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Formål med den Økonomiske politik 
 

Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune fastlægger de overordnede rammer og 

principperne for budgetlægningen. Den Økonomisk politik skal forstås i sammenhæng med 

budgetprocessen og ”Principper for økonomistyring”. Budgetprocessen fastsætter tidsplan og 

rammer for budgetlægningen, hvor Den Økonomiske politik definerer de overordnede rammer 

og strategi for budgetprocessen. 

 

Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Økonomi og 

Ejendomme og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 

 

 
Økonomiske målsætninger og principper  
 

Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune er opbygget omkring en række målsætninger, 

der bygger på 8 principper for økonomisk styring.  

 

Målsætninger: 

 

1. I budgettet der er set over en 4-årig periode skal der være balance mellem indtægter og 

udgifter. 

2. Der skal årligt tilvejebringes et råderum, via effektiviseringer, omlægninger og 

besparelser, andelen fastsættes med budgetlægningen.  

3. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 200 mio. kr.  

4. Skatten skal holdes så lav som mulig under hensyntagen til kommunen som attraktiv 

bosætnings- og erhvervskommune. 

5. Der optages kun nødvendige lån og årligt afdrages der mere end der optages.  

6. Gæld pr. indbygger nedbringes.  

7. Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 

8. Brutto anlægsniveauet holdes på Helsingør Kommunes bloktilskudsandel af 

anlægsrammen i økonomiaftalen. 

9. Servicedriftsrammen og anlægsrammen skal overholdes i budget og regnskab. 

10. Helsingør Kommune efterlever økonomiaftale og borgmesteraftale. 
 

Ovenstående målsætninger bygger på en række principper, der er vist i nedenstående skema, 

med underliggende krav og retningslinjer til opfyldelse af principperne. De underliggende krav 

og retningslinjer er efterfølgende uddybet i notatet. 
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Økonomiske principper  
1. Princip for økonomisk balance 

 Balance mellem indtægter og samtlige 

udgifter i det 4-årige budget  

 Den gennemsnitlige kassebeholdning 

holdes omkring 200 mio. kr. og må 

ikke afvige med mere end 50 mio. kr.  

 

2. Princip for tillægsbevillinger og 

overførsler 

 Retningslinjer for tillægsbevillinger 

 Retningslinjer for overførsler 

 Retningslinjer for Lov- og 

cirkulæreprogrammet 

 Godkendelse af eksterne puljer, tilskud 

og lignende 

 

 

3. Princip for anlæg 

 Niveau for anlægsudgifter 

 Retningslinjer for tillægsbevillinger til 

anlægsprojekter 

 Periodisering af anlægsbudgetterne 

4. Princip for servicedriftsrammen 

 Der budgetteres indenfor Indenrigs- 

og Boligministeriets servicedrifts-

ramme 

 Der budgetteres med en 

servicedriftspulje til opfyldelse af 

servicedriftsrammen 

 Servicedriftsudgifterne er rammestyret  

 Overførselsudgifterne og den 

aktivitetsbestemte medfinansiering er 

ikke-rammestyret 

 

5. Princip for efterlevelse af aftalen om 

kommunernes økonomi mellem 

regeringen og KL 

 Overholdelse af Borgmesteraftalen 

vedr. servicedrift, anlæg og 

skatteniveau 

6. Princip for låntagning, gæld og 

finansiering  

 Der optages kun nødvendige lån 

 Min. 25 pct. af samlet langfristet gæld 

skal være fastforrentet 

 Der afdrages mere årligt end der 

optages 

 Der kan opkræves garantiprovision 

ved garantistillelse  

 

7. Princip for råderum 

 Tilvejebringelse af råderum i budgettet 

findes via effektiviseringer, 

omlægninger og besparelser.  

 Der udarbejdes et råderumskatalog 

bestående af ikke lovbundne og 

lovbundne opgaver der kan skaleres, 

samt effektiviseringer og 

omlægninger. 

 Hvis der med økonomiaftalen besluttes 

et fælleskommunalt 

effektiviseringskrav tilvejebringes 

dette.  

