kollektive trafik skal medvirke til at minimere trafikkens miljøgener ved at understøtte byens 
udvikling og evt. omdannelse. 

 Kommunens kollektive trafiksystem skal sikre skoleeleverne transport til og fra skole og 
tilrettelægges, så der opstår kortest mulige ventetider. 

 Den lokale bustrafik skal fortsat koordineres med den regionale bustrafik vedrørende transport til 
Odense og Nyborg, så der evt. kan opnås en aflastning af lokaltrafikken internt i kommunen. 

 Den lokale bustrafik skal understøtte tilgangen af passagerer til Langeskov Station. 

 Der skal arbejdes for gode og lettilgængelige kollektive transportmuligheder for handicappede og 
ældre. 

 Kerteminde Kommune vil sammen med FynBus holde fokus på bedst mulig udnyttelse af de 
tilstedeværende ressourcer. 

 I byområder bør det tilstræbes at optage og afsætte passagerer for hver ca. 500 m langs de veje, 
der betjenes af de regionale busruter. 

Kerteminde kommune har ansvaret for udviklingen og driften af den lokale kollektive trafik, der afvikles i 
samarbejde med FynBus som trafikselskab. 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Kollektiv trafik – fælles formål 69 69 69 69 

Kollektiv trafik – busdrift  8.516 8.516 8.516 8.516 

Kollektiv trafik – handicapkørsel 4.342 4.342 4.342 4.342 

Befordring af elever i grundskolen 3.573 3.573 3.573 3.573 

Befordring af elever – kommunale specialskoler  755 755 755 755 

Befordring til SFO – specialskole og specialbørnehave 1.235 1.235 1.235 1.235 

Befordring – plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 224 224 224 224 

Befordring – døgninstitutioner for børn og unge 212 212 212 212 

I alt 18.926 18.926 18.926 18.926 

Effektiviseringspulje  -1.262 -1.665 -2.078 -2.078 

I alt   17.664 17.261 16.848 16.848 

 
Effektiviseringspulje består af forventet effektiviseringsgevinst vedtaget ved Budget 2016 samt 
rammebesparelse/ingen P-regulering af budget 2017-2020. 
 
I 2018 er der kalkuleret med følgende antal timer/ture hos FynBus: 
 
Køreplantimer :   8.191 timer 
Telekørsel : 14.000 personture  
Flextrafik : 49.690 personture 
 
Kollektiv trafik – fælles formål 
Området omfatter udgifter vedrørende Kerteminde Rutebilstation.  
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Kollektiv trafik – busdrift 
Området omfatter udgifter til Trafikselskabet FynBus vedrørende lokal rutekørsel i Kerteminde og Langeskov 
områder samt åben teletaxi og TelePendler gældende i hele kommunen. 
 
Kollektiv trafik – handicapkørsel 
Området omfatter udgifter til følgende kørselsordninger: 

 SBH kørsel  

 Lægekørsel 

 Kørsel til speciallæge 

 Kørsel af kropsbårne hjælpemidler 

 Paragrafkørsel 

 Kørsel til genoptræning  

 Speciel genoptræningskørsel 

 Aktivitetskørsel 
 
Befordring af elever i grundskolen 
Området omfatter udgifter til befordring af elever med kollektiv trafik samt befordring i særlige tilfælde, for 
eksempel sygdom.  
 
Befordring af elever – kommunale specialskoler 
Området omfatter udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler. 
 
Befordring til SFO – specialskole og specialbørnehave 
Området omfatter udgifter til befordring til SFO vedrørende elever i specialskole eller specialbørnehave. 
 
Befordring – plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 
Området omfatter udgifter til befordring af børn og unge som er anbragt i plejefamilier eller opholdssteder. 
 
Befordring – døgninstitutioner for børn og unge 
Området omfatter udgifter til befordring af børn og unge som er anbragt på døgninstitutioner. 
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05. Infrastruktur 

Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at der findes attraktive forbindelser og tidssvarende 
infrastruktur til byer og natur samt, at infrastrukturen løbende udvikles for at understøtte byernes udvikling og 
tilgængeligheden til natur og oplevelser. 

Kommunerne har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse samt trafiksikkerhed på de kommunale veje og 
stier, mens staten har ansvaret for motorvejene og jernbanenettet. I foråret 2013 vedtog 
Færdselssikkerhedskommissionen en ny national handleplan ”Hver ulykke er en for meget – et fælles 
ansvar”. Handleplanen gælder for perioden 2013-2020. Handleplanens vision er lige som i den tidligere 
handleplan, at hver ulykke er én for meget. 

Byrådets vision for trafiksikkerhed: 

 Trafiksikkerheden skal forbedres ved, at kommunen bindes sammen med et let tilgængeligt og 
attraktivt stisystem. 

 Trafiksikkerheden øges ved, at den fysiske tilgængelighed mellem byer og naturområder skal 
forbedres løbende for alle trafikale typer. 

 Antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i trafikulykker med ulykkesfaktorer relateret til 
vejudformning eller vejafmærkning ved udgangen af 2020 skal forblive nul. 

Politikområde Infrastruktur kan opdeles i følgende områder. 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Trafik og Anlæg, herunder park, vej og havne 28.777 28.514 28.758 28.759 

Udlejning af arealer samt bolig- og erhvervsudlejning m.v. -16.932 -16.459 -15.972 -15.972 

Central Ejendomsadministration 25.898 25.395 24.970 24.970 

Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg m.v. 2.983 2.957 2.930 2.930 

I alt  40.725 40.405 40.685 40.686 

 
Trafik og Anlæg, herunder park, vej og havne 
 
Området dækker udgifter til følgende formål: 
 
Jordforsyning – ubestemte formål 
Området omfatter udgifter til skatter og afgifter vedrørende kommunens arealer til ubestemte formål. På 
området registreres indtægter vedrørende forpagtning. 
 
Fritidsområder, offentlige toiletter, grønne områder og naturpladser, vedligehold af udenomsarealer – 
kommunale institutioner m.v. 
Området dækker udgifter til pleje og vedligeholdelse af ca. 210 ha grønne områder samt den daglige 
renholdelse af bymidterne for affald og papir. 
Derudover afholdes der udgifter til pleje af strandområder, udgifter i forbindelse med lejeaftaler samt 
offentlige toiletter.  
 
Vedligehold af udenomsarealer på de kommunale institutioner er fra april 2014 overdraget til Park og Vej, 
som forestår vedligeholdelsesarbejderne. 
 
Transport og Infrastruktur – fælles funktioner m.v. 
Området dækker udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke kan registreres særskilt 
på de øvrige funktioner under – transport og infrastruktur. 
 
Derudover dækker området lønninger til ansatte ved Park og Vej.  
 
Transport og infrastruktur – kommunale veje 
Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger samt vintertjeneste. 



 

42 
 

 
Vejvedligeholdelse omfatter vejservice og vejvedligehold af ca. 400 km. kommunevej, belysning, broer 
cykelstier, fortovsanlæg, trafiksikkerhed samt vejafvandingsbidrag. 
 
Belægninger omfatter reparationer af belægninger herunder lapning, revneforseglinger og mindre 
asfaltarbejder. 
 
Vintertjeneste omfatter udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse 
Der er fra 2017 og årene frem foretaget budgetreduktion på -1,0 mio. kr. vedrørende vintertjeneste. 
Reduktionen omfatter en optimering af vintertjenesten i Kerteminde Kommune. Glatførebekæmpelsen 
ændres fra at bruge salt til fremover at anvende saltlage til præventiv saltning af klasse I-II veje. 
 
Havne og lystbådehavne 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde kommunes havne og lystbådehavne. 
Kerteminde havn, Kerteminde marina samt Bregnør havn omfatter 854 pladser. 
 
Udlejning, herunder arealer, bolig- og erhvervsudlejning m.v. 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende udlejning af ejendomme til fælles formål, beboelse, 
erhvervsudlejning, ældre- og plejeboliger samt udgifter vedrørende byfornyelse og driftssikring af 
boligbyggeri. 
 
På området registreres også lejeindtægter vedrørende arealer ved Sydstranden, kolonihaver, torvepladser, 
Weekendbyen m.v. 
 
Central ejendomsadministration 
 Området omfatter udgifter til energi og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder udgifter 
 

 indvendig og udvendig vedligehold af kommunens ejendomme 

 service på tekniske installationer, alarmanlæg m.v.  

 el 

 varme 

 vand og vandafledning 
 
Der er i investeringsoversigten for 2018-2021 afsat samlet 18,0 mio. kr. til genopretning af 
vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger. 
 
Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg m.v. 
Kerteminde Kommune har en vision om at være Fyns sundeste familiekommune, hvor de kultur- og 
naturmæssige kvaliteter udnyttes til at højne sundhed og livskvalitet. Kommunen vil skabe muligheder og 
rammer, der gør det let for den enkelte at træffe det sunde valg. 

Det er kommunens vision, at udvikle kommunens tilbud af idrætsfaciliteter og fritidsanlæg til gavn for 
kommunens borgere og gæster.  

Kultur og Fritid – fælles formål 
Området dækker udgifter til kommunens sognegårde, Folkehuset, Strandgade 3, 5 og 9 samt Munkebo 
Kulturcenter. 
 
Stadion, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 
Området dækker blandt andet udgifter til vedligehold af baneanlæg samt drift af klubhuse i henholdsvis 
Rynkeby, Kerteminde, Dalby, Birkende, Marslev, Langeskov samt speedwaycentret og sejl/roklub i 
Munkebo. 
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06. Natur og Miljø 
 
 
Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at den unikke kombination af historie og natur skal udnyttes, 
så alle får glæde af de blå og grønne oplevelser, som Kerteminde Kommune byder på. 

Byrådet ønsker at udbrede kendskabet til de eksisterende og nye muligheder i naturen. 

Det er Byrådets vision: 

 at naturplanlægningen blandt andet skal medvirke til at fremme den biologiske mangfoldighed og de 
velfungerende økosystemer. 

 at forbedre livskvaliteten, sundheden og livsglæden ved at skabe mulighed for at dyrke friluftslivet. 

 at tilgængeligheden til naturen styrkes ved, at Kerteminde Kommune bindes sammen med et let 
tilgængeligt og attraktivt stisystem. 

 at Byrådet tager ansvar for forskellige klimatiltag og skaber handling i forhold til at imødegå 
konsekvenserne af klimaforandringer. 

 at arbejde for en løbende reduktion i både kommunens og borgernes CO2- udledning. 

 at udledning af drivhusgasser skal reduceres så Kerteminde Kommune på sigt bliver CO2-neutral. 

 at kommunens vandressourcer skal sikres såvel mod overudnyttelse som forurening 

Natur- og Miljøpolitik er inddelt i følgende delområder: 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Naturforvaltningsprojekter 460 443 427 427 

Natura 2000 514 502 490 490 

Skove 10 10 10 10 

Vandløbsvæsen – fælles formål 579 563 547 547 

Vandløbsvæsen – bidrag for vedligeholdelsesarbejde 76 74 72 72 

Miljøbeskyttelse m.v. – fælles formål  24 26 28 28 

Miljøbeskyttelse – miljøtilsyn virksomheder -48 -48 -48 -48 

Miljøbeskyttelse – øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 221 219 216 216 

Tilskud bygningsbevaring  43 41 38 38 

Skadedyrsbekæmpelse -58 -56 -54 -54 

I alt   1.823 1.774 1.726 1.726 

 
Naturforvaltningsprojekter 
Området dækker udgifter vedrørende udarbejdelse af vandplaner samt udgifter til naturforvaltning og drift af 
Sybergland.  
Af handleplaner for vandplanerne indgår der tiltag, som uændret vedligeholdelse, åbning af rørlagte 
strækninger, restaurering og fjernelse af spærringer. Alle sammen tiltag som skal forbedre de biologiske 
forhold i vandløbene. 
 
Natura 2000 
Området dækker udgifter vedrørende Natura 2000 projekter.  
 
I Natura 2000 indgår følgende områder: 

 Fynshoved, Lillegrund og Lillestrand 

 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø 

 Odense Fjord 

 Urup Dam 

 Brabæk Mose 
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 Birkende Mose 

 Illemose 
 
Skove 
Området dækker udgifter til pleje af skove. 
 
Vandløbsvæsen – fælles formål 
Området omfatter udgifter i forbindelse med vedligehold af kommunens vandløb. Vedligeholdelsen af 
kommunens vandløb sker dels manuelt og dels maskinelt alt efter vandløbets kvalitet, udformning og 
bestemmelserne i vandløbsregulativet. 
 
Kerteminde Kommune har fælles strækninger med Odense og Nyborg kommuner. Det drejer sig om 
strækninger ved Vejrup Å, Geels Å samt Vindinge Å. 
 
Vandløbsvæsen – bidrag for vedligeholdelsesarbejder 
Området omfatter udgifter til kommunens andele af udgifter vedrørende Tårup Strand Pumpelag samt Dræby 
Landvindingslag. 
 
Miljøbeskyttelse – fælles formål  
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jordflytningsregulativ samt myndighedsopgaven på 
affaldsområdet. 
 
Miljøbeskyttelse – miljøtilsyn virksomheder 
Området dækker udgifter og indtægter vedrørende kommunens udførelse af miljøtilsyn herunder også tilsyn 
med landbrug. 
Derudover dækker området udgifter til prøvetagning af badevand.  
 
Miljøbeskyttelse – øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 
Området dækker udgifter i forbindelse med VVM-screeninger og redegørelser samt miljøvurderinger mv. 
Området dækker desuden udgifter til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse samt 
kommunens bidrag til Danmarks Miljøportal. 
 
Tilskud bygningsbevaring 
Området omfatter udgifter til tilskud til bygningsbevaring i Kerteminde kommune samt tilskud fra staten til 
bygningsbevaring. 
 
Skadedyrsbekæmpelse 
Området dækker udgifter til kontrakt om bekæmpelse af rotter, udgifter til annoncering og indtægter fra 
grundejerne, idet de samlede udgifter til bekæmpelsen opkræves hos grundejerne. 
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07. Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 
 
I Sundhed og Rehabilitering arbejdes med udgangspunkt i Voksenpolitikken, hvor nedenstående seks mål 
udgør den overordnede målsætning: 
 

 At borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og koordineret 
indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning. 

 At Kerteminde Kommune yder rettidige og målrettede indsatser. 

 At Kerteminde Kommune udvikler nye, tværgående institutioner og serviceydelser, der i højere grad 
tager udgangspunkt i borgernes behov. 

 At integration af sundhedsfremme og forebyggelse i de forskellige serviceydelser forstærkes. 

 At ansvarsfordelingen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere fremstår mere entydig. 

 At der skabes resultater, der understøtter innovation og udvikling. 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Folkeoplysningsområdet   4.421 4.292 4.285 4.285 

Stadion og idrætsanlæg – Kerteminde Sport og Fritid 6.116 6.133 6.152 6.152 

Fritidsaktiviteter udenfor  folkeoplysningsloven – Plads til Alle 809 807 806 806 

Hans Tausencentret og Aktivhuset, Kultur- og Fritid 220 224 229 229 

Andre Sundhedsudgifter 2.217 2.217 2.217 2.217 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 100.247 98.898 97.521 97.521 

Vederlagsfri  beh. Fysioterapi 3.937 3.939 3.910 3.910 

Hjælpemiddelområdet 20.894 20.703 20.515 20.515 

Madservice 5.655 5.688 5.724 5.724 

Rehabiliteringscenter 21.339 21.321 21.302 21.302 

Træning og Vejledning 12.163 12.129 11.775 11.775 

Sundhedsfremme & Forebyggelse 10.199 10.199 9.817 9.817 

Kommunal tandpleje 8.589 8.385 8.303 8.303 

Sundhedsplejen 4.044 4.021 3.997 3.997 

Ergoterapi – Børn 1.902 1.901 1.901 1.901 

Plejevederlag, pasn. af døende 686 686 686 686 

Øvrig sundhed 1.397 1.393 1.393 1.393 
I alt 204.835 202.936 200.533 200.533 

 
Folkeoplysningsområdet 
Området omfatter udgifter til fælles formål (bl.a. hjertestarterabonnementer i haller), folkeoplysende 
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og samt tilskud til Frivilligcentret. 
Budgettet til foreningstilskud er tilført 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. 
 
Stadion og idrætsanlæg – Kerteminde Sport og Fritid 
Området omfatter daglig drift ekskl. udgifter til energi og vedligehold af kommunens 3 idrætscentre i 
henholdsvis Munkebo, Kerteminde og Langeskov samt svømmehal i Munkebo.  
 
Fritidsaktiviteter udenfor  folkeoplysningsloven – Plads til Alle 
Området omfatter driftsudgifter til Plads til Alle, som dækker aflønning af personale samt udgifter til aktiviteter 
m.v. 
 
Andre sundhedsudgifter og Vederlagsfri beh. Fysioterapi 
Områderne omfatter udgifter med fuld kommunal finansiering: Færdigbehandlede patienter på sygehus 
indenfor både somatisk og psykiatri, hospice samt specialiseret ambulant genoptræning. Kommunerne 
betaler ligeledes for vederlagsfri fysioterapi. 
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Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 
Området omfatter udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er 
henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven. Udgifter på området kan henføres til somatisk og 
psykiatrisk behandling på sygehus, både ambulant, stationær og genoptræning under indlæggelse samt til 
sygesikringsydelser i almen praksis, speciallæger, tandlæger m.m. Fra 1. januar 2018 træder ny takstmodel i 
kraft, hvorfor der forventes øgede udgifter fra 2018. 
 
Udvikling i kommunal medfinansiering 2014-2017 

 
Kilde: eSundhed, oktober 2017 

 
Hjælpemiddelområdet 
Der har i foråret 2016 været gennemført analyse af hjælpemiddelområdet, da budgetansvaret pr. januar 
2016 er samlet under en chef.  Som følge af analysen er der foretaget en budgettilpasning. 
 
Madservice 
Området omfatter driftsudgifter til Madservice. 
 
Rehabiliteringscenter 
Området omfatter udgifter til Rehabiliteringscenteret.  
 
Træning og vejledning 
Omfatter hele træningsområdet, døgnrehabiliterende terapeuter og demensdagcentre. 
 
Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig 
kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse 
Omfatter indsatser, hvor kommunen er lovmæssigt forpligtet i forhold til sundhedsopgaver, f.eks. i forhold til 
forebyggende hjemmebesøg og regionale forløbsprogrammer for kroniske lidelser, herunder patientskole og 
forløbskoordinering. Derudover bidrager området til det kommunale tværsektorielle rehabiliteringsteam. 
Indsatserne er omfattet af både sundhedsloven, sundhedsaftalen og Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker. 
 
Tandpleje, Sundhedspleje mv.  
Politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering omfatter børnesundhedsområdet; sundhedspleje, 
tandpleje og ergo-fysioterapi. 
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08. Pleje  
 
I Sundhed og Rehabilitering arbejdes med udgangspunkt i Voksenpolitikken, hvor nedenstående seks mål 
udgør den overordnede målsætning: 

 At borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og 

koordineret indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning. 

 At Kerteminde Kommune yder rettidige og målrettede indsatser. 

 At Kerteminde Kommune udvikler nye, tværgående institutioner og serviceydelser, der i højere 

grad tager udgangspunkt i borgernes behov. 

 At integration af sundhedsfremme og forebyggelse i de forskellige serviceydelser forstærkes. 

 At ansvarsfordelingen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere fremstår mere entydig. 

 At der skabes resultater, der understøtter innovation og udvikling.  

Budgettal 2018-2020 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Øvrig pleje 12.797 13.129 11.238 11.679 

Betaling til og fra kommuner -6.475 -6.219 -5.954 -5.954 

Plejecentre 90.216 89.570 88.857 88.857 

Hjemme- og sygepleje 69.636 69.609 68.541 68.541 

I alt  166.174 166.089 162.682 163.123 

 
Kerneydelserne for Sundhed og Rehabilitering er personlig pleje, praktisk hjælp samt sygepleje til borgere i 
eget hjem og borgere i plejeboliger.  
 
Kerneopgaven er, at styrke borgerens egenomsorg – for at fremme borgerens oplevelse af liv, sundhed og 
værdighed. Dette sker altid i samarbejde med borgeren og fællesskabet omkring os.  
 
Befolkningsudvikling 

 
Alder: 2017 2018 2019 2020 2021 
0-64 årige 18.055 17.976 18.009 17.972 17.890 
65-79+årige 4.411 4.445 4.474 4.470 4.475 
+80 årige 1.308 1.360 1.425 1.464 1.533 
Total 23.774 23.781 23.908 23.906 23.898 
Kilde: Befolkningsprognosen 2017-2027 

 
Som ovenstående tabel viser, forventes der en stigning af aldersgruppen 65-79+ årige frem til 2019 samt i 
aldersgruppen +80 årige i de kommende år. Antallet af +80 årige forventes at stige med 17% fra 2016 til 
2021. 
 
Pleje og Omsorg 
Området omfatter demografisk model, social- og sundhedselever, privat leverandør, sundhedssekretariat og 
omsorgssystem. 
 
Betaling til og fra kommuner 
Området omfatter mellemkommunale betalinger. Udgifter til egne borgere bosat i andre kommuner, samt 
indtægter vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Kerteminde Kommune. 
 
Plejecentre 
Området omfatter udgifter til kommunens plejecentre. 
 
