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FORORD 

2014 blev endnu et aktivt år fo r Esbjerg Kommune. 

Først og fremmest vil jeg fremhæve The Tall Ships Ra-
ces, hvor Esbjerg Kommune fra den 2. -  5. august var 
vært for arrangementet. Sejlskibene og de mange 
besætningsmedlemmer satte deres præg på havn og 
by og arrangementet var en stor succes med anslået 
600.000 besøgende i perioden. 

Men derudover har der i løbet af året været mange 
aktiviteter på kommunens mange opgaveområder -  
og disse aktiviteter kan man læse om i ledelsesbe-
retningerne for de forskellige fagudvalg i denne Års-
rapport. 

Budgettet for 2014 blev udarbejdet med fokus på økonomisk an-
svarlighed med både besparelser og effektiviseringer, men også 
med nye tiltag og investeringer til sikring af fortsat god service til 
borgerne. Den økonomiske ansvarlighed har præget 2014 og års-
regnskabets resultat viser da også et pænt driftsoverskud samti-
dig med, at målene for 2014 stort set er opfyldte. 

Kig i Årsrapporten og dyk ned i historien om Esbjerg Kommune 
anno 2014. Rapporten giver et overblik over, hvilke mål Byrådet 
på forhånd havde sat sig og om disse mål faktisk blev nået. 
God læselyst! 

Esbjerg, april 2015 
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LEDELSESPATEGNING Til indhold

Økonomiudvalget har den 27. april 2015 aflagt 
årsrapporten for 2014 for Esbjerg Kommune til 
Byrådet. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og 
regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabs-

praksis for hensigtsmæssig, således at årsrappor-
ten giver et retvisende billede af kommunens 
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
01.01 -31.12.2014. 

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver Byrå-
det hermed regnskabet til revision. 

Esbjerg Kommune, den 4. maj 2015 
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Til indhold REVISIONSNOTAT 

INDLEDNING 
Vi har foretaget en foreløbig gennemgang af 
årsregnskab fo r 2014 for Esbjerg Kommune. 

Vi skal præcisere, at omfanget og karakteren 
af de udførte arbejdshandlinger alene medfø-
rer, at vi på given foranledning kan udtale os 
om de regnskabsposter eller regnskabsmæssige 
forhold, som er anført under afsnittet "Udført 
arbejde". Regnskabet kan derfor ikke på dette 
grundlag forsynes med en egentlig revisionspå-
tegning eller en erklæring ud over en begræn-
set udtalelse. 

Vi afgiver vores revisionsberetning vedrørende 
revisionen af regnskabet for 2014 senest den 15. 
juni 2015. 

UDFØRT ARBEJDE 

Årsregnskabets opbygning og indhold 
Vi har vurderet om kommunens regnskabsaf-
læggelse er foretaget i overensstemmelse med 
formkravene i gældende regler fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Den talmæssige korrekt-
hed og sammenhængen mellem regnskabet og 
de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug 
af det foreliggende regnskabsmateriale. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens regn-
skabsaflæggelse generelt er foretaget i overens-
stemmelse med formkravene udmeldt af Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet, samt at der er 
sammenhæng mellem regnskabets talmæssige 
oplysninger og økonomisystemets oplysninger. 

Aarhus, den 24. april 2015 
Ernst & Young 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Søren P. Nielsen 
statsaut. revisor
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LEDELSESBERETNING Til indhold

1 Indledning 
Ledelsesberetningen giver en status over Esbjerg 
Kommunes overordnede økonomi samt et ind-
blik i, hvordan 2014 forløb. 

Detaljerne om fagudvalgenes økonomi findes 
under "Fagudvalg/ledelsesberetninger", hvor 
også udvalgenes tillægsbevillinger, mål og ser-
vice beskrives. 

Ledelsesberetningen gennemgår i afsnit 2 kom-
munens overordnede økonomiske situation, lige-
som de økonomiske nøgletal kommenteres. Her-
efter beskrives regnskabsresultatet i forhold til 
det korrigerede budget i afsnit 3. 

I "Regnskabsberetning" på side 49 gennemgås 
det realiserede regnskabsmæssige resultat og 
sammenhængen mellem opkrævede skatter og 
forbrug af ressourcer samt den økonomiske stil-
ling pr. 31. december 2014. 

Opsummering af årets resultat 
I Esbjerg Kommunes økonomiske po litik er der 
fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på 
den strukturelle balance og på den disponible 
kassebeholdning. 

Kommunen har haft et pænt regnskabsresultat i 
2014. Både i forhold til budgettet og i forhold til 
balancen mellem udgifter og indtægter. 

På de skattefinansierede områder er der et 
strukturelt driftsoverskud på 177,3 mio. kr. hvil-
ket er 107 mio. kr. bedre i end 2013. Når an-
lægsudgifterne medregnes er der samlet set et 
underskud på 19,7 mio. kr. 

Det samlede resultat på de skattefinansiere-
de områder er 215,3 mio. kr. bedre end forud-
sat i det korrigerede budget fo r 2014. Denne for-
bedring skyldes primært opsparinger på drift og 
anlæg som fø lge af tidsforskydninger i forbru-
get. Opsparinger på de skattefinansierede om-
råder på i alt 167,8 mio. kr. overføres til forbrug 
i 2015-2018. 

Der er et overskud på de budgetgaranterede 
områder og på beskæftigelsesområdet (ikke- 
rammebelagte områder) på i alt 33,8 mio. kr. 
Heraf overføres 8,3 mio. kr. til 2015, ligesom der 
indtil videre reserveres 25,2 mio. kr. af disse m id-
ler til en eventuel efterregulering fra Statens si-
de i 2015. 

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2014 kan 
herefter opgøres til 32 mio. kr. 

2 ØKONOMISK STATUS 
Budget 2014 blev vedtaget den 7. oktober 2013 
med baggrund i et budgetforlig mellem næsten 
alle byrådets partier. 

Budgetforliget var udtryk fo r en omprioritering 
af midler til driftsområder, der havde været un-
der pres samt fortsat fokusering på overholdelse 
af en række nøgletal i den økonomiske politik. 
Så med ønsket om at udvise økonomisk ansvar-
lighed og rettid igt omhu, skabte budgetforliget 
balance (ikke strukturel balance, men balance t il-
vejebragt via træk på likvide aktiver) mellem den 
drift og udvikling, der skal ske, og de stadig me-
re begrænsede midler, der er til rådighed. 

Forudsætningerne for budgetlægningen i form 
af økonom iaftalen for 2014 mellem Regeringen 
og Kommunernes Landsforening blev overholdt. 

Budget 2014 holdt sig dermed indenfor rammerne 
af den aftalte vækst i serviceudgifterne og brutto- 
anlægsudgifterne. Skatteudskrivningen blev fast-
holdt på uændret niveau. 

HOVEDTAL 

Strukturel balance 
Den strukturelle balance beskriver balancen mel-
lem kommunens skattefinansierede udgifter og 
indtægter på henholdsvis drift og anlæg. Ne-
denstående tabel viser, at der oprindeligt var 
forventet et underskud på 110,5 mio. kr. i 2014. 
Overførsler fra 2013 og tillægsbevillinger givet i 
årets løb, betyder, at der i det korrigerede bud-
get forventes et underskud på de skattefinansie-
rede områder på 235 mio. kr. 

mio. kr. Opr. Till. Korr. Regn- A f-
(-=underskud/ budget bev budget skab vigelse 
forbrug) 

Strukturel 
balance

-110,5 -124,5 -235,0 -19.7 -215,3 

Regnskabsresultatet viser im idlertid "kun" et 
strukturelt underskud på 19,7 mio. kr. Altså en 
forbedring på 215,3 mio. kr. i forhold til korrige-
ret budget.
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Til indhold LEDELSESBERETNING

Ifølge regler fo r rammestyring kan der overfø-
res uforbrugte driftsm idler til næste budgetår. 
Ligesom tidsforskydninger på anlægsprojekter 
kan overføres til efterfølgende år ved overførsel 
af rådighedsbeløb. Dette sker i 2 særskilte sager, 
som behandles i Økonomiudvalg og Byråd sam-
men med årsregnskabet. 

Når der tages højde fo r disse forskydninger (fra 
2014 til 2015 og senere) på skattefinansierede 
drifts- og anlægsprojekter fo r henholdsvis 140,5 
mio. kr. og 27,3 mio. kr., udgør afvigelsen til det 
korrigerede budget på det skattefinansierede 
område 47,5 mio. kr. 

Afvigelsen til korrigeret budget kan opgøres så-
ledes: 

Mio. kr. 

Samlet afvigelse i forhold til korrige-
ret budget -215,3 

Overførsel til 2 0 1 5 -2 0 1 8 - d r i f t 140,5 

Overførsel til 2015 - 2018 -  anlæg 27,3 

Budgetafvigelse korrigeret for over-
førsler -47,5 

F o rk la re s  så ledes: 

Budgetmæssigt overskud på ram m ebelag-
te  områder, som ikke overføres til 2015 el-
ler senere

-16,8 

Budgetmæssigt overskud på "ikke-ram m e- 
belagte" områder, som ikke overføres til 
2015 eller senere

-25,5 

Budgetmæssigt overskud på skattefinan-
sieret anlæg

-0,9 

Korrektion fo r ældreboliger, som ikke ind-
går i den skattefinansierede del af struktu-
rel balance 

8,1 

Afvigelse på tilskud og udligning -9,8 

Afvigelse på renter, skatter og moms -2,9 

Regnskabsresultat -  likviditetsmæssig 
virkning 
Nogle af budgetafvigelserne er der allerede ta -
get højde for i kommunens løbende likviditets-
styring. Regnskabsresultatet kan således opgøres 
til et likviditetsmæssigt overskud på 32 mio. kr. 

I det likviditetsmæssige overskud tages der høj-
de fo r årets finansforskydninger ligesom hele 
regnskabet (inkl. forbrugerfinansierede områ-
der) er omfattet og ikke kun det skattefinansie-
rede område. Derfor er det likviditetsmæssige 
overskud ikke lig med ovenstående budgetafvi-

gelse på 47,5 mio. kr. på det skattefinansierede 
område. 

Det likviditetsmæssige overskud indgår i finan-
sieringen i den kommende budgetlægning for 
2016-2019, og kan forklares således: 

Mio. kr. 

Budgetafvigelse jf. ovenstående -47,5 

Beløb som er reserveret til afregning med 
Staten vedrørende budgetgaranterede om -
råder 

15,4 

Beløb som er reserveret til afregning med 
Staten vedrørende beskæftigelsestilskud 9,8 

Korrektion fo r æ ldreboliger som ikke ind-
går i den skattefinansierede del a f struktu-
rel balance

-8,4 

Øvrige forhold -1,3 

Likviditetsmaessig virkning af regn-
skabsresultatet -32,0 

Som nævnt er der likviditetsmæssigt taget højde 
for nogle af regnskabsafvigelserne. Fx har over-
førsel af drift og anlæg ingen likviditetsmæssig 
betydning fo r budgetkassebeholdningen, da der 
blot er ta le om tidsforskydninger. 

Det forudsættes desuden, at størstedelen af den 
faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områ-
der indgår i en efterregulering fra statens side. 
På de budgetgaranterede områder, som fx  kon-
tanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for 
udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. 

Hvis andre kommuner ligesom Esbjerg har haft 
færre udgifter end budgetteret i 2014, vil Staten 
regulere beløbet i 2015. Der er reserveret 15,4 
mio. kr. til eventuel efterregulering af de bud-
getgaranterede områder i 2015. 

På beskæftigelsesområdet bliver kommunerne 
kompenseret i forhold til udviklingen i ledighe-
den dels i regionen og på landsplan. Her forven-
tes en efterregulering af beskæftigelsestilskud-
det vedrørende 2014 på 9,8 mio. kr., som der er 
reserveret finansiering til. 

Der har i de seneste år været en tendens til, at 
Esbjerg Kommune får større og større under-
skud på beskæftigelsesområdet (større udgifter 
end beskæftigelsestilskuddet fra Staten). Under-
skuddet i 2011 var 15,5 mio. kr., i 2012 var det 
18,8 mio. kr., i 2013 var det 31,0 mio. kr. og i 2014 
forventes det at blive ca. 19,7 mio. kr. Dette tyder
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LEDELSESBERETNING Til indhold

på, at udgiftsniveauet fo r beskæftigelsesområ-
det i Esbjerg Kommune ligger noget over lands-
gennemsnittet. 

Samlet set forudsættes indtil videre, at der skal 
ske en efterregulering, som der er reserveret 
25,2 mio. kr. til. Når landstallene er kendte i maj 
måned 2015, kan der dog være mulighed for, at 
noget af det reserverede beløb kan tilgå kassen, 
og dermed indgå i budgetlægningen for 2016- 
2019. 

Kassebeholdning 
Den regnskabsmæssige aflæste kassebeholdnin-
gen jf. balancen har udviklet sig således i 2014: 

mio. kr. 31.12. Kasse- Regule- 31.12. 
2013 forbrug ringer 2014 

Kasse-
beholdning * 

323,9 -16,8 10,8 317,9 

*kassebeholdningen er her opgjort ekskl. deponering på 
i a lt 85,5 mio. kr. 

Der er et samlet kasseforbrug på 16,8 mio. kr. 
mod et forventet forbrug på 222,4 mio. kr. i 
korrigeret budget. En forbedring på 205,7 mio. 
kr., som især skyldes ovennævnte forhold, for-
skydninger vedrørende lånoptagelse samt for-
skydninger i betalingstidspunkter mv. på den 
kortfristede nettogæld. 