 

8. Princip for skat 

 Skatten skal holdes så lav som muligt 

for at styrke kommunens 

konkurrenceevne i forhold til de 

omkringliggende kommuner for at 

opfylde bosætningsmålet i visionen 

 

 

1. Princip for økonomisk balance 

 

I Budgetloven og i ”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen” er der 

krav om balance i kommunernes budget. Kravet er todelt, således at der årligt altid skal være 

fuld finansiering af kommunens udgifter. Denne finansiering kan dog ske ved hjælp af et træk 
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på kassebeholdningen. Desuden skal der altid være overskud på den løbende drift således at 

de årlige indtægter fra skat og tilskud og udligning altid overstiger de årlige driftsudgifter. 

Helsingør Kommune vil altid overholde dette og ønsker at udbygge dette krav. Derfor opstilles 

der nedenstående to mål: 

 

Budgetbalance 

Der stilles krav om at der set over en 4-årig periode, skal være balance mellem indtægter og 

udgifter, således at det samlede kassepåvirkning i denne periode er positiv. Der kan dog i det 

enkelte år budgetteres med et kassetræk.  

 

Kassebeholdningen 

Over den fireårige budgetperiode, skal den gennemsnitlige likviditet målt over 365 dage 

udgøre 200 mio. kr. Det er et niveau der løbende vil kunne håndtere de ind- og udbetalinger, 

der er i en kommune af Helsingør Kommunes størrelse. Endvidere vil dette niveau kunne 

modstå eventuelle uforudsete udgifter, der kan opstå og som ikke kan finansieres inden for de 

enkelte totalrammer, jf. nedenfor. 

 

Over den fireårige budgetperiode vil der være udsving i den gennemsnitlig kassebeholdning, 

men den gennemsnitlige kassebeholdning må ikke afvige med mere end 50 mio. kr.  

 

Ovenstående målsætninger skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og i gennem 

budgetperioden være opfyldt. 

 

 

2. Princip for tillægsbevillinger og overførsler  

 

Tillægsbevillinger 

 

Tillægsbevillinger behandles i forbindelse med de månedlig ledelsesrapportering om forventet 

regnskab. Såfremt der opstår helt særlige situationer, hvor der akut er behov for at behandle 

en sag med en tillægsbevilling behandles denne sag hurtigst muligt i Byrådet.  

 

Tillægsbevillinger skal som udgangspunkt finansieres indenfor budgetområdets ramme eller 

alternativt på fagudvalgets område. Såfremt dette ikke kan opfyldes, skal der peges på 

kompenserende besparelser til vedtagelse i Byrådet (dvs. en negativ tillægsbevilling), således 

at kassebeholdningen med denne beslutning ikke påvirkes.  

 

De månedlig ledelsesrapportering er en opfølgning på forventet regnskab, hvor det er muligt at 

korrigere for ændret norm- og mængdeforudsætninger og ny lovgivning på det rammestyrede 

område samt ændringer på det ikke rammestyrede område. Der er godkendte norm- og 

mængdemodeller på børne- og ungeområdet samt ældreområdet. 

 

Overførsler mellem budgetår 

Der vil automatisk blive overført mindreforbrug på det rammestyrede område op til 3 pct. af 

det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler af mindreforbrug udover 

3 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Byrådet. Der skal dog være 

vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. af det 

korrigerede budget. 

 

Begrænsningen på overførselsadgangen gælder kun ved overførsel af mindreforbrug på 

driften. Ved overførsler af merforbrug over 3 pct. skal der udarbejdes en handleplan i 

samarbejde mellem lederen af enheden med merforbrug og den ansvarlige centerchef. 

Handleplaner forelægges direktionen og de politiske udvalg orienteres om status på 

handleplaner i forbindelse med de månedlig ledelsesrapportering og regnskabsafslutningen. 

Over en 3-årig periode skal der være balance i overførslerne på den enkelte totalramme. I 
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tilfælde af et vedvarende mindreforbrug som ikke er en opsparing, vil der blive foretaget en 

vurdering af om budgettet skal nedreguleres. 