Hjemme- og sygepleje 
Området omfatter udgifter til hjemme- og sygepleje. 
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Visiterede timer i hjemmeplejen 
En stigning i antallet af ældre samt ældre, som har behov for hjemmeplejeydelser, giver et pres på visiterede 
timer, hvilket ses af nedenstående graf. Området oplever fortsat pres, som følge af kompleksitet i 
opgaveløsningen samt hurtig udskrivelse fra sygehusene, hvilket kunne konstateres i 2016 og 2017.  
  

 

Kilde: Tablis.  
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09. Handicap og Psykiatri 
 
Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor handicap at: 
 

 medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte handicappede borger på en 
respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne ressourcer 
bedst muligt. 

 der tilbydes handicappede borgere og deres familier en differentieret, sammenhængende og 
helhedsorienteret kommunal service, hvor højest mulig grad af selvhjulpenhed, sundhed og 
livskvalitet tilgodeses. 

 sikre, at handicappede borgere får mulighed for en tilværelse i egnede boliger. 

 medvirke til, at handicappede borgere gives muligheder for et aktivt liv på lige vilkår med ikke-
handicappede borgere. 

 
Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor psykiatri at: 
 

 skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø 

 indsatsen overfor den enkelte samles og koordineres 

 den enkelte inddrages i beslutningerne 

 der til stadighed er gode behandlingsmuligheder 

 motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation 

 udbrede kendskab til området 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Ældreboliger 433 420 406 406 

Specialpædagogisk bistand til voksne 6.284 6.226 6.168 6.168 

Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.371 -3.372 -3.374 -3.374 

Døgninstitutioner for børn og unge 2.802 2.707 2.609 2.609 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 658 658 658 658 

Personlig støtte og pasning af personer med handicap, §§ 95, 96  12.191 12.007 11.818 11.818 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 150 150 150 150 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer, §§ 109, 110 740 767 796 796 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 14.181 13.801 13.342 13.342 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 61.118 59.459 59.359 59.359 

Kontaktperson- og ledsageordninger, §§ 45, 97-99 1.095 1.092 1.089 1.089 

Beskyttet beskæftigelse, § 103 2.452 2.391 2.330 2.330 

Aktivitets- og samværstilbud, § 104 18.000 17.928 17.849 17.849 

Sociale formål 5.437 5.435 5.432 5.432 

Øvrige sociale formål 278 268 258 258 

I alt 122.448 119.937 118.890 118.890 

 
Døgninstitutioner for børn og unge 
Der er budgetteret med børn og unge anbragt på eksterne døgninstitutioner. 
 
Sociale formål Der er budgetteret med merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn og unge, samt tabt 
arbejdsfortjeneste.  
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Botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold  
Der har i de senere år været arbejdet med effektivisering på det specialiserede socialområde for voksne. 
Fokus har været på såvel borgeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet. 
Det er målet med inklusion af flest mulige handicappede i lokalsamfundet, således at lokale netværk kan 
bevares trods handicap og særlige behov. Der har ligeledes været fokus på såvel faglighed som økonomi. 
I forbindelse med udvidelse af socialpsykiatrien har det været muligt, at unge hjemtagne borgere har kunne 
bo i egen bolig med hjælp fra hjemmevejledere. I dagtimerne kan de unge borgere endvidere få tilbudt 
aktiverings- og samværstilbud. 
 
I Kerteminde Kommune er tilknyttet følgende botilbud: 
 
 Antal pladser 

Døgninstitutioner, med døgnbemanding:  
Bofællesskabet Varebørsen 8 
Bofællesskabet Gyldenhuset, inkl. aflastningspladser 11 
Lille Troelskær inkl. aflastningspladser 12 
Bofællesskabet Syvstjernen 8 
Institutioner uden døgnbemanding:  
Støttecentrer Jernstøberiet 15 
Bofællesskabet Askvej 8 
Støttecentret Fregatten 8 
I alt 70 

 
Herudover er tilknyttet støttecentre, og eksterne hjemmevejledning til området. 
 
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
Der er tilknyttet følgende aktivitets- og samværstilbud i Kerteminde Kommune: 
Amandahuset, Kerteminde; Møtrikken, Langeskov; Nymarken, Munkebo; Paletten/Hjernekrogen, Munkebo  
Center for uddannelse, beskæftigelse og aktiviteter (CUBA). 
  
Projekt VUM+ 
I forbindelse med eksterne analyser på området Handicap og Psykiatri er der igangsat projekt VUM+. 
Projektet har inkluderet udredning af alle borgere indenfor området i forhold til Voksenudredningsmetoden 
(VUM). Udredningen har skabt grundlag for udarbejdelse af nye taktser og kvalitetsstandarder med henblik 
på udarbejdelse af en ensartet serviceharmonisering i Kerteminde Kommune, så kompensationsniveauet 
harmoniseres. De nye vedtagne kvalitetsstandarder er følgende: 

 Aflastningsophold – Serviceloven §84 stk. 2 

 Hjemmevejledning (Pædagogisk støtte i eget hjem) – Serviceloven §85 

 Ledsagerordning – Serviceloven §97 

 Beskyttet beskæftigelse – Serviceloven §103 

 Aktivitets- og samværstilbud – Serviceloven §104 

Med afsæt i VUM-udredningerne er der igangsat revisitation af Kerteminde Kommunes borgere indenfor 
området Handicap og Psykiatri. 
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10. Førtidspensioner mv. 
 
Politikområdet dækker over førtidspensioner efter forskellige ordninger, øvrige sociale formål samt 
boligydelse og boligsikring. 
 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (trappen) 23.335 26.187 28.000 29.000 

Personlige tillæg m.v. 3.291 3.373 3.458 3.544 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 79.000 80.975 80.138 78.444 

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 13.417 13.753 13.097 13.449 

Boligsikring - kommunal medfinansiering 9.336 9.569 9.809 10.054 

Øvrige sociale formål 414 424 435 446 

I alt 128.793 134.281 134.937 134.937 

 
På området personlige tillæg ydes der bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, tandproteser, 
fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, samt fodbehandling. 
 
Området er i de kommende år stærkt påvirket af refusionsomlægningen. Refusionsreformen fra 2016 har 
virkning for førtidspensioner tilkendt d. 1. juli 2014 eller senere. Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 med 
65 % medfinansiering vil derfor blive udfaset i de kommende år, når førtidspensionister afgangsføres fra 
området ved overgang til folkepension. 
 
For førtidspensioner tildelt efter d. 1. juli 2014 betyder refusionsreformen, at alle nye tilkendelser af 
førtidspensioner indgår på refusionstrappen, der bliver gennemgået under afsnittet Arbejdsmarkedspolitik 
(Afsnit 11). Omlægning til trappemodellen har den konsekvens, at den kommunale medfinansiering stiger fra 
65 % til 80 % for førtidspensionister, da langt de fleste borgere, som får tilkendt førtidspension, har en 
forudgående ydelse. Med 80 % kommunal medfinansiering skal forstås, at kommunen modtager 20 % 
refusion og derfor betaler 80 %.  
 
I tråd med den politiske prioritering er antallet af personer på førtidspension i Kerteminde Kommune 
faldende, men i takt med, at refusionsomlægningen træder i kraft, og der sker en gradvis ændring i 
fordelingen af personer på den nye og gamle ordning, vil udgiften til førtidspension samlet være stigende. 
Nedenstående figur viser udviklingen i antal førtidspensionister som procent af befolkningen. For 2017-2021 
er indlagt en prognose, som viser udviklingen, hvis den aftagende tendens fortsætter. 
 

 
Kilde: Jobindsats.dk (Prognosen 2017-2021 baserer sig på de seneste års udvikling.) 
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11. Arbejdsmarked 
 
Budgettet er fordelt på følgende poster på de enkelte ydelseskategorier: 
 

Budgettal 2018 – 2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Beboelse 1.000 1.000 1.000 1.000 

Driftssikring af boligbyggeri 250 250 250 250 

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 750 750 750 750 

Behandling af stofmisbruger 2.500 2.500 2.500 2.500 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 700 700 700 700 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 12.733 12.933 13.000 13.000 

Sygedagpenge 33.431 33.431 32.005 32.005 

Sociale formål 2.300 2.300 2.300 2.300 

Kontanthjælp 34.515 34.515 34.515 34.515 

Uddannelseshjælp 7.485 7.485 7.485 7.485 

Dagpenge til forsikrede ledige 38.901 38.901 38.899 38.899 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses 200 200 200 200 

Revalidering 8.124 8.124 8.124 8.124 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 26.898 27.645 27.571 27.571 

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 18.913 18.913 18.913 18.913 

Ledighedsydelse 22.000 22.000 22.000 22.000 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.684 9.684 9.684 9.684 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1.000 1.000 1.000 1.000 

Løn til forsikrede ledige 500 500 500 500 

Seniorjob til personer over 55 år 5.001 5.001 5.001 5.001 

Beskæftigelsesordninger 1.739 1.739 1.739 1.739 

I alt (Uden budgetværn/innovationspulje) 228.624 229.571 228.136 228.136 

Budgetværn/innovationspulje 12.421 6.927 -3.073 -3.073 

I alt 241.045 236.498 225.063 225.063 

 
Under den administrative organisation er der reserveret en pulje på 0,75 mio. kr. i 2018 til øget styring på 
arbejdsmarkedet. Som resultat af denne pulje forventes der at kunne spares yderligere 2 mio. kr. i årene 
2018-2021 gennem øget effekt af indsatser. 
 
Budget 2018-2021 er på arbejdsmarkedsområdet i høj grad præget af refusionsomlægningen, gældende fra 
1. januar 2016. Refusionsreformen har til formål at forenkle den refusionsmodel, vi tidligere har kendt, hvor 
refusionssatsen varierer mellem de enkelte ydelseskategorier og belønner kommunerne, hvis borgeren f.eks. 
deltager i virksomhedsrettet aktivering. Tidligere har refusionsprocenten derfor varieret mellem 30 pct. og 
100 pct. afhængig af ydelsestype og om borgeren har deltaget i virksomhedsrettet aktivering.  
 
I fremtiden vil refusionssatsen udelukkende afhænge af, hvor længe borgeren har været på offentlig 
forsørgelse. Der er således ingen direkte belønning for deltagelse i virksomhedsrettet aktivering, og 
incitamentet til at flytte borgere til lavere ydelse forringes.  
 
Fokus rettes derfor i højere grad mod resultater og effekter i stedet for indsatser. Den nye refusionsmodel 
kaldes også for refusionstrappen og følgende refusionssatser, med få undtagelse, blev implementeret med 
reformen: 

 
Varighed på offentlig forsørgelse  Ny refusions pct. 

0-4 uger 80 pct. 
5-26 uger 40 pct. 
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27-52 uger 30 pct. 
Efter 52 uger 20 pct. 

 
For at borgeren starter forfra på refusionstrappen kræves det, at borgeren sammenlagt har haft 12 måneders 
selvforsørgelse inden for de seneste 3 år.  
 
I budgetlægningen betyder refusionsreformen, at der i høj grad fokuseres på antallet af sager og den 
gennemsnitlige refusionsprocent indenfor hver ydelseskategori, da borgere med længerevarende sager er 
markant dyrere under refusionstrappen end hidtil. Tabellen herunder viser de pris- og mængdemæssige 
forudsætninger, der danner grundlag for beregning af budgettet: 
 

Ydelsesområde Antal HÅP Pris pr. år (brutto) 

Sygedagpenge 236 140.000 

Jobafklaringsforløb 61 116.000 

Kontanthjælp 298 109.000 

Uddannelseshjælp 102 80.000 

Dagpenge, Forsikrede ledige* 398 98.000 

Revalidering 56 163.000 

Ledighedsydelse 138 145.200 

Fleksjob og flekslønstilskud 413 69.936 

Ressourceforløb 78 106.000 
 

 
Forudsætningerne for beregningen af den gennemsnitlige refusionsprocent på de enkelte ydelsesområderne 
stammer dels fra beregninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og dels fra 
kommunens egne beregninger af varighed på aktuelle sager ved budgetvedtagelsen. 
 
Som resultat af refusionstrappens betydning for nettopriserne pr. helårsperson, kan budgetterne på de 
respektive områder håndtere flere HÅP’er, hvis den gennemsnitlige varighed falder, da kommunen dermed 
vil opnå en større andel refusion og dermed også en faldende gennemsnitspris. Ligeledes vil de 
gennemsnitlige priser stige, hvis den gennemsnitlige varighed på forsørgelse stiger. 
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12. Politisk organisation og Beredskab  
 
Budgettal 2018 – 2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Politisk organisation: 8.568 8.097 8.048 8.048 
Fælles Formål 129 129 129 129 
Byråd - øvrig drift netto 981 935 888 888 
Vederlag til borgmester og viceborgmester 913 913 913 913 
Vederlag til udvalgsformænd 966 966 966 966 
Tillægs og udvalgsvederlag 83 83 83 83 
Fastevederlag 2.272 2.272 2.272 2.272 
Pension til borgmestre 1.625 1.625 1.625 1.625 
Efterløn til borgmestre og udvalgsformænd 453    
Udvalg - Arrangementer  81 81 81 81 
Kommissioner, råd og nævn 390 418 416 416 
Valg 675 675 675 675 
Beredskab: 5.739 5.738 5.737 5.737 
Beredskab Grønvej 9 m.v. 48 47 46 46 
Driftsbidrag – Beredskab Fyn 5.690 5.690 5.690 5.690 
I alt  14.307 13.835 13.785 13.785 

 
 
Politisk organisation 
De overordnede forudsætninger for den politiske organisation er beskrevet i Styrelsesvedtægt for 
Kerteminde Kommune. 
 
Byrådet i Kerteminde har 25 medlemmer. Der er en borgmester og en første og 
anden viceborgmester og der er nedsat et Økonomiudvalg, 7 stående udvalg og øvrige udvalg f.eks. 
Folkeoplysningsudvalget som varetager opgaver jf. styrelsesvedtægten. 
 
I november 2017 skal der afholdes valg til byrådet og januar 2018 starter det nye byråd – en ny 4-årig 
perioden.  
 
Området indeholder udgifter til tilskud til politiske partier, foreningen Norden, Byråd, politiske udvalg, øvrige 
råd og nævn såsom Ældreråd, Handicapråd, Huslejenævn, Beboerklagenævn osv. og afholdelse af valg til 
bl.a. byråd. 
 
Området er budgetlagt med baggrund i det nuværende antal udvalg m.v.  
 
Fælles formål:  
Indeholder udgifter til partitilskud som på grundlag af afgivne stemmer jf. seneste afholdte valg og udmelding 
fra ministeriet af beløbssats udbetales årligt til de politiske partier – her er afsat 109.000 kr. pr. år hertil. 
Herudover er der afsat 20.000 kr. årligt  til tilskud til foreningerne Norden Kerteminde-Munkebo og 
Langeskov. 
 
Byråd: 
Her afholdes udgifter til drift af byrådet, seminarer, vederlag mv. til 25 medlemmer.  
 
Reglerne om vederlag for varetagelsen af kommunale hverv er fra 2017 ændret – med bekendtgørelsen blev 
vederlaget til borgmestre hævet med 31,4%.  Vederlagene til 1. viceborgmester og udvalgsformændene er i 
styrelsesvedtægten fastsat som en procentdel af borgmesters vederlag. I 2017 vedtog byrådet at fastholde 
vederlagene til 1. viceborgmester og udvalgsformændene på uændret niveau og vedtog samtidig at ændre 
styrelsesvedtægtens §21.  
 
Første viceborgmester oppebærer et vederlag på 8% af borgmestervederlaget. 
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Politiske udvalg 

Udvalg Antal medlemmer Formandshonorering 

Økonomiudvalg 11  
Stående udvalg:   
Børn- og Skoleudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Miljø- og Teknikudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Social- og Sundhedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Kultur- og Fritidsudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Arbejdsmarkedsudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Erhverv- og Vækstudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Turismeudvalg 5 15% af borgmestervederlag 
Øvrige udvalg:   
Børn- og Ungeudvalget  5% af borgmestervederlag 

 
Pension til tidligere borgmestre  
Her er afsat budget til 7 pensionssager som er aktuelle her pr. 2017.   
 
Efterløn til borgmester/udvalgsformænd. 
Her er afsat budget kun i 2018. Det afsatte beløb er et skøn – endelig udgift afhænger af valgresultatet i 
2017. 
 
Udvalg 
Der er til 7 udvalg afsat 7.000 kr. pr. udvalg til udgifter vedr. uddannelse/ arrangementet m.v. og 31.000 kr. til 
folkemøde på Bornholm.  
 
Kommissioner, råd og nævn 
Indeholder udgifter/indtægter vedr. Beboerklagenævn, Bevillingsnævn, LRB (den Lokale Referencegruppe 
for Beskæftigelse) Folkeoplysningsudvalg, Handicapråd, Hegnssyn, Huslejenævn og Ældreråd. 
 
Jf. budgetaftalen for 2018 – 2021 er området udvidet med bevilling fra 2018 til §17,4 udvalg til grønpolitik og  
fra 2019 til udsatteråd. 
 
Valg 
Her afholdes udgifter til Kommunalvalg, Ældrerådsvalg, Folketingsvalg og EU-valg.  
 
Beredskab 
Beredskab – Grønvej 9 m.v. 
Bevilling dækker Grønvej  9 bl.a. renovationsudgifter og øvrige kommunale udgifter til beredskabet. 
Grønvej 9 er udlånt som brandstation til Beredskab Fyn og Kerteminde Kommunes Vej og Park anvender 
lokaler i ejendommen. 
 
Driftsbidrag – Beredskab Fyn 
Beredskab Fyn er etableret pr. 1. januar 2016 som et §60 selskab. Kerteminde Kommune er med i selskabet 
sammen med Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. 
Kommunens ejerandel udgør 6,35%. Der betales et årligt driftsbidrag til selskabet som fastsættes på 
grundlag af de enkelte kommuners ejerandele. 
 
Beredskabskommissionen skal senest 15. juni fremsende budgetforslag for det kommende år til 
kommunerne.  
 
Opmærksomheden skal henledes på at det nuværende budget er en overgangsordning frem til 1. januar 
2019 vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab. Det fremtidige budget pr. 1. januar 2019 vil 
således ske på baggrund af objektive faktorer (f.eks. befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende 
for beredskabet.   
 
Der indgår ikke i budgettet eventuel betaling til klimarelateret materiel, samt udgift i forbindelse med større 
hændelser.  
 
Det afsatte budget dækker bidrag, andel af indsatslederordning Langeland og nyt i forhold til 2017 udgift 
vedr. IT- og telefonlicenser –  i alt udgift på  5,690 mio. kr.  
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13. Administrativ organisation m.v.   
 
Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Administrationsbygninger 2.011 2.011 2.011 2.011 

Sekretariat og forvaltninger 110.277 109.659 109.992 109.992 
Heraf:     

Effektiviseringspulje 2016 – 2019 -210 -210 -210 -210 

Fælles IT og Telefoni - ramme 24.485 24.030 23.916 23.916 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  4.698 4.599 4.444 4.444 
Tjenestemandspension til tidligere ansatte 4.947 4.947 5.066 5.066 
Risikostyring - interne forsikringspuljer 4.989 4.909 4.828 4.828 

I alt   151.407 150.155 150.257 150.257 

 
Administrationsbygninger 
Her er afsat budget dækkende drift – herunder udgifter til personale eller rengøringsselskab vedr. de 4 
administrationslokaliteter, 2 i Kerteminde, 1 i Langeskov og 1 i Munkebo og rengøring af lokalerne vedr. 
Lindøalleen 101. 
 
Opfølgning budgetblokke:  
Jf. budgetaftalen for 2018-2021 er der givet bevilling til lukning af besparelsen ingen p/l jf. budget 2017-2020 
fra budget 2018.  
 
Budgetter vedr. indvendig og udvendig vedligeholdelse og pasning af udvendige arealer, el, varme, vand og 
vandafledning og som nyt fra 2014 vedligeholdelse af udvendige arealer administreres under Miljø- og 
Teknikudvalget og indgår ikke under dette politikområde. 
 
Sekretariat og forvaltninger 
Her er afsat budget dækkende udgifter/indtægter vedr. drift af den centrale administrative organisation. 
 
Kerteminde Kommune fik pr. 1. april 2015  en ny organisation som bl.a. skal bidrage til at: 

 øge oplevelsen af velfærd hos kommunens borgere 

 sikre at borgerne får mulighed for at bidrage aktivt til skabelsen af velfærd 

 inddrage, støtte og koordinere borgernes initiativer omkring skabelse af velfærd 

 sikre en ledelseskraft, som understøtter medarbejderne i både at varetage en effektiv udførelse af 
kommunale velfærdsydelser og i at understøtte og samarbejde med borgere om øget velfærd. 

 sikre at sammenhængskraften i organisationen og lokalsamfundet styrkes 
 
Byrådet vedtog i forbindelse med den nye organisation at ændringen skulle evalueres i 2016. Med baggrund 
i evalueringen besluttede byrådet i oktober 2016 en række ændringer i organisationen. 10 afdelinger blev 
sammenlagt til 7 – 3 afdelingschefstillinger blev nedlagt – 2 afdelingschefstillinger for de tværgående band 
blev nedlagt – den strategiske ledergruppe blev reduceret fra 15 medlemmer til 10. 
 
Udvidelse fra 2018: 
Medarbejder – til central ejendomsadministration fra 2018. 
Medarbejder – planarbejder i 2018 og 2019 – finansiering via anlæg havneudvikling.  
Medarbejder – optimering af indkøb og udbudsområder fra 2018.  
 
