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Budgetforslag til 1. behandling: Budgetprocessen

Optakt til budgetprocessen – et kort indblik
• Den oprindelige tidsplan blev ændret som en følge af Corona-situationen, hvor hjemsendelse af 

medarbejdere og aflysning af politiske møder vanskeliggjorde opstarten på budgetlægningen.

• Derudover gav regnskab 2019 samt den første budgetopfølgning for 2020 et helt andet, og ikke så godt 
et afsæt for budgetarbejdet end det, der oprindeligt var forudsat.

• Konsekvenserne for processen var, at processen blev komprimeret og væsentligst gennemført i Byrådet 
med begrænset involvering af den decentrale Forvaltning og politiske udvalg.

• Men når det er sagt – så står vi med et ganske godt, stabilt og holdbart budget, som vi nu vil kigge 
nærmere på.



Budgetforslag til 1. behandling: Budgetprocessen

Tidsplan for budgetprocessen – kronologisk
• 4. juni seminar for Byrådet med fokus på udviklingstendenser, udligningsreform 

og Fanø Kommunes Økonomiske politik 
• 2. juli fik vi resultatet af tilskud og udligning for 2021 incl. effekt af 

udligningsreformen 

• 13. august budgetseminar for Byrådet med fokus på Forvaltningens oplæg til 
budget i balance

• 24. august politiske forhandlinger i Byrådet
• 27. august budgetseminar for Byrådet med fokus på budgettet til 1. behandling

• 14. september 1. behandling af budgettet i Byrådet
• 15. september borgermøde
• 22. september høringsfrist til kl 12.00
• 8. oktober 2. behandling af budgettet i Byrådet



Budgetforslag til 1. behandling: Forudsætninger 

Forudsætninger for budgetarbejdet

• Et udfordrende regnskabsmæssigt resultat for 2019 og en udfordrende prognose for 
regnskab 2020 første tidligt på året 2020 til iværksættelse af en økonomisk 
genopretningsplan

• Kommuneaftalen 2021 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er god for 
Fanø Kommune, og den er medvirkende til, at vi kan opretholde serviceniveauet

• Udligningsreformen betyder et tab for Fanø på 3,5 mio. kr. samt tab på overgangsordning 
på 1,4 mio. kr.

• Rum til at fastholde det nuværende serviceniveau i 2021



Budgetforslag til 1. behandling: Fokus i budgettet

Fire temaer i fokus

• Genopretning af stabil økonomi

• Det gode børne- og familieliv

• Ældreområdet

• Grøn omstilling og klimasikring



Budgetforslag til 1. behandling: Fokus i budgettet

Tema 1: Genopretning af stabil økonomi

• Genopretning af økonomien med øje for Byrådets økonomiske politik

• Overensstemmelse mellem serviceniveau og budget

• Forsigtig vurdering af indtægtsgrundlag de kommende år

• Stærk og stabil økonomistyring – afskrivning af merforbrug

• Fortsat arbejde med at effektiviserer opgaveløsningen

• Fokus på rekruttering og fastholdelse

• Skattestigning som følge af udligningsreform



Budgetforslag til 1. behandling: Fokus i budgettet

Tema 2: Det gode børne- og familieliv

• Fælles vision for det gode børne- og familieliv

• Inddragende proces i første halvdel af 2021

• Takster i bero mens processen pågår



Budgetforslag til 1. behandling: Fokus i budgettet

Tema 3: Et værdigt ældreliv med demografisk udvikling

• Nuværende serviceniveau fastholdes i 2021

• Inddragende proces i første halvår af 2021

• Demografipulje og fokus på opgaveløsningen i overslagsårene



Budgetforslag til 1. behandling: Fokus i budgettet

Tema 4: Grøn omstilling og klimasikring

• Særlig prioritering af forberedelse og opsparing til diger

• Implementering af bæredygtighedsplan

• Konkrete indsatser der understøtter bæredygtig turisme og sikrer naturen
• Implementering af Potentialeplanen
• Fortsættelse af ‘sommerbussen’
• Naturplan



Budgetforslag til 1. behandling

Hvad betyder det konkret i budgettet?

• Der er tilført driftsbudgettet 9,8 mio. kr. i 2021 alene for at opretholde det 
nuværende serviceniveau.
• Økonomi- og planudvalget har fået tilført netto 2,3 mio. kr. 
• Erhvervs-, natur og teknikudvalget har fået tilført 0,4 mio. kr.
• Børne- og kulturudvalget har fået tilført 0,4 mio. kr.
• Social- og sundhedsudvalget har fået tilført 6,7 mio. kr.

• Der udover er der netto tilført 1,1 mio. kr. i 2021 til nye aktiviteter
• Økonomi- og planudvalget har fået tilført netto 0,2 mio. kr. 
• Erhvervs-, natur og teknikudvalget har fået tilført 0,3 mio. kr.
• Børne- og kulturudvalget har fået tilført 0,6 mio. kr.
• Social- og sundhedsudvalget har ikke fået tilført midler til nye aktiviteter i 2021.



