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1 (Åben) Halvårsregnskab for 2016 – Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01475

Sagsbehandler: Gitte Nielsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune skal ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen udarbejde et halvårsregnskab.

Lov om kommunernes styrelse fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af 
Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende regnskabet. Heraf fremgår det også at 
halvårsregnskabet skal behandles og aflægges af Byrådet forinden 1. behandlingen af 
budget 2017 – 2020.

Halvårsregnskabet skal ifølge bekendtgørelsen ”Budget- og regnskabssystem for 
Kommuner” indeholde andre oversigter end de oversigter som Frederikshavn Kommune 
anvender i sine budgetopfølgninger. Det gælder både opgørelsestidspunktet, der med 30. 
juni ikke følger tidspunktet for kommunens budgetopfølgninger, og det gælder 
sammenligningen af det forventede regnskab på hovedkontoniveau og sammenligningen 
med det oprindelige budget.

Halvårsregnskabet, udarbejdet i den obligatoriske form, er derfor vanskeligt at 
sammenligne med Frederikshavn Kommunes økonomirapporteringsprodukter og 
præsentationen bliver svær tilgængelig på grund af de obligatoriske krav. Men det kan 
oplyses at halvårsregnskabets samlede resultater for drift og anlæg tager udgangspunkt i 
budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 om at det samlede budget forventes at blive 
overholdt.

Halvårsregnskabet i den obligatoriske form er vedhæftet sagen som bilag. Derudover er 
der vedhæftet et bilag, der i kort og overskuelig form opsummerer halvårsregnskabets 
konklusioner.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at halvårsregnskabet for 
2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 07-09-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag
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 Opsummering af halvårsregnskabet for 2016 (1402490 - EMN-2016-
01475)

 Halvårsregnskab obligatorisk 2016 (1402489 - EMN-2016-01475)
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2 (Åben) 1. behandling af budget 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag for 2017 – 2020 for Frederikshavn Kommune til 1. 

behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens 

budgetoplæg, og de beslutninger der blev truffet på Økonomiudvalgets møde den 19. 

august 2016 og fremlagt for byrådet på budgetdebatmødet den 31. august 2016.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold til 

tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende 

materiale:

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune

 Hovedoversigt til budget

 Sammendrag af budget

 Tværgående artsoversigt

 Tilskudsoversigten

 Takstoversigten

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet

Som bilag til sagen tilknyttes ”budgetforslag til 1. behandling”, hvoraf den samlede 

virkning af ovennævnte ændringer fremgår.

Siden budgetoplægget blev forelagt på byrådets budgetdebatmøde d. 31. august 2016,

er der indarbejdet nedenstående forhold, som har indvirkning på budgettet. I 

budgetforslaget er en samlet oversigt over de beløbsmæssige ændringer samt påvirkning 

af kassebeholdningen.
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a.     Lånepuljer, renter og afdrag

Der var i budgetoplægget indregnet en forventet låneadgang fra låneansøgninger på 13,0 

mio. kr. på anlæg. Der er kommet svar på kommunens låneansøgninger. Der er givet 

låneadgang til 2,925 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Dette betyder 

at der i budgetforslagets lånefinansiering til anlæg er reduceret med 10,075 mio. kr.

Den indregnede korrektion på lånene har også virkning på renter og afdrag, hvilket 

betyder at udgifterne nu er reduceret i 2017 med 0,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i hvert af de 

efterfølgende år. 

  

b.    Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er kommet svar på ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der 

var i budgetoplægget ikke indregnet et tilskud. Frederikshavn Kommune er blevet tildelt 

15,0 mio. kr. Tilskuddet er indregnet i budgetforslaget.

   

På baggrund af konsekvenserne af det modtagne lånetilsagn, vil Direktionen, til 

Økonomiudvalgsmødet, komme med et oplæg til hvorledes anlægsmålsætningen kan 

overholdes. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at:

 Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og godkendelse i 

byrådet

 Tirsdag den 27. september 2016 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2017 – 2020

 Økonomiudvalget behandler direktionens oplæg til overholdelse af 

anlægsmålsætningen

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 07-09-2016
Økonomiudvalget tiltræder indstillingens punkt 1 og 2. 

ØU godkender direktionens forslag til at imødegå det mindre lånetilsagn på 10 mio. kr.

Puljen til reservering af serviceramme nedsættes fra 25 mio.kr. til 19 mio.kr.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og budgetforslaget videresendes til byrådets 
2.behandling.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag

 BOG til 1. behandling - IPAD (1405736 - EMN-2015-50149)
 Skrivelse fra Ældrerådet til Byrådet (1405913 - EMN-2015-50149)
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 Direktionens forslag til overholdelse af anlægsmålsætningen i budget 
2017 (1408325 - EMN-2015-50149)
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