Opfølgning budgetblokke:  
 
Strukturtilpasning – ledelse: Der blev  i budget 2017-2020 indregnet besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017 og 3 
mio. kr.  pr. år fra 2018 vedr. strukturtilpasning-ledelse og besparelser på ca. 2,0 mio. kr. pr. år fra 2017 
dækkende ophør af ansættelse af kontorelever  i den centrale administration. 
Udmøntningen er sket – stillinger er nedlagt/personale er afskediget – lønbudgettet er reduceret med 3,214 
mio. kr. i 2017 (17-p/l) og 3,304 mio. kr. (18/p/L) årligt fra 2018. 
 



 

57 
 

Effektiviseringspulje 2016-2019: Her er budgetreduktion til udmøntning  som dækker over forventet 
besparelse på øvrige politikområder. Jf. små forandringer forventedes besparelse ved forsikringsudbud i 
2016 på de nuværende forsikringer fra 2017 på 0,2 mio. kr. pr. år.  Der blev i 2016 afholdt forsikringsudbud 
og dette gav samlet et positivt resultat. De nye aftaler har virkning fra 1. januar 2017. Der skal arbejdes 
videre med at få udmøntet besparelsen i 2017 og fra 2018. 
 
Øget styring på arbejdsmarkedsområdet: Der blev i 2017 afsat 1,85 mio. kr. og i 2018 0,75 mio. kr. 
Det afsatte budget skal anvendes til specialist bistand og  engangsinvestering til udvikling af it-understøttet 
ledelsesrapportering. Indsatsen på arbejdsmarkedsområdet skal have fokus på at nedbringe udgiftsniveauet 
på  arbejdsmarkedet generelt. Der vil være specifik fokus på områderne med store budgetoverskridelser som 
sygedagpenge, integration, forsikrede ledige og indsatser. 
 
Ingen p/l jf. budget 2017 – 2020: I 2017 er den ønskede besparelse udmøntet på budgetområdet. Jf. 
budgetaftalen for 2018-2021 er der givet bevilling til dækning af den ønskede  besparelse på området fra 
2018. Dækningen skal ses i sammenhæng med beslutningen om at realisere besparelser på organisation og 
administration på 4. mio. kr. i 2018 og stigende til 10. mio. kr. fra 2019.   
 
 
Fælles IT og Telefoni – ramme 

Som det fremgår dækker området fælles IT og telefoni (ekskl. personaleudgifter til IT-afdelingen) fordelt på 

følgende 3 hovedområder: 

1. Faktureringsaftaler med KMD. Dækker 3 aftaler vedrørende henholdsvis Kritiske it-løsninger (TSA), 

Udbetaling Danmark (UDK-fagløsninger) og øvrige systemer. 

2. Outsourcing af kommunens serverdrift samt ydelser på tidligere indgåede leasingaftaler, hvoraf den 

største og sidste aftale udløber i 2018. 

3. Restpulje til telefoni, øvrig it-drift og vedligeholdelse, licenser og lignende. 

Fra 2018 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt til bl.a. tilkøb af Microsoft Office licenser. Produkterne er hjørnestenen 

i kommunens IT og undværlige i den daglige drift, ligesom de integrerer med en lang række fagsystemer. 

Opfølgning budgetblokke:  
Jf. budgetaftalen for 2018-2021 er der givet bevilling til dækning af en del af besparelsen ingen p/l jf. budget 
2017-2020 fra 2018.  
 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 

Her afholdes kommunens udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidrag  for 2018 udgør 
4,277227 mio. kr. jf. Udbetaling Danmarks udmelding af 1. august 2017 om foreløbigt skøn over 
administrationsbidraget til henholdsvis kundedrift og IT. Administrationsbidraget for 2018 fastsættes endeligt 
på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2017. 
Budgettet er afsat på grundlag af budgetvejledning 2018 nr. 6.1 af 23. februar 2017 afsnit 3.13 tabel 4. 
 
 
Tjenestemandspension til tidligere ansatte 
Her afholdes udgifter til at dække kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd i den centrale 
administration. Kommunen er genforsikret for forpligtigelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele 
udgiften. 
 

Antal helårspersoner 2015 2016 2017 (marts) 2018 
(forv. maj 2017) 

Tidl. forsyningsområder 2 2 2 2 

Tidligere skattemedarbejdere 4 4 4 4 

Tidligere ansatte 70 76 78 82 

I alt  76 82 84 88 

 
Til forventet tilvækst er der afsat en pulje på 255.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til forventet tilvækst med 2 
helårspersoner og 375.000 kr. pr. år fra 2020 til forventet tilvækst med 3 helårspersoner. 
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Risikostyring - interne forsikringspuljer 
Her afholdes der udgifter til forsikringsmægler, centrale forsikringer og administrationsgebyrer til henholdsvis 
Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedr. arbejdsskadesager. 
Der er indgået samarbejdsaftaler med et forsikringsmæglerfirma om aktuarberegning, delvis behandling af 
ansvars- og arbejdsskader og varetagelse af kommunens interesser overfor forsikringsselskaberne. 
 
Efter EU-udbud valgte Kerteminde Kommune fra 1. januar 2007 at være selvforsikrende på en række 
områder, herunder ansvars- og arbejdsskadeområder. Endvidere har kommunen på øvrige 
forsikringsområder påtaget sig en større selvrisiko, og dermed opnået en lavere præmie.  
 
Der er afsat puljer vedrørende dækning af arbejdsskader, øvrige forsikringsskader og til forebyggelse.  
 
Opfølgning budgetblokke:  
 

Udbud: 

Under effektiviseringspuljen 2017-2020 er der fra 2017 budgetteret med forventet besparelse på 10% = 0,2 

mio. kr. på de nuværende forsikringer.  Der blev i 2016 afholdt forsikringsudbud og dette gav et samlet 

positivt resultat. De nye aftaler har virkning fra 1. januar 2017. Udmøntning af besparelsen fra 2017 sker 

inden regnskabsafslutning 2017.  
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14. Erhverv, bosætning og turisme  
 
Politikområde - fordeling mellem udvalg 

Budgettal 2018-2021  i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Kultur- og Fritidsudvalg 9.306 9.218 9.129 9.129 
Turismeudvalget 8.057 8.058 8.058 8.056 
Erhvervs- og vækstudvalget 1.260 1.322 1.284 1.284 
Økonomiudvalget 4.247 4.117 3.991 3.989 
I alt Politikområdet  22.870 22.715 22.462 22.458 

 

Den overordnede vision for Kerteminde Kommune er:  

 

Natur og Kulturarv – Vækst og Udvikling 

Visionen er et signal om, at vi lægger vægt på at være en dynamisk kommune, der konstant 

søger at skabe betingelser for vækst og udvikling for kommunens borgere og virksomheder. 

 

Erhvervsudvikling: Det er Byrådets vision: 

 I samarbejde med virksomhederne at skabe et stærkt erhvervsliv i vækst, understøttet af 

gode rammer for både virksomheder og borgere i kommunen. 

 

Turisme: Byrådets vision er: 

 At styrke turismeerhvervet, skabe mulighed for vækst og øge antallet af helårsarbejdspladser 

indenfor erhvervet. 

 At understøtte de lokale initiativer og events, der markedsfører Kerteminde Kommune  og styrker 

turismen. 

 At udvikle turisterhvervet i Kerteminde til et helårserhverv. 

 At øge antallet af overnatningsmuligheder. 

 At støtte den generelle udvikling af den eksisterende overnatningskapacitet i Kerteminde Kommune. 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 

Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Biografer 1 1 1 1 
Teatre 40 39 38 38 
Andre kulturelle opgaver:     
Tilskud 1.208 1.180 1.150 1.150 
Forsamlingshuse, aktivitetshus  277 268 261 261 
Folkebiblioteker:     
Folkebiblioteker 7.395 7.356 7.317 7.317 
Tjenestemandspension 385 374 362 362 
I alt Kultur- og Fritidsudvalget   9.306 9.218 9.129 9.129 
 
Biografer 
Området omfatter udgifter til forsikring vedrørende Kerteminde Kino. 
 
Teatre 
Området omfatter udgifter til køb af forestillinger ved børneteatre, egnsteatre og opsøgende 
teatre. 
 
På området registreres indtægter fra staten, som vedrører tilskud og som betales via Kulturregion Fyn. 
 
Andre Kulturelle opgaver 
Området omfatter drift af aktivitetshuset Munkebo samt puljer og tilskud til kulturelle opgaver og formål. Af 
puljer og tilskud kan blandt andet nævnes: 
 

 Fjordens Dag 

 Forsamlingshuse 
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 Munkebo Miniby 

 Skoletjeneste (Østfyns Museer, og Naturskolen Vigelsø) 

 Lokalhistoriske arkiver 

 Aktivitetshuset, Fjordvej 6 

 Regional aftale om kulturelle aktiviteter – Kulturregion Fyn 

 Græsrodspuljen 

 Eventarrangementer 

 Kerteminderevyen  

 Tilskud kulturelle formål 
 
Folkebiblioteker 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Bibliotekerne. 
Kerteminde Bibliotekerne har afdelinger i Munkebo, Langeskov og Kerteminde 
 
Turismeudvalget  
Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

     
Komm. udgifter og indtægter  54 55 55 55 
Kerteminde Turistbureau – tilskud 1.991 1.991 1.991 1.991 
Østfyns Museer: 4.686 4.686 4.686 4.686 
Formidlingstj./skoletjeneste - tilskud 77 77 77 77 
Johs. Larsen Museet - tilskud 1.060 1.060 1.060 1.060 
Kerteminde Museum:      
Kerteminde Museum - tilskud 2.256 2.256 2.256 2.256 
Kerteminde Museum – øvrigt drift - personale 487 487 487 487 
Kerteminde Museum – husleje, rengøring, varme m.v.  122 122 122 122 
Ladbyskibet:     
Ladbyskibet – tilskud 618 618 618 618 
Ladbyskibet – øvrig drift  66 66 66 66 
Komm. Bogføring af udgifter – Museer 0 0 0 0 
Øvrige Museer: 87 87 87 87 
Hindsholm Egnsmuseum 55 55 55 55 
Vikinge besøgscentret Bytoften 32 32 32 32 
Øvrig turisme: 1.239 1.239 1.239 1.237 
Blå støttepunkter – afledt drift 5 5 5 5 
Havørred Fyn 229 229 229 229 
Pulje til turismeaktiviteter  400 400 400 399 
TUP-puljen  579 579 579 578 
Turismeindsatspris 26 26 26 26 
I alt Turismeudvalget – før ændringer 8.057 8.058 8.058 8.056 

     
Komm. udgifter og indtægter 
Budget til uforudsete udgifter. 
 
Kerteminde Turistbureau  
Turistbureauet- Visit Kerteminde er her i 2017 flyttet til lokaler i Strandvejen 4 som også huser Kerteminde 
Bibliotek. Visit Kerteminde skal fremover betale husleje m.v. til Kerteminde jf. indgået kontrakt. På dette 
budgetområde under Turistudvalget udbetales der tilskud  jf. aftale herom. Budgettet på 1,991  mio. kr. 
svarer til udbetalt tilskud inkl. moms på 2,488750 mio. kr. 
 
Østfyns Museer 
Området omfatter tilskud/udgifter efter aftale til den selvejende institution,  
udgifter vedr. Strandgade 3 -  Toldboden, Strandgade 5 – Arkiv og Strandgade 9 - Høkeren.  
 
Driftstilskuddet til Østfyns Museer er jf. budgetaftalen øget med 600.000 kr. pr. år. fra 2018 
således at Kerteminde kommunes tilskud som aftalt kommer op på Nyborg Kommunes niveau.  
 
Fælles udgifter og indtægter 
Kontoområde som anvendes til momsafløftning, jf. driftsaftale med Østfyns Museer  



 

61 
 

og mindre uforudsete udgifter – der er ikke budgettal på området. 
 
Hindsholm egnsmuseum 
Der er i 2017 lavet aftale med frivillige om pasning af museet.  
Budgettet er afsat til drift dækkende telefonabonnement, materialer fx pærer, 
en årlig rengøring efter aftale og aftale med firma 4 x årlig vinduespudsning, vedligeholdelse. 
 
Vikingebesøgscenteret Bytoften 

Budgettet er afsat til drift dækkende toiletvogn, vedligeholdelse af udenoms areal m.v. 

 

Blå støttepunkter 
Kerteminde Kommune har i 2016-2017 ydet bidrag til projektet. Fra 2018 dækker det afsatte budget  
afledt drift tømning af toilet-shelters (2 stk.) , vedligehold af skilte, tilsyn 2 gange årligt. 
 
Havørred Fyn 
Budgettet er afsat til årligt tilskud til Havørred Fyn pr. indbygger. 
 
Pulje til turismeaktiviteter 
Pulje som Turismeudvalget har – udbetaling fra pulje sker på baggrund af prioriterede ansøgninger. Beløb er 
afsat jf. budgetaftalen 2018 -2021. 
 
TUP-puljen  
Pulje til støttende turismeaktiviteter. Beløb er afsat jf. budgetaftalen 2018-2021. 
 
Turismeindsatspris  
Pulje afsat til afholdelse af en Turismeindsatspris i henhold til vedtagne kriterier for " en særlig indsats på 
Turismeområdet". 
 
 
Erhvervs- og Vækstudvalget  
Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Landdistriktsudvikling:     
Landsbyråd 12 12 12 12 
Landsbypulje 150 250 250 250 
     
Hyrevognsbevillinger -2 -2 -2 -2 
     
Erhvervsservice og i værksætteri:     
Væksthus Syddanmark 467 467 467 467 
Andel af drift af EU-kontor 89 89 89 89 
Erhvervsindsats pulje 79 79 79 79 
Erhvervskontor - Lindø 48 48 48 48 
Ktm. Erhvervsforening - Partnerskabsaftale 75 75 75 75 
Miljøforum 87 87 87 87 
Nytårskur - erhverv 43 43 43 43 
Ramme – besparelse til udmøntning  -70 -108 -146 -146 
Sport Event Fyn 72 72 72 72 
Strategiske tiltag under Fyns Strategien 210 210 210 210 
I alt Erhverv- og Vækstudvalget 1.260 1.322 1.284 1.284 

 
Landsbyråd 
Kerteminde Landsbyråd blev stiftet i 2006/07 og i alt 12 personer fra sogneforeninger, beboerforeninger o.l. i 
hele Kerteminde Kommune er med i Landsbyrådet. Der budgetteres med udbetaling af et årligt tilskud. 
 
Landsbypulje 
Her er afsat tilskud årligt tilskud på 150.000 kr. jf. politikken for landsbyerne i Kerteminde Kommune. 
Formålet med puljen er at styrke lokalråd/udvalgs position i landsbyerne med henblik på at igangsætte nye 
lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikkens vision om ”levende 
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landsbyer”. Det er ligeledes et formål at  støttede initiativer kan motiverer og inspirere andre landsbyer i 
kommunen i eventuelt at tage lignende initiativer. 
 
Fra 2019 øges puljen jf. budgetaftalen 2018 – 2021 med 100.000 kr. om året til nyt tiltag ift. at udvikle 
landsbyerne i kommunerne. 
 
Hyrevognsbevillinger 
Her afholdes udgifter/indtægter vedr. udstedelse af hyrevognsbevillinger, trafikbøger m.v. 
 
Erhvervsservice og iværksætteri 
 
Væksthus Syddanmark 
Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil 
modtog kommunerne kompensation via Lov og Cirkulæreprogrammet. Udgiften til Væksthus Syddanmark og 
ESCRM-licens afholdes her. 
 
Andel af drift af EU-kontor 
Der er afsat budget jf. aftale om medlemsbidrag pr. indbygger til foreningen EU og Internationalt samarbejde 
i Syddanmark. 
 
Erhvervsindsatspulje 
Pulje afsat for at realiserer erhvervspolitikken – midler til en øget servicering og rådgivning af kommunens 
virksomheder.  
 
Erhvervskontor – Lindø 
Her er afsat budget til huslejebetaling, rengøring, og TDC ab. mv.   
 
Kerteminde Erhvervsforening – Partnerskabsaftale 
Den indgåede aftale dækker 1.1.2016 – 31.12.2017.  
Her er afsat budget til fortsættelse af aftale efter 2017.  
 
Miljøforum 
Der er afsat budget til tilskud – var tidligere en del af samarbejdsaftale med Udvikling Fyn A/S. 
 
Nytårskur – erhverv 
Pulje til afholdelse af nytårskurarrangement. 
 
Ramme – besparelse til udmøntning 
Besparelse til udmøntning – jf. budgetforlig 2017 – 2020 om ingen p/l-fremskrivning på øvrige arter. I budget 
2017 er besparelsen udmøntet ved reduktion af erhvervsindsatspuljen.  
 
Sport Event Fyn 
Der er afsat budget til tilskud – var tidligere en del af samarbejdsaftale med Udvikling Fyn A/S. 
 
Strategiske tiltag under Fyns Strategien 
Dækker bl.a. bidrag til Byregion Fyn. 
 
Økonomiudvalget  
Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Bevaringsforeningen  - tilskud 21 20 20 19 
Fjord- og Bæltcentret driftstilskud 1.476 1.431 1.387 1.387 
Fjord- og Bæltcenter Formidlingstjeneste/skole- 
tjeneste 

 
108 

 
105 

 
101 

 
101 

Fjord- og Bæltcentret/Naturama - samdriftsaftale 2.502 2.425 2.351 2.351 
Naturama Formidlingstjeneste/skole-tjeneste 140 136 132 131 
I alt Økonomiudvalget 4.247 4.117 3.991 3.989 
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Bevaringsforeningen 
Budget svarer til et årligt udbetalt tilskud på 21.000 kr.  Foreningen forestår fra 2012 selv udbetalingerne  og  
indsender årligt foreningens regnskab.  
 
Fjord- og Bæltcenteret og Naturama 
Der blev i forbindelse med budgetlægning 2017 – 2020 vedtaget besparelser på budgetområdet. Med 
baggrund heri er der indgået aftale med Fjord og Bæltcenteret om at det udbetalte tilskud for årene 2017 og  
til og med 2020 skal være lig 4,508 mio. kr. årligt. – heri indgår overholdelse af samdriftsaftalen med 
Svendborg kommune vedr. Naturama af 3.3.2016 vedr. 2018.  Fra 2021 er det samlede tilskud fremskrevet 
med gældende p/l-skøn.    
 
Oversigt udbetalte tilskud (budgettal er tillagt moms): 
 
Udbetalinger 2016 – 2021 i 1.000 kr. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 

Løbende priser/årets priser 

 

2016-pris 

 

2017-pris 

 

2018-pris 

 

2019-pris 

 

2020-pris 

 

2021-pris 

Fjord- og Bæltcenteret driftstilskud 2.142 1.690 1.604 1.604 1.604 1.655 

Fjord- og Bæltcenteret 
formidlingstjeneste/skoletjeneste 

 
114 

 
118 

 
118 

 
118 

 
118 

 
121 

I alt Fjord og Bælt 2.256 1.808 1.722 1.722 1.722 1.776 

Fjord- og Bæltcenteret/Naturama - 
samdriftsaftale 

2.472 2.552 2.634 2.634 2.634 2.717 

Naturama formidlingstjeneste/skoletjeneste 143 148 152 152 152 157 

I alt Fjord/Bælt/Naturama – samdriftsaftale 2.615 2.700 2.786 2.786 2.786 2.873 

I alt  4.871 4.508 4.508 4.508 4.508 4.649 

 
 
Fjord- og Bæltcenteret driftstilskud og formidlingstjeneste/skoletjeneste 
Tilskud udbetales jf. økonomisk samarbejdsaftale pr. 1. januar 2013. Medio dec. udbetales 45% af tilskuddet 
for perioden 1/1 – 31/3,  1. marts udbetales 30% og 1. juni udbetales de resterende 25%.  
 
Fjord- og Bæltcentret/Naturama samdriftsaftale og formidlingstjeneste/skoletjeneste 
Der indgået samdriftsaftale gældende fra 1. januar 2016 og løbende indtil den 31. december 2018 mellem 
Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune vedrørende Fjord- og Bæltcentret og Naturama. 
Samdriftsaftalen er etableret med ønske om at etablere en stærk Fynsk naturvidenskabelig attraktion. 
Samarbejdet skal styrke den biologiske forskning på museet, ligesom formidlingen af især den biologiske 
videnskab over for grundskoler, gymnasier, lærere og befolkningen i almindelighed skal styrkes. Jf. aftalen 
skal samdriften evalueres i første halvdel af 2018. Aftale om evt. forlængelse af aftalen forventes indgået 
senest 30. juni 2018. 
 
Tilskud udbetales: Medio dec. udbetales 45% af tilskuddet for perioden 1/1 – 31/3, 1. marts udbetales 30% 
og 1. juni udbetales de resterende 25%.  
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15. Tværgående administrative opgaver  
 
Områdets budgetmidler retter sig mod hele organisationen/alle budgetområder dels i form af ordninger 
hvor der handles på grundlag af konkret fastsætte regler/aftaler og heraf afledte budgetomplaceringer til 
respektive fagudvalg/enheder og dels i form af puljer som f.eks. besparelser eller budgetværn. 