Budgetforslag til 1. behandling – Nye aktiviteter på ØPU

Nye aktiviteter på i alt 1,1 mio. kr., heraf får Økonomi- og planudvalget netto 0,2 mio. kr. i 2021.

Oversigt i tusind kroner:
Drift: 2021 2022 2023 2024

Økonomi- og Planudvalget 200 -600 -1.200 -1.450

Ikke udmøntet besparelse på det 

administrative område -550 -550 -550 -550

Nedsættelse af budgettet til vielser -150 -150 -150 -150

Indtægter fra ibrugtagningstilladelser, 

byggeri -150 -150 -150 -150

Mindre udgift til kommunikations- og 

udviklingsmedarbejder -100 -100 -100 -100

Kommunikations- og 

udviklingsmedarbejder 500 500 500 500

Pulje til rekruttering og fastholdelse af 

personale 200 200

Implementering af Bæredygtigsplanen 200 150

Udarbejdelse af Klima- og 

risikostyringsplan 500

Tværgående effektiviseringspulje -250 -500 -750 -1.000



Budgetforslag til 1. behandling – Nye aktiviteter på ENT

Nye aktiviteter på i alt 1,1 mio. kr. , heraf får 
Erhvervs-, natur og teknikudvalget 0,3 mio. kr. i 2021

Oversigt i tusind kroner:Drift: 2021 2022 2023 2024

Erhvervs-, natur - og teknikudvalget 310 150 150 150

Afsat til turistbussen i sommerhalvåret 150 150 150 150

Færdiggørelse af aktiviteter i 

Naturplejeplanen 160



Budgetforslag til 1. behandling – Nye aktiviteter på Børn & Kultur

Nye aktiviteter på i alt 1,1 mio. kr. Heraf har
Børne- og kulturudvalget fået tilført 0,6 mio. kr.

Oversigt i tusind kroner:

Drift: 2021 2022 2023 2024

Børne- og kulturudvalget 600 600 600 600

Nedsættelse af takster på 

dagpasningsområdet. 600 600 600 600



Budgetforslag til 1. behandling – Nye aktiviteter på Social & Sundhed

Nye aktiviteter på i alt 1,1 mio. kr. , heraf får Social- og sundhedsudvalget 
ikke tilført midler til nye aktiviteter i 2021

I årene 2022 – 2024 er der indarbejdet en demografipulje, der i 2022 er på 1 
mio. kr. og stiger med 1 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. i 2024. 

Heraf skal udvalget selv finansiere 50% ved ændret opgaveløsning på 
ældreområdet.

Oversigt i tusind kroner:

Drift: 2021 2022 2023 2024

Social- og sundhedsudvalget 500 1.000 1.500

Demografipulje ældreområdet 1.000 2.000 3.000

Opgaveløsning ældreområdet -500 -1.000 -1.500



Budgetforslag til 1. behandling - Skattestigning

Konsekvenser af skattestigning for budgettet 
• Udligningsreformen har en negativ konsekvens for Fanø Kommune på godt 3,5 mio. kr., 

når den er fuldt indfaset og hertil udløb af overgangsordninger på 1,4 mio. kr. i alt 4,9 mio. 
kr. årligt i mindre tilskud/udligning. Dette er den direkte årsag til, at Byrådet i budgettet til 
1. behandling har indarbejdet en skattestigning på 0,70% svarende til 4,4 mio. kr.

• Skattestigningen skal understøtte genopretning af likviditeten, neutralisere tab på 
udligningsreformen samt styrke anlægsmidler til sikring af digerne

Oversigt i tusind kroner:

Skattestigningen anvendes i forslaget til: 2021 2022 2023 2024
Styrke kommunens likviditet 2.183 1.343 515 -325

Betaling af tabet i udligningsreformen 804 1.644 2.472 3.312

Digerne på Fanø skal styrkes 1.368 1.368 1.368 1.368

I alt 4.355 4.355 4.355 4.355



Budgetforslag til 1. behandling - Skattestigning

Foreløbig tilbagemelding fra Social & Indenrigsministeriet 

• Budgetteret som følge af direkte tab på udligning: 3 mio. kr.
• Foreløbig tildeling: 804 t. kr.

• Søgt af ‘restramme’: 1.368 t. kr. 
• Foreløbig tildeling af restrammen: 1 mio. kr.

Skattestigningen anvendes i forslaget til: 2021 2022 2023 2024
Styrke kommunens likviditet 2.183 1.343 515 -325

Betaling af tabet i udligningsreformen 804 1.644 2.472 3.312

Digerne på Fanø skal styrkes 1.368 1.368 1.368 1.368

I alt 4.355 4.355 4.355 4.355

OBS. Runde to!



Budgetforslag til 1. behandling - Anlæg

Anlæg i budgettet 
• I budgettet er der i alle år indarbejdet et anlægsniveau på 3.991 t.kr.

• Heraf finansieres 1.368 t.kr. med en forhøjelsen af skatten som yderligere anlægsmidler til 
styrkelse af digerne. Samlet budget til digerne er dermed på 1.928 t.kr. pr. år

• Derudover er der fra tidligere videreført anlægsmidler til Potentialeplanen med 406 t.kr. 
årligt samt generel Ø-forskønnelse med 1.657 t.kr. årligt.