Der er desuden sket kursreguleringer mv. for 
10,8 mio. kr. 

Oversigt over kasseforbrug i forhold til det korri-
gerede budget: 

Mio. kr. 

Samlet afvigelse i forhold til korrigeret 
budget jf. den strukturelle balance -  skat-
tefinansierede områder 

215,3 

Forbrugerfinansierede om råder inkl. 
Æ ldreboliger 

22,4 

Finansforskydninger -5,3 

Forskydning i lånoptagelse/afdrag på lån -26,7 

Kasseforøgelse i forhold til korrigeret 
budget 

205,7 

Kassebeholdningen pr. 31. december 2014 udgør 
317,9 mio. kr. samt et deponeret beløb på 85,5 
mio. kr., i alt 403,4 mio. kr. Byrådets mål om en 
positiv kassebeholdning ultimo året er således 
opfyldt. 

Tillægsbevillinger 
Samlet set er der i 2014 netto givet tillægsbevil-
linger på 135,1 mio. kr. som er finansieret af kas-
sebeholdningen. Der har igen været store for-
skydninger mellem årene. Der er således givet 
tillægsbevilling på 115,4 mio. kr. som er overført 
fra 2013 til 2014 i forbindelse med ikke forbrugte 
driftsm idler i 2013. Desuden er anlægsudgifter 
og anlægsindtægter revideret med i alt 12,9 mio. 
kr. i 2014 i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb" 

Herudover er der givet en række tillægsbevillin-
ger fo r netto 6,8 mio. Kr. Primært som følge af 
tekniske justeringer af budgettet i de 3 årlige 
budgetrevisioner under områderne Adm inistra-
tion, Arbejdsmarked, Familie, Skole, Sundhed & 
Omsorg samt revidering af anlægsprogram og 
lånoptagelse. Hertil kommer, at en pulje på 75 
mio. kr. vedrørende anlægsforskydninger er ble-
vet nulstillet som modpost til de anlægsprojek-
ter, der er udskudt til 2015. Tillægsbevillingerne 
er beskrevet mere uddybende i de enkelte fag-
udvalgs ledelsesberetninger. 

Oversigt over tillægsbevillinger i 2014: 
Mio. kr. 

Rammebelagte om råder - d rift 38,7 

Ikke ram m ebelagte om råder - d rift -39,0 

Hvile i sig selv (A ffald) 3,3 

Anlæg (forbruger og skattefinansieret) -84,0 

Teknisk nulstilling a f pulje vedrørende  
anlægsforskydninger 

75,0 

Overførsler fra  2013 d rift 115,4 

Overførsel a f rådighedsbeløb fra 2013 12,9 

1 alt drift og anlæg 122,4 

Renter -6,2 

Finansielle poster 18,9 

1 alt 135,1 

Langt de fleste tillægsbevillinger vedrører for-
skydninger mellem årene. Tillægsbevillinger med 
likviditetsmæssig virkning er ganske få og er 
stort set finansieres via de 3 årlige budgetrevisio-
ner. De væsentligste byrådssager, hvor der er gi-
vet reelle tillægsbevillinger med likviditetsmæs-
sig betydning for den opgjorte kassebeholdning 
har været:
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Til indhold LEDELSESBERETNING

Mio. kr. 

PCB sanering på institutioner 10,5 

Salg a f Karstensminde 11,2 

Familieområdet 50,0 

B e v ill in g s s a g e r i  d e  3  b u d g e tre v is io n e r : 

Tilpasninger under politikom rådet 
Administration

-9,1 

Reguleringer under politikom rådet 
Finansiering

-18,2 

Køb og salg a fjo rd -25,3 

Esbjerg Højskole - opretningsarbejder 5,4 

M indre udgifter til bygningsvedligehol-
delse

-2,7 

Besparelser på anlæ gsprojekter -2,4 

M erudg ifter til "Borgerstyret personlig 
assistance" 

3,9 

Besparelse på handicapbiler -4,0 

Større udgifter til Socialtilsyn Syd 2,1 

Nedgang i antal personer på førtids-
pension

-9,7 

Kasseforbrug 11.7 

Drift 
Kommunens nettodriftsudgifter opdeles i ram-
mebelagte, ikke rammebelagte samt "hvile i sig 
selv områder", jfr. regler om rammestyring. Se 
også regler herfor på side 65 under regnskabs-
begreber. 

De rammebelagte områder budgetteres i hen-
hold til reglerne for rammestyring. 

Det vil sige, at budgetterne kun justeres i forhold 
til byrådsbeslutninger, nye love og befolknings-
udvikling. De rammebelagte områder svarer til 
Regeringens defin ition af serviceområder. 

Overførsel af uforbrugte driftsm idler kan ifølge 
rammestyringsprincipperne ske på de rammebe-
lagte områder samt "hvile i sig selv områder". 

Principperne tager udgangspunkt i, at aktiv ite-
terne afholdes indenfor den givne økonomiske 
ramme, evt. via omprioriteringer. Det skal gøres 
på en sådan måde, at både mål og resultatkrav 
til området opfyldes. 

3 BEVILLINGSOPFYLDELSE 
Nedenfor beskrives afvigelser i forhold til kor-
rigeret budget. Først opgøres de samlede net-
todriftsudgifter opdelt på de enkelte fagud-
valgsområder med forklaring til de væsentligste 
afvigelser. 

Herefter kommer en oversigt over anlægsudgif 
ter og til sidst omtales finansieringsområdet. 

I økonom iaftalen mellem Regeringen og KL for-
udsatte man en udvikling i pris- og lønskøn fra 
2013-2014 på 1,3 procent fo r de kommunale ser-
vice- og anlægsudgifter. Som det fremgår af ne-
denstående tabel var stigningen i pris- og lønud-
viklingen kun marginalt mindre end forventet. 

De ikke rammebelagte områder omfatter lov-
bundne områder som kontanthjælp, pensioner, 
sygedagpenge mv. 

Hvile i sig selv områder består af Affa ldsbe-
handling. På dette område skal udgifter og ind-
tægter over tid udligne hinanden. Området skal 
med andre ord "hvile i sig selv", idet indtægter-
ne (forbrugspriserne) beregnes på baggrund af 
samtlige udgifter til både drift og anlæg på om-
rådet. 

Esbjerg Kommunes samlede skattefinansiere-
de driftsudgifter udgør netto 6.740,6 mio. kr. i 
2014. Heraf anvendes 4.763,8 mio. kr. indenfor 
de rammebelagte områder og 1.976,8 mio. kr. på 
de ikke-rammebelagte områder. 

Pris/løn og indkomst- 2014 2014 
skøn budget faktisk 

Prisskøn 1,62 1,32 

Lønskøn 1,19 1,18 

Samlet set 1.3 1.2 

Efterfølgende redegøres for bevillingsoverhol 
delse på henholdsvis rammebelagte, ikke ram 
mebelagte samt hvile i sig selv områder.

Budgetterne blev derfor ikke pris- og lønregule-
ret i løbet af regnskab 2014. 
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Oversigt over budget og forbrug -  driftsområder 

(mio. kr.) 
(- = større indtægt/mindre 
udgift) 

Oprindeligt 
Budget 

Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
Budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015- 

2018 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -  rammebelagt 4.772,3 38,7 101,8 4.912,9 4.763,8 -149,0 132,2 -16,8 

Økonom iudvalget 848,1 3,7 35,6 887,4 837,8 -49,6 47,0 -2,6 

Plan & miljøudvalget 4,2 -0,9 -0,9 2,4 -0,4 -2,9 2,7 -0,1 

Teknik & Byggeudvalget 222,0 1,7 1,2 224,9 213,0 -11,9 6,1 -5,8 

Social & Arbejds-
markedsudvalget 

607,4 -7,0 2,5 602,9 604,1 1,2 -1,1 0,1 

Børn & Familieudvalget 1.773,6 43,3 26,7 1.843,6 1.824,5 -19,1 24,0 5,0 

Kultur & Fritidsudvalget 284,0 0,6 7,2 291,9 278,5 -13,4 12,7 -0,7 

Sundhed & Omsorgs-
udvalget 1.032,9 -2,6 29,4 1.059,7 1.006,4 -53,4 40,8 -12,6 

Drift
-  ikke rammebelagt 2.038,9 -39,0 10,7 2.010,6 1.976,8 -33,8 8,3 -25,5 

Økonom iudvalget 12,2 2,8 0,0 15,0 15,5 0,5 0,0 0,5 

Plan & miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teknik & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social & Arbejds-
markedsudvalget 1.631,2 -36,0 0,0 1.595,2 1.567,5 -27,6 0,2 -27,5 

Børn & Familieudvalget 4,8 -5,7 0,0 -0,9 -6,1 -5,2 0,0 -5,2 

Kultur & Fritidsudvalget 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Sundhed & Omsorgsud-
valget 

389,2 -0,1 10,7 399,9 398,3 -1,5 8,2 6,6 

Drift - Hvile i sig selv -2,3 3,3 2,8 3,9 -9,9 -13,8 3,5 -10,3 

Teknik & Byggeudvalget -2,3 3,3 2,8 3,9 -9,9 -13,8 3,5 -10,3 

I alt 6.808,9 3,1 115,4 6.927,3 6.730,7 -196,6 144,0 -52,6 

Der er et samlet aflæst m indreforbrug på driftsområderne på 196,6 mio. kr. 

Rammebelagte områder. 
Der er et m indreforbrug på de rammebelagte 
områder på 149,0 mio. kr. Heraf overføres 132,2 
mio. kr. til 2015 og senere. Der er således et re-
elt m indreforbrug på 16,8 mio. kr. Heraf overfø-
res 6,1 mio. kr. til anlæg. Ligesom der overføres 
5,3 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder ved-
rørende især Familieområdet, hvor der igen har 
været en budgetmæssig overskridelse på anbrin-
gelsesområdet. 

Der er således 16,0 mio. kr. til kommunekassen. 

Der var ved budgetlægningen fo r 2014 fortsat 
indlagt en forudsætning om, at minimum 100 

mio. kr. af de overførte uforbrugte midler ved-
rørende rammebelagte områder, ikke forven-
tes anvendt i budgetperioden. Med et overfør-
selsbeløb på de rammebelagte områder på 132,2 
mio. kr. er denne forudsætning således opfyldt. 

Der er i budgettet for 2015 og frem fortsat ind-
regnet en likviditetsmæssig forudsætning om, at 
der til enhver tid overføres 100 mio.kr. af hensyn 
til den kommunale likviditet. 

Esbjerg Kommunes serviceramme i 2014 er fore-
løbigt beregnet til 4.778,8 mio. kr. og nettoudgif-
terne på serviceområderne udgør 4.763,8 mio. kr.
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Servicerammen er endnu ikke endelig opgjort fra 
Statens side, men som tallene viser, så vil Esbjerg 
Kommune ikke komme til at overskride rammen 
for 2014. På landsplan forventes der heller ikke 
en overskridelse af servicerammen for 2014, så 
regeringens sanktionsmulighed vil ikke blive ak-
tuel. 

I 2015 er Kommunens serviceramme udregnet på 
baggrund af det vedtagne (oprindelige) budget 
for 2015. Hvis rammen skal overholdes bliver der 
således som udgangspunkt ikke mulighed for at 
bruge af overførslerne fra 2014. Derfor er ca. 31,4 
mio. kr. af overførslerne overført direkte til 2016, 
2017 og 2018, så beløbene kan indgå i de vedtag-
ne budgetter for de pågældende år, og dermed 
blive en del af Kommunens serviceramme. 

Ikke rammebelagte områder: 
Der er et aflæst m indreforbrug på 33,8 mio. kr. 
Selvom dette område som udgangspunkt ikke er 
om fattet af overførselsadgang mellem årene, sø-
ges der om at overføre netto 8,2 mio. kr. til 2015 
vedrørende den kommunale boligforsyning og 
0,1 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet. 
Det reelle m indreforbrug er således 25,5 mio. kr. 

Dette mindreforbrug består af m indreudgifter 
på 25,3 mio. kr. på de budgetgaranterede om-
råder (førtidspensioner, kontanthjælp, revalide-
ring, løntilskud, beskæftigelsesordninger og den 
kommunale beskæftigelsesindsat). Færre udgif-
ter på det budgetgaranterede område kan alt 
afhængig af udviklingen på landsplan forventes 
efterreguleret i bloktilskuddet fra Staten. 

På de ikke budgetgaranterede sociale overførs-
ler er der tota lt set merudgifter på 0,1 mio. kr. 
Dette dækker over afvigelser på Seniorjob (-0,7 
mio. kr.), sociale ydelser (-0,6 mio. kr.), arbejds-
markedsforanstaltninger (-4,1 mio. kr.) samt an-
dre sociale formål (5,3 mio. kr.) under fam ilieom-
rådet. 

Der overføres 5,2 mio. kr. af m indreudgifter un-
der Børn & Familieudvalget til finansiering af 
budgetmæssige overskridelser på fam ilieområ-
det under de rammebelagte områder. 

Vedrørende forsikrede ledige er der en mindre-
udgift på 9,8 mio. kr. som bør reserveres indtil 
landstallene er kendte. Kommunernes økono-
mi bliver nemlig reguleret i forhold til, hvordan 

ledigheden har udviklet sig fra 2013 til 2014 på 
landsniveau og indenfor regionen. 