 
Budgettal 2018-2021 i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Fælles ordninger – hele organisationen:     

Barselspulje 4.031 4.031 4.031 4.031 
Jubilæumsgratialer 154 154 154 154 
Fælles redningsabonnement 126 126 126 126 
Sundhedsordning – Psykologisk rådgivning 523 523 523 523 
Skat på sygedagpengerefusion – 50% af refusionen  -1.782 -1.782 0 0 
Tidsramme til FTR og Hovedudvalg 704 704 704 704 
Puljer – hele organisationen:     
Administrative besparelser 730 945 945 945 
Afledt drift – samling af administrationen    -3.775 
Besp. på organisation og administration  -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 
Effektivisering af kommunes indkøb 280 276 271 271 
Effektiviseringspulje 2016 – 2019  -15.003 -30.006 -30.006 
Fokus på fremmøde – mindske sygefravær – særlig indsats  386 368 351 351 
Helhedsorienteret sagsbehandling -200 -500 -500 -500 
IT – kontrakter og licenser på tværs alle  -707 -707 -707 -707 
Mellemkommunale betalinger -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
Optimering af indkøb- og udbudsområdet -1.300 -1.300 -1.500 -1.500 
Pulje til udviklingsinitiativer 288 288 288 288 
Trivsel og velfærdspulje/medarbejdersundhed 588 587 588 588 
Generelle reserver:     
Budgetinnovation 0 0 0 0 
Regnskabsværn 4.825 0 0 0 
I alt   2.646 -23.290 -36.732 -40.507 

 
Fælles ordninger – hele organisationen 
 
Barselspulje  
Lovpligtig pulje som alle driftsenheder tidligere har bidraget forholdsmæssigt til. 
Der ydes lovens minimum refusion = 80%. Bevilling overføres løbende i året fra denne pulje til de omfattede 
driftsenheder  jf. beregning af udgift/indtægt og  refusionstilskuddet som skal dækkes vedr. den enkelte 
barsel. I 2013 var udgift på 2,0 mio. kr. , i 2014 udgift på  4,337 mio. kr. og i 2015  udgift på 3,592 mio. kr. og 
i 2016 udgift på 3,618 mio. kr.  
Det nuværende budget på 4,031 mio. kr. årligt fastholdes. 
  
Jubilæumsgratiale  
Pulje som dækker kommunens gave ved 25, 40 og 50 års jubilæum. Det budgetterede svarer til 19 gratialer.  
 
Fælles redningsabonnement  
Dækker rammekontrakter om opsamling og bortskaffelse af dyr og autoassistance til kommune biler og 
vederlag bygningsskade og gade- og vejservice. 
Udgiften i regnskab 2016 var på 85.000 kr. I 2017 skønnes udgiften p.t til 90.000 kr. 
Det fremskrevne budgetforslag er fastholdt.  
 
Psykologisk rådgivning  
Her dækkes udgifter til indgået aftale om tilbud til medarbejderne om 
psykologisk rådgivning indenfor private eller arbejdsrelaterede problemstillinger. Aftalen giver alle 
medarbejdere mulighed for at ringe til et rådgivningscenter 24 timer i døgnet alle årets dage. 
Herudover giver aftalen arbejdspladserne mulighed for at tilkalde psykologbistand til 
arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser for at yde 
krisehjælp. Jf. FIF-udbud år 2013 nr. 100 er budgettet reduceret med 147.000 kr. årligt fra 2015. 
Den nuværende aftale er gældende indtil 31.1.2018. 
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Udgiften i 2017 var lavere end det budgetterede – men der kan være store udsving i forbruget. 
Jf. vedtaget spareblok ØK.TAO.R.05 er der fra 2018 vedtaget budgetreduktion med  250.000 kr. pr. år. 
 
Skat på sygedagpenge  
Her budgetteres med indtægter således, at når driftsenhederne modtager sygedagpengerefusioner for 
medarbejderne så skal der afleveres en del som ”skat” til denne pulje. 
I 2012 var indtægt på ca. 2,8 mio. kr. , i  2013 indtægt på ca. 2,5 mio. kr., i 2014 indtægt på ca. 3,0 mio. kr. , i 
2015 indtægt på ca. 3,5 mio. kr. og i 2016 indtægt på ca. 4,948 mio. kr. 
 
Ordningen afvikles fra 2018 over to år, således at de kommunale enheder fra 2020 beholder den fulde 
sygedagpengerefusion. I 2018 og 2019 udgør ”skatten” til dette område  således 25%. 
 
Tidsramme til FTR og Hovedudvalg  
Pulje som er afsat jf. indgåede aftaler med de faglige organisationer om vilkår/tidsramme til medlemmer af 
hovedudvalget. Budgetgrundlag er FTR = 3.100 timer og Hovedudvalg = 505 
timer pr. år. Bevilling overføres 1 gang årligt fra denne pulje til de omfattede budgetområder. 
 
Puljer – hele organisationen 
 
Administrative besparelse  
Jf. budgetforlig 2017 – 2020 blev der budgetteret med årlig administrativ besparelse på 4. mio. kr. fra år 
2017. Udmøntning/afskedigelser er foretaget og resultatet var en opnået større besparelse fra 2018 – som 
nu er budgetteret her.   
 
Afledt drift – samling af administrationen  
Her er indregnet driftsbesparelse fra 2021 som konsekvens af nyt rådhus. I forbindelse med budgetaftalen 
2018 - 2021 er anlægsmidlerne ændret til renovering af rådhuse – det afsatte beløb bør revurderes i 
forbindelse med budgetlægning 2019-2022. 
 
Besparelse på organisation og administration  
Jf. budgetaftalen 2018-2021 peger forligsparterne på at besparelser bl.a. skal findes ved en grundig 
gennemgang af organisationen med henblik på at udvikle en flad organisation, minimere bureaukrati og 
kontrol, effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. 
Der er enighed om at realisere besparelser på denne måde med 4 mio. kr. i 2018 stigende til 10. mio. kr. fra 
2019. 
 
Effektivisering af kommunes indkøb  
Pulje som er afsat til køb af bistand i forbindelse med udbud og evt. behov for opfølgning på udbud.  
 
Effektiviseringspulje 2016 – 2019  
Dækker udmeldte effektiviseringsmål jf. store forandringer som skal udmøntes efterfølgende. 
 
Fokus på fremmøde – mindske sygefravær – særlig indsats  
Bevilling afsat til indsatser for at mindske sygefravær.  
 
Helhedsorienteret sagsbehandling. 
Besparelser i 2018-2021 hentes gennem en gradvis udrulning af metoden ”Helhedsorienteret 
sagsbehandling” i den kommunale organisation. Besparelserne reserveres i en pulje, der udmøntes som 
besparelse i takt med, at den helhedsorienterede sagsbehandling lykkes.  
 
IT- gennemgang af kontrakter og licenser på tværs af alle områder  
Her er indregnet besparelse fra 2017 jf. ØK.TAO.01. og ØK. TA0.08 dækkende forhøjelse af besparelsen fra 
2018 til finansiering af medarbejder ansat til opgaven i IT-afdelingen. 
Besparelsen forventes opnået ved en dybere gennemgang af kommunens IT kontrakter på tværs af alle 
områder. Det forventes, at der ligger en del aftaler som kan udfases allerede efter gennemgangen og 
efterfølgende en del der kan udfases i forbindelse med etablering af systemerne ved monopolbruddet. Det 
forventes i samme omgang at der kan afvikles en del licenser i forhold til de IT systemer som udfases. 
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Mellemkommunale betalinger. 
Der kan hjemtages mellemkommunal refusion for en lang række ydelser leveret til borgere, der har ophold i 
Kerteminde Kommune, men er tilknyttet en anden betalingskommune. Dette sker i stort omfang allerede, 
men der er forventning om, at en ekstra indsats vil kunne finde særlige sager, hvor der er mulighed for at 
anmode om mellemkommunal refusion. 
Det vurderes, at følgende område med fordel kan screenes for mellemkommunale afregninger: 
Førtidspension, Boligstøtte, Handicap (botilbud, aktivitetstilbud, hjælpemidler mm) og Arbejdsmarked.    
 
Optimering af indkøb- udbudsområdet  
Området opnormeres og tre tiltag iværksættes for at kunne opnå besparelser og øget fokus. Igangsætning af 
tiltagene skal ligeledes sikre øget fokus på overholdelse af gældende lovgivning og egne vedtagne indkøbs- 
og udbudspolitikker. 
Estimeret årlig besparelse 1,3 mio. kr. i 2018 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020. 
Ansættelse af medarbejder 0,5 mio. kr. årligt er budgetlagt under politikområde administrativ organisation – 
Økonomi, Løn og IT – Team Regnskab og Finans.  
 
Pulje til udviklingsinitiativer  
Puljen anvendes bl.a. til arrangementer m.v. for ledere og medarbejdere. 
 
Trivsel og Velfærdspulje/Sundhedsfremmende foranstaltninger  
Trivsel og Velfærdspuljen blev afsat i forbindelse med budgetforlig 2017 – 2020 til at forbedre arbejdsmiljøet 
for kommunens medarbejdere og øge trivslen. Som del af budgetaftalen 2018-2021 blev spareblok 
ØK.TAO.R.04 vedtaget. Samtidig indgik det at Hovedudvalget skulle inddrages i beslutning om valg af den 
fremtidige form/pulje.  
 
Generelle reserver  
 
Budgetinnovation 
Her er afsat 0 mio. kr. pr. år. 
 
Regnskabsværn 
Her er afsat 4,825 mio. kr., som modsvares af samme beløb som indtægt på balancekonto kt. 8.   
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Bilag 
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Oversigt over ændringer tekniske ændringer som er indarbejdet i budgetforslaget  
 

Alle tal i 1.000 kr.    Tekniske korrektioner – indarbejdet i budgetforslaget Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr. Overskrift 2018 2019 2020 2021 

Uddannelse  BS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -254 -254 -254 -254 

  ØK.TAO.T.02 

Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser - pædagogisk konsulent  1 ,0.  Jf. budgetforlig 2017 - 
2020. -589 -589 -589 -589 

  
ØK.AO.T.03 -
b.opf. 1-2017 

IT-rammen - Skole IT - del af budgetaftalen 2016 - 2019 
1,5 mio. kr. af bevillingen flyttes til politikområde 
Uddannelse  1.500 1.500 1.500 1.500 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -2 -3 -2 -2 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -13 -13 -13 -13 

  BS.UDD.T.01 Færre søskendetilskud -250 -250 -250 -250 

  BS.UDD.T.02 Færre økonomiske fripladser -250 -250 -250 -250 

  BS.UDD.T.04 Pædagogisk konsulent - 0,5 stilling flyttes fra dagtilbud 217 217 217 217 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -1.828 -1.851 -1.866 -1.888 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -1 29 47 69 

  ØK.TAO.T.09 Ny kontrakt på rengøring og vinduespolering 171 171 171 171 

  Aktstykke 

Lov- og Cirkulæreprogram 2017 : Konsekvenser for 
kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af 
forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. 
finansloven for 2017. 79 79 79 79 

  Aktstykke 
Lov- og Cirkulæreprogram 2017: Opfølgning på 
folkeskolereform 15 15 15 15 

  Aktstykke 
Lov- og Cirkulæreprogram 2017: Antimobbestrategi, 
klageadgang m.m 32 32 32 32 

Total       -1.173 -1.167 -1.163 -1.163 

Børn og Familie  BS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -3 -3 -3 -3 

  ØK.TAO.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser - Hørekonsulent 1,0. Jf. budgetforlig 2017 - 2020. -432 -432 -432 -432 



 

69 
 

Alle tal i 1.000 kr.    Tekniske korrektioner – indarbejdet i budgetforslaget Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr. Overskrift 2018 2019 2020 2021 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -46 -44 -43 -43 

  B.opf.1.2017 
Tidligere fremskudt indsats på børne- og familieområdet, 
jf. BUO1, 2017 597 597 597 597 

  BS.BF.T.01 Indtægtsbudget for egenbetaling 180 180 180 180 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -243 -225 -206 -185 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -4 -22 -41 -62 

  B.opf.2.2017 
Tidligere fremskudt indsats på børne- og familieområdet, 
jf. BUO2, 2017 376 376 376 376 

Total       425 427 428 428 

Dagtilbud  BS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -32 -32 -32 -32 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -24 -22 -20 -20 

  B.opf.1.2017 
Etablering af ressourcehus i Dagtilbud. Hjemtagelse af 
specialhavebørn, jf. budgetopfølgning 1, 2017. 1.600 1.600 1.600 1.600 

  B.opf.1.2017 
Ressourcehuset; timer til træning (udført af ergo/fys-
personale), jf. BUO 1 140 140 140 140 

  B.opf.1.2017 
Tidligere fremskudt indsats på børne- og familieområdet, 
jf. BUO1, 2017 -597 -597 -597 -597 

  B.opf.1.2017 
Jf. budgetopfølgning 1, 2017, omplacering fra Dagplejen til 
Ressourcehus 0 0 0 0 

  BS.DTB.T.01 Stigning i udgifter til forældre, der vælger privat pasning 466 466 466 466 

  BS.DTB.T.02 Flere børn i daginstitutioner 1.947 1.640 1.323 1.323 

  BS.DTB.T.03 Færre udgifter til søskendetilskud -150 -150 -150 -150 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -14 -14 -14 -14 

  BS.DTB.T.04 
Dagplejen - tilpasning af budgettet til et fast korps af 
dagplejere -1.058 -1.521 -1.670 -1.670 

  BS.DTB.T.05 
Pædagogisk konsulent - 0,5 stilling flyttes fra dagtilbud til 
uddannelse -217 -217 -217 -217 

  BS.DTB.T.06 Stigning i udgifter til private institutioner 469 469 469 469 

    Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -654 -638 -617 -598 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -5 -20 -42 -61 

  BS.DTB.T.02 Flere børn i daginstitutioner 39 461 892 892 

  BS.DTB.T.04 Dagplejen - tilpasning af budgettet til et fast korps af 140 283 423 423 
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tdagplejere 

  Aktstykke 

Lov- og Cirkulærprogram 2017 ad. 18: Udvidet obligatorisk 
dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat 
pasning 73 73 73 73 

  B.opf.2.2017 
Tidligere fremskudt indsats på børne- og familieområdet, 
jf. BUO2, 2017 -376 -376 -376 -376 

  ØK.TAO.T.09 Ny kontrakt på rengøring og vinduespolering 203 203 203 203 

Total       1.950 1.748 1.854 1.854 

Befordring og kollektiv trafik  MT         

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 30 29 28 28 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -2 2 5 9 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 2 -2 -5 -9 

Total       30 29 28 28 

Infrastruktur  MT         

  TU.EBT.T.01 

Flytning af turistkontor - lejeindtægt Strandvejen 4 - 
finansiering af øget tilskud til Fonden Kerteminde 
Turistbureau. Dok. Id. 440-2016-100338 -121 -121 -121 -121 

  MT.IN.T.01 
Afledt drift - etablering af legemiljøer i Kerteminde 
Kommune. 0 48 96 96 

  MT.IN.T.02 Afledt drift - Langeskov Park 284 284 284 284 

  MT.IN.T.03 Lejeindtægt - Kunstkilden, Strandgården -72 -72 -72 -72 

  MT.IN.T.04 Drift - Udlejningsejendom Grønlandsgade 13 -87 -87 -87 -87 

  KF.MT.T.01 Flytning af budget - baneanlæg fra KFU til MTU 1.971 1.925 1.877 1.877 

  MT.IN.T.05 
Afledt drift - afhændelse af udlejningsejendom 
Degnehøjvej 75, Fynshovedvej 378 m.v 93 93 93 93 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 212 221 208 210 

  BS.UDD.A.T.01 Afledt drift - anlægsprojekt renov. Langeskov Skole Fase 3 0 0 210 210 

  MT.IN.T.01 MT.IN.T.01 Afledt drift - etabl. Legemiljøer i Kerteminde -48 -48 0 0 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -25 -25 -25 -25 

  MT.IN.T.06 
Tilpasning af budget - støtte driftssikring af boligbyggeri 
mv. -138 -137 -113 -113 

    Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 5 5 5 5 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 34 25 -24 -25 

    Udmøntning af besparelse - store forandringer - klubhuse 611 582 554 554 

    Saml. Budget speedway og baneanlæg jf. KFU 3-4-2017 69 57 45 45 
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    Afledt drift - Ressourcehus  3 3 3 3 

    Afledt drift - Forlig lejeaftale - SuperBrugsen 583 583 583 583 

  ØK.TAO.T.09 Ny kontrakt på rengøring og vinduespolering -84 -84 -84 -84 

  MT.IN.T.07 
Tilpasning af budget - bidrag til Landsbyggefonden - 
ældreboliger 1.187 1.187 1.187 1.187 

  MT.IN.T.08 Tilpasning - lejeindtægt Fjord- og Bælt  -49 -83 -116 -116 

  MT.IN.T.09 Lejeindtægt - Kulturhuset Fjorden -186 -186 -186 -186 

  MT.IN.T.10 Lejeindtægt - Strandgården -36 -36 -36 -36 

Infrastruktur  KF         

  KF.IN.T.01 
Tilpasning af budget  - Munkebo Forsamlingshus og 
Mødestedet 132 132 132 132 

  KF.MT.T.01 Flytning af budget - baneanlæg fra KFU til MTU -1.971 -1.925 -1.877 -1.877 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 3 3 3 3 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 0 0 0 0 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -6 -6 -6 -6 

    Saml. Budget speedway og baneanlæg jf. KFU 3-4-2017 -69 -57 -45 -45 

    Udmøntning af besparelse - store forandringer - klubhuse -350 -321 -293 -293 

  GENEREL Afstemning – diff. -1     1 

Total       1.944 1.960 2.195 2.197 

Natur og Miljø  MT         

        

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 3 3 3 3 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 9 9 8 8 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 1 1 2 2 

  Aktstykke Lov- og Cirkulæreprogram nr. 57 - Vandområdeplaner -156 -156 -156 -156 

  Aktstykke Lov- og Cirkulæreprogram nr. 58 - Natura2000 33 33 33 33 

Total       -110 -110 -110 -110 

Sundhed, forebyggelse og 
rehabilitering  SS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -107 -107 -107 -107 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 486 478 470 470 

    Samling af Madservice 440-2016-2198 835 835 835 835 
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  B.opf.1.2017 
Jf. budgetopfølgning 1, 2017, omplacering af budget til 
hjælpemidler 1.000 1.000 1.000 1.000 

  SSU.SS.T.01 
Ny afregningsmodel for medfinansiering og 
fuldfinansiering 19.097 19.097 19.097 19.097 

  SSU.SS.T.01 

Ny afregningsmodel for medfinansiering og 
fuldfinansiering - jf. Direktion nedjustering med 2 mio. kr. 
pr. år -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

    
Omplacering af medarbejdere ml politikområder, 440-
2017-24913 870 870 870 870 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -982 -982 -982 -982 

    

Udmøntning af blok fra Store Forandringer, 
Datasammenkøring overføres, fra SFR til H&P, jf. SSU 
05.04.17 242 243 243 243 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -772 -766 -751 -751 

  Aktstykke 

Lov- og Cirkulæreprogram 2017 LO 18 
(28):Satspuljeinitiativ vedr. den kommunale 
omsorgstandpleje  44 44 44 44 

    
BO2-2017 (EDH 440-2017-56798), medarb. Flyt. Fra Pleje 
til SFR pr. år 3,1 mio. kr. ej indberettet pr. 10/8-2017 3.150 3.135 3.118 3.118 

Sundhed, forebyggelse og 
rehabilitering  KF         

  KF.SFR.T.01 
Tilpasning af indtægter - Hans Tausencentret og 
Aktivhuset 166 166 166 166 

  KF.SFR.T.02 Tilpasning af budget - tilskud Frivillighedscentret -13 -1 13 13 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -8 -8 -8 -8 

  KF.SFR.T.03 Reduktion tilskud til motionscentre mv.  300 300 300 300 

    Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -630 -629 -629 -629 

  ØK.TAO.T.09 Ny kontrakt på rengøring og vinduespolering 26 26 26 26 

  Aktstykke 
Lov- og Cirkulæreprogram 2017: Afledt ændring af 
Folkeoplysningsloven 18 18 18 18 

Total       21.722 21.719 21.723 21.723 

Pleje  SS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -326 -326 -326 -326 



 

73 
 

Alle tal i 1.000 kr.    Tekniske korrektioner – indarbejdet i budgetforslaget Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr. Overskrift 2018 2019 2020 2021 

  ØK.TAO.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser - Udd. Koordinator 17 t. jf. budgetforlig 2017 - 2020 -256 -256 -256 -256 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 109 113 113 113 

    Samling af madservice 440-2016-2198 -835 -835 -835 -835 

  SSU.PL.T.01 Demografiudvikling i plejen 1.422 1.535 912 1.357 

  SSU.PL.T.02 Betaling til og fra kommuner 4.000 4.000 4.000 4.000 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -319 -319 -319 -319 

    
Omplacering af medarbejdere ml politikområder, 440-
2017-24913 -870 -870 -870 -870 

   ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -1.551 -1.395 -1.257 -1.115 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -19 -148 -284 -430 

    
BO2-2017 (EDH 440-2017-56798), medarb. Flyt. Fra Pleje 
til SFR, pr. år -3,1 mio. kr. - ej indberettet pr. 10/8-2017 -3.150 -3.135 -3.118 -3.118 

Total       -1.795 -1.636 -2.240 -1.799 

Handicap og Psykiatri  SS         

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. -97 -97 -97 -97 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 74 70 70 70 

  B.opf.1.2017 
Etablering af ressourcehus i Dagtilbud. Hjemtagelse af 
specialhavebørn, jf. budgetopfølgning 1, 2017. -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 

