Bilag 2
Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018 – Teknik- og
Ejendomsudvalget
Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og
Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist
omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af
Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.
Kommunens budget er overordnet delt i flere bevillingskategorier, herunder Drift og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf.
beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.
Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af
ældre og handicappede og folkeskoler.
Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner,
arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.
Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede
ledige.
Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.
På Teknik- og Ejendomsudvalgets område indstillinger Direktionen overførsler for i alt 0,97 mio.
kr. Overførslen er fordelt med 0,79 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,18 mio. kr. på
driftsområdet indkomstoverførsler. Derudover en tillægsbevilling på i alt 1,77 mio. kr. på det
skattefinansierede område.
Regler for overførsler
Jf. de Økonomiske Styringsprincippers bilag 2 har Køge Kommune tre regelsæt for overførsler på
driftsområdet for hhv. rammestyrede områder, institutioner med regionsaftale og ikke rammestyrede
områder.
Rammestyrede områder
Rammestyrede områder omfatter institutioner, der har adgang til at udjævne forbruget på nogle
typer udgifter mellem årene. Det gælder primært løn- og aktivitetsudgifter i bl.a. skoler,
daginstitutioner, plejehjem og administrationen.
For rammestyrede områder er der automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3 % af det
korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der mulighed for
at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af
merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal
forklares skriftligt.
Institutioner med regionsaftale
Institutioner med regionsaftale omfatter bl.a. institutioner på det specialiserede område, hvor der er
en driftsaftale med Region Sjælland. Denne kategori ligner det rammestyrede område, men i aftalen
med regionen er der aftalt særlige procentsatser for overførsler.

For institutioner med regionsaftale er der automatisk overførsel af mer- og mindreforbrug på op til
5% af det korrigerede bruttobudget. Er der mer- eller mindreforbrug på over 5% af bruttobudgettet
overføres beløbet og skal indregnes i taksten senest 2 år efter.
Ikke rammestyrede områder
Ikke rammestyrede områder omfatter de resterende områder i kommunen, altså dem der ikke er
rammestyret eller institutioner med regionsaftale. De ikke rammestyrede områder omfatter bl.a.
vintervedligehold og indkomstoverførslerne.
På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist
er besluttet. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang.
Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder:
1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller
aftalebestemt, som skal overholdes.
2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål.
3. Områder der er underlagt Lov om almene boliger eller Lejeloven.
4. Tilskud til busdrift.
5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.
Særligt for vintervedligehold og salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme
gælder, at mer- og mindreforbrug ikke overføres til næste regnskabsår.
Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler, hvoraf Teknik- og
Ejendomsudvalgets overførsler fremgår af side 1. I bilaget er områder med grøn farve
rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gul farve er institutioner med regionsaftale.
Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på
serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for
40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.