Oversigt i tusind kroner:
2021 2022 2023 2024

Anlæg, det skattefinansierede område:

Potentiale plan 406 406 406 406

Digepuljen 560 560 560 560

Øget Digepulje (forudsætning for forhøjelse af skatten) 1.368 1.368 1.368 1.368

Ø-forskønnelse 1.657 1.657 1.657 1.657

Anlæg i alt, skattefinansieret område 3.991 3.991 3.991 3.991



Budgetforslag til 1. behandling - renovation

Renovation (hvile i sig selv område)

• I budgettet er der indarbejdet et anlægsniveau på 1.850 t.kr., der skal 
anvendes til super miljøstation med 1.150 t.kr. og sortering af pap og 
tekstiler med 700 t.kr.

• På driftssiden er der indarbejdet en mindre prisstigning, der over de 
kommende 8 år skal anvendes til afvikling af tidligere års underskud og 
kommende investeringer. Prisstigningen er på ca. 200 kr. årligt pr ejendom



Budgetforslag til 1. behandling

Skatteprocent og optagelse af lån

• Skatteprocenten er indarbejdet med en stigning på 0,70% fra og med 
2021

• Optagelse af lån er i 2021 indarbejdet med 8,7 mio. kr. som svarer til årets 
indefrosne ejendomsskatter



Budgetforslag til 1. behandling - Budgetoverholdelse

Motivation og ansvar for budgetoverholdelse

• Budget 2021 indeholder de økonomiske midler, der skal afsættes for at 
fortsætte det nuværende serviceniveau.

• Det understreges, at budgettet for 2021 skal overholdes, og at de allerede 
vedtagne økonomiske retningslinjer skal følges.

• Ovenstående understøttes med afskrivning af de oparbejdede underskud
ved udgangen af 2020 for henholdsvis Økonomi- og planudvalget og 
Social- og sundhedsudvalget. 



Budgetforslag til 1. behandling – økonomisk politik

Økonomiske målsætninger – ordinært driftsresultat på 7 mio. kr.

2021 2022 2023 2024

Driftsudgifter

Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 8.251 8.091 8.091 8.091

Konto 2. Transport og infrastruktur 6.654 6.444 6.444 6.444

Konto 3. Undervisning og kultur 38.570 38.570 38.570 38.570

Konto 4. Sundhedsområdet 27.678 27.678 27.678 27.678

Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 112.825 112.975 113.475 113.975

Konto 6. Fællesudgifter og administration 42.034 41.234 40.634 40.384

Renter 129 129 129 129

P/L-stigninger vedr. konto 0-6 4.911 9.931 15.061

Skattefinansierede nettoudgifter 236.141 240.032 244.952 250.332

Finansiering:

Tilskud og udligning -22.281 -20.606 -18.867 -17.419

Skatter -224.458 -230.454 -236.135 -242.123

Finansiering i alt -246.739 -251.060 -255.002 -259.542

Netto ordinært driftsbudget -10.598 -11.028 -10.050 -9.210

Målsætning ordinær drift -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

Budgetforslag til 1. behandling i Byrådet



Budgetforslag til 1. behandling – økonomisk politik

Økonomiske målsætninger – midler til anlæg 8 mio. kr. over 4 år.

2021 2022 2023 2024

Netto ordinært driftsbudget -10.598 -11.028 -10.050 -9.210

Målsætning ordinær drift -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

Afdrag på lån 3.615 3.615 3.615 3.615

Økonomisk spillerum før anlæg -6.405 -5.315 -4.237 -3.147

Anlæg, det skattefinansierede område:

Potentiale plan 406 406 406 406

Digepuljen 560 560 560 560

Øget Digepulje (forudsætning for forhøjelse af skatten) 1.368 1.368 1.368 1.368

Ø-forskønnelse 1.657 1.657 1.657 1.657

Anlæg i alt, skattefinansieret område 3.991 3.991 3.991 3.991

Målsætning anlæg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



Budgetforslag til 1. behandling – økonomisk politik

Økonomiske målsætninger – likviditet på 6-7% af omsætningen.
• Som det fremgår forventes målsætningen opfyldt i år 2023

2021 2022 2023 2024

Forventet gennemsnitlig likviditet 360 dages 

gennemsnit 11.842 15.214 17.608 19.162

Målsætning gennemsnitlig likviditet (6-7% af 

omsætningen) 15.349 15.602 15.922 16.272



Budgetforslag til 1. behandling: Processen

Den videre proces

• Vi afventer endelig afklaring fra Social- og Indenrigsministeriet på 
ansøgning om forhøjelse af skatten, idet der jf.  ministeriet kommer en 
runde 2.

• Høringsfase med mulighed for ændringsforslag til og med 22. september 
kl 12.00

• 2. behandling i Økonomi- og planudvalget den 5. oktober 

• 2. behandling i Byrådet den 8. oktober.