  B.opf.1.2017 
Ressourcehuset; timer til træning (udført af ergo/fys-
personale), jf. BUO 1 -140 -140 -140 -140 

  B.opf.1.2017 
Jf. budgetopfølgning 1, 2017, omplacering af budget til 
hjælpemidler -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

  SSU.HP.T.01 Reduktion af merudgifter (voksne), jf. Serviceloven §100 -130 -130 -130 -130 

    

Udmøntning af blok fra Store Forandringer, 
Datasammenkøring overføres, fra SFR til H&P, jf. SSU 
05.04.17 -242 -243 -243 -243 

  SSU.HP.T.03 Tilpasning af indtægtsbudgetter ifht. statsrefusion, voksen 1.673 1.433 1.188 1.188 

  SSU.HP.T.02 
Reduktion med en ½ stilling på CUBA, jf. budgetopfølgning 
1, 2017 -200 -200 -200 -200 

  SSU.HP.T.04 
Tilpasning af indtægtsbudgetter ifht. statsrefusion, børn 
og unge  592 595 597 597 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -789 -722 -650 -577 
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    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -16 -80 -151 -224 

  Aktstykke 

Lov- og Cirkulæreprogram 2017: LO 18 ( 21) Lov om 
ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed 
og administration  på det sociale område (Reform af 
servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med 
funktionsnedsættelse eller sociale problemer). 45 52 52 52 

  Aktstykke 

Lov - og Cirkulæreprogram 2017 :LO (27) Forslag til lov om 
ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov 
om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område og lov om 
regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, 
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab. 
(Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger) 157 157 157 157 

Total       -1.673 -1.905 -2.147 -2.147 

Førtidspensioner mv.  AB         

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -902 -939 -944 -944 

  Ø2017.04.18 Socialt bedrageri (ml. arbejdsmarked og førtidspension) 1.740 1.740 1.740 1.740 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 5 -28 -60 -93 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017   33 65 98 

  Aktstykke Lov- og Cirkulæreprogram 2017:     -111 -111 

Total       843 806 690 690 

Arbejdsmarked  AB         

  ØK.TAO.T.02 

Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser - Sagsbeh. 1,0 og integrationsmedarb. 1,0. Jf. 
budgetforlig 2017 - 2020. -859 -859 -859 -859 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -1.710 -1.728 -1.749 -1.749 

  AU.AB.T.01 Reduktion af driftsloftet på integrationsområdet 638 638 638 638 

  Ø2017.04.18 Socialt bedrageri (ml. arbejdsmarked og førtidspension) -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 38 -41 -126 -205 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 3 72 151 230 

  ØK.AO.T.07 

Omplacering af bevilling vedr. kontorelev mellem 
politikområde arbejdsmarked og administrativ 
organisation mv. (indgår i budgetopf. 2.2017) -267 -67     

  AU.AB.T.02 Omplacering af bevilling mellem politikområder - -6.746 -6.746 -6.746 -6.746 
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lønbudget mellem kt. 5 og kt. 6 (indgår i budgetopf. 
2.2017 

  Aktstykke Lov- og Cirkulæreprogram 2017: -97 -97 -2.889 -2.889 

Total       -10.740 -10.568 -13.320 -13.320 

Politisk organisation og 
beredskab 

ØK 
            

  ØK.POB.T.01 

Vederlag til Borgmester hæves med 31,4% - sag 440-2017-
329 - Byråd 18.1.17 196 196 196 196 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 12 12 11 11 

  ØK.POB.T.02 

Besparelse på politisk organisation jf. budget 2016 – 2019 
er ikke mulig – så der er behov for genopretning af 
basisbudgettet 755 755 755 755 

  ØK.POB.T.03 

Besparelse på beredskab jf. budget 2017 - 2020 er ikke 
mulig - så der er behov for genopretning af 
basisbudgettet. 245 373 503 503 

  ØK.POB.T.04 

Efterløn til borgmestre/udvalgsformænd - tilpasning 
basisbudget 2019 - 2021 = 0   -441 -424 -424 

  ØK.POB.T.05 

Beredskab Fyn - budget 2018 - driftsbidrag = 5,690 mio. 
kr. pr. år 28 28 28 28 

  ØK.POB.T.06 Frivilligråd er nedlagt - budget nulstilles -15 -13 -10 -10 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -60 -50 -43 -37 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -1 -7 -14 -20 

Total       1.160 853 1.002 1.002 

Administrativ organisation mv  ØK         

  ØK.AO.T.01 

Strukturtilpasning - ledelse  - besparelse fra budget 2017 - 
2020  3,0 mio. kr. i 2017 p/l. Jf. ØK.AO.01 + budgetforlig 
2017 -2020. 3.072 3.072 3.072 3.072 

  ØK.AO.T.01 

Strukturtilpasning - ledelse  - besparelse fra budget 2017 - 
2020  3,0 mio. kr. i 2017 p/l.  - over sparemål. Jf. ØK.AO.01 
+ budgetforlig 2017 - 2020. 232 232 232 232 

  ØK.AO.T.01 

Strukturtilpasning - ledelse - udmøntning - nedlæggelse af 
stillinger m.v. (sag 440-2016-25888). Jf. ØK.AO.01 + 
budgetforlig 2017-2020 -4.425 -4.425 -4.425 -4.425 

  ØK.AO.T.01 
Strukturtilpasning - ledelse - udmøntning  - nedlæggelse 
fra ledelse til fagp. Digitalisering (sag 440-2016-25888). Jf. 1.121 1.121 1.121 1.121 
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ØK.AO.01 + budgetforlig 2017-2020. 

  ØK.TAO.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser. Jf. budgetforlig 2017 - 2020. -2.914 -2.914 -2.914 -2.914 

  ØK.AO.T.02 

IT-rammen - Monopolbrud - Provenu fra salg af KMD-
ejendomme - ændring af konteringsregler indtægt skal 
indgå under renter på Politikområde Skatter, generelle 
tilskud, finans m.v. 593 119     

  ØK.AO.T.02 

IT-rammen - Monopolbrud - Provenu fra salg af KMD-
ejendomme - tilpasning af opr. Bevilling = indtægt under 
renter på politikområde Skatter, generelle tilskud, finans 
m.v. -25 -5     

  ØK.AO.T.03 

IT-rammen - Skole IT - del af budgetaftalen 2016 - 2019 
1,5 mio. kr. af bevillingen flyttes til politikområde 
Uddannelse  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

  MT.IN.T.05 

Afledt drift - afhændelse af udlejningsejendom 
Degnehøjvej 75, Fynshovedvej 378 m.v. 16 16 16 16 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 116 113 113 113 

  ØK.AO.T.04 
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - 
opjustering af basisbudget 819 811 750 750 

  ØK.AO.T.05 

Tjenestemandspension - ej aktive - justering af 
basisbudget i forhold til kendt og forventet antal 
pensionssager. 180 304 551 551 

  ØK.TAO.T.07 Gevinstrealisering jf. udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn -3 -3 -3 -3 

    

Indtægtsoptimering - BKF - betalingskommune 
folketalsanalyse lavet i 2017 - optimeringen har positiv 
effekt for bloktilskud - (blokbeskrivelse p.t ikke 
udarbejdet)  150       

   ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -890 -806 -718 -623 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 -17 -101 -191 -286 

  Aktstykke 

Lov- og Cirkulæreprogram 2017 ad. 5: Ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om 
fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter 
m.v. Tilført Team Regnskab og Finans 79 79 79 79 

  ØK.TAO.T.08 

IT kontrakter og licenser på tværs alle områder - 
forhøjelse af besparelse til finansiering af medarbejder i 
IT-afdelingen 195 195 195 195 
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  ØK.AO.T.06 Nedjustering af indtægter vedr. rykkergebyrer 83 83 83 83 

  ØK.TAO.T.09 Ny kontrakt på rengøring og vinduespolering -19 -19 -19 -19 

  ØK.AO.T.07 

Omplacering af bevilling vedr. kontorelev mellem 
politikområde arbejdsmarked og administrativ 
organisation mv. (indgår i budgetopf. 2.2017) 267 67     

  ØK.AO.T.08 

Omplacering af bevilling vedr. kultur- og fritidskoordinator 
mellem politikområde erhverv, bosætning og turisme og 
administrativ organisation m.v. (indgår i budgetopf. 
2.2017) 150 150 150 150 

  AU.AB.T.02 

Omplacering af bevilling mellem politikområder - 
lønbudget mellem kt. 5 og kt. 6 (indgår i budgetopf. 
2.2017 6.746 6.746 6.746 6.746 

    

Overførte adm. udgifter fra kt. 6 til kt. 5. Beregning på 
grundlag af bogføring 1. halvår 2017 *2 * P/l-
fremskrivning 1,7% til 2018 pris.  2 2 2 2 

  ØK.AO.T.09 Tilkøb af Microsoft Office licenser  1.500 1.500 1.500 1.500 

Total       5.528 4.837 4.840 4.840 

Erhverv, bosætning og turisme  KF         

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -5 -4 -4 -4 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -53 -53 -53 -53 

  Bopf. 2-2017 

Kerteminde bibliotekerne - genopretningsplan 2016 - 
afvikling af underskud nulstilling med 1,0 mio. kr. i 2017 
skal modsvares af budgetreduktion i 2018 og 2019. 
Afventer beslutning vedr. B. op .f. 2-2017         

  ØK.AO.T.08 

Omplacering af bevilling vedr. kultur- og fritidskoordinator 
mellem politikområde erhverv, bosætning og turisme og 
administrativ organisation m.v. (indgår i budgetopf. 
2.2017) -150 -150 -150 -150 

Erhverv, bosætning og turisme  EV         

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 1 1 1 1 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -4 -4 -4 -4 

Erhverv, bosætning og turisme  TU         

  TU.EBT.T.01 

Flytning af turistkontor - lejeindtægt Strandvejen 4 - 
finansiering af øget tilskud til Fonden Kerteminde 
Turistbureau. Dok. Id. 440-2016-100338 121 121 121 121 
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Alle tal i 1.000 kr.    Tekniske korrektioner – indarbejdet i budgetforslaget Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr. Overskrift 2018 2019 2020 2021 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 11 12 12 11 

  TU.EBT.T.02 

Blå støttepunkter - midler til afledt drift (tømning af toilet-
shelters 2 stk., vedligehold af skilte, tilsyn 2 x årligt) 
sagsnr. 440-2015-11937 TU 3.4.2017 5 5 5 5 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -10 -11 -13 -14 

Erhverv, bosætning og turisme  ØK         

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 -2 -2 -3 -3 

  ØK.EBT.T.01 

Fjord og Bælt/Naturama - tilpasning af basisbudgettet jf. 
aftaler indgået i 2017 lig i alt 4,508 mio. kr. i årligt tilskud 
til og med 2020. 23 48 85 85 

  ØK.EBT.T.01 
Bevaringsforeningen - tilpasning af basisbudgettet til = 
årligt udbetalt tilskud på 21.000 kr. -1 -1   -1 

    Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -13 -13 -13 -14 

    

Konsekvens af ændret p/l-skøn Juni 2017:  Fjord og 
Bælt/Naturama - tilpasning af basisbudgettet jf. aftaler 
indgået i 2017 lig i alt 4,508 mio. kr. i årligt tilskud til og 
med 2020. 13 13 13 13 

  ØK.SGF.T.05 Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017   1 3 4 

Total       -64 -37 0 -3 

Tværgående administrative 
opgaver  ØK         

        

  ØK.TAO.T.01 

Udmøntning - Decentrale enheder - tværgående teams - 
centralisering af adm. opgaver  -  i alt 800.000 kr. pr. år  i 
2017-pris. ØK.TAO.02 B.17-20. 819 819 819 819 

  ØK.TAO.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser  - sparemål jf. budgetforlig 2017 - 2020 4.096 4.096 4.096 4.096 

  ØK.TAO.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser -  over sparemål 954 954 954 954 

  ØK.TAO.T.03 

Afledt driftsbesparelse nyt rådhus flyttet til 2020 jf. 
budgetforlig 2017-2020. Konsekvens af udsættelse af nyt 
rådhus - besparelse udgår i 2019 og 2020       -3.781 

  ØK.SGF.T.02 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn februar 2017 0 -26 -52 -45 

  ØK.SGF.T.02 
Udmøntning - Adm. besparelse 4. mio. kr. pr. år i 2017-
priser -  i 2017  manglede der 217.000 kr. i at nå målet for -217       
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Alle tal i 1.000 kr.    Tekniske korrektioner – indarbejdet i budgetforslaget Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr. Overskrift 2018 2019 2020 2021 

besparelsen. Ved budgetfølgning1-2017 indgik derfor 
nedlukning af den manglende besparelse i 2017 - mod 
tilsvarende budgetreduktion i 2018. 

  ØK.TAO.T.04 
Forhøjelse af basisbudget vedr. indtægt skat på 
sygefravær 50% -625 -625 -625 -625 

  ØK.TAO.T.05 Budgetinnovation/budgetværn - nulstilling af basisbudget -151 -152 -151 -151 

  ØK.TAO.T.06 
Effektiviseringspulje 2016 - 2019 -besparelse til 
udmøntning 2019 - 2021 - opjustering basisbudget.   -469 -684 -684 

  ØK.SGF.T.05 Virkningen omregning KL´s nye P/L-skøn juni 2017 -17 -22 -32 -39 

    Beløbsafrunding efter nyt P/L-skøn juni 2017 4 3 11 17 

  ØK.TAO.T.08 

IT kontrakter og licenser på tværs alle områder - 
forhøjelse af besparelse til finansiering af medarbejder i 
IT-afdelingen -195 -195 -195 -195 

Total       4.669 4.384 4.142 367 

I alt tekniske ændringer    22.716 21.340 17.922 14.587 

Heraf Lov- og cirkulæreprogram        322 329 -2.574 -2.574 

Heraf øvrige tekniske ændringer       22.394 21.011 20.496 17.161 

Teknisk budgetvedtagelse/afrunding     2 326 744 966 

I alt tekniske ændringer    22.718 21.666 18.666 15.553 
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Budgetaftale  
 

Vi skaber  plads til  nødvendige 
investeringer 

 
Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 

2018-2021 

 
Indgået mellem alle byrådets partier og lister 18. 

september 2017 

 

 
 

Selv om det  lysner  i horisonten... 

 
Byrådet har i de seneste budgetter stået sammen om at skabe balance i kommunens 

økonomi. Det kræver dog en fortsat stram styring af økonomien og en tæt opfølgning på 

alle områder. Det er i dette lys budgetaftalen for budget 2018-2021 skal ses. 

Forligsparterne er enige om at der er behov for en række nødvendige investeringer i 

velfærd. Men der er også brug for at bygge kommunens kassebeholdning op over de 

næste fire år for, at vi kan imødegå de udfordringer, vi ved dukker op.  

 

De økonomiske nøgletal bedrer sig: 

 
• Driftsoverskuddet stiger i de næste fire år fra 49 mio. kr. til 108 mio. kr. 

• Anlægsudgifterne ligger på mellem 30 -  49 mio. kr. 

• Gælden bliver reduceret med 7 mio. kr. i 2018 og stigende til 36 mio. kr. i 2021. 

• Kassebeholdningen øges med 4 mio. kr. i 2018 og frem til  2021 hvor  den stiger  med 28 mio. kr. 

 
Vi må imidlertid også forudse en ændring af vores befolkningssammensætning, der vil 

give os nogle økonomiske udfordringer 

 

• Der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder, og der bliver flere ældre. Specielt 

borgere over 80 år bliver der flere af. Der bliver altså et vigende skattegrundlag, men 

flere der får brug for kommunale velfærdsydelser. 

• Borgernes sociale udfordringer vil stige i de kommende år. Kerteminde 

Kommune er en af de kommuner, hvor udgiftsbehovet er steget mest det sidste 

år. Fortsætter denne tendens vil udgiftsbehovet stige med yderligere 12% de 

næste fire år. 

 

Hertil kommer formodentlig en ændring af udligningsordningen i 2018, som måske vil 

påvirke de tilskud, kommunen får  fra staten. 

 

Disse tre ting er vi nødt til at tage bestik af. 
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Nødvendige  investeringer 

 
Forligsparterne er enige om at prioritere en række nødvendige investeringer. Der er tale om 

investeringer i kernevelfærden for både børn, ældre og udsatte familier. Forligsparterne lægger vægt 

på, at der også 

investeres i de fysiske rammer på disse områder. Rammerne for opgaveløsningen har stor betydning 

for 

den kvalitet der kan leveres, og rammerne skal understøtte og styrke medarbejdernes arbejde i 

hverdagen. 

 

• Børn og familie. Der er behov for at tilføre flere midler til det vigtige arbejde med at støtte 

udsatte 

      børn og deres familier. Budgettet udvides derfor med 5,5 mio. i 2018 og 10 mio. i 2019 og frem. 

• Skoleområdet. Langeskov skole trænger til en gennemgribende renovering og modernisering. 

Forligsparterne er enige om at fastholde denne store investering i 2018-2019, hvor der i alt er 

afsat 

35 mio. kr. 

• Daginstitutionsområdet. Forligsparterne er enige om at fastholde etableringen af et børnehus 

i 

Marslev i 2018. Her er der afsat 12,6 mio. kr. Forligsparterne er også enige om, at afsætte i alt 26 

mio. 

kr. til  en ny daginstitution i Munkebo, som skal stå klar i 2020. 

• Bibliotek. Forligsparterne er enige om, at de eksisterende forhold for biblioteket i Langeskov ikke 

er 

acceptable, og at et moderniseret bibliotek er vigtig. Forligsparterne er også enige om at tænke  

biblioteket sammen med andre kultur- og fritidstilbud  i Langeskov. Derfor afsættes en ramme  i 

2019 på 3,8 mio. kr. til etablering af nyt bibliotek og kulturhus. Der skal igangsættes et 

udviklingsarbejde i 2018, der skal afklare og udvikle de muligheder. Forligsparterne er enige om, at  

den løsning der vælges, er en løsning, hvor kommunen reducerer, ikke øger, de kvadratmetre 

kommunen har. 

• Sygedagpengerefusion. Når de kommunale enheder modtager sygedagpengerefusion, skal de i 

dag 

aflevere halvdelen til kommunekassen. Det er penge, der går fra enhederne til den fælles kasse.  

Forligsparterne er af den opfattelse, at de kommunale enheder har brug for et større økonomisk 

råderum og er derfor enige om, at alle disse midler skal forblive i de kommunale enheder. Den 

gældende ordning afvikles over to år, således at de kommunale enheder beholder det fulde beløb  

fra 2020. 

• Vedligehold. De kommunale ejendomme og veje har et meget stort vedligeholdelsesefterslæb. 

De 

ressourcer, der er afsat til at vedligeholde  administrationsbygninger, institutioner, veje og fortove,  

er alt for små. Forligsparterne er enige om at øge budgetterne til vedligehold. Budgettet til 

vedligehold af de kommunale ejendomme øges med 3. mio. kr. i 2018 og øges med 5 mio. kr. om 

året fra 2019. Budgettet til asfaltbelægninger øges med 0,5 mio. kr. fra 2020. 

 

Nødvendige investeringer skal finansieres 

 
Forligsparterne konstaterer at den økonomiske ramme, der bliver lagt igennem 
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økonomiaftalen mellem KL og regeringen, ikke giver råderum til at finansiere de 

nødvendige investeringer. Tværtimod giver de centrale aftaler en snævrere 

økonomiske ramme i Kerteminde Kommune. Alene ændringen af  den takst vi betaler 

ved sygehusindlæggelser, koster Kerteminde Kommune 19 mio. kr. ekstra om året. 

Det er vi nødt til at tage bestik af, og vi er derfor nødt til selv at finde finansieringen til 

de nødvendige  investeringer. 

 

•  Organisatoriske og administrative besparelser. Forligsparterne er enige om 

ikke at gennemføre en række af de besparelser i Prioriterings- og 

Råderumskataloget, der har været i høring hen over sommeren. I stedet peger 

forligsparterne på at besparelser bl.a. skal findes ved en grundig gennemgang 

af organisationen med henblik på at udvikle en flad organisation, minimere 

bureaukrati og kontrol, effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse 

udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. Der er enighed om at realisere 

besparelser på denne måde på 4 mio. i 2018 stigende til 10 mio. fra 2019. 

•  Lån. Forligsparterne vurderer, at det er absolut nødvendigt at gennemføre de 

nødvendige investeringer på skole- og daginstitutionsområdet. Forligsparterne er 

enige om at optage et lån på 26 mio. kr., der bl.a. skal finansiere  en ny 

daginstitution i Munkebo. 

 

 
Forlig vedrørende driftsudgifterne 

 
• Organisatoriske og administrative besparelser. Udgifterne til administration og 

ledelse reduceres med 4 mio. kr. i 2018 stigende til  10 mio. kr. fra 2019. 

•  Mellemkommunale betalinger.  Udgifterne  til  mellemkommunale betalinger  

reduceres  med  2 mio. kr. om året. Der hjemtages mellemkommunal refusion for 

en lang række ydelser leveret til borgere, der har ophold i Kerteminde Kommune, 

men er tilknyttet en anden betalingskommune. Der iværksættes en ekstra indsats 

for finde sager, hvor der er mulighed for at anmode om mellemkommunal  refusion.  

•  Optimering af Indkøb. Der opnormeres og der iværksættes en række tiltag for at 

opnå besparelser og øget fokus på indkøbsaftalerne. 