 

I tilfælde af, at der er mindreforbrug på totalrammer, hvor der er givet en tillægsbevilling i 

løbet af året, vil denne tillægsbevilling blive modregnet i overførslen og tilbageført til 

kommunekassen.  

 

På de ikke-rammestyrede områder er der ikke overførselsadgang mellem årene.  

 

 

Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet 

Lov- og cirkulæreprogrammet udmeldes typisk primo juli måned af KL. Lov- og cirkulære-

programmet beskriver lovændringer samt de afledte økonomiske konsekvenser for 

kommunerne.  

  

For de enkelte lovforslag er der mellem regeringen og kommunerne aftalt en økonomisk 

kompensation, der fordeles til kommunerne efter den såkaldte bloktilskudsnøgle. Idet der er 

tale om en kompensation ud fra en vurdering af de afledte økonomiske konsekvenser for 

kommunerne set under ét, er kompensationen ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med 

byrdevirkningen for den enkelte kommune.  

 

I Helsingør Kommune korrigeres budgetterne i henhold til den kompensation, som tilgår 

Helsingør Kommune, dog således, at kompensationen skal være på mindst 20.000 kr. I 

efterfølgende år sker der i forbindelse med de månedlig ledelsesrapportering en vurdering af, 

om kompensationen stemte overens med de faktiske afledte økonomiske konsekvenser for 

Helsingør Kommune.  

 

I tilfælde af at der allerede er givet bevilling til opgaven, tilgår kompensationen kassen. 

Tilsvarende hvis det er en opgave, der ikke eksisterer og ikke skal eksistere i Helsingør 

Kommune tilgår bevilling kassen.  

 

Finansiering via puljer mv. 

Ekstern finansiering af projekter eller finansiering via puljer, der bruges mere og mere på 

eksempelvis beskæftigelsesområdet, opskriver kommunens indtægtsbudget og for det meste 

også kommunens udgiftsbudget. Når der ændres i det samlede udgifts- eller indtægtsbudget 

på et budgetområde skal det godkendes af Byrådet.   

 

 

3. Princip for anlæg 

 

Anlægsramme 

Som følge af den begrænsede likviditet i kommunekassen og at rammerne i økonomiaftalen 

skal overholdes må der maksimalt budgetteres med en årlig anlægspulje (brutto) på 

bloktilskudsandelen af anlægsrammen i økonomiaftalen, dog under forudsætning af budgettet 

balancerer i budgetperioden. Heraf er en andel reserveret til planlagt vedligehold, uforudset 

skimmelsvamp, PCB mv. Inden for anlægspuljen skal alle anlægsudgifter afholdes.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, skal der tages stilling til hvilket eller hvilke 

anlægsprojekter der eventuelt kan nedeskalere eller udskydes, hvis det ser ud til at den 

samlede anlægsrammen bliver overskredet. Dette er for at undgå en anlægssanktion på 

budgettet.  

 

Tillægsbevillinger til anlægsprojekter 

Der kan kun ansøges om tillægsbevillinger til anlæg ved de månedlig ledelsesrapportering, 

med mindre der er tale om forhold, hvor der akut er behov for en bevilling (eks. 
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skimmelsvamp). Ved ansøgning om ikke-akutte tillægsbevillinger, skal ansøgningen suppleres 

af en negativ tillægsbevilling, der anviser tilsvarende mindre udgifter.  

 

Opfølgning på anlægsbudgettet 

For at understøtte overholdelsen af anlægsbudgettet, foretages der en opfølgning af budgettet 

månedsvist.  

 

 

4. Princip for servicedrift 

 

Servicedriftsrammen 

Med indførsel af servicedriftsrammen og sanktionslovgivningen, har det økonomiske 

konsekvenser at overskride det vedtagne budget på servicedriftsrammen, hvis kommunerne 

under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. Derfor lægges der i Helsingør Kommune 

vægt på at servicedriftsrammen ikke overskrides hverken i budgettet eller regnskabet.  

 

Den 2. april 2013 blev der vedtaget en ændring af styrelsesloven, der giver kommunerne 

mulighed for at budgettere med generelle reserver. Det betyder, at det siden budget 2014 har 

været muligt at budgettere med en generel reserve på op til 1 pct. af de samlede servicedrifts-

udgifter. 