Der er samlet set reserveret 25,2 mio. kr. til for-
ventet efterregulering af bloktilskuddet i 2015. 

Herudover er der mindre indtægter fra den cen-
trale refusionsordning på 4,3 mio. kr. Ligesom 
der er merudgifter til den kommunale medfinan-
siering af sundhedsvæsenet med 5,2 mio. kr. 

Samlet set er der 4,9 mio. kr. af overskuddet på 
de ikke-rammebelagte områder, som kan tilgå 
kommunekassen. 

Hvile i sig selv områder 
Hvile i sig selv områder består efter selskabsgø- 
relsen af Forsyningen udelukkende af affaldsom-
rådet, som har haft et mindreforbrug/merind- 
tæ gt på 13,8 mio. kr. 

Heraf tilgår 10,3 mio. kr. mellemværendet med 
forbrugerne via taksterne, mens de resterende 
3,5 mio. kr. overføres til 2015. 

Anlæg 
I dette afsnit gives et kort overblik over kom-
munens planlagte investeringer set i forhold til, 
hvordan det rent faktisk gik i 2014. Anlæ gspro-
grammet på salg af jord og byggemodning er 
udarbejdet på baggrund af Byggemodningspla-
nen for 2014-2017. 

Der var budgetlagt med et nettoanlægsprogram 
på 224,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 
2013 på 12,9 mio. kr. Modsat er der i årets løb er 
givet negative tillægsbevillinger på i alt 9 mio. kr. 
vedrørende diverse projekter. 

Når der er taget højde fo r disse forskydninger og 
tillægsbevillinger er der således et samlet korri-
geret nettobudget på 228,5 mio. kr. Et anlægs-
program med udgiftsbudget på 333,3 mio. kr. og 
et salgs/indtægtsbudget på 104,8 mio. kr. 

Som følge af den løbende tilpasning af anlægs-
budgettet, har det været muligt at gennemfø-
re størstedelen af de planlagte anlægsprojekter 
i 2014. Der har samlet set været en afvigelse på 
netto 28,2 mio. kr. som består af færre udgifter 
på 26,6 mio. kr. og større indtægter for 1,6 mio. kr.
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(mio. kr.) 
(- = større indtæ gt/m in- 
dre udgift) 

Oprindeligt 
Budget 

Tillægs-
bevil-
ling 

O verført 
fra 2013

Korr.
Budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015 - 

2016 

Faktisk 
Afvigelse 

Anlæg 

Økonom iudvalget -62,8 7,7 -2,3 -57,3 -71,1 -13,8 6,9 -6,9 

Plan & miljøudvalget 30,3 -27,5 0,1 3,0 6,0 3,0 -3,0 0,0 

Teknik & Byggeudvalget 161,9 77,7 6,6 246,1 235,2 -10,9 18,3 7,4 

Social & Arbejdsmarkeds-
udvalget 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Børn & fam ilieudvalget 66,4 -50,4 -0,1 15,9 14,9 -1,0 0,3 -0,7 

Kultur & Fritidsudvalget 22,2 -11,5 3,4 14,2 12,2 -1,9 1,7 -0,2 

Sundhed & Omsorgs-
udvalget 1,5 0,0 5,1 6,6 3,1 -3,5 3,0 -0,5 

I alt 224,6 -9.0 12,9 228,5 200,2 -28,2 27,3 -0,9 

Der overføres brutto anlægsudgifter på 29,0 
mio. kr. til 2015 samt anlægsindtægter til 2015 
på 1,7 mio. kr. - netto 27,3 mio. kr. 

Den faktiske afvigelse (overskud) på 0,9 mio.kr. 
består hovedsagligt af overførsler til 2015 ved-
rørende generel bygningsvedligeholdelse af 
kommunens ejendomme, som finansieres af 
uforbrugte driftsm idler med 5,7 mio. kr., samt 
m indreudgifter og merindtægter på diverse an-

lægsprojekter under især Byudvikling med 6,6 
mio. kr. 

Samlet set betyder afvigelsen en forbedring af 
kommunekassen med 6,6 mio. kr. 

Finansiering 
Dette område omhandler kommunens finansie-
ring, hvor økonomien har udviklet sig således 

(mio. kr.) 
(- = større indtægt/mindre udgift)

Oprindeligt 
Budget 

Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

Finansiering 

Renter 17,6 -6,2 11,5 12,1 0,7 

Skatter -4.864,0 0,1 -4.863,9 -4.865,0 -1,1 

Tilskud og udligning -2.108,4 20,4 -2.088,0 -2.097,8 -9,8 

Moms 3,8 0,3 4,0 1,6 -2,5 

Øvrig finansiering 2,1 7,1 9,2 14,1 4,9 

Lånoptagelse -59,1 -19,1 -78,2 -51,0 27,3 

Afdrag på lån 61,8 10,2 72,0 71,7 -0,3 

Likvide midler -87,3 -135,1 -222,4 -16,8 205,7 

1 alt -7.033,4 -122,4 -7.155,8 -6.931,0 224,8
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Renteniveauet i 2014 har været uændret lavt, og 
der er derfor ingen nævneværdig afvigelse i for-
hold til budgettet. 

Esbjerg Kommune har ligesom tid ligere år valgt 
statsgaranti for 2014 på indkomstskatterne. Der-
for er der heller ingen særlige afvigelser på skat-
terne. 

Merindtægten på 9,8 mio. kr. under Tilskud og 
Udligning skyldes, at der har været reserveret 
9,8 mio. kr. til regulering af budgetgaranterede 
områder. Dette beløb kan nu tilgå kommunekas-
sen. Der er en m indreudgift på 2,5 mio. kr. til re-
fusion af købsmoms som fø lge af momskorrekti-
oner ultimo året. 

Afvigelsen under Øvrig finansiering udgør 4,9 
mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydnin-

ger i refusionstilgodehavender (-20,9 mio. kr.), 
tilgodehavender i betalingskontrol (-9,5 mio. 
kr.). Forskydninger som stort set forventes udlig-
net i løbet af 2015. Herudover er der forskydnin-
ger i den kortfristede gæld i øvrigt, som medfø-
rer afvigelse i forhold til det budgetterede (25 
mio. kr.). 

Afvigelsen på 27,3 mio. kr. på lånoptagelsen kan 
hovedsagligt henføres til, at lånoptagelsen for 
2014 først bliver effektueret i marts 2015 i for-
hold til de faktiske låneberettigede udgifter i 
2014. De likvide midler ultimo 2014 er korrigeret 
med en urealiseret kursgevinst på 10,8 mio. kr. 
Denne kursregulering er ikke indregnet som en 
gevinst i regnskabsresultatet, men indgår i den 
likviditetsmæssige opgjorte kassebeholdning, 
som indgår i budgetlægningen. 

U n d e r  th e  T a ll S h ips Races 2014  i  E sb je rg  b le v  d e t  fe jre t ,  a t  V a d e h a v e t v a r  k o m m e t  p å  UNESCOs v e rd e n sa rvs lis te . I  d e n  
fo rb in d e ls e  h a vd e  d e t  ty ske  s k ib  A le x a n d e r  v o n  H u m b o ld t  I I  e n  k is te  m e d , h v o r i  d e r  v a r  n o g le  f lise r, som  V adehavs- 
k o m m u n e rn e  o g  N a t io n a lp a r k  V a d e h a v e t f ik  o v e rd ra g e t. 
H .K .H . P rins  Jo a c im  h a r  n e to p  o v e rd ra g e t  e n  a f  V a d e h a vs flise rn e  t i l  b o rg m e s te r  J o h n n y  S ø tru p . V ed  k is te n  ses m i l jø -
m in is te r  K irs te n  B rosbø l.
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ØKONOMIUDVALGET 

Byudvikling 
Ved budgetlægningen for 2014 var der forudsat 
et salg på 55 parcelhusgrunde, der blev i a lt solgt 
53 grunde. 3 parcelhusgrunde blev tilbageskø-
det t il kommunen. Endvidere var der budgette-
ret med salg a f en storparcel, men der blev ikke 
solgt nogen. Salg a f erhvervsjord var budgette-
ret t il 12 ha og her blev der solgt 10,6 ha. 

G ru n d e  t i l  s a lg  i  K lø v h o lm p a rk e n  i  H je r t in g . 

Der var budgetteret med opkøb a f jord i hen-
hold til Aktiv  Jordpolitik for i a lt 27,4 mio. kr. 
Budgettet blev nedjusteret til 8,6 mio. kr. som 
fø lge  a f udskudt køb vedrørende M inkfarm  og 
opkøb af jord i Endrup og Kjersing. Det afsatte 
budget blev anvendt til gennemførte handler og 
ekspropriationer. 

I 2014 var der budgetteret med salg a f 2 sten-/ 
finnehuse samt yderligere 2 boliger ved lejele- 
dighed. Der blev solgt i alt 2 sten~/finnehuse og 
yderligere 2 boliger på henholdsvis Nørrebroga-
de 60, Esbjerg og Plantagevej 27, Bramming. 

Den resterende salgsindtægt i 2014 kom fra salg 
a f Parkhuset på Tovværksgrunden i Esbjerg, Kar-
tensminde i Gredstedbro og GI. Bispebjerg Sko-
le i Ribe. 

Brand & Redning 
I 2014 blev det besluttet, at Fanø, Varde og Es-
bjerg Kommuners beredskaber sammenlægges i 

e t § 60 selskab pr. 1.1.2015. Gennem hele 2014 
er der blevet arbejdet hen mod etableringen af 
Sydvestjysk Brandvæsen. Adm inistrationen a f de 
tre beredskaber samles på beredskabsstationen 
på Vibevej 18 i Esbjerg. Esbjerg Kommune skal 
varetage støttefunktioner fo r Sydvestjysk Brand-
væsen som Økonomi, Løn, HR, IT og Jura. Det til 
Brand & Redning hørende materiel og køretøjer 
indskydes som aktiver i Sydvestjysk Brandvæsen, 
lige som alle medarbejdere virksomhedsoverdra-
ges til selskabet. 

Udskiftning a f materiel og køretøjer b lev iværk 
sat i 2013 og er fortsat gennem 2014. Således er 
der indkøbt ny indsatslederbil i d rift på station 
Esbjerg. Ligeledes har indkøb a f henholdsvis per-
sonbil og varebil været i udbud i 2014. Udskift-
ningen a f materiel og køretøjer er sket under 
behørig hensyntagen til den forestående sam-
menlægning a f beredskaberne, fo r i videst mu-
lig t omfang at optimere indkøbene efter det for-
ventede frem tid ige behov. 

Politisk organisation 
Den 25. maj 2014 blev der afho ld t EU-parla- 
mentsvalg og folkeafstemning om den fæ lles pa 
tentdomstol. Valget blev gennem ført uden pro-
blemer, men afholdelse a f to  valg samme dag 
medførte et større ressourceforbrug. Der var ca. 
430 personer på de 24 valgsteder involveret i val-
gene med alt fra klargøring, opsætning, gen-
nemførelse forplejning, oprydning og fintæ lling. 

Administration 
I budgetlægningen fo r 2014-17 blev der afsat 
midler til en Digitaliseringspulje med det formål, 
at der fortsat skal ske udvikling af kommunens 
digitalisering. Puljen giver mulighed fo r at un-
derstøtte den dig ita le udvikling økonomisk såvel 
som ressourcemæssigt på tværs a f politikområ-
derne. 

Der er arbejdet med gennemførelse a f de fæ lles-
offentlige digitaliseringsprogrammer, som har 
fø lgende overordnede indsatsområder: bedre 
løsninger, stærkere fokus og styring samt enty-
d ig kommunikation. 

Der er ligeledes arbejdet med fæ lles lt-arkitektur 
og etableret en ny platform  fo r o ffentlige PC'er 
på eksempelvis bibliotekerne. Der e r blevet op-
rettet flere Single Sign On løsninger og imple-
menteret flere selvbetjeningsløsninger.
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I 2014 blev der etableret et Kontaktcenter. Siden 
starten er der arbejdet intenst med, at finde det 
helt rigtige niveau fo r at servicere borgerne ved 
første henvendelse, ligesom der er lagt meget 
energi i at få medarbejderne opgraderet med de 
rigtige kompetencer. Indretningen i Borgerser-
vice Esbjerg er i første halvdel af 2014 ændret, så 
borgerne ikke længere skal trække et nummer, 
når de kommer ind i Borgerservice, men mødes i 
stedet af en medarbejder. Medarbejderen scree- 
ner borgeren i forhold til om borgeren skal hen-
vises til selvbetjening, medbetjening eller eks-
pedition. Borgerservice har i samarbejde med 
friv illige foreninger undervist borgerne i brugen 
af selvbetjeningsløsninger. 

Grundforudsætningsmodellen fo r normeringen i 
Familierådgivningen og Specialrådgivningen blev 
udmøntet pr. 1. januar 2014 således er der sket en 
udvidelse på 12,5 socialrådgiver til i alt 59,5 so-
cialrådgivere. Dertil kom yderligere administra-
tiv bistand og en fagkoordinator. Disse tiltag har 
bevirket, at arbejdet med lovmedholdelig i sags-
arbejdet fø lger den opstillede plan, ligesom en 
samling af distrikt Midt, Nord og Specialrådgiv-
ningen i Storegade, har bevirket et bedre samar-
bejde og en sikring af serviceniveauet. 