•  Børn og Familie. Det er nødvendigt med en budgetmæssig genopretning på 5,5 

mio. kr. i 2018, og 10 mio. kr. i 2019 og frem, for at dække udgifterne til  allerede 

kendte børn, unge og familier. 

• Østfyns Museer. Driftstilskuddet til Østfyns Museer øges med 600.000 kr. om 

året. Således kommer Kerteminde Kommunes tilskud, som aftalt, op på Nyborg 

Kommunes niveau. 

• Sygedagpengerefusion. De kommunale  enheder beholder hele refusionen på 

sygedagpengeområdet fra 2020. Dette vil øge de kommunale enheders budgetter 

med 1,8 mio. kr. i 2018 og 2019 og 3,6 mio. kr. fra  2020. 

 

Forlig vedrørende anlægsudgifterne 

 
• SFO Kerteminde skole. Den tidligere tandklinik sælges i 2018 og der 

etableres en ny SFO på Kerteminde skole i 2020. 

• Faglokaler i folkeskolen. Renovering og opdatering af eksisterende faglokaler 
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og eventuelle nye lokaler i alt 10 mio. kr. i årene 2020 og 2021. 

• Trafiksikkerhed. Pulje til trafiksikkerhed fordobles, så den er på 2 mio. kr. i 2018, 

1 mio. i 2019 og 2,122 mio. kr. i 2020. 

• Ny daginstitution Munkebo. Der afsættes 26 mio. kr. til en ny 

daginstitution i Munkebo. Midlertidige foranstaltninger etableres, indtil en 

ny institution står klar i 2020. 

• Havneudvikling. Der afsættes 2 mio. kr. i årene 2018 og 2019. I beløbet indgår 

projekttimer til planarbejde i forbindelse med havneudviklingsplanen. Herudover 

indgår udgifter til projektleder, ekstern byplanlægger, advokatbistand og teknisk 

bistand, samt udgifter til kommunikation, markedsføring og udarbejdelse af 

lokalplaner m.v. Disse udgifter modsvares af en tilsvarende indtægt på 4 mio. kr. på 

salg af byggeretter. Der afsættes 10 mio. kr. i 2019 til Bibliotek og turistbureau - disse 

udgifter modsvares af en tilsvarende indtægt på 10 mio. kr. fra salg af grunde. Det er 

parterne i forliget om Havneudviklingsplanen, der er enige i dette punkt. 

 

• Langeskov bibliotek. Der afsættes en ramme på 3,8 mio. kr. i 2019 til etablering af 

nyt bibliotek og kulturhus i Langeskov. Et udviklingsarbejde i 2018 skal afklare og 

udvikle mulighederne - der er i 2018 afsat 0,2 mio. kr. hertil. Forligsparterne er enige 

om at den løsning der vælges er en løsning, hvor kommunen reducerer,  ikke øger, 

de kvadratmetre  kommunen har. 

 
 

 
Yderligere tiltag 

 
• Der afsættes 10 mio. kr. til bibliotek og turistkontor i 2019 på Ndr. Havnekaj. Denne 

udgift finansieres ved samtidig salg af byggeretter. Det er parterne i forliget om 

Havneudviklingsplanen, der er enige i dette punkt. 

• Aktiviteter  i skoletiden, mobilitetspulje i forbindelse  med åben skole med 100.000 kr. pr. år. Starter 

i 2019 

• 'Landsby-makeover'. Landsbypuljen øges med 0,1 mio. kr. om året til nyt tiltag 

ift. at udvikle landsbyerne i kommunen. Starter i 2019. 

• Musikskolen tilføres 35.000 kr. om året til  nedsat betaling. Starter i 2019 

• Mesinge Skole tilføres 100.000 kr. i 2018 til efteruddannelse. 

• Folkeskoler tilføres fra 2019 ekstra tildeling på 1%. I 2019 er det 625.000 kr. og fra 

2020 er det 1,5 mio. kr. pr. år. 

• Der skal udvikles en strategi for puljerne under Erhverv, Bosætning og Turisme, og 

der fastlægges retningslinjer for, hvad vi vil bruge midlerne til 

• Kerteminderevyen. I forbindelse med tilskuddet til Kerteminderevyen, indledes en 

dialog om, at revyen tager et socialt ansvar ift. at personer uden tilknytning til 

arbejdsmarkedet bliver inddraget i revyens arbejde. 

• Byggesagsgebyr afvikles fra 2020 

• Brosten på renæssancehavnen. Der afsættes 1,1 mio. i 2019 til en vurdering af en 

ændring af belægningen  på renæssancehavnen. 

• Trafiksikkerhed i Munkebo. Projektgrundlaget revurderes ift. at øge trafiksikkerheden 

i Munkebo. Projektet udskydes derfor til 2020. 

• Borgerrådgiver. Der afsættes 0,5 mio. kr. pr. år fra 2019. 

• Folkeoplysning- medlemstilskud. Der afsættes 0,2 mio. kr. pr. år. I 2018 og 2019. Fra 
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2020 udvides den med yderligere 0,1 mio. kr. 

• TUP-puljen. Der afsættes 0,579 mio. kr. pr. år 

• Turismeaktiviteter. Der afsættes 0,4 mio. kr.  pr. år. 

• Udsatteråd. Der etableres et udsatteråd og der afsættes 30.000 kr. pr. år. Starter i 2019. 

• §17.4 udvalg- grøn politik. Der afsættes 40.000 kr. pr. år. 

• Der afsættes 150.000 kr. i 2018 til markedsføring af erhvervsgrunde i Langeskov 
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Oversigt over driftsreduktioner jf. budgetaftalen  
 

Drift - reduktioner 
  

Budgetaftale 2018 -2021 2018 2019 2020 2021 

   
I alt netto - driftsbesparelser -11.339 -12.691 -12.046 -12.046 

   Målsætning -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

Alle tal i 1.000 kr.       Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Bloknr.   2018 2019 2020 2021 

Infrastruktur                

  MT             

    BF.ØU.HP.A.U.04 

Central - ejendomsadministration - Afledt 
driftsbesparelse - salg af Nymarken 11, tidl. 
værested Nytoften, Munkebo i 2019.    -122 -122 

Total         -122 -122 

Sundhed, forebyggelse og 
rehabilitering               

  SS             

  
SS.PL.R.03+ 
budgetaftale Samling af demensdagcentre  -260 -260 -260 -260 

Total       -260 -260 -260 -260 

Arbejdsmarked        

  AU             

  Budgetaftale 
Arbejdsmarked reduktion af "budgetværn" i 
2018  -4.000    

Total       -4.000    

Administrativ organisation               

  ØK             

    Budgetaftale 
Adm. org. sekretariat og forvaltninger - 
tilbagekøb af p/l-reduktion budgetforlig 2017 782 1.540 2.310 2.310 

Total       782 1.540 2.310 2.310 

Erhverv, bosætning og turisme               

  TU             

    Budgetaftale TUP-puljen = 579.000 kr. -100 67 240 240 
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Drift - reduktioner 
  

Budgetaftale 2018 -2021 2018 2019 2020 2021 

Total       -100 67 240 240 

Tværgående administrative opgave           

  ØK         

 Flere Budgetaftale Besparelse på organisation og administration -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 

  Flere ØK.TAO.R.01 Optimering af Indkøb- og udbudsområdet -800 -800 -1.000 -1.000 

 Flere ØK.TAO.R.02 Mellemkommunale betalinger -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

  Flere ØK.TAO.R.03 Helhedsorienteret sagsbehandling -200 -500 -500 -500 

  ØKU ØK.TAO.R.04 

Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger/ 
Trivselspulje nedlægges - Hovedudvalg 
inddrages i beslutning om valg af fremtidig pulje -511 -488 -464 -464 

  ØKU ØK.TAO.R.05 
Pulje til psykologisk rådgivning budget 
nedjusteres -250 -250 -250 -250 

Total       -7.761 -14.038 -14.214 -14.214 
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Oversigt over driftsudvidelser jf. budgetaftalen  
 
 
 

Drift  - udvidelser 
 

 

 
Budgetaftale 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 

    Udvidelser i alt - drift 15.562 21.108 21.432 21.432 

      

Alle tal i 1.000 kr.        Budgetbeløb 

Politikområde Udvalg Drift/anlæg Bloknr.   2018 2019 2020 2021 

Uddannelse                

  BS              

  Drift Budgetaftale Mobilitetspulje i forbindelse med åben skole  42 100 100 

  Drift Budgetaftale 
Musikskolen - pulje til nedsat betaling for 
deltagelse i undervisning  15 35 35 

  Drift Budgetaftale Mesinge Skole - efteruddannelse 100    

    Drift Budgetaftale Folkeskoler - ekstra tildeling 1%  625 1.500 1.500 

Total        100 682 1.635 1.635 

Børn og familie            

  BS          

    Drift BS.BF.U.01 
Genopretning af Børn & Familieområdet, jf. 
BDO-rapport 5.583 9.917 9.952 9.952 

Total         5.583 9.917 9.952 9.952 

Infrastruktur                

  MT              

  Drift MT.IN.U.01 
Genopretning af vedligeholdelsesstand - 
asfaltbelægninger    500 500 

Total           500 500 

Sundhed, forebyggelse og 
rehabilitering   

 
            

  KF              

    Drift Budgetaftale Medlemstilskud til u/25 årige i foreninger  200 200 300 300 

Total         200 200 300 300 
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Drift  - udvidelser 
 

 

 
Budgetaftale 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 

Pleje                

  SS              

    Drift SS.PL.U.01 
Tilbageførsel af reduktion i antal 
plejecenterpladser 3.446 3.446   

Total         3.446 3.446 0 0 

Handicap og Psykiatri                

  SS              

    Drift Budgetaftale 
Store forandringer - tilbagerulning af 
besparelser 2.800 2.800 2.800 2.800 

Total         2.800 2.800 2.800 2.800 

Politisk organisation og 
beredskab   

 
            

  ØK              

    Drift Budgetaftale §17 stk 4  udvalg - Grøn politik 40 40 40 40 

    Drift Budgetaftale Udsatteråd  30 30 30 

Total         40 70 70 70 

Administrativ organisation mv.            

  ØK          

   Drift ØU.AO.U.01 

Stilling - Central Ejendomsadministration -  skal 
ses i sammenhæng med MT.IN.U.02 
genopretning af vedligeholdelsesstand - 
kommunale bygninger. 510 510 510 510 

   Drift ØU.AO.U.02 

Stilling - Planarbejde i 2018 og 2019 - 
finansiering via anlæg havneudvikling 
ØU.IN.A.U.01 0 0     

  Drift  Budgetaftale Byggesagsgebyr - opkræves ikke fra 2020.   400 400 

  Drift  Budgetaftale Borgerrådgiver  500 500 500 

Total         510 1.010 1.410 1.410 

Erhverv, bosætning og turisme            

  TU          

   Drift TU.EBT.U.02 Østfyns Museer - Budgettilpasning 600 600 600 600 

   Drift  Budgetaftale Turismeaktiviteter 400 400 400 400 
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Drift  - udvidelser 
 

 

 
Budgetaftale 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 

  EVU          

  Drift Budgetaftale 
Landsbypulje forhøjes - herunder afsættes pulje 
til `Landsby Makeover`  100 100 100 

Total         1.000 1.100 1.100 1.100 

Tværgående administrative 
opgaver   

 
        

  ØK          

   Drift Budgetaftale 

Skat på sygedagpenge - 50% ændres til: 
Driftsenhederne modtager fra 2018 75% af 
sygedagpengerefusionen og fra 2020 det fulde 
beløb. 1.883 1.883 3.665 3.665 

Total         1.883 1.883 3.665 3.665 
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Aftale om kommunernes økonomi i 2018  
 
Den 1. juni 2017 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen ”Aftale om kommunernes økonomi for 
2018”. 
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter med at bidrage 
til den omstilling af velfærdssamfundet, som er nødvendig for at sikre stadig bedre offentlig 
service inden for stramme økonomiske rammer. 
 
Med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram er KL og 
regeringen enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering 
bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. 
 
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2018. Regeringen og KL 
er enige om at løfte dette udgangspunkt med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder 
for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den 
kommunale serviceramme i 2018 udgør således 246,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i 
medfør af DUT-princippet. 
 
Hovedpunkter i aftalen 

 De resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 
forbliver i kommunerne til kernevelfærd. 

 

 Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2018 udgør 17 mia. kr. Dette 
indebærer dermed et løft i forhold til aftalen for 2017. 

 

 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 vil blive udmøntet til prioritering af de fysiske rammer i 
folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. 

 

 Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er derfor enige om, at 
kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét. 

 

 Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune etableres derfor en 
tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Tilskudsordningen målrettes kommuner, der 
nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 
pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres 
skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 

 

 Regeringen og KL er enige om, at kommunerne ikke skal opkræve indtægter fra parkeringsordninger 
af finansielle hensyn. 

 

 Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i 2018, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på 
baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 

 

 Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et 
effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. 
 

 Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på de borgernære områder. 

 

 Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes 
til 350 mio. kr. i 2018. 
 

  Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. 
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Investeringsoversigt - anlæg 2018-2021  
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Driftsbudgettet 2018-2021på politikområderne fordelt på udvalgene  
Udvalg/politikområde 2018 2019 2020 2021 

Børn- og Skoleudvalget i alt 360.413 360.307 360.657 360.657 

Uddannelse 218.221 217.928 218.101 218.101 

Børn og Familie 55.424 55.392 55.360 55.360 

Dagtilbud 86.768 86.987 87.196 87.196 

 
    Miljø- og Teknikudvalget i alt 59.267 58.464 58.249 58.250 

Befordring og kollektiv trafik 17.664 17.261 16.848 16.848 

Infrastruktur 39.780 39.429 39.675 39.676 

Natur og Miljø 1.823 1.774 1.726 1.726 

 
    Kultur- og Fritidsudvalget i alt 21.817 21.651 21.611 21.611 

Infrastruktur 945 977 1.010 1.010 

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 11.566 11.456 11.472 11.472 

Erhverv, bosætning og turisme 9.306 9.218 9.129 9.129 

 
    Turismeudvalget i alt 8.057 8.058 8.058 8.056 

Erhverv, bosætning og turisme 8.057 8.058 8.058 8.056 

 
Erhvervs- og Vækstudvalget i alt 

1.260 1.322 1.284 1.284 

Erhverv, bosætning og turisme 1.260 1.322 1.284 1.284 

 
    Social- og Sundhedsudvalget i alt 481.891 477.506 470.633 471.074 

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering 193.269 191.480 189.061 189.061 

Pleje 166.174 166.089 162.682 163.123 

Handicap og psykiatri 122.448 119.937 118.890 118.890 

 
    Arbejdsmarkedsudvalget i alt 369.838 370.779 360.000 360.000 

Arbejdsmarked 241.045 236.498 225.063 225.063 

Førtidspensioner mv. 128.793 134.281 134.937 134.937 

 
    Økonomiudvalget i alt 172.607 144.817 131.301 127.524 

Politisk organisation og beredskab 14.307 13.835 13.785 13.785 

Administrativ organisation mv. 151.407 150.155 150.257 150.257 

Erhverv, bosætning og turisme 4.247 4.117 3.991 3.989 

Tværgående administrative opgaver 2.646 -23.290 -36.732 -40.507 

I alt driftsudgifter i 2018 p/l 1.475.150 1.442.904 1.411.793 1.408.456 
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Hovedoversigt 2018-2021  
HOVEDOVERSIGT  Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

Beløb i 1.000 kr.  Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.839 -35.121 49.004 -34.322 48.164 -33.497 48.164 -33.497 

        Heraf refusion   -500   -500   -500   -500 

    1. Forsyningsvirksomheder m.v.         

    2. Transport og infrastruktur 42.758 -8.693 42.043 -8.500 41.825 -8.301 41.826 -8.301 

    3. Undervisning og kultur 286.692 -21.311 285.266 -20.719 284.911 -20.405 284.910 -20.405 

        Heraf refusion   -607   -607   -607   -607 

    4. Sundhedsområdet 142.724 -98 141.121 -98 138.502 -98 138.502 -98 

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.047.326 -200.691 1.041.733 -196.729 1.011.863 -181.782 1.011.304 -180.782 

        Heraf refusion  -125.690  -125.688  -125.688  -125.688 

    6. Fællesudgifter og administration 173.899 -2.174 146.279 -2.174 132.385 -1.774 128.607 -1.774 

        Heraf refusion         

    Driftsvirksomhed i alt 1.743.238 -268.088 1.705.446 -262.542 1.657.650 -245.857 1.653.313 -244.857 

        Heraf refusion  -126.797  -126.795  -126.795  -126.795 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.588 -10.680 9.406 -8.228 7.489 -6.458 6.011 -4.490 

    1. Forsyningsvirksomheder mv.          

    2. Transport og infrastruktur 4.442 0 5.748 -3.904 8.976   1.380   

    3. Undervisning og kultur 15.570   32.428 -9.760 6.154 -810 5.125   

    4. Sundhedsområdet 0 -1.300 -0           

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 16.147   5.958 -1.806 20.035   0   

    6. Fællesudgifter og administration 0 0 0 0 12.655 0 32.951 0 

    Anlægsvirksomhed i alt 49.747 -11.980 53.540 -23.697 55.309 -7.268 45.467 -4.490 
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HOVEDOVERSIGT  Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

Beløb i 1.000 kr.  Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion Udgifter 

 

Indtægter 
inkl. refusion 

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 37.451 -5.826 73.798 -10.124 110.968 -15.065 

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 10.853 -5.029 10.905 -4.575 10.913 -4.461 10.888 -4.461 

D. BALANCEFORSKYDNINGER                 

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 4.285 0 6.800 0 13.313 0 27.998 0 

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 1.145 20.200 1.464 25 1.473 25 1.473 25 

    Balanceforskydninger i alt 5.431 20.200 8.264 25 14.786 25 29.471 25 

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 

(8.55.63-8.55.79) 
36.869   39.659   39.571   39.521   

SUM (A + B + C + D + E) og P/L 1.846.137 -264.897 1.855.265 -296.615 1.852.026 -267.685 1.889.628 -268.848 

F. FINANSIERING                 

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -55.609   -9.000   -5.000   -5.000 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 11.010 -426.628 11.328 -424.371 11.473 -430.460 11.621 -428.582 

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 0   0   0   0   

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 3.576 -1.113.589 3.643 -1.140.250 3.708 -1.164.062 3.769 -1.202.588 

    Finansiering i alt 14.586 -1.595.826 14.971 -1.573.621 15.181 -1.599.522 15.390 -1.636.170 

BALANCE 1.860.723 -1.860.723 1.870.236 -1.870.236 1.867.207 -1.867.207 1.905.018 -1.905.018 

Hovedoversigten til budgettet, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år 

samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de 

kommunale budgetter. 

