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Økonomisk Decentralisering (ØD) 

Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget 
og vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen, i overensstemmelse med 
styringsreglerne for Økonomisk Decentralisering, som kan findes i principper for økonomistyring.  

Områder indenfor det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er 
udskilt til særskilte profitcentre i OPUS (kommunens økonomisystem).  

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutio-
nens/rådhusets ØD-ramme. Almindelig drift og Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det bety-
der, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens mid-
ler. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte bud-
getår og dermed også mellem årene. 

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af indeværende års korrigerede driftsbudgetramme på den enkel-
te institution/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt overstiger 3 % tilfalder resten af overskuddet 
kommunens kassebeholdning.  

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelingens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan 
med henblik på at skabe balance eller overskud inden udgangen af det følgende regnskabsår. 

 

Bevillingsniveau 

Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en net-
tobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder. 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitio-
ner, der er vedtaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
visse udgifter til ældreboliger samt refusion vedr. det specialiserede socialområde er udtaget af service-
rammen. Derfor er der en opdeling af serviceudgifter i 2 typer – serviceudgifter indenfor rammen og ser-
viceudgifter udenfor rammen. 

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er lige-
ledes lagt på udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. 

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på det pågældende udvalg, Økonomi- teknik – og 
miljø. Der er dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.  

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det sam-
lede forbrug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øge-
de udgifter ved øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godken-
delse. 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet 
til at sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte bud-
get, dog under iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD). 
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Nedenfor er angivet de bevillinger, der indgår i budget 2018 og budgetoverslagsårene. 

Mio. kr.  2018 2019 2020 2021 

(faste priser - undtaget finansiering der er løbende priser) 
 

   

1. Drift og refusion 1.219,1 1.239,1 1.245,5 1.254,7 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 220,2 223,8 219,4 220,9 

Serviceudgifter – ramme 220,0 220,1 219,0 220,5 

Serviceudgifter – udenfor ramme 0 0 0 0 

Overførselsudgifter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Brugerfinansierede områder 0,4 3,8 0,5 0,5 

Familie- og uddannelsesudvalget 379,0 381,9 383,2 382,6 

Serviceudgifter – ramme 377,2 380,2 381,5 381,0 

Serviceudgifter – udenfor ramme -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Overførselsudgifter 3,8 3,8 3,8 3,8 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 619,9 633,4 642,9 651,1 

Serviceudgifter – ramme 327,3 336,2 342,8 349,7 

Serviceudgifter – udenfor ramme 71,9 75,5 77,5 78,6 

Overførselsudgifter 220,8 221,7 222,6 222,7 

2. Anlæg 93,4 67,6 40,4 3,6 

ØU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 10,6 23,1 18,1 -4,9 

FU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 35,9 40,6 4,3 7,1 

SU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 62,0 6,7 21,5 0,6 

ØU – Skattefinansierede anlæg - udstykninger -15,0 -2,8 -3,5 0,7 

3. Finansiering (ØU) -1.312,6 -1.337,3 -1.347,0 -1.348,9 

Finansiering, skatter -1.300,1 -1.283,5 -1.324,7 -1.441,5 

Finansiering, tilskud og udligning 46,8 -8,9 -19,7 69,9 

Finansiering, renter -0,1 -0,1 0,2 0,6 

Finansiering, afdrag på lån 16,5 17,0 17,5 18,0 

Finansiering, øvrige finansforskydninger 37,1 5,5 6,5 7,2 

Finansiering, lånoptagelse -78,4 -7,0 -7,0 -7,0 

Finansiering, likvide aktiver -34,3 -60,3 -19,6 3,9 

 