Ultimo 2013 iværksatte Rengøring "Projekt Ren 
Sikkerhed" med Ipad for at sikre stabilitet i sik-
kerhed fo r overholdelsen af arbejdsm iljøforhol-
dene med hensyn til APB. A lle  rengøringsassi-
stenter fik  i begyndelsen af 2014 udleveret en 
Ipad, som alle sikkerhedsdatablade, produktda-
tablade og APB blev lagt på i fase 1 samt adgang 
til EK-net, mail og kalender. Medarbejderne blev 
i 2014 tilbudt 1 ekstra uges kursus i EDB. 

Evaluering af Projekt Ren Sikkerhed med Ipad 
har vist, at medarbejderne er tilfredse med at ha-
ve fået en Ipad, idet de dels har sikkerheds- og 
produktdatablade lige ved hånden, og det so-
ciale aspekt i at de har fået større kendskab til 
EK-net og bedre muligheder for at kommunike-
re elektronisk. 

Erhverv & Turisme 
Esbjerg Kommune var fra 2.-5. august vært for 
The Tall Ships Races. De øvrige havne på årets ru-
te var Harlingen, Fredrikstad og Bergen. Sejlski-
bene og de mange besætningsmedlemmer sat-
te sit præg på havn og by, og arrangementet 
var en kæmpestor publikumssucces med anslået 
600.000 besøgende i perioden. 

M a n g e  b e s ø g te  d e  f lo t t e  se jls k ib e  v e d  The T a ll Sh ips Races. 

Det organisatoriske set up med et tæ t samar-
bejde mellem Esbjerg Havn og Esbjerg Kommu-
ne var effektivt, og der var skabt en flo t ramme 
for afviklingen på Esbjerg Havn på arealer, der i 
hverdagen er lukkede fo r offentlig adgang. Det-
te blev gjort muligt gennem stor imødekommen-
hed fra de involverede virksomheder på havnen. 

Sailtraining International, der står bag The Tall 
Ships Races, var særdeles tilfredse og har beslut-
tet, at Esbjerg bliver værtshavn igen i 2018, hvor 
havnen kan fejre 150 års jubilæum. 

På baggrund af vækststrategiens midtvejsevalu-
ering i 2013 har der i 2014 været arbejdet med 
Vækststrategi 2020. Til udarbejdelse af vækst-
strategien har der været nedsat en række ar-
bejdsgrupper med deltagelse af en lang række 
af interessenter. Vækststrategien blev godkendt 
af bestyrelsen fo r Esbjerg Erhvervsudvikling og 
byrådet i efteråret 2014. 

Finansiering 
Årsregnskabet for 2014 udviser en samlet ind-
tægt på 6.931,0 mio. kr. mod det korrigerede 
budget på 7.155,8 mio. kr., eller en mindre ind-
tægt på 224,8 mio. kr. 

Regnskabet er tilfredsstillende idet, renter, skat-
ter, tilskud og udligning bidrager med merind-
tægter på 12,7 mio. kr., mens der er forskydnin-
ger (mindre indtægter) i likvide aktiver, kort- og 
langfristet gæld med i alt 237,5 mio. kr., som ho
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vedsageligt kan henføres til a t det budgetterede 
kasseforbrug ikke er effektueret i 2014, finans-
forskydninger samt at lånoptagelsen fo r 2014 
først effektueres i 2015. 

De likvide aktiver opgjort e fter kassekreditreg-
len er i løbet a f 2014 fa ldet fra 804,4 mio. kr. 
fra årets start til 705,4 mio. kr. pr. 31. december 
2014, og den gennemsnitlige likvid itet er såle-
des fa ldet med 99,0 mio. kr. i 2014. Noget a f fa l-
det kan henføres t il at Udbetaling Danmark pr. 
marts 2013 overtog udbetalingen a f folkepensi-
on, førtidspension og boligstøtte, og det har i lø-
bet a f 2014 fået fu ld virkning. Hertil kommer, at 
en m indre del a f det budgetterede kasseforbrug 
er realiseret i 2014. 

V ia kapitalforvaltere er de likvide m idler placeret 
i danske realkreditobligationer, erhvervsobligati-
oner og aktier, og der er i 2014 opnået et gen-
nemsnitligt afkast på de likvide m idler på 4,89 
pct., hvilket er meget tilfredsstillende. Det gode 
afkast er primært opnået som fø lge af, at inve-
steringer i aktier via investeringsforeninger har 
givet knap 17 pct. i afkast. 

Kommunens langfristede gæld udgør 1.460,9 
mio. kr. ultimo 2014 og er nedbragt med 21,1 
mio. kr. i løbet a f året. Den skattefinansierede 
gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 842,0 mio. kr. 
ultimo 2014, og er øget med 15,0 mio. kr. i 2014. 

Gælden er fo rde lt med 657,8 mio. i DKK og 184,2 
mio. i CHF. Den schweiziske Nationalbank (SNB) 
har siden september 2011 fastlagt en øvre græn-
se for CHF-kursen på kurs 621, og SNB har i flere 
omgange vist handlekraft fo r at fastholde den-
ne grænse, men den 15. januar 2015 overraskede 
SNB a lt og alle, ved uden varsel at fjerne lo fte t 
over schweizerfrancen. 

Kursen steg voldsomt e fter "frigivelsen", men 
har siden stabiliseret sig omkring kurs 690-710, 
og såfremt kursen bliver på dette niveau, så 
medfører det at restgælden øges i 2015. Økono-
m iudvalget har februar 2015 vedtaget exitstrate-
gi for at nedbringe CHF finansieringen, og der-
med nedbringe kursrisikoen. 

Lånet fo r 2014 er optaget i februar 2015, og lån-
optagelsen vil yderligere nedbringe den samle-
de andel a f CHF finansiering, men det medfører 
ingen um iddelbar nedsættelse a f den samlede 
kursrisiko ved CHF finansieringen. 

Den samlede omkostning på den skattefinansie-
rede gæld udgør 7,28 pct. og i forho ld til afkastet 
på de likvide aktiver på 4,89 pct., så er det ikke 
tilfredsstillende. De faldende renter har medført 
store urea liserede kurstab på lån, og hertil kom-
mer at stigende CHF kurs i 2014 har m edført e t 
mindre urealiseret valutakurstab. 

For a t øge budgetsikkerheden og samtidig ud-
nytte de historisk lave renteniveauer, har kom-
munen gennem de seneste år øget andelen af 
fast rente. Det fortsatte rentefald medfører for-
holdsvis store urealiserede kurstab på disse lån, 
og a f ovenstående omkostning på 7,28 pct. kan 
5,20 pct. henførestil urealiserede kurstab. 

Kommunen opretholder en overvægtet varighed 
på låneporteføljen i forho ld til de likvide aktiver, 
og har derfor positioneret sig t il a t opnå gevin-
ster ved frem tid ige rentestigninger, når og hvis 
de måtte komme, samtidig med at der er stor 
budgetsikkerhed på området. 

De kommunale skatter, herunder kommunal ind-
komstskat og grundskyld er som tid ligere år fast-
ho ldt uændret på 25,4 pct. og 25,29 promille, og 
det er i øvrig t også disse satser, som er gæ lden-
de fo r 2015.

B ib lio te k s h a v e n  i  B ra m m in g . 
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Økonomi 

(m io .  k r . ) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført til 
2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -
rammebelagte 848,1 3,7 35,6 887,4 837,8 -49,6 47,0 -2.6 

Byudvikling -4,4 -0,4 0,2 -4,7 1,7 6,4 -6,2 0,2 

Brand & Redning 23,9 -0,1 1,0 24,7 22,5 -2,2 2,4 0,2 

Politisk Organisation 13,1 2,2 1,7 17,1 16,1 -1,0 1,9 0,9 

Administration 788,7 1,9 26,6 817,1 764,8 -52,4 45,9 -6,5 

Erhverv & Turisme 26,9 0,1 6,2 33,2 32,7 -0,5 3,0 2,5 

Drift -  ikke ramme-
belagte 12,2 2.8 0,0 15,0 15,5 0,5 0,0 0,5 

Byudvikling 0,7 -0,2 0,0 0,5 0,4 -0,1 0,0 -0,1 

Administration 11,6 3,0 0,0 14,5 15,2 0,6 0,0 0,6 

Anlæg -62,8 7,7 -2,3 -57.3 -71,1 -13,8 6,9 -6,9 

Byudvikling -5,2 -58,9 -2,5 -66,5 -72,6 -6,1 0,0 -6,1 

Brand & Redning 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 

Politisk Organisation -59,5 66,8 0,0 7,3 0,0 -7,3 6,8 -0,5 

Administration 0,8 1,0 0,2 2,0 1,7 -0,3 0,2 -0,1 

Erhverv & Turisme 1,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 797,6 14,2 33,3 845,2 782,2 -62,9 53,9 -9,0 

Finansiering -7.033,4 5,9 -128,3 -7.155,8 -6.931,0 224,8 -24,0 200,8 

(- = større indtæ gt/m indre udgift) 

BEMÆRKNINGER 

Rammebelagt områder 
Der er netto givet tillægsbevillinger for i alt 3,7 
mio. kr. Tillægsbevillingerne består hovedsag-
ligt af ændringer i forbindelse med årets 3 bud-
getrevisioner, som bl.a. har vedrørt: ændringer 
af Telefoni- og IT-kontrakter, fordeling af ind-
købsafgifter, Lov- og cirkulæreprogram, rengø-
ringsaftaler, samt opsplitning af uddannelses-
midler. 

Herudover blev 35,6 mio. kr. overført fra 2013 til 
2014. 

Regnskabsafvigelse 
Samlet set for Økonomiudvalget har der i 2014 
været et mindreforbrug på 49,6. Der overføres 
i alt 47,0 mio. kr., hvoraf 33,4 mio. kr. overføres 
til 2015 og de resterende 13,6 mio. kr. overføres 
til 2016-18. Udvalgets faktiske regnskabsafvigel-
se er dermed 2,6 mio. kr. 

Byudvikling havde i 2014 budgetteret med en 
indtægt vedrørende vindmøllegrunde, men ind-
tægten er forsinket et år, derfor overføres -6,2 
mio. kr. til 2015. 

Politikområdet Brand & Redning er som før 
nævnt sammenlagt med Fanø og Varde kommu-
ner i et nyt selskab pr. 01.01.15. Derfor overføres 
hele politikområdets m indreforbrug for 2014 til 
2015 og vil derfor indgå i det nye selskabs sam-
lede økonomi. 

Politisk organisation havde i 2014 et samlet m in-
dreforbrug på 1,0 mio. kr. Området tilføres 0,5 
mio. kr. fra anlæg, samt 0,5 mio. kr. fra andre om-
råder. Samlet overføres i alt 1,9 mio. kr. til 2015 
og efterfølgende år, til imødegåelse af Lokalråd-
stiltag, borgmesterpension, samt studieture. 

Politikområdet Adm inistration har i 2014 haft 
et samlet m indreforbrug på 52,4 mio. kr. heraf 
overføres 5,4 mio. kr. til øvrige områder, 0,7 mio. 
kr. overføres til anlæg og 0,4 mio. kr. tilgår kas-
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sen. Politikområdets samlede overførsel til 2015- 
18 beløber sig til i alt 45,9 mio. kr. og vedrører i 
hovedtræk: 
• Barselsfonden, som videreføres på baggrund 

af hvile-i-sig-selv princip. 
• Reinvesteringer af bl.a. fælles biler, kontor-

møbler, kantineudstyr, IT, mv. 
• Energibesparende foranstaltninger på Rådhu-

set. 
• Uddannelsesforløb for Økonomimedarbejde-

re, samt diplomuddannelser 
• Videreførelse af ældrepulje 
• Investeringer i velfærdsteknologi og nye IT-sy- 

stemer 
• Omstilling og øvrige personalepolitiske tiltag 

Erhverv & Turisme havde i 2014 et m indreforbrug 
på 0,5 mio. kr. Området tilføres 2,5 mio. kr. fra 
øvrige områder. Der overføres i alt 3,0 mio. kr. 
til 2015, som skal anvendes til vækstplanmidler, 
restudmøntning af vækstfremmepulje, merfor-
brug ved Tall Ships Races, mv. 

Ikke-rammebelagte områder: 
Økonomiudvalgets poster på det ikke-rammebe- 
lagte område vedrører hovedsagligt seniorjob- 
ordningen. Der blev i 2014 givet en tillægsbe-
villing på 3,0 mio. kr., som vedrørte et stigende 
antal seniorjobbere. I 2014 udviste området et 
m indreforbrug på 0,6 mio. kr., som tilgår kassen. 

Derudover har området budgetlagt udgifter til 
støttet byggeri, hvor der i 2014 var et lille m in-
dreforbrug på 0,1 mio. kr. M idlerne er fly tte t til 
det rammebelagte område. 

Anlæg: 
Der er i alt givet tillægsbevillinger fo r 7,7 mio. kr., 
som hovedsagligt vedrørte: 
• Salg af Karstensminde 
• Udbygning af Campus 
• Ændringer i den aktive jordpolitik 
• Teknisk nulstilling af tidsforskydning 
• Justeringer af salg af jord til bolig- og er-

hvervsformål. 
• Varmedæmpning af Rådhushallen 

Udvalgets overførsler fra 2013 til 2014 på anlæg 
var i alt -2,3 mio. kr. 

Byudvikling havde i 2014 en merindtægt på 6,1 
mio. kr., som skyldes stigende salg. Merindtæ g-
ten tilgår kassen. 