 

I tilfælde, hvor der er likviditet og luft op til servicedriftsrammen, lægges der en pulje i 

budgettet (alle fire år), som kan medvirke til at sikre en overholdelse af servicedriftsrammen i 

regnskabet. Dette gøres af to årsager; dels at sanktionerne opgøres i forhold til oprindeligt 

budget og dels at en eventuel ramme fungerer som en likviditetsmæssig stødpude. 

 

Rammestyrede og ikke-rammestyrede områder 

Indenrigs- og Boligministeriet har defineret alle de udgiftsområder, der indgår under 

servicedriftsrammen, som styrbare. Servicedriftsområder er områder, hvor det er muligt at 

fastsætte et serviceniveau – også selvom det kan være vanskeligt er det en politisk mulighed. 

I Helsingør Kommune defineres servicedriftsrammen som det rammestyrede område. 

 

For en afgræsning af servicedriftsudgifterne henvises til KL’s seneste budgetvejledning 

vedrørende de kommunale serviceudgifter. 

 

 

5. Princip for efterlevelse af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen 

og KL. 

 

Helsingør Kommune er loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regeringen og KL og 

efterlever derfor den økonomiske aftale (Kommuneaftalen). De økonomiske aftaler er det 

eksterne pejlemærke for økonomien. Målet sikres overholdt ved overholdelse af 

Borgmesteraftalen, hvor Borgmestrene indgår aftaler om servicedrift, anlæg og skatter. 

 

 

6. Princip for finansiering 

 

Optager nødvendige lån 

Helsingør Kommunes målsætning vedrørende låneoptagelse er, at føre en forsvarlig 

gennemsigtig og budgettroværdig lånepolitik. Lån optages altid med en låneperiode på 10 år. 

Der optages kun de lån som er nødvendige, således at de fulde lånemuligheder ikke 

nødvendigvis udnyttes. 

 

Gældsafdragelse 
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Der skal – set over en 4-årig periode - afdrages mere på den eksisterende samlede gæld end 

det, der optages nye lån for. Således sikres der en nedskrivning af gælden på sigt hvilket øger 

kommunens økonomiske sikkerhed.  

 

Fast eller variabel rente 

Tidligere har alle langfristede lån været optaget som lån med variabel rente. Fra budget 2012 

skal mindst en fjerdedel af de langfristede lån være fastforrentet for at nedbringe risikoen og 

skabe større budgetgennemsigtighed. 

 

I tider med lav rente og udsigt til rentefald øges andelen af variable lån, mens der åbnes for 

muligheden for at andelen af variable lån/leasing kan nedsættes i tider med udsigt til 

rentestigning af mere permanent karakter. Helsingør Kommune optager lån med en løbetid på 

10 år. 

 

Garantistillelse og -provision 

Kommunen kan i de tilfælde, hvor kommunen stiller en långaranti, opkræve garantiprovision. 

Kommunen skal opkræve garantiprovision i de tilfælde, hvor det vil være konkurrence-

forvirrende ikke at opkræve garantiprovision, dette er tilfældet med forsyningsselskaber og 

§60 selskaber. Provisionssatsen fastsættes af Centerchefen for Økonomi og Ejendomme ved 

individuel vurdering i forbindelse med den konkrete garantistillelse.   

 

 

7. Princip for råderum 

 

I forbindelse med budgetprocessen skal der hvert år tilvejebringe et råderum i budgettet, dette 

gøres via effektiviseringer, omlægninger og besparelser, andelen fastlægges med vedtagelsen 

af budgetprocssen.  

 

 

Hvis der i aftalen mellem regeringen og KL, er aftalt et årligt fælles kommunalt 

effektiviseringskrav, skal dette tilvejebringes årligt. Ved budgetlægningen findes 

effektiviseringskravet derfor kun for budgetåret og ikke i overslagsårene. 

 

8. Princip for skat 

 

Skatten skal holdes så lav som muligt for at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til 

de omkringliggende kommuner for at opfylde bosætningsmålet i visionen. 