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: 

A. Driftsvirksomhed 

B. Anlægsvirksomhed 

C. Renter 

D. Finansforskydninger 

E. Afdrag på lån 

F. Finansiering    Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 
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Sammendrag af budgettet 2018-2021  
 

SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

  Beløb i 1.000 kr. 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 

A. 
DRIFTSVIRKSOMHED 
(incl. REFUSION) 

                

                    

00 
BYUDVIKLING, BOLIG- OG 

MILJØFORANSTALTNINGER  
                

0022 Jordforsyning 146 -388 146 -382 146 -374 146 -374 

0025 Faste ejendomme 21.764 -31.273 21.170 -30.496 20.565 -29.700 20.565 -29.700 

0028 Fritidsområder 5.328 -777 5.229 -761 5.127 -740 5.127 -740 

0032 Fritidsfaciliteter 13.783 -1.374 13.689 -1.374 13.603 -1.374 13.603 -1.374 

0038 Naturbeskyttelse 984   955   927   927   

0048 Vandløbsvæsen 655   637   619   619   

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 716 -517 714 -517 713 -517 713 -517 

0055 Diverse udgifter og indtægter 670 -792 672 -792 674 -792 674 -792 

0058 Redningsberedskab 5.793   5.792   5.790   5.790   

00 
BYUDVIKLING, BOLIG- OG 
MILJØFORANSTALTNINGER I ALT    

49.839 -35.121 49.004 -34.322 48.164 -33.497 48.164 -33.497 

  Refusion i alt   -500   -500   -500   -500 

            

02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR          

0222 Fælles funktioner 3.193 -310 3.443 -317 3.702 -325 3.702 -325 

0228 Kommunale veje 22.156   21.645   21.628   21.629   

0232 Kollektiv trafik 11.747 -82 11.344 -82 10.931 -82 10.931 -82 

0235 Havne 5.662 -8.301 5.611 -8.101 5.564 -7.894 5.564 -7.894 

02 
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 
I ALT 

42.758 -8.693 42.043 -8.500 41.825 -8.301 41.826 -8.301 

            

03 UNDERVISNING OG KULTUR         

0322 Folkeskolen m.m.         

  01 Folkeskoler 176.365 -4.864 176.648 -4.864 177.504 -4.864 177.504 -4.864 

  
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 

5.359 0 5.354 0 5.349 0 5.349 0 

  05 Skolefritidsordninger 20.951 -11.691 20.530 -11.114 20.504 -10.820 20.504 -10.820 

  06 Befordring af elever i grundskolen 3.573   3.573   3.573   3.573   

  07 Specialundervisning i regionale tilbud 66   66   66   66   

  
08 Kommunale specialskoler og interne 
skoler i dagbehandlingstilbud og på 

anbringelsessteder 

15.423 300 15.063 300 14.696 300 14.696 300 

  
09 Efter- og videreuddannelse i folke- 

skolen 
573 -581 573 -581 573 -581 573 -581 

  10 Bidrag til statslige og private skoler 11.810   11.520   11.223   11.223   
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SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

  Beløb i 1.000 kr. 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 

  12 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.276   4.171   4.063   4.063   

  14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.550   1.507   1.462   1.462   

  17 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.284   6.226   6.168   6.168   

0322 Folkeskolen m.m. i alt  246.230 -16.836 245.231 -16.259 245.181 -15.965 245.181 -15.965 

0330 Ungdomsuddannelser 4.056 -565 3.971 -565 3.885 -565 3.885 -565 

0332 Folkebiblioteker 7.837 -184 7.797 -184 7.756 -184 7.756 -184 

0335 Kulturel virksomhed 15.883 -3.548 15.742 -3.533 15.602 -3.513 15.601 -3.513 

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 12.686 -178 12.525 -178 12.487 -178 12.487 -178 

03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 286.692 -21.311 285.266 -20.719 284.911 -20.405 284.910 -20.405 

  Refusion i alt   -607   -607   -607   -607 

          

04 SUNDHEDSOMRÅDET         

0462 Sundhedsudgifter m.v. 142.724 -98 141.121 -98 138.502 -98 138.502 -98 

04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 142.724 -98 141.121 -98 138.502 -98 138.502 -98 

            

05 
SOCIALE OPGAVER OG 
BESKÆFTIGELSE M.V. 

        

0522 Central refusionsordning  -5.560  -5.561  -5.563  -5.563 

0525 Dagtilbud til børn og unge 109.596 -23.415 109.279 -22.897 108.947 -22.378 108.947 -22.378 

0528 
Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 

59.388 -3.319 59.289 -3.319 59.186 -3.319 59.186 -3.319 

0530 Tilbud til ældre 230.903 -29.628 230.241 -29.083 226.652 -28.517 227.093 -28.517 

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 149.206 -11.097 146.616 -11.051 145.378 -11.003 145.378 -11.003 

0546 Tilbud til udlændinge 27.218 -14.235 26.218 -14.235 24.218 -14.235 24.218 -14.235 

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 103.131 495 105.189 3.346 92.436 17.160 90.828 18.160 

0557 Kontante ydelser 182.325 -32.602 180.889 -32.599 178.468 -32.597 179.065 -32.597 

0558 
Revalidering, ressourceforløb og 

fleksjobordninger 
148.322 -68.298 147.322 -68.298 142.198 -68.298 142.198 -68.298 

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 36.545 -13.032 35.998 -13.032 33.687 -13.032 33.687 -13.032 

0572 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 
so 

692  692  693  704  

05 
SOCIALE OPGAVER OG 

BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 
1.047.326 -200.691 1.041.733 -196.729 1.011.863 -181.782 1.011.304 -180.782 

  Refusion i alt 0 -125.690 0 -125.688 0 -125.688 0 -125.688 

          

          

06 
FÆLLESUDGIFTER OG 
ADMINISTRATION M.V. 

        

0642 Politisk organisation 8.639 -59 8.168 -59 8.119 -59 8.119 -59 

0645 Administrativ organisation 139.208 -2.112 138.001 -2.112 137.624 -1.712 137.624 -1.712 

0648 
Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter 
5.145 -3 5.207 -3 5.169 -3 5.166 -3 

0652 Lønpuljer m.v. 20.907   -5.097   -18.527   -22.302   
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SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

  Beløb i 1.000 kr. 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 

06 
FÆLLESUDGIFTER OG 

ADMINISTRATION M.V. I ALT 
173.899 -2.174 146.279 -2.174 132.385 -1.774 128.607 -1.774 

            

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT  1.743.894 -268.744 1.706.102 -263.198 1.658.306 -246.513 1.653.969 -245.513 

  Heraf refusion         

            

B. ANLÆGSVIRKSOMHED         

            

00 
BYUDVIKLING, BOLIG- OG 
MILJØFORANSTALTNINGER  

        

0022 Jordforsyning 9.100 -10.680 2.862 -7.593 2.337 -6.458 1.351 -4.490 

0025 Faste ejendomme 3.950   5.323 -634 4.770   4.659   

0028 Fritidsområder 350   391   382       

0032 Fritidsfaciliteter 188   830 -0         

00 
BYUDVIKLING, BOLIG- OG 
MILJØFORANSTALTNINGER I ALT    

13.588 -10.680 9.406 -8.228 7.489 -6.458 6.011 -4.490 

          

02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR          

0228 Kommunale veje 2.442   3.794   8.976   1.380   

0235 Havne 2.000 0 1.953 -3.904         

02 
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I 
ALT 

4.442 0 5.748 -3.904 8.976   1.380   

            

03 UNDERVISNING OG KULTUR         

0322 Folkeskolen m.m. 15.370   18.949   6.106   5.125   

0332 Folkebiblioteker 200   13.479 -9.760 48 -810     

03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 15.570   32.428 -9.760 6.154 -810 5.125   

            

04 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.         

0462 Sundhedsområdet  -1.300       

04 SUNDHEDSUDGIFTER M.V. I ALT   -1.300       

          

05 
SOCIALE OPGAVER OG 

BESKÆFTIGELSE M.V. 
        

0525 Dagtilbud til børn og unge 14.647   5.958 -1.806 19.081   0   

0530 Tilbud til ældre 1.500    954    

05 
SOCIALE OPGAVER OG 

BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 
16.147   5.958 -1.806 20.035   0   
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SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 

  Beløb i 1.000 kr. 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 
Udgifter  Indtægter inkl. 

refusion 

06 
FÆLLESUDGIFTER OG 

ADMINISTRATION M.V. 
        

0645 Administrativ organisation     12.655 0 32.951 0 

06 
FÆLLESUDGIFTER OG 
ADMINISTRATION M.V. I ALT 

    12.655 0 32.951 0 

            

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 49.747 -11.980 53.540 -23.697 55.309 -7.268 45.467 -4.490 

                    

  
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. 
HOVEDKONTO 0 - 6 (BO-ÅRENE) 

  37.451 -5.826 73.798 -10.124 110.968 -15.065 

            

  
RENTER, tilskud, udligning og skatter  
m.v. I ALT  

25.439 -1.545.246 25.876 -1.569.196 26.094 -1.598.983 26.278 -1.635.631 

            

  BALANCEFORSKYDNINGER  I ALT 42.299 -35.409 47.923 -8.975 54.357 -4.975 68.992 -4.975 

            

  BALANCE 1.860.723 -1.860.723 1.870.236 -1.870.236 1.867.207 -1.867.207 1.905.018 -1.905.018 

 
Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige 
myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. 
 

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 
 



 

102 
 

Takstblad 2018  

     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Administration 
 

  
  

 
Folkeregisteroplysning stk 75  1) 

 
Bopælsattest stk 75  1) 

 
BBR-meddelelse stk 70 70 2) 

 
Vurderingsattest stk 52 52 

 

 
Legitimationskort til over 15 år og derover stk 150 150 19) 

 
Gebyr for nyt sundhedskort (sygesikringsbevis) stk 195  3) 

 

Rykkergebyr for krav med udpantningsret på  kr. 

500,00 eller mere 
stk 250 250 

 

 
Rykkergebyr for krav med udpantningsret på  
under kr. 500,00  

stk 125 125 
 

 
Rykkergebyr for krav uden udpantningsret stk 100 100 

 
 Førerkort stk 113 150  

 
Pas -  0-11 årige stk 115  15) 

 
Pas - 12-17 årige stk 141  15) 

 
Pas - 18-64 årige stk 626  15) 

 
Pas -  65+ årige stk 376  15) 

 
Alm. kørekort - 18-69 årige stk 280  18) 

  Alm. kørekort - 70+ årige stk 130  18) 

Boliger 
    

  Administrationsbidrag  år 2.700 2.700 
 

Brænde 
    

  Brænde pr. m. ekskl. levering m 232 236 
 

Byggesagsbehandling 
    

 

1. januar 2015 trådte nye regler for opkrævning af 
gebyrer for byggesager i kraft. 

 
Gebyr for ”mindre bygninger” fx udhuse, carporte 
mv. 

 
stk. 

 
985 

 
1.000 

 
4) 

 
Gebyr – andre type sager pr. time 392 

 
17) 

 
Gebyr - parkeringsfond: 

    

 

    a) Kun aktuelt hvor der er meddelt dispensation           
fra bestemmelser om anlæggelse af 

parkeringspladser på egen grund. 

stk.- minimum 13.486 13.669 14)  
        Bidraget fastsættes således: 

 
27.338 kr. : Kommunal anlægspris 

 
      +       x   kr. : Tillæg grundværdi - 30 m2 

  
 =Samlet bidrag - hvoraf 50% betales af     

grundejer  

Daginstitutioner for børn 
    

 
Dagpleje rate 2.750 2.703 5) 

 
Vuggestue rate 2.773 2.976 5) 

 
Børnehaver rate 1.775 1.853 5) 

 
Frokostordning rate 554 563 5) 

 
Skolefritidsordninger  

    

 
  Morgenmodul rate 440 456 5) 

 
  Eftermiddagsmodul rate 1.319 1.367 5) 

 
  Feriepasning:  

    

 
  efterårsferie, vinterferie, juli måned  

    

 
   (opkræves 3 gange om året) rate 375 380 

 

 
 
Kerteminde Legestue: 

   
 

 
2 årige (2 dage pr. uge) rate 585 595 5) 

 
2 årige (3 dage pr. uge) rate 877 892 5) 

 
2 årige (5 dage pr. uge) rate 1.462 1487 5) 

 
2,10-6 årige (2 dage pr. uge) rate 390 396 5) 
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

 
2,10-6 årige (3 dage pr. uge) rate 585 595 5) 

 
2,10-6 årige (5 dage pr. uge) rate 975 991 5) 

 
Tilskud til børn i private daginstitutioner: 

    

 
Tilskud indtil 2 år og 10 måneder: 

    

 
Driftstilskud måned 7.207 7.887 

 

 
Bygningstilskud måned 394 433 

 

 
Administrationstilskud måned 202 222 

 

 
I alt måned 7.803 8.542 

 

 
Tilskud fra 2 år og 10 måneder: 

  
  

 

 
Driftstilskud måned 4.525 4.908 

 

 
Bygningstilskud måned 193 212 

 

 
Administrationstilskud måned 127 139 

 

 
I alt måned 4.845 5.260 

 
  Privat pasning indtil 2 år og 10 måneder måned 5.422 5.543 

 
      

Døgninstitution for børn, Villaen 
    

 
Børn: pædagogisk plads døgn 2.229 2.245  

 Børn: pædagogisk plads incl. behandling døgn 2.472 2.495  

 Unge: pædagogisk plads døgn 1.307 1.318  

  Unge; pædagogisk plads incl. behandling døgn 1.795 1.819  

Folkebiblioteker – 

bødetakster     

 
Børn  - overskridelse af lånetid:  

    

 
Op til 2 uger stk. 10 10 6) 

 
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse stk. 25 25 6) 

 
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse stk. 50 50 6) 

 
Efter  6 uger – regning stk. 120 120 6) 

 
Voksne  - overskridelse af lånetid:  

    

 
Op til 2 uger stk. 20 20 6) 

 
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse stk. 75 75 6) 

 
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse stk. 125 125 6) 

  Efter  6 uger – regning stk. 230 230 6) 

Grundsalgspriser 
    

 
Parcelhusgrunde: 

    

 
Dalsgårdsvej, Rynkeby  m2 275 275 7) 

 Bakkegårds Allé, Langeskov m2 470 470 7) 

 Skovalleen, Langeskov m2 275 250 7) 

 
Krabbegårdsvej, Munkebo m2 567 567 7) 

 
Alléparken, Marslev m2 450 450 7) 

 
Tårup Strandpark nr. 25 - etape 1, Kerteminde  m2 779 779 7) 

 
Tårup Strandpark - etape 2, Kerteminde m2 836 836 7) 

 
 
Erhvervsgrunde:   

 
 

 
Strandvangen, Kerteminde m2 63 63 7) 

 
Industriområde - Langeskov Syd m2 220 220 7) 

 
Håndværkerjord - Håndværkervej  i Langeskov m2 217 217 7) 

 
Smedeløkken - Garbækstoften - Munkebo m2 95 95 7) 

Havne 
    

 
Gæstesejlere - Kerteminde Marina og Havn: 

    

 
Indtil 7 m.  døgn 130 130 

 

 
Indtil 10 m døgn 140 140 

 

 
Indtil 15 m døgn 150 150 

 

 
Over 15 m døgn 200 200 

 

 
Over 15 m og mere end 10 personer døgn 390 390 

 

 
Generel rabat: Betal for 2 dage og bliv i 3 dage. 

    

 

 

 
Pensionist rabat: I månederne apr. - maj og  
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

 
sep. - okt. Betales 1/2 pris for hver 2 døgns 
henliggen     

 

 

Gæstesejlere - Bregnør Havn:     

 

Afgift  
 

Autocamperplads  - Kerteminde Marina: 
Afgift ekskl.  strøm 

Døgn 
 

 
Døgn 

 

60 
 

 
140 

60 
 

 
140 

 
 

 
21) 

 
Bad - Kerteminde Marina: 

    

 
Bad minut 2 2 

 

 
Depositum kort stk. 40 40 

 

 
 
Faste pladser - Kerteminde Marina:     

 
Plads i vand m2/år 148,83 150,33 8) 

 
Depositum vand - ved indgåelse af kontrakt 

 
2.500 2.500 

 

 
Plads på land - Kerteminde Marina inkl. 70 cm. 
mellemrum 

lbm. bredde /år 758,60 766,22 8) 

 
Depositum land - ved indgåelse af kontrakt 

 
1.000 1.000 

 

 
Junior: brugere under 20 år år 423 427 8) 

 
Senior: brugere over 20 år år 847 855 8) 

 

Joller, der anvendes til kapsejlads er fritaget for 
afgift under forudsætning af, at jollerne er 
registreret. 

    

  Optimistjoller er fritaget for afgift.   
 

  
 

 
 
Faste pladser - Kerteminde Havn:     

 
D-plads år 2.884 2.913 8) 

 
E-plads år  5.786 5.844 8) 

 
Pladserne nr. 9045 til 9048 år 3.858 3.897 8) 

 
Både og joller uden faste pladser år  1.440 1.454 8) 

 
Kerteminde Havn - Dosseringsbroen år 2.884 2.913 8) 

 

 

Faste pladser – Bregnør Havn:  
år 

 
2.886 

 
2.915 

8) 
 

8) I-plads 

 
K-plads år 5.786 5.844 8) 

 
Pramplads år 1.570 1.586 8) 

 
 
Ventelistegebyr - Kerteminde Havn og Marina:     

 
Ventelistegebyr år 200 200 

 

 

 

Op- og udsætning samt leje af højtryksspuler - 
Kerteminde Marina: 

    

 

Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 

(bådejeren hjælper med min. 1 person) 

pr. båd pr. 

påbeg. 1/2 timer 
500 500 

 

 
Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 
(på havnens foranstaltning) 

pr. båd pr. 
påbeg. 1/2 timer 

800 800 
 

 
Benyttelse af kran på havn og marinaen i 
perioden 1/12 - 28(29)/2 

pr. påbeg. 1/2 
timer 

600 600 
 

 
Brug af højtryksspuler  

 
100 100 

 

 
Bugsering til vands og til lands m.v. - 
mandskabstime 

pr. 1/2 time 130 130 
 

 
Bugsering til vands og til lands m.v. - maskintime 

 
75 75 

 

 

 
Udlejning af vakuummaskiner - Kerteminde 
Marina: 

    

 
Depositum  

 
1.000 1.000 

 

 
Leje dag 300 300 

 

 
Forbrug af materialer 

 
kostpris +100% Uændret 
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Udlejning af standardstativer - Kerteminde 
Marina: 

 

Leje i forbindelse med forårsklargøring og 

reparation 
pr. påbeg. uge 500 500 

 

 

Leje i forbindelse med kortvarig reparation eller 

vask 

pr. påbeg. 1/2 

timer 
216 216 

 

 
Leje pr. år  1.000 1.000 

 
 
 

 
Svingkran - Kerteminde Marina:     

 
Leje 

pr. påbeg. 1/2 
timer 

50 50  

 
Klubbåde 

pr. påbeg. 1/2 
timer 

25 25 
 

 
Sponsorer (periode 5 år) 

 
0 0 

 

 
Depositum kort stk. 40 40 

 

 

 

Slæbested - Kerteminde Marina:     

 
Leje pr. passage 50 50 

 

 
Rabatkort – slæbested 20xpassage 700 700 

 

 
 
Slæbested - Dosseringen - Kerteminde Havn:     

 
Leje pr. år/medlem 350 350 

 

 

 

Ophalerbedding - Kerteminde Havn:     

 
Priser oplyses på Havnekontoret - Marinavejen 1 

    

 
 
Forbrugsafgifter - Kerteminde Havn:     

 
Vand m3 25 25 

 

 
El med måler  kWh 2,05 2,13 

 

 
El uden måler  pr. båd pr. md 2.009 2.087 

 

 
El uden måler  pr. båd pr. døgn 67 70 

 

 
Forbrugsafgifter - Kerteminde Marina: 

    

 
El på broerne for gæstesejlere pr. døgn 15 15 

 
 

 El til Autocamperplads kWh  2,13  

 

 

 
Skibs- og vareafgifter - Kerteminde Havn: 

    

 
Der henvises til regulativ for skibs- og vareafgifter 

    

 

 

Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter 
indgået før 16. december 2004: 

    

 
Arealklasse I m2 27,26 27,73 

 

 
Arealklasse II m2 18,24 18,55 

 
  Arealklasse III m2 13,68 13,92 

 

 

 
Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter 

indgået efter 16. december 2004 og senest 31. 
marts 2012:  der tillægges ikke moms på 
arealleje 

    

 
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum 
kr. 10.000,00 pr. år) 

m2 byggeret 36,71 37,29 4) 

 

Kontor- og serviceformål (minimum kr. 10.000,00 

pr. år) 
m2 byggeret 48,95 49,73 4) 

 
Detailvirksomhed (minimum kr. 10.000,00 pr. år) m2 byggeret 61,21 62,18 4) 

 
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 10.000,00 
pr. år) 

m2 byggeret 73,45 74,62 4) 

 
Boligarealer (minimum kr. 10.000,00 pr. år) m2 byggeret 61,21 62,18 4) 

 
Overskydende arealer uden byggeret m2 24,48 24,87 4) 
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter 
indgået efter 31. marts 2012: der tillægges ikke 
moms på arealleje 

 
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum 
kr. 15.000,00 pr. år) 

m2 byggeret 36,71 37,29 4) 

 

Kontor- og serviceformål (minimum kr. 15.000,00 

pr. år) 
m2 byggeret 52,25 53,08 4) 

 
Detailvirksomhed (minimum kr. 15.000,00 pr. år) m2 byggeret 62,69 63,69 4) 

 
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 15.000,00 
pr. år) 

m2 byggeret 73,45 74,62 4) 

 
Boligarealer (minimum kr. 15.000,00 pr. år) m2 byggeret 61,21 62,18 4) 

 
Overskydende arealer uden byggeret m2 24,48 24,87 

4) 

 

Hyrevognskørsel  
    

 
Behandling af ansøgning stk. 456  16) 

 
Udstedelse af tilladelse/bevilling stk. 1.500  16) 

 
Påtegning af toldattest stk. 157  16) 

 

Udlevering af tilladelsesnummer (fremstillingspris 

+ 39 kr.) 
stk. 

 
 

 

 
Trafikbog (fremstillingspris + 26 kr.) stk. 

 
 

 
  Udstedelse af førerkort stk. 111  16) 

Jordstyringsregulativ – gebyr 
    

  Gebyr pr. ejendom pr. år 12,50 12,50 
 

Kollektiv trafik 
    

 
 

Flextrafik 

Takster: Der afregnes efter antal zoner.  
Der henvises til Fynbus - Odense   

Egenbetaling – kørsel til genoptræning m.v. 