Politikområdet Brand & Redning udviste i 2014 
en indtægt på 0,2 mio. kr. Indtægten fremkom-
mer på baggrund af en teknisk fejl og overføres 
til driften. 

Politisk organisations mindreforbrug på anlæg 
var på i alt 7,3 mio. kr. heraf overføres 6,8 til 2015 
vedrørende Campus. De resterende 0,5 mio. kr. 
overgår til driften. 

Politikområdet Adm inistration havde budgette-
ret med anlægsudgifter til varmedæmpning af 
Rådhushallen, samt udbud af byggeherrerådgiv- 
ningen til samling af administration. Projekterne 
havde samlet et m indreforbrug i 2014 på 0,3 mio. 
kr. heraf tilgår 0,1 mio. kr. kassen og de resteren-
de 0,2 mio. kr. overføres til 2015 vedrørende var-
medæmpning af rådhushallen. 

Finansiering: 
Den mindre indtægt på 224,4 mio. kr. kan pri-
mært henføres til, at forbruget af likvide midler 
alene udgør 16,7 mio. kr. mod budgetteret 222,4 
mio. kr., og dermed et mindre forbrug på 205,7 
mio. kr. Forbrug af kassen er en indtægt på po-
litikområdet, og derfor er et mindre forbrug lig 
med mindre indtægt. 

Størstedelen af dette mindre forbrug overføres 
til budget 2015, i forbindelse med overførsel af 
uforbrugte driftsm idler og overførsel af rådig-
hedsbeløb, mens 15,5 mio. kr. er en reel bespa-
relse, og dermed en forbedring af den disponi-
ble kassebeholdning. 

På den langfristede gæld (lånoptagelse og af-
drag) er der netto budgetteret med indtægter 
på 6,2 mio. kr., og regnskabet udviser en netto-
udgift på 20,7 mio. kr. M indre indtægten på 26,9 
mio. kr. kan primært henføres til, at lånoptagel-
sen fo r 2014 først effektueres i 2015. 

På renterne er der samlede merudgifter på 0,7 
mio. kr. i forhold til det budgetterede, idet der 
netto er udgifter på 12,1 mio. kr. i forhold til 
budgetterede nettoudgifter på 11,4 mio. kr. 

På Tilskud og udligning er der netto en merind-
tægt på 9,8 mio. kr. som kan henføres til, at der 
er reserveret 9,8 mio. kr. til regulering af over-
førslerne fo r 2014 i 2015.
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På grund af momskorrektioner, er der samlet set 
en mindre udgift til refusion af købsmoms med 
2,5 mio. kr. 

A f de samlede indtægter på politikområdet Fi-
nansiering udgør skatterne langt hovedparten. 
Der er i alt indtægter med 4.865,0 mio. kr., og 
det er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret. A fv i-
gelsen kan henføres til, at tilbagebetalingerne 
vedrørende grundskyld og dækningsafgift ikke 
er blevet så store som forventet. 

De kort og langfristede tilgodehavender giver 
netto en indtægt på 10,9 mio. kr. i forhold til 
det budgetterede. Afvigelsen kan henføres til, 
at refusionstilgodehavender hos staten er ned-
bragt med 20,9 mio. kr., og dermed en indtægt. 
De kortfristede tilgodehavender, herunder tilgo -
dehavender i betalingskontrol, er øget med 10,4 
mio. kr., og dermed en udgift. På de langfristede 
tilgodehavender er der et m indreforbrug i for-
hold til det budgetterede på 0,4 mio. kr., som pri-
mært kan henføres til tilbagebetalt grundkapital 
fra Landsbyggefonden. 

Forskydninger i den kortfristede gæld i øvrigt 
medfører "merudgifter" i forhold til det bud-
getterede på 16,9 mio. kr., idet den kortfristede 
gæld er nedbragt hermed. Merudgiften kan bl.a. 
henføres til, at leverandørgælden er nedbragt 
med 32,1 mio. kr., mens diverse mellemregnings-
forhold er øget med 15,2 mio. kr. i forhold til det 
budgetterede. 

Mellemregningerne vedrørende forskellige sy-
stemkonti, er øget med 9,3 mio. kr. bl.a. som fø l-
ge af at afregningen til ATP fo r Arbejdsgiverens 
Uddannelses Bidrag er udskudt. Hertil kommer, 
at mellemregningen med m idlertidige uanbrin-
gelige udgifter og indtægter er øget med 15,8 
mio. bl.a. som følge af opkrævning fo r medfi-
nansiering af sundhedsudgifter for december på 
38,2 mio. kr. og tilgodehavende moms fo r 2014 
på 16,9 mio. kr., først afregnes i 2015. Gælden 
vedrørende kommunale boliger er samtidig ned-
bragt med 8,8 mio. kr. mere end budgetteret. 

D e r  b le v  in s ta l le re t  s o lc e lle r  p å  ta g e t  a f  rå d h u s e t  i  E sb je rg .
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PLAN & MILJØUDVALGET 

Byfornyelse 
Byfornyelsesindsatsen fø lger Byrådets mål for 
Byfornyelse og Bymidtesamarbejdet. 

I 2014 blev 2 delprojekter under områdefornyel-
sen i Gørding afsluttet. Det drejer sig om etable-
ring af Byhaven, en lille grøn plads foran Gørding 
Skoles historiske bygninger, samt en omfattende 
renovering af Gørding Stationsplads. Samtidig 
blev der udarbejdet et projekt for forbedring af 
stiforhold og opholdsmuligheder i Verdenssko-
ven (gennemføres i 2015). 

Forsøgsprojektet "M indre stationsbyers sam-
menhængskraft" blev afsluttet og godkendt af 
M inisteriet fo r By, Bolig og Landdistrikter, som 
har udgivet den afsluttende rapport på M iniste-
riets hjemmeside. 

Det fortsatte arbejde med realiseringen af de 
første etaper af områdefornyelsen i Havnenært 
byområde i Esbjerg er igangsat. Første etape af 
Kongensgades (Esbjerg) omdannelse fra "gåga-
de" til "borgernes gade" er under gennemførel-
se, og arkitektkonkurrence vedr. Landgangen er 
igangsat. 

Der arbejdes på udvikling af projektforslag vedr. 
friarealforbedring fo r den vestlige del af karré-
en Kongensgade, Kirkegade, Skolegade og Tor-
vet i Esbjerg. 

I Ribe arbejdes der med forberedelserne vedr. 
forbedring af den GI. Toldbod bygning mm. 

På teknikerniveau har der i 2014 været aktiv del-
tagelse i flere landsdækkende netværk, her-
under to netværksprojekter finansieret af M i-
nisteriet fo r By, Bolig og landdistrikter under 
overskrifterne "Nye billeder på provinsbyer" og 
"Smart samskabelse". 

Miljø 
Der har i 2014 -  som tid ligere år -  været fokus 
på, at yde en god service i forhold til ansøgere, 
som har behov for miljøgodkendelser eller an-
dre tilladelser indenfor miljøområdet. Det til rå-
dighed værende budget anvendes således bl.a. 
til, at fremme sagsbehandlingen, f.eks. ved at t il-
købe særlige ekspertkompetencer eller bistand 
til sagsbehandling, hvis der opstår kapacitets-
problemer. Endvidere er der fokus på at tilre tte-
lægge miljøtilsynet således, at der opnås størst 
mulig værdi for såvel miljøbeskyttelsen som de 
virksomheder, der besøges. 

På klima -  og bæredygtighedsområdet arbejdes 
der med en ny strategi fo r fagområdet. Der er si-
den 2013 arbejdet med opgørelse over C02 ud-
ledning for Esbjerg Kommune, som en del af en 
C02-stategi, der skal opfylde EU s borgmester-
pagt. Et demonstrationsprojekt i Tjæreborg er 
iværksat. Der er i 2014 blevet brugt 600 t.kr, på 
planlægning af Tjæreborgprojektet, anlægsar-
bejdet opstartes i 2015. 

Esbjerg Kommune er blevet testkommune for 
Energistyrelsens BedreBolig-ordning. Ordningen 
sætter fokus på, at gøre det enklere og mere over-
skueligt for boligejere, at energirenovere deres 
bolig. 

Økonomi 

(mio. kr.) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2012 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -
rammebelagte 4,2 -0,9 -0.9 2.4 -0,4 -2,9 2,7 -0,1 

Byfornyelse 3,6 -0,4 0,0 3,2 3,1 -0,1 0,0 -0,1 

M iljø 0,6 -0,5 -0,9 -0,8 -3,5 -2,7 2,7 0,0 

Anlæg 30,3 -27,5 0,1 3,0 6,0 3,0 -3.0 0,0 

Byfornyelse 27,8 -25,0 0,1 3,0 5,9 3,0 -3,0 0,0 

M iljø 2,5 -2,5 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,0 

I alt 34,5 -28,4 -0,7 5,4 5,6 0,2 -0,3 -0,1 

(- = større indtæ gt/m indre udgift)
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BEMÆRKNINGER: 

Rammebelagt områder: 
Byfornyelse 
Der er givet en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr., 
beløbet er overført til 2015 til grundkapital. Støt-
tet Byggeri. M indre forbruget på 0,1 mio. kr. ved-
rører færre udgifter til ydelsesstøtte, som over-
føres til politikområdet Adm inistration. 

Miljø 
Tillægsbevillingen på -0,5 mio. kr., skyldes tids-
mæssige forskydninger i forbindelse med Klima 
& Bæredygtighed, Tjæreborgprojektet. Derud-
over er der overført -0,9 mio. kr. vedr. Hydrolo-
giprojekter i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen 2013. Sagen vedr. Hydrologiprojekter er 
endnu ikke afsluttet, og der mangles fortsat re-
fusion fra staten på -0,8 mio. kr. Det resterende 
mindre forbrug, skyldes at visse vandløbsindsat-
ser er udskudt til 2015. 

M indre forbruget på 2,7 mio. kr. overføres til 
2015. 

Anlæg: 

Byfornyelse 
I forbindelse med budgetrevisionerne i 2014 er 
der givet tillægsbevillinger på -25,0 mio. kr., samt 
at der er overført 0,1 t. kr. fra 2013. De samlede 
-24,8 mio. kr. skyldes tidsmæssige forskydninger 
mellem årene. 

Regnskabet viser et merforbrug på 3,0 mio. kr., 
der skyldes tidsmæssige forskydninger i forb in-
delse med refusioner fra staten og projektudgif-
terne. 

Merforbruget på 3,0 mio. kr. overføres til 2015. 

Miljø 
I forbindelse med budgetrevisionen er anlægs-
budgettet på 2,5 mio. kr. vedr. Tjæreborg pro-
jektet overført til 2015. Grundet tidsmæssige 
forskydninger har der været et forbrug på pro-
jektet 0,1 mio. kr. 

Merforbruget på 0,1 mio. kr. overførestil 2015. 

P ro je k te t  "T jæ re b o rg  -  e n  b y  m e d  E n e rg i"  ru m m e r  k la re  a m b it io n e r  o m  
a t  g ø re  T jæ re b o rg  t i l  en  b e d re  b y  i  e t  b r e d t  o g  b æ r e d y g t ig t  p e rs p e k tiv .
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TEKNIK & BYGGEUDVALGET 

Byggeri, vedligehold og energi 
I 2014 har Byggeri, vedligehold og energi vareta-
get vedligeholdelsen a f den samlede bygnings-
masse i kommunen, som består a f i a lt 577.355 
m2. Vedligeholdelsen består i udvendig vedlige-
holdelse a f bygninger, samt opretningsarbejder. 

• Specialcenter i Tarp -  Ombygning a f tid lige-
re Tarp plejecenter til specialcenter. Projektet 
forventes indviet i marts 2015. 

• Særforanstaltninger på Birkevangen i Bram-
ming -  Projektet blev fæ rdigt i oktober 2014 
og indviet november 2014. 

• Børnehaven i Guldager -  Tilbygningen blev 
indviet oktober 2014. 

Der har i 2014 været fokus på PCB, hvor Havbak-
kens børnehave er saneret og Fourfeldtskolen er 
under sanering. Fourfeldtskolen forventes fær-
d ig saneret t il august 2015. Fokus har ligeledes 
været på seperatkloakering a f kommunens byg-
ninger, samt kortlægning a f omfang. 

I 2014 har der været arbejdet på 2 fyrtårne i Es-
bjergs Kommune, i samarbejde med bl.a. Real 
Dania. En til- og ombygning a f fyrtårnet ved Va-
dehavscentret i Vester Vedsted, samt et helt nyt 
fyrtårn t il Street Mekka på Remisegrunden i Es-
bjerg. 

V ita s k o le n  

f ik  e n  t i l -  o g  

o m b y g n in g 

i  2 0 1 4 . 

Der har i 2014 været 39 igangværende anlægssa 
ger, heraf kan nævnes: 
• VITA skolen t il- og ombygning a f ca. 2.200 m2 

-  Ibrugtagningen af nybyggeriet den 5. janu-
ar 2015, sagen forventes afsluttet april 2015. 

• Bryndum skole t il- og ombygning a f 2. etape -
Projektet er under udførsel og forventes fær-
dig august 2015. 

• Anskarskolen til- og ombygning -  Der er plan-
lagt indvielse i 2. kvartal 2015. 

• Ombygning a f tid ligere Beredskabsbygning til 
Børnehave -  Projektet blev fæ rdigt i decem-
ber 2014. 

Indenfor området energibesparende foranstalt-
ninger er der i 2014 udført en række energimæs-
sige tiltag vedr. ventilation, varmepumper, CTS, 
belysning og efterisolering. Heraf kan følgende 
projekter nævnes: 
• Udskiftning a f ventilationsanlæg på Skads 

Skole. 
• Konvertering af gaskedel til varmepumpe på 

Rendbjerg feriekoloni. 
• Efterisolering på Bryndum skole. 

Esbjerg Kommune har valgt a t afsætte i a lt 13,6 
mio. kr. til et særskilt Energiprojekt (ELENA), her-
a f er der brugt 8,6 mio. kr. i 2014 til opsætning af 
solceller og konvertering til varmepumper. 

Det samlede anlægsbudget har i 2014 været på 
149,9 mio. kr. in kl. opretning a f kommunale byg 
ninger og energi. 

Herudover er der ud ført en bred v ifte  a f kommu-
nale konsulentopgaver, såsom: 
• Projekt Klima og bæredygtighed i Tjæreborg -

Energioptimering a f offentlige bygninger. 
• Rådgivning omkring energibesparende foran-

staltn inger på Rådhuset og Hovedbiblioteket. 
• Indhentning a f tilbud og beregning a f over-

slag i forbindelse med eventuelle ombygnin-
ger, nedbrydninger og istandsættelser. 

Veje og grønne områder 
Driftsarbejder er udført på baggrund a f kvali-
tetsbeskrivelser. 

Ca. 80 % af det udførte driftsarbejde er konkur-
renceudsat. 

Driftsarbejder om fatter bl.a. vedligeholdelse af 
ca. 1.000 ha. parker og bynær natur og 1.434,8 
km. veje. 

Den milde vinter i 2014 har medført, a t sæsonen 
fo r bl.a. vedligeholdelsen a f de grønne områder 
har været usædvanlig lang.
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E rh v e rv s g ru n d e  v e d  E sb je rg  S tra n d . 

A f det samlede anlægsbudget vedrører ca. 28,3 
mio. kr. byggemodning af bolig- og erhvervs-
grunde, herunder projektering mv. fase 0 Es-
bjerg Strand. 

Til øvrige anlægsprojekter er der følgende be-
mærkninger: 
• Rekreativ sti langs Kongeåen - I 2014 igang-

satte Esbjerg kommune videreførelse af Vejen 
Kommunes projekt "Kongeåstien". Projektet 
om fatter en trampesti med tilhørende akti-
viteter og form idling. Projektet gennemføres 
med støtte fra AP Møller fonden og LAG/grøn 
vækstpulje. Projektet forventes indviet i juni 
2015. 

• Udbygning af Campusområdet - I starten af 
2014 blev etablering ad Campus Esbjerg pro-
jekteret og selve anlægsarbejdet udbudt. Pro-
jektet fø lger Ålborgs Universitets byggeri og 
skal stå fæ rdigt til studiestart 2016. 

• Etablering af supercykelsti - Projektet består 
af 6,5 km. lang strækning mellem Esbjerg 
Nord og Centrum. Supercykelstien vil ska-
be sammenhæng mellem boligområder i den 
nordlige del af Esbjerg og områderne nord for 
Esbjerg, Campus og uddannelsesinstitutioner 
midt på ruten og de store arbejdspladser og 
banegården i centrum. Projektets anskaffel-
sessum er 16,7 mio. kr., hvortil Esbjerg Kom-
mune får 50 % finansieret af statens "Pulje til 
supercykelstier i større byer". Projektet for-
ventes afsluttet i december 2016. 

• Infrastruktur Nørremarkskolen/Valdemarsko- 
len - 12014 er der anlagt ny vejforbindelse mel-
lem Seminarievej og Obbekærvej (Sportsvej). 
Derudover er der foretaget lukning af Simon 

Hansen Vej og anlagt Kiss & Ride anlæg nord 
fo r Ansgarskolen. Der udestår enkelte supple-
rende arbejder med henblik på at sikre cykli-
sterne bedst muligt. Derudover udlægges slid-
lag på de nye vejanlæg i løbet af 2015. 

• Oprensning af Mølledammen i Ribe -  I løbet 
af sensommer og efterår 2014, blev der fjer-
net vegetation og efterfølgende oppumpet 
og opgravet ca. 5000 m3 vandholdigt slam og 
sand fra Mølledammen i Ribe. 

• Afvandingspladsen langs med Brorsonsvej er 
reetableret i henhold til dispensationen ef-
ter naturbeskyttelsesloven. Det oprensede se-
diment er placeret i et slammineraliseringsan- 
læg i Bramming, med henblik på slutafvanding 
og fjernelse af tungmetaller. 

Vinterforanstaltninger 
Vinteren 2014 har været usædvanlig mild og 
regnskabet udviser et samlet forbrug på 10,9 
mio. kr. 

Baseret ud fra de seneste års forbrug til vinter-
foranstaltninger koster en gennemsnitlig vinter 
ca. 20 mio. kr. 

Byrådet har besluttet, at V interforanstaltninger 
fra 2013 er et selvstændigt politikområde og at 
finansiering af et evt. merforbrug forelægges 
Byrådet. 

Esbjerg Lufthavn 
Strategien fremadrettet er at sikre lufthavnens 
infrastruktur, så lufthavnen vil være i stand til at 
udføre opgaver i forbindelse med stigende ope-
rationer og den passagerfremgang, der vil kom-
me over de næste år. 

2014 har været et godt år for Esbjerg Lufthavn. 
Anta lle t af operationer er gået en smule tilbage, 
hvilket skal forklares med, at der opereres med 
større helikoptere i forhold til tid ligere år. Deri-
mod er passagertallet steget med 15 % i forhold 
til 2013. 

I 2014 har lufthavnen kunnet realisere en del af 
strategien, bl.a. ved at fortsæ tte den indvendi-
ge renovering, udskiftet en del materiel og re-
noveret dræn langs landingsbanen. Desuden er 
der bygget en ny hangar og parkeringsarealet er 
udvidet. 

Esbjerg Lufthavn forventer ikke at modtage 
kommunalt tilskud fra og med 2015.
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Affald 
Initiativer vedr. affald i Esbjerg Kommune bygger 
på, at ressourcerne i affa ldet skal udnyttes bedst 
muligt, og at kommunens indsatser skal afvejes i 
forhold til økonomi, service og miljø med respekt 
for helheden. 

Indsamling af dagrenovation fungerer tilfredsstil-
lende, hvor der fortsat er ugetømning i alle by-
er og 14-dages tømning i landområder og min-
dre landsbyer. 

Økonomi 

(mio. kr.) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift - rammebelagte 222,0 1,7 1.2 224,9 213,0 -11.9 6,1 -5,8 
Byggeri, vedligehold og 
energi 19,9 -1,3 -0,9 17,7 10,0 -7,6 -0,6 -8,2 

Veje & grønne områder 187,4 5,0 2,1 194,5 192,3 -2,2 6,6 4,4 

V interforanstaltninger 12,8 0,1 0,0 12,8 10,9 -1,9 0,0 -1,9 

Esbjerg Lufthavn 1,9 -2,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,0 

Drift -  hvile i sig selv -2,3 3,3 2,8 3,9 -9,9 -13,8 3,5 -10,3 
Affald -2,3 3,3 2,8 3,9 -9,9 -13,8 3,5 -10,3 

Anlæg 161,9 77.7 6,6 246,1 235,2 -10,9 18,3 7,4 
Byggeri, vedligehold og 
energi 78,5 73,5 -2,1 149,9 154,4 4,5 2,8 7,3 

Veje og grønne om -
råder 83,4 -0,2 7,5 90,6 76,0 -14,6 14,7 0,1 
Esbjerg Lufthavn 0,0 4,4 0,0 4,4 3,6 -0,8 0,8 0,0 

A ffald 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

I alt 381,6 82,7 10,6 474,9 438,3 -36,6 28,0 -8,6 

(- = s tø rre  in d tæ g t/m in d re  u d g ift) 

Genbrugsordningen er blevet udvidet med en 
genbrugsbeholder til plast, metal og glas med 
stor succes, så der samlet set er gode ordninger 
fo r sortering af genbrugeligt affald. 

I affaldsselskaberne Energnist (L90) og Deponi- 
Syd bidrager Esbjerg Kommune til fortsat udvik-
ling og igangsætning af nye initiativer. 

BEMÆRKNINGER 

RAMMEBELAGT OMRÅDER 

Byggeri, vedligehold og energi 
Tillægsbevillingen på -1,3 mio. kr. skyldes til- og 
afgang i m2 vedr. vedligehold af bygninger, samt 
fordeling af overførte beløb fra 2013. 

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 7,6 
mio. kr. Resultatet skyldes hovedsageligt et m in-
dre forbrug på vedligeholdelsesrammen, som 
overføres til anlæg, til dækning af et tilsvarende 
merforbrug herpå. Der er stort set overensstem-
melse mellem budget og regnskab, hvis man ser 
anlæg og drift over ét. 

Der søges i forbindelse med regnskab 2014 over-
fø rt 0,6 mio. kr. til 2015 vedr. merforbrug på ved-

ligehold, samt manglende indtægter, på for-
trinsvis forsikringsskader. 

Veje og grønne områder 
Der er givet tillægsbevilling på netto 5,4 mio. kr. 
vedr. drift af Esbjerg Højskole. I forbindelse med 
regnskab 2013 er der overført 2,1 mio. kr. til bl.a. 
udbetaling af afspadsering hos Entreprenøren. 

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 2,2 
mio. kr. som ønskes overført til 2015 og 2016 til 
bl.a. dækning af afspadsering optjent i 2014 ved 
Entreprenøren. 

Vinterforanstaltninger 
Mindre forbruget på 1,9 mio. kr. tilgår kommune-
kassen.
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Esbjerg Lufthavn 
Der er givet fø lgende to tillægsbevillinger: 
• Tilbygning af hangar på 1,6 mio. kr. 
• Ny parkeringsplads på 0,4 mio. kr. 
Finansieringen af tillægsbevillingen sker årligt 
via driften fra 2015-17. 

Politikområdets merindtægt på 0,1 mio. kr. søges 
overført til d rift 2015. 

Hvile i sig selv: 

Affald 
Der har i alt været givet tillægsbevillinger for 3,3 
mio. kr., som vedrører ændringer af forbræn-
dingspriser, udgift vedr. containergårde, udsky-
delse af projekter til 2015 og 2016 vedrørende 
køb af maskiner, samt vedligeholdelse af gen-
brugspladser. 

Der har i 2014 været et samlet m indreforbrug på 
13,8 mio. kr., som hovedsagligt skyldes faldende 
mængder af dagrenovation fra private husstan-
de, faldende forbrændingspriser, budgetterede 
opsparinger på ca. 3 mio. kr. til passiv d rift og re-
novering af genbrugspladser og en øget indtægt 
på ca. 1 mio. kr. grundet en højere forrentning 
på mellemregningen end budgetteret. 

A f m indreforbruget på 13,8 mio. kr. tilgår 10,3 
mio. kr. kassen, men da området er et hvile-i-sig- 
selv område, afsættes pengene likviditetsmæs-
sigt til senere indregning i taksterne på området. 
Affa lds samlede overførsel til 2015 er på 3,5 mio. 
kr. og forventes anvendt til udskiftning af maski-
ner, samt optimering af gasindvending. 

ANLÆG 

Byggeri, vedligehold og energi 
Der er samlet givet tillægsbevillinger på 73,5 mio. 
kr., som bl.a. vedrører ELENA energi projekt, PCB 
sanering, til- og ombygning af Bryndum skole, til 
-og  ombygning af Vestervangskolen, etablering 
af børnehave på Beredskabsgrunden, tilbygning 
til integreret institution i Guldager og ombyg-
ning af Tarp specialcenter. Herudover indehol-
der tillægsbevillingerne overførte rådighedsbe-
løb til 2015, i forbindelse med budgetrevisioner. 

Regnskabet udviser et merforbrug på 4,5 mio. 
kr., som primært skyldes opretning. M erforbru-
get på opretning finansieres af mindre forbruget 
på vedligeholdelsesrammen, drift. 

Der søges overført et samlet mindre forbrug på 
2,8 mio. kr. til 2015 vedr. anlægssager. Derudover 
overføres mindre forbrug på 0,5 mio. kr. likvide 
aktiver fra regnskabsafsluttede anlægssager. 

Veje og grønne områder 
Regnskabet udviser et mindre forbrug ca. 14,6 
mio. kr. De primære årsager til mindre forbru-
get er: 
• Etablering af sti mv. Remiseparken -  Mindre 

forbrug på ca. 1,9 mio. kr. Etablering afven-
ter Street Mekka og forventes igangsat som-
meren 2015. 

• Elektrificering af jernbanen -  M indre forbrug 
på ca. 2,8 mio. kr. Arbejdet pågår, men er væ-
sentligt forsinket, hvilket skyldes forhold hos 
Bane Danmark. 

• Infrastruktur Valdemar-/Nørremarksskolen -
M indre forbrug ca. 1,1 mio. kr. skyldes forsin-
kelser i forbindelse med mindre ændringer i 
projektet. 

• Byggemodning grøn -  M indre forbrug ca. 2,3 
mio. kr. der skyldes mindre tidsforskydninger 
på flere projekter. 

Der søges overført 14,7 mio. kr. til 2015. 