 
 

pr. tur 

 
 

30 

 
 

30 
 

Musikskole 
    

 
Solo, 25 minutter 11 rater a´ 427 434 10) 

 
Solo, 25 minutter, rabat 11 rater a´ 385 392 10) 

 
Solo/hold, 15 minutter 11 rater a´ 300 305 10) 

 
Solo/hold, 15 minutter, rabat 11 rater a´ 271 276 10) 

 
Sammenspil 10 rater a´ 178 181 10) 

 
Musikalsk Værksted, 45 minutter 10 rater a´ 178 181 10) 

 
Musikalsk Værksted, rabat 10 rater a´ 159 162 10) 

 
Årlig Copydan afgift 1 rate a´ 167 170 10) 

  (Der ydes søskenderabat og flerfagsrabat)   
 

  
 

 Øvrige tilbud – Kulturskibet                                       
Pr. undervis-
ningsgang 

25 25 10) 

Madudbringning 
    

 
Hovedret inkl. udbringning stk 51 52 9) 

 
Hovedret uden udbringning stk 48 49 9) 

 
Forret eller dessert stk 15 15 9) 

 
Råkost/salat m/brød og dressing stk 15 15 9) 

 
Madpakke stk 25 25 9) 

 
Gæste hovedret stk 64 64 9) 

  Gæste forret eller dessert stk 15 15 9) 

Plejecentre 
    

 
Faste ydelser: 

    

 
Vinduespolering pr. md 25 14 

 

 
Rengøringsartikler pr. md 138 139  

 
Valgfrie ydelser: 

    

 
Morgenmad pr. md 463 462 9) 

 
Hovedret pr. md 1.451 1520 9) 

 
Biret pr. md 430 430 9) 

 
Aftensmad  pr. md 761 761 9) 

 
Mellemmåltid  pr. md 368 368 9) 

 
Leje og vask af linned m.v. pr. md 409 416 

 

 
Vask og små rep. af eget linned m.v. pr. md 392 399 

 

 
Vask i egen bolig (vaskes 1 gang pr. uge) pr. md. 150 153  
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Beboer på rehabilitering pr. døgn 132,46 134,70 9) 

 
Døgntakst: 

    

 

Fjordly (Kerteminde), Svanehøj (Kerteminde), 

Dalsbo (Rynkeby), 
    Birkelund (Langeskov), Lindhøj (Munkebo), 

Troelskær, Munkebo: 

 
Indsats 1+2: (120 min. Pr. dag) pr. døgn 1.253 1.246  

 
Indsats 3: (139 min. Pr. dag) pr. døgn 1.483 1.443  

  Indsats 4: (191 min. Pr. dag) pr. døgn 2.037 1.983  

Bofællesskaber: 
    

 Takster efter gammel takstmodel:     

 
Lille Troelskær, Munkebo  Pr. døgn 1.882   

 Gyldenhuset, Langeskov Pr. døgn 2.674   

 
Varebørsen, Langeskov  Pr. døgn 1.293   

       Syvstjernen, Munkebo Pr. døgn 1.933   

 
Fregatten, Munkebo Pr. døgn 647   

 Jernstøberiet, Kerteminde Pr. døgn 469   

 Askvej, Kerteminde Pr. døgn 710   

 Takster efter ny takstmodel:    20) 

 Gyldenhuset     

 Pakke 5 Pr. døgn  1.992  

 Pakke 6 Pr. døgn  3.015  

 Lille Troelskær     

 Pakke 4 Pr. døgn  1.115  

 Pakke 5 Pr. døgn  1.476  

 Pakke 6 Pr. døgn  2.235  

 Syvstjernen     

 Pakke 4 Pr. døgn  1.426  

 Pakke 5 Pr. døgn  1.929  

 Pakke 6 Pr. døgn  2.985  

 Varebørsen     

 Pakke 4 Pr. døgn  1.102  

 Pakke 5 Pr. døgn  1.494  

 Grøntoften     

 Pakke 1 Pr. døgn  100  

 Pakke 2 Pr. døgn  170  

 Pakke 3 Pr. døgn  299  

 Pakke 4 Pr. døgn  406  

 Pakke 5 Pr. døgn  621  

 Askvej     

 Pakke 4 Pr. døgn  477  

 Pakke 5 Pr. døgn  664  

 Bakkehaven     

 Pakke 3 Pr. døgn  316  

 Pakke 4 Pr. døgn  416  

 Fregatten     

 Pakke 3 Pr. døgn  481  

 Pakke 4 Pr. døgn  565  

 Jernstøberiet     

 Pakke 2 Pr. døgn  261  

 Pakke 3 Pr. døgn  341  

 Pakke 4 Pr. døgn  407  
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Budget 
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 i kr. 

Budget 
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N
o

te
 

Nytoften 

 Pakke 2 Pr. døgn  140  

 Pakke 3 Pr. døgn  160  

 
Pakke 4 Pr. døgn  196  

 Pakke 5 Pr. døgn  277  

 Pakke 6 Pr. døgn  328  

 Paletten     

 Pakke 4 Pr. døgn  210  

 Pakke 5 Pr. døgn  300  

 Pakke 6 Pr. døgn  356  

 Amandahuset     

 Pakke 1 Pr. døgn  43  

 Pakke 2 Pr. døgn  70  

 Pakke 4 Pr. døgn  177  

 Møtrikken     

 Pakke 2 Pr. døgn  91  

 Pakke 3 Pr. døgn  116  

 Pakke 4 Pr. døgn  160  

 Pakke 5 Pr. døgn  260  

Renovation     
  

11) 

Servicevejvisning 

 
 

Etablering af særlig servicevejvisning pr. skilt  2.000 2.000 

 

Skadedyrsbekæmpelse 
 

  
  

 

  Rottebekæmpelse promille af ejendomsværdi    0,039 0,046  

Skatteprocenter/-
promiller  

  
  

 

 
Kommunal personskatteprocent 

 
26,2 26,2  

 Kirkeskatteprocent  0,98 0,98  

 Grundskyldspromille  30,3 30,3  

 
Dækningsafgiftspromille - erhverv 

 
3,4 3,4 

 

 
Dækningsafgiftspromille af grundværdien - 

offentlige ejendomme 
 15 15  

  
Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien - 
offentlige ejendomme 

  8,75 8,75 
 

Sommerhusgrunde 
 

  
  

 

 
Week-End Byen  grund 2.062,59 2.097,38 12) 

 

Week-End Byen - ælder lejeaftaler indgået 

fra/efter 1/1 -2003: 
grund 4.080,84 4.149,66 12) 

  
 

Sydstranden m2 354,30 360,28 12) 

Spildevandsrensning  
   

11) 

Stadepladser 
    

Stadeplads pr. år 1.689 1.718  

Udlån af skolernes 
lokaler inkl. skolehaller  

  
  

 

 
Timeleje pr. time 351,40 357,44 13) 

 
Overnatningsgebyr pr. person pr. nat 29,00 29,50 13) 

 Serviceledertimer pr. time 237,61 241,70 13) 

Udlån – Drigstrup  
Sognegård     

 
Sal og køkken  i 1 dag stk. 1.800 1.800 

 

 
Sal og køkken i 2 dage stk. 2.500 2.500 

 

 
Sal og køkken  weekend (fredag, lørdag, søndag) stk. 3.000 3.000 

 

 
Klasseværelse og køkken i 1 dag stk. 1.500 1.500 

 

 
Klasseværelse og køkken i 2 dage stk. 2.000 2.000 

 

 
Klasseværelse i 1 dag stk. 700 700 
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Lang gang oveni i 1 dag 
Udlevering af nøgle dagen før kl. 17 
Depositum   

Depositum ved ungdomsfester for personer på 25 
år og derunder 
Depositum ved studenterfester, sidste skoledag 

m.m. for personer under 21 år  
 

stk. 
stk. 
stk. 

 
stk. 

 

stk. 
 

300 
500 

1.000 

 
2.000 

 

2.000 
 

300 
500 

1.000 

 
2.000 

 

2.000 
 

 

Udlån – Munkebo 

Forsamlingshus                Leje af Munkebo Forsamlingshus 
 

pr. stk. 3.932 4.000  

Udlån – Martofte 

Sognegård     

 
Børnefødselsdag til og med 14 år – hele huset* stk. 500 500 

 

 
Overnatning fredag til søndag – hele huset* stk. 2.000 2.000 

 

 
Overnatning 1 uge – hele huset* stk. 7.000 7.000 

 

 
Overnatning 1 dag – hele huset* stk. 1.100 1.100 

 

 

Overnatningsgebyr pr. nat 

Aula* 
Bibliotek 
Gymnastiksal 

Køkken* 
Depositum 
*der opkræves for rengøring  

pr. person 

stk. 
stk. 
stk. 

stk. 
stk. 
stk. 

25 

500 
100 
200 

300 
800 

- 

25 

500 
100 
200 

300 
800 
500 

 

Udlån - Kerteminde 
Sport og Fritid  

  
  

 

 
Udlejning af idrætshal pr. time 420 427 

 

 
Udlejning af kondirum pr. time 85 86 

 

 
Udlejning af mellemgang pr. time 140 142 

 

 
Udlejning af lille mødelokale – max. 3 timer pr. arrangement 225 229 

 

 
Udlejning af lille mødelokale – 1 dag 
Udlejning af stort mødelokale – max. 3 timer 

pr. dag 
pr. arrangement 

405 
280 

412 
285  

 

Udlejning af stort mødelokale – 1 dag 

Udlejning konferencelokale - Kerteminde 
Idrætscenter 

pr. dag 

 
pr. arrangement 

504 

 
780 

513 

 
793 

 

 
Udlejning af forhal pr. arrangement 555 565 

 

 
Udlejning af anneks – Munkebo Idrætscenter pr. time 315 320 

 

 
Udlejning af anneks – Kerteminde Idrætscenter pr. time 315 320 

 

 

Udlejning af scene – opstillet 
 

Udlejning af café ved kommercielle 
arrangementer 

pr. m2 
 

pr. time 

212 
 

95 

216 
 

97 
 

 

 

Udlejning af omklædningsrum, bad og toilet 
inkl. rengøring :  opkræves i fm. udefra 
kommende eventarrangementer. 

 
Kerteminde Idrætscenter: 
Omklædning  1 – 24 personer  

Omklædning  2 – 24 personer  
Omklædning  3 – 24 personer  
Omklædning  4 – 24 personer  

Omklædning  5 – 24 personer  
Omklædning  6 – 24 personer 
Omklædning  7/8 – 36 personer 

Omklædning 9/10 – 36 personer  
 
Langeskov Idrætscenter: 

Omklædning  1 – 30 personer  
Omklædning  2 – 30 personer  
Omklædning  3 – 36 personer 

Omklædning  4 – 40 personer  
 
Munkebo Idrætscenter: 

Omklædning  1 -  30 personer 
Omklædning  2 -  30 personer 
Omklædning  3 -  20 personer 

 

 
 
 

 
 

pr. time 

pr. time 
pr. time 
pr. time 

pr. time 
pr. time 
pr. time 

pr. time 
 
 

pr. time 
pr. time 
pr. time 

pr. time 
 
 

pr. time 
pr. time 
pr. time 

 

 
 
 

 
 

288 

288 
288 
288 

288 
288 
432 

432 
 
 

360 
360 
432 

480 
 
 

360 
360 
240 

 

 
 
 

 
 

293 

293 
293 
293 

293 
293 
439 

439 
 
 

366 
366 
439 

488 
 
 

366 
366 
244 
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Omklædning  4 -  20 personer  
 
Overnatningsgebyr pr. person  

(gæster udenfor kommunen) 

pr. time 
 
 

pr. nat 

240 
 
 

29 

244 
 
 

29 

 
Udarbejdelse af pladsfordelingsplan  pr. hal/lokale 1.275 1.297 

 

 
Tilsyn/opsyn/oprydning pr. time 475 483 

 

 

Rengøring 

 
Udlejning af projektor  
Udlejning  af PA-anlæg, 4 højtalere, mixer, 

forstærker, mikrofoner og kabler opsæt. 
Udlejning af PA-anlæg, 6 højtalere, mixer, 
forstærker, mikrofoner og kabler opsæt.  

pr. time 

 
pr. udlejning  

 

pr. gang 
 

pr. gang  

335 

 
52 

 

2.500 
 

3.200 

341 

 
53 

 

2.543 
 

3.255 

 

 
 
Fitness: 

    

 
Unge (15-25 år) pr. tur entre 30 30 

 

 
Unge (15-25 år) 10-turskort entre 180 180 

 

 
Unge (15-25 år) 1 måned entre 180 180 

 

 
Unge (15-25 år) 3 måneder 
Unge (15-25 år) årskort 

entre 
entre 

420 
- 

420 
1.290  

 
Voksen (26år-) pr. tur entre 40 40 

 

 
Voksen (26 år-) 10-turskort entre 250 250 

 

 
Voksen (26 år-) 1 måned entre 250 250 

 

 

Voksen (26 år-) 3 måneder 

Voksen (26 år-) årskort 

entre 

entre 

600 

- 

600 

1.990  

 
Pensionist pr. tur entre 35 35 

 

 
Pensionist 10-turskort entre 200 200 

 

 
Pensionist 1 måned entre 200 200 

 

 

Pensionist 3 måneder 
Pensionist Årskort 
Fitnessinstruktion + træningsprogram 

Fitnessinstruktion + træningsprogram + 
kropsanalyse 
 

entre 
entre 

pr. time 

 
pr. time 

 

475 
- 

149 

 
199 

 

475 
1.490 

149 

 
199 

 

 

 

Kropsanalyser og massage: 

Kropsanalyse u/vejledning  

 

stk. 

 

50 

 

50  

 

Kropsanalyse m/vejledning  
Sportsmassage a 30 min. – 1 gang  

Sportsmassage a 30 min. – 5 gange 
Sportsmassage a 30 min. – 10 gange 
Helsemassage 

stk. 
 

 
 

 

90 
199 

849 
1.599 
299 

90 
199 

849 
1.599 

299 

 

 
 
Svømmehal: 

    

 
Barn (0-14 år) pr. tur entre 23 23 

 

 
Barn 10-turskort entre 175 175 

 

 
Voksne (fra 15 år) pr. tur entre 38 38 

 

 
Voksne 10-turskort entre 340 340 

 

 
Voksne 20-turskort entre 600 600 

 

 
Voksne 30-turskort 
Voksen – årskort 

entre 
pr. år  

800 
2.900 

800 
2.900  

 
Pensionist pr. tur entre 28 28 

 

 
Pensionist 10-turskort entre 250 250 

 

 
Pensionist 20-turskort entre 450 450 

 

 
Pensionist 30-turskort 
Pensionist – årskort 

entre 
pr. år 

600 
2.250 

600 
2.250  

 
Brusebad u/svømning entre 20 20 

 
 Sauna u/svømning entre 20 20  

 
 

Livredder pr. time 419 419 
 

 

Svømmeinstruktør 

Aqua fitness instruktør 

pr. time 

 pr. time 

475 

475 

475 

475  

 
Leje af svømmehal store bassin u/livredder pr. time  1.180 1.180  
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     Takst pr. enhed 

Budget 

 2017 
 i kr. 

Budget 

2018 
 i kr. 

N
o

te
 

Leje af svømmehal store bassin m/1 livredder 
Leje af svømmehal store bassin m/2 livreddere 
Leje af varmtvandsbassin u/livredder  

Leje af varmtvandsbassin m/livredder 

pr. time 
pr. time 
pr. time 

pr. time  

1.598 
2.016 
880 

- 

1.598 
2.016 

880 

1.299 

 

 

 
Udlejning  - badeshorts 

Udlejning  - badedragt 
Udlejning  - håndklæde 
 

Kombinationskort Svømmehal-Fitness: 

pr. gang 

pr. gang 
pr. gang 

15 

15 
10 

15 

15 
10 

 

 
Unge (15-25 år )1 måned entre 280 280 

 

 
Unge (15-25 år) 3  måneder entre 560 560 

 

 
Voksne (26 år-) 1 måned entre 400 400 

 

 
Voksne (26 år-) 3 måneder entre 820 820 

 

 
Pensionist 1 måned entre 325 325 

 

 
Pensionist 3 måneder entre 650 650 

 
Udlån – Munkebo 
Speedway 

 

  
Udlejning af faciliteter i fm. stævner/løb – 

kommercielle arrangementer 

  

pr. time 

 

1.000 

 

1.000 

 

Udlån – øvrige arealer 

 

 

Arealleje – kolonihaver (dog min. 300 kr./år) 

 

pr. m2  

 

1,40 

 

1,42 

 

 Arealleje – fiskeskure m.v. pr. m2 51 52  

Vandforsyning     
  

11) 

Varmeforsyning     
  

11) 

      

 
Noter: 

1) Fastsat i Lov om det Centrale Personregister,  §3 stk. 4 af 31. maj 2000. 

   
 

    2) Jf. §14 i Boligministeriets Bekendtgørelse nr. 509, af 28. juni 1991 kan kommunen opkræve gebyr på 70,00 

 
 

    3) Takst revideres jf. Satsreguleringsprocent -  udmeldes fra ministeriet november 2017. 

  
 

    
4) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks oktober-pristallet). 

   
 

    5)  Taksten er for 2018  beregnet efter 11 mdr´s betaling -  juli måned er betalingsfri.  

  
 

    6) Taksterne er reguleret jf. max. takst - Bibliotekslovens § 21. 

   
 

    7) Pr. 1. januar 2011 er der tillagt moms på byggegrunde. 

   
 

    
8) Taksterne er reguleret jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks januar-pristallet). 

   
9) 

 

Ved ny lov over loft for egen betaling for madservice, bliver takster fremover satsreguleret fra Staten en gang om året. 
Vejledning opdateret senest  30.12. 2016 (takstsatser pr. 1. januar 2016)  

 
  

   10) Taksterne i budget 2017 er for sæsonen 2017/2018 og i budget 2018 for sæsonen 2018/2019. 

  
 

    
11) Takster for forsyning udmeldes af Kerteminde Forsyning A/S. 

   
12) Taksten reguleres  jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks juli-pristallet). 

   
 

    

13) 

Taksten er prisreguleret med art 7.9 (KL´s p/l skøn juni 2017) 

Låner/lejer opkræves den ekstra rengøringsudgift afledt af brugen, afhængig af 
arrangementets art og brug.  
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14) Taksterne reguleres jf. Danmarks Statistik (indeks jordarbejder 2. kvt.) 

   
 

    15) Taksten reguleres pr. 1. januar jf. pasbekendtgørelse om indførelse af fingeraftryk. 

       

16) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (forbrugerpris indeks november) 

 
 
 

  17) Taksten beregnes i januar  på baggrund af gennemsnit af  lønninger året før.     
 

18) 
 
Fastsættes jf. færdselslovens §124.    

     
 

19) 
 
Fastsat i Lov om udstedelse af Legitimationskort nr. 236.    

     

20) Takster er beregnet efter ny takstmodel med differentierede takster.    

     

21) Fra 2018 skal afgiften tillægges evt. strømforbrug afregnes pr. kWh.  

        

 

 
Alle momsrelevante takster er inkl. moms. 
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Pris- og lønskøn 2017/2018-2021  pr. juni  2017 
Der er anvendt følgende pris og lønskøn ved driftsudgifterne. 

  Forventede prisstigninger i pct. pr. år 

   

  

  
      

  

  

 

 ÅR-2/ÅR-1  ÅR-1/ÅR 0  ÅR 0/ÅR 1  ÅR 1/ÅR 2  ÅR 2/ÅR 3  ÅR 3/ÅR 4 

  
      

  

             2015/2016* 2016/2017* 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

               
     

  

  1 1,74**  1,95  1,52  2,60 2,60  2,60  

  2 -1,39 1,45  1,19  1,19  1,19  1,19  

    2.2 0,52  1,36  0,92  1,19  1,19  1,19  

    2.3 -3,48  4,00  2,13  1,19  1,19  1,19  

    2.6 1,09  3,00  4,00  1,19  1,19  1,19  

    2.7 -0,48  1,68  2,38  1,19  1,19  1,19  

    2.9 -1,16  0,45  0,80  1,19  1,19  1,19  

  4 1,47  1,34  1,90  2,14  2,14  2,14  

    4.0 1,61  0,96  2,40  2,40  2,40  2,40  

    4.5 1,62  1,69  2,38  2,38  2,38  2,38  

    4.6 1,50  1,72  1,41  1,52  1,52  1,52  

    4.7 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46 2,46  

    4.8** 1,10  1,54  1,62  2,32  2,32  2,32  

    4.9 1,61 0,96  2,40  2,40 2,40  2,40  

  5 1,13  1,74  1,43  1,54  1,54  1,54  

    5.1 1,76  1,95  1,52  2,60  2,60  2,60  

    5.2 1,14  1,65  1,30  1,30  1,30  1,30  

    5.9 0,17  3,39  2,80  2,80  2,80  2,80  

  6 - - - - - - 

  7 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46  2,46  

    7.1 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46  2,46 

    7.2 1,50  1,72  1,72 2,46  2,46  2,46  

    7.6 1,50 1,72  1,72  2,46  2,46  2,46  

    7.7 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46  2,46  

    7.8 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46  2,46  

    7.9 1,50  1,72  1,72  2,46  2,46  2,46  

  8 1,14  1,65  1,34  1,34  1,34  1,34  

  9 1,20  1,31  2,00  2,18  2,18  2,18  

    9.1 1,76  1,95  1,52  2,60  2,60  2,60  

    9.2 -0,78  0,70  0,91  1,19  1,19  1,19  

    9.4 1,47  1,34  1,90  2,14  2,14  2,14  

    9.7 0,94  1,21  2,16  2,16  2,16  2,16  

 

** Hovedart 1 Løn er eksklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområder i 2016. 
 
**Skønnet for 4.8 er en sammenvejning af det samlede kommunale pl-skøn 

og det regionale PL-skøn for sundhedsområdet ekskl. medicin. 
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Den kommunale pris- og lønudvikling, 2016–2021 pr. juni 2017. 
 

  

Vægt 
ifølge 

regnskab 

2016 drift 
(pct.) 2015/2016 2016/2017 20172018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,4% 1,76* 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60 

Brændsel (art 2.3) 1,5% -3,48 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19 

Øvrige varer og 

anskaffelser 
(art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,0% -0,78 0,70 0,91 1,19 1,19 1,19 

Entreprenør- og 

håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,62 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38 

Øvrige tjenesteydelser 

 (art 4.0 og 4.9) 21,4% 1,61 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40 

Tilskud til kollektiv trafik                             

(konto 2.32.31 grp. 001) 1,1% 0,17 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80 

Priser i alt 31,6% 0,94 1,21 2,16 2,16 2,16 2,16 

Løn og priser i alt,  
nye skøn  100,0% 1,5 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5 

Løn og priser i alt  
Gamle skøn G.1-1 i 
BV2018   1,4 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

* Inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet i 2016. 

      Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2017,, overenskomsterne samt KL’s egne beregninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