Esbjerg Lufthavn 
Der er givet anlægsbevilling til opførelse af gara- 
ge/hangar på 2,0 mio. kr. Projektet er finansieret 
via driften med 0,5 mio. kr. i årene 2014-17. Der-
efter er der givet en tillægsbevilling til projektet 
på 1,1 mio. kr. der er betalt over driften i 2014. 
Hangaren er opført, der afventes rådgiveres en-
delige godkendelse af Entreprenørens arbejde. 

Derudover er der givet anlægsbevilling til udvi-
delse af parkeringsplads på 1,3 mio. kr. Finansie-
ringen er dækket via driften med 0,4 mio. kr. i 
2014 og 0,45 mio. kr. i hvert af årene 2015-16. 
Parkeringspladsen er anlagt, men der mangler 
slutopgørelse fra Entreprenøren, samt rådgivers 
godkendelse af regningen. Der søges overført 
0,8 mio. kr. til 2015. Anlæ gget forventes at b li-
ve ca. 0,15 mio. kr. dyrere ende det budgetteret, 
hovedsagligt pga. flytning/bortkørsel af øgede 
mængder råjord i forbindelse med en underfø-
ring af Vester Landevej. Merforbruget dækkes af 
driften i 2015. 

Affald 
Anlægsbudgettet vedr. indkøb af genbrugsspan-
de. Projektet er afsluttet i 2014.
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SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 

Handicappede 
I forbindelse med budgetaftalen 2014 blev det 
besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet ka-
pacitetsplan fo r handicapområdet. Kapacitets-
planen skulle give et bud på det fremtid ige be-
hov for botilbud. Derudover skulle der med 
kapacitetsplanen udvikles redskaber til styring 
af økonomien til botilbud. 

Kapacitetsanalysen peger på en række anlægs-
projekter på botilbudsområdet, som retter sig 
mod handicapområdet, misbrug/udsatte områ-
det og socialpsykiatri/hjerneskade området. A n -
lægsprojekterne er herefter indgået i budget-
lægningen fo r 2015-18. 

Sammen med kapacitetsplanen er der udvik-
let en ny tildelingsmodel for botilbud til handi-
cappede og sindslidende. Formålet med tilde-
lingsmodellen er at sikre en mere transparent 
og ensartet tildeling af ressourcer. Samtidig skal 
modellen styrke grundlaget fo r styring efter po-
litiske mål. Tildelingsmodellen skal sikre en sam-
menhæng mellem politisk fastsat serviceniveau 
og de økonomiske mål. Målet er, at borgere med 
sammenlignelige behov vil modtage samme ser-
viceniveau uafhængigt af, hvilket botilbud bor-
geren er visiteret til. Tildelingsmodellen iværk-
sættes med virkning fra 2016. 

På handicapområdet er der desuden arbejdet v i-
dere med implementeringen af systemer til re-
gistrering og måling af indsatser og effekter, 
hvilket også forventes at forbedre styringen og 
gennemsigtigheden på området. 

Sociale ydelser 
Udgifterne til førtidspension er faldende som 
fø lge af, at der er sket en opbremsning af tilken-
delse af førtidspension til yngre borgere. Udgif-
ten til boligsikringsmodtagere er stigende, mens 
udgiften til boligydelsesmodtagere er faldende. 
Der er ta le om en landsdækkende tendenser. 

Inden for Borgerservice har der i 2014 været fo -
kus på antal borgere under administration, jf. 
Lov som social pension. Det er målet at nedsæt-
te antal af borgere, der er under administration. 

Der har også været fokus på bilstøtteområdet. 
Ankestyrelsens praksis på området har vist, at 
der skal et større kørselsbehov til, fo r at man kan 
få handicapbil end tidligere. 

Handicapkørsel (Sydtrafik) blev derfor øget fra 
104 ture til 208 ture, og det har kompenseret for 
færre bevillinger af handicapbil. Ordningen har 
haft en tilfredsstillende effekt. 

Arbejdsmarked 
De sidste års lavkonjunktur har øget udfordrin-
gerne på beskæftigelsesområdet. Ledigheden er 
steget og store grupper risikerer at miste tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. Flere forsikrede le-
dige har mistet retten til A-dagpenge, hvor flere 
er overgået på den m idlertidige arbejdsmarkeds-
ydelsesordning eller kontanthjælp. I 2014 blev 
den særlige uddannelsesordning udfaset, hvilket 
også har øget presset på de øvrige forsørgelses-
typer. 

I nedenstående tabel vises udviklingen i antal 
helårspersoner inden for jobcentrets målgrupper. 

Oprindelige Korrigerede Resultat Afvigelse i forhold 
Målgruppe budgetforudsætninger budgetforudsætninger 2014 til korr. Budget 

Sygedagpenge 1.535 1.645 1.654 9 

Kontant-/uddannelseshjæ lp* 3.505 3.625 3.638 13 

Særlig uddannelsesydelse 40 75 72 -3 

Revalidering 255 115 107 -8 

Fleksjob 1.330 1.235 1.273 38 

Ledighedsydelse 290 165 164 -1 

Ressourceforløb 100 110 111 1 

Jobafklaringsforløb 0 30 34 4 

Forsikrede ledige 2.025 1.900 1.877 -23 

Total 9.080 8.900 8.930 30 

* incl. l-borgere
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Jobcentret havde en oprindelig forudsætning 
om 9.080 helårspersoner. I forbindelse med bud-
getrevisionerne er antallet blevet reduceret til 
8.900 helårspersoner. Årets faktiske antal hel-
årspersoner blev 9.029. 

Økonomi 

(m io .  k r .) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført til 
2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -
rammebelagte 607,4 -7,0 2,5 602,9 604,1 1,2 -1.1 0.1 

Sociale ydelser 10,1 0,3 10,4 9,1 -1,3 0,4 -0,9 

Handicappede 589,7 -7,0 2,1 584,8 591,0 6,1 -2,6 3,5 

Arbejdsmarked 7,6 0,2 7,7 4,0 -3,7 1,1 2,6 

Drift -
ikke rammebelagte 1.631,2 -36,0 1.595,2 1.567,5 -27,6 0,2 -27,5 

Sociale ydelser 713,6 -25,9 687,7 683,8 -3,9 -3,9 

Handicappede -13,9 -13,9 -12,4 1,5 1,5 

Arbejdsmarked 699,4 -16,6 682,7 667,3 -15,4 0,2 -15,3 

Forsikrede ledige

Anlæg 

232,2 6,5 238,7 228,8 -9,8 -9,8 

Handicappede 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 2.243,6 -48,1 2,5 2.198,1 2.171,6 -26,5 -0,9 -27,4 

(- = større indtæ gt/m indre udgift) 

BEMÆRKNINGER 

RAMMEBELAGT OMRÅDER 

Sociale ydelser 

Tillægsbevillinger: 
Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. 

Regnskabsafvigelse: 
Regnskabet udviseret m indreforbrug på 1,3 mio. 
kr., hvilket skyldes m indreudgift vedrørende kør-
sel (Falck/Taxa) og m indreudgift til øvrige socia-
le formål. 

Der overføres 0,1 mio. kr. fra Børn & Kultur til By-
delsprojekt 3i1. Der søges om overførsel af 0,4 
mio. kr. til 2015 til øvrige sociale formål. Resten 
af m indreforbruget tilføres kassen. 

Handicappede 
Tillægsbevillinger: 
Der er givet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til 
merudgifter i forbindelse med nyt socialtilsyn. 
Der er overført 4,6 mio. kr. vedrørende myndig-

hedsudgifter på misbrugsområdet til hovedkon-
to 6. Budgettet er reduceret med 4 mio. kr. som 
fø lge af forventede m indreudgifter til støtte til 
handicapbiler. Endvidere er der foretaget bud-
getjusteringer vedrørende lønmidler til d iplom -
uddannelse og trepartsaftale mv. samt vedrø-
rende telefoni, IT og rengøring fra Sundhed & 
Omsorg på sammenlagt 0,6 mio. kr. 

Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2013 til 2014 (støt-
te til handicapbiler). 

Regnskabsafvigelse: 
Regnskabet udviser et merforbrug på 6,1 mio. 
kr., svarende til 1% af det oprindelige budget. 
Merforbruget er sammensat således: M indrefor-
brug til handicapkørsel på 2,6 mio. kr., mindre-
forbrug til støtte til handicapbiler på 3,7 mio. kr., 
merindtægt vedrørende statsrefusion for for-
sorgscentre og krisecenter på 1,4 mio. kr., min-
dreforbrug til d rift af egne tilbud på 3,1 mio. kr., 
merforbrug til køb af pladser i andre kommuner, 
regionerne og hos private tilbud på 11,6 mio. kr. 
og m indreindtægt ved salg af pladser til andre 
kommuner på 5,4 mio. kr.

Årsrapport 2014 31



Til indhold LEDELSESBERETNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Der søges om overførsel af -2,6 mio. kr. til handi-
capområdets ramme i 2015. Resten af merforbru-
get modsvares af m indreforbrug på øvrige områ-
der under Social & Arbejdsmarkedsudvalget. 

Arbejdsmarked 
Tillægsbevillinger: 
Det oprindelige budget viser en nettodriftsud-
g ift på 7,6 mio. kr. Der er givet en tillægsbevil-
ling på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en overførsel 
af puljemidler fra 2013 med helt eller delvis eks-
tern finansiering. 

Regnskabsafvigelse: 
Regnskabet viser et forbrug på 4,0 mio. kr., der 
svarer til et mindre forbrug på 3,7 mio. kr. M in-
dreforbruget skyldes et m indre forbrug på løn til 
forsikrede ledige i kommunale løntilskud og et 
m indreforbrug på projektmidler. 

Der søges om en samlet overførsel på 1,1 mio. kr. 
Dette skyldes en overførsel af 0,3 mio. kr. til pro-
jektmidler, -0,2 mio. Kr. til rådgivning af l-borge- 
re og 1 mio. kr. som overføres fra Børn & Kultur i 
forbindelse med overførsel af opgaver vedrøren-
de STU og UU. 

IKKE RAMMEBELAGTE OMRÅDER: 

Sociale ydelser 

Tillægsbevillinger: 
Budgettet til førtidspension er nedreguleret 
med 27,5 mio. kr. ved budgetrevisionerne. Des-
uden er der givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. 
kr. som følge af mindre tilbagebetaling af bo lig-
ydelse end oprindeligt forventet. 

Regnskabsafvigelse: 
Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. skyldes primært 
færre udgifter til førtidspensioner. 

Handicappede 
Regnskabsafvigelse: 
Der er en afvigelse på 1,5 mio. kr. som skyldes 
mindre statsrefusion vedrørende dyre enkeltsa-
ger end budgetteret. 

Arbejdsmarked 
Tillægsbevillinger: 
Nettobevillingen til driftsbudgettet er på 699,4 
mio. kr. hvor der er givet en tillægsbevilling på 
-16,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne skyldes hoved-

sageligt forventet m indreforbrug på revalide-
ring og løntilskud til personer i fleksjob. 

Hertil er der tilfø rt midler til et forventet mer-
forbrug på dagpenge til forsikrede ledige og res-
sourceforløb. 

Regnskabsafvigelse: 
Der er et forbrug på 667,3 mio. kr. hvilket svarer 
til et mindre forbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget. 

Dette skyldes et mindre forbrug på ressourcefor-
løb og beskæftigelsesordninger, mens der er et 
merforbrug på sygedagpenge og kontanthjælp. 

På grund af periodeforskydning søges om over-
førsel af 0,2 mio. kr. til 2016 til husleje for aktive- 
ringsprojektet Headspace. 

Forsikrede ledige 
Tillægsbevillinger: 
Nettobevillingen er på 232,2 mio. kr., hvor der 
er givet en tilllægsbevilling på 6,5 mio. kr. Der er 
tilfø rt midler til dagpenge til forsikrede ledige, 
mens der er reduktion i budgettet til beskæfti-
gelsesindsatsen fo r forsikrede ledige. 

Regnskabsafvigelse: 
Der er et forbrug på 228,8 mio. kr. hvilket svarer 
til et mindre forbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget. 

M indreforbruget på 9,8 mio. kr. skyldes et m in-
dre forbrug på dagpenge til forsikrede ledige. 
Dog mangler 3 A-kasser at afregne kommunens 
medfinansiering fo r december, hvilket vil påvirke 
forbruget i 2015. 

Det samlede overskud på 25,3 mio. kr. på de ik- 
ke-rammebelagte områder, forsikrede ledige og 
arbejdsmarked, reserveres til senere efterregule- 
ring/forbrug. 

Anlæg: 

Handicappede 
Der er frigivet i alt 5 mio. kr. i forbindelse med 
etablering af botilbud til multihandicappede på 
Bøge allé 20 i Ribe som erstatning for Botilbuddet 
Bøge A llé  15-17 og botilbud til samling af 12 en-
keltmandsforanstaltninger på Farupvej 8 i Ribe. 
Beløbet er overført til Teknik & Byggeudvalget.
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Skole 
2014 har været et år med mange forandringer 
på politikområde Skole. Den 1. august trådte den 
nye skolereform i kraft. Den har medført en læn-
gere og mere varieret skoledag for eleverne og 
undervisningen er nu opdelt i fagopdelt og un-
derstøttende undervisning. 

Som noget nyt skal alle elever tilbydes lektie-
hjælp og faglig fordybelse 2 timer om ugen og 
alle elever skal gennemsnitligt have 45 minutters 
bevægelse om dagen. 

Til understøttelse af skolereformen er der afsat 
store statslige beløb til kompetenceudvikling af 
lærere og ledere, f.eks. til linjefagsuddannelse 
for lærere. 

I Esbjerg kommune er der i 2014 arbejdet på at få 
skabt et overblik over hvilke lærere, og i hvilket 
omfang, de skal kompetenceudvikles. 

Lærerne skal fra skoleåret 2014/2015 gennem-
snitligt undervise 60 klokketimer mere om året 
gældende fra 1.8. 2014, samt øge tilstedeværel-
sen på skolerne. Der er derfor i 2014 anvendt ca. 
8 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser 
m.m. på skolerne. 

Der er udarbejdet "Kvalitetsrapport for Esbjerg 
Kommunale Skolevæsen 2013-2014". Denne in-
deholder blandt andet oplysninger om en ræk-
ke faktuelle forhold på skolerne såsom karakte-
rer, resultater af de nationale test, data omkring 
overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannel-
serne mm. Kvalitetsrapporten danner baseline i 
forhold til at måle udviklingen i elevernes resul-
tater og trivsel og anvendes som et led i opfø lg-
ning på folkeskolereformen. 

E le ve r o g  læ re r  p å  A n s g a rs k o le n  i  R ibe. 

10 er etableret på tid ligere Blåbjerggårdsskolen 
og har afdelinger i Ribe og Bramming. 

I 2014 er der købt digitale læremidler til skolerne 
fo r ca. 3,5 mio. kr., hvoraf halvdelen er finansie-
ret af statstilskud. 

Der pågår fortsat renoveringsarbejder på Four- 
feldtskolen på grund af skolens PCB problem, 
hvilket medfører øgede udgifter på forbrugsaf-
g ifter samt rengøring. 

Betalingen fo r undervisning af børn anbragt af 
Esbjerg kommune i andre kommuner har været 
kraftigt stigende, som fø lge at et stigende an-
tal anbringelser. Der arbejdes målrettet og tvær-
fagligt på at nedbringe antallet af anbringelser 
samt på etablering af lokale opholds- og under-
visningsmuligheder. 

Den 1. august 2014 startede de nye fusionsskoler 
Vitaskolen og Ansgarskolen. 

Om- og tilbygning af de 2 fusionsskoler var ikke 
tilendebragt ved skoleårets start, hvorfor V ita-
skolen fortsat benytter lokaler på Blåbjerggård- 
skolen og Ansgarskolen benytter lokaler i Semi- 
nariehuset i Ribe. 

Ligeledes den 1. august 2014 startede Studie 10, 
en samling af alle 10. klasser i kommunen. Studie 

I 2014 blev der oprettet et nyt politikområde. 
Pædagogik & Undervisning, som blandt andet 
har overtaget Pædagogisk-Psykologisk Rådgiv-
ning og Pædagogisk Udviklingsafdeling fra po-
litikområde Skole. 

1. august 2014 trådte en ny vejledningsreform i 
kraft. Reformen medfører væsentlige ændrin-
ger i både opgaver og budget for Ungdommens 
Uddannelses-vejledning. I Esbjerg Kommune er 
Ungdommens Uddannelsesvejledning herefter
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blevet delt op i 3 afdelinger: Unge Vejledningen 
og STU vejledningen, som er placeret under So-
cial & Arbejdsmarked samt Grundskole-vejled-
ningen, som forbliver under politikområde Sko-
le. 

Slutteligt skal det nævnes, at der i 2014 er t il-
budt tandpleje til børn, unge, omsorgspatienter 
og specialtandplejepatienter svarende til Sund-
hedslovens lovkrav. 

Dagtilbud 
Esbjerg Kommune har i 2014 fastholdt pasnings-
garantien og antallet af pladser og tilbud er 
igennem året blevet justeret i forhold til efter-
spørgslen og børnetallet. 

I 2014 blev der afsat midler til projektbistand til 
udarbejdelse af masterplan fo r bygningsmassen i 
Dagtilbud. Masterplanen indeholder en langsig-
tet strategi fo r de enkelte områder. 

Sideløbende med masterplanen er der i 2014 
gennemført flere renoveringer og byggerier i 
2014. 

I Børnehuset Guldager er der etableret en per-
manent bygning til erstatning for den m idlerti-
dige pavillon. 

På Beredskabsgrunden er administrationsbyg-
ningen i 2014 ombygget til skovbørnehave. 
SkovOasen, som den er navngivet, er en afdeling 
under Esbjerg Børnegård, og er taget i brug 1. 
december 2014. 

Renovering af Esbjerg Børnegård er afsluttet i 
2014. 

På Tarphagevej er der i 2014 igangsat nybygge-
ri som erstatning for bygninger til børnehaven 
Tarphagevej til løsning af PCB udfordringen. 

Den nye bygning indrettes til 0-5 årige, og for-
ventes færdig i september 2015. Børnehaven er 
genhuset i byggeperioden. 

Endelig er der ved Galaksen i Sønderris igangsat 
udbygning og denne forventes afsluttet i 2015. 

I 2014 er der implementeret et nyt daginstituti-
onssystem (Hypernet) til håndtering af opskriv-
ning og tildeling af børn til dagpleje og dagtil-
bud, opkrævning, tilskud til privat pasning m.m. 

For at fremme den digitale kommunikation bå-
de internt i organisationen og mellem forældre, 
dagtilbud og forvaltn ing har Dagtilbud siden 
2012 arbejdet med implementering af Dagtil- 
budsintra (Tabulex). 

I 2014 er der indkøbt hardware til de resterende 
daginstitutioner, samt dagplejen. A lle er nu kob-
let op, og projektet er afsluttet. 

Slutteligt er der i 2014 sket strukturændringer på 
dagtilbudsområdet, hvor Børn, natur og bevæ-
gelse organisatorisk blev overflyttet til Myrthue. 

Familie 
Familie & Forebyggelsesområdet har også i 2014 
været præget af det fokus, der har været på om-
rådet fra henholdsvis Ankestyrelsen og Ombuds-
manden. 

Hertil kommer, at mange nye initiativer er iværk-
sat som konsekvens af beslutning om og begyn-
dende implementering af Paradigme 2.0. 

Der er således i 2014 iværksat arbejde omkring 
flere initiativer, blandt andet kan nævnes: 

• Opnormering af rådgivere og ledelse 
• Opkvalificering af rådgiveres kernekompeten-

cer 
• Børn & Unge team der kun arbejder med 

tvangsanbringelser 
• Akutpladser 
• Kontaktpersonordning 
• Yderligere opvækstmiljøer 
• Rekruttering af plejefamilier 
• Områderådgivere 
• Forslag til ny organisering af skole-, SFO og 

klubområdet. 

Ovenstående betyder, at der i langt højere grad 
tænkes i hjemmebaserede løsninger frem for an-
bringelser. I 2012 og 2013 var der dog mange an-
bringelser og disse udgør fortsat store udfor-
dringer på den økonomiske front. 

Der pågår fortsat iværksættelse af initiativer, 
der tilgodeser beslutninger om hjemmebasere-
de løsninger. 

Udover ovennævnte initiativer er tænkningen 
om løsninger på tværs af afdelingerne Dagtil-
bud, Skole, Familie & Forebyggelse samt Pæda-
gogik & Undervisning igangsat.
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På nuværende tidspunkt er der klargjort til 
igangsætning af 5 arbejdsgrupper nemlig Foran-
staltningsgrundlag, Skoleforsømmere, anvendel-
se af § 11, revitalisering af Tværs og endelig de 
interne processer i Familie & Forebyggelse. 

Pædagogik og undervisning 
Pædagogik & Undervisning blev etableret den 1. 
maj 2014 via en fusion af Pædagogisk Udvikling, 
PPR, Tale-Høre Centret fra Skole, Pædagogik & 
Udvikling fra Dagtilbud samt enkelte funktioner 
fra Familie & Forebyggelse og Kultur & Udvikling. 

Med etableringen blev der lagt op til en væsent-
lig ændring i de faglige støtte- og udviklings-
funktioner, der er etableret for at understøtte 
og udvikle driften på de faglige områder. 

Pædagogik & Undervisning skal understøtte for-
valtningens institutioner og skoler med fag li-
ge støtte- og udviklingsfunktioner i forbindelse 
med fx implementering af ny lovgivning og po li-

tisk fastlagte mål. Ved at samle denne række fag-
lige støtte- og udviklingsfunktioner på forvalt-
ningsniveau sikres en bedre overensstemmelse 
mellem politisk fastlagte mål, forvaltningens hel-
hedssyn og de ressourcer, der samlet set er til rå-
dighed til at støtte forvaltningen, afdelingerne 
og de enkelte institutioner og skoler. 

Afdelingens arbejde i 2014 har primært været 
rettet mod to forhold: 
• A t understøtte forvaltningens institutioner og 

skoler med faglige støtte- og udviklingsfunk-
tioner 

• A t skabe de rammer og vilkår, afdelingen 
fremadrettet skal arbejde inden for. 

Der er lagt op til en nyvurdering af, hvilke kom-
petencer og personalekategorier, der er behov 
fo r i forhold til de fremtidige udfordringer. En 
sådan kategori- og kompetenceplan skal danne 
grundlag fo r den fremtidige bemanding i Pæda-
gogik & Undervisning. 

Økonomi 

(mio. kr.) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-

bevilling 
O verført 
fra 2013 

Korr. bud-
get 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -
rammebelagte 1.773,6 43.3 26,7 1.843,6 1.824,5 -19,1 24,0 4,9 

Skole 952,1 -18,0 15,6 949,6 932,1 -17,5 12,5 -5,0 
Dagtilbud 436,5 -0,1 8,4 444,8 433,5 -11,3 9,0 -2,3 
Familie 358,8 54,2 1,8 414,9 423,6 8,7 3,0 11,7 
Pædagogik og 
undervisning 26,2 7,2 0,8 34,3 35,3 1,1 -0,5 0,6 

Drift -  ikke 
rammebelagte 4,8 -5,7 0,0 -0,9 -6,1 -5,2 0,0 -5.2 

Skole 2,8 0,0 0,0 2,8 1,6 -1,2 0,0 -1,2 
Familie 2,0 -5,7 0,0 -3,7 -7,6 -3,9 0,0 -3,9 

Anlæg 66,4 -50,4 -0,1 15,9 14,8 -1.0 0.3 -0,7 

Skole 42,0 -34,0 -0,2 7,7 7,0 -0,7 0,0 -0,7 
Dagtilbud 21,6 -16,5 0,1 5,2 4,9 -0,3 0,3 0,0 
Familie 2,8 0,1 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 

1 alt 1.844,8 -12,8 26,6 1.858,6 1.833,4 25,2 24,3 -1,0 

(- = større indtæ gt/m indre udgift) 

BEMÆRKNINGER 

RAMMEBELAGTE OMRÅDER 

Skole 
Der er samlet set givet tillægsbevillinger på net-
to -18,0 mio. kr., hovedsagligt vedrørende over-
førsel til Pædagogik & Undervisning, bortfald af 

statstilskud vedrørende Ungpakke II, Besparelser 
på Indkøb samt overførsler til og fra andre afde-
linger. 

Der er sket en rammeoverførsel fra 2013 til 2014 
på 15,6 mio. kr. og herefter er det korrigerede 
budget 949,6 mio. kr.
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Politikområde Skole overfører 12,5 mio. kr. til 
2015 og efterfølgende år. 
Den faktiske afvigelse på -5,0 mio. kr. vedrører 
medfinansiering af underskud under Politikom-
råde Familie (-4,0 mio. kr.), overførsel til Borger 
& Arbejdsmarked vedrørende Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning (-1,0 mio. kr.), medfinansie-
ring af underskud under politikområde Pædago-
gik og udvikling (-0,6) og slutteligt overskud på 
anlæg overført til d rift (0,7 mio. kr.). 

De opsparede midler placeret på centrale kon-
ti i 2015, er for en stor dels vedkommende øre-
mærket til d rift af nye IT platforme på skolerne, 
fortsat indkøb af digitale læremidler til skolerne, 
kompetenceudvikling samt forventet underskud 
på mellemkommunale betalinger. Derudover 
forventes fortsat store merudgifter til rengøring 
og ventilation vedrørende PCB sagen på Four- 
feldtskolen. 

Dagtilbud 
Der er i Dagtilbud samlet set givet en negativ t il-
lægsbevilling på 0,1 mio. kr. 

Beløbet er sammensat dels af overførsel til andre 
afdelinger (-1,0 mio. kr.), overførsel til Myrthue 
(-0,6 mio. kr.), overførsel til Pædagogik & Un-
dervisning (-1,0 mio. kr.) og dels af merudgifter 
vedrørende økonomisk fripladstilskud (LCP) (0,3 
mio. kr.) samt regulering af efterspørgsel/demo- 
grafi (2,2 mio. kr.). 

Der er overført 8,4 mio. kr. fra 2013, og det korri-
gerede budget er herefter 444,8 mio. kr. 

Politikområde Dagtilbud overfører 9,0 mio. kr. til 
2015 og efterfølgende år. 

Den faktiske afvigelse på -2,3 mio. kr. vedrører 
alene medfinansiering af underskud under Poli-
tikområde Familie. 

Der overføres 2,7 mio. kr. til 2016 vedrørende 
PAU. Overførslen skal finansiere færdiggørelse 
af uddannelsen til Pædagogisk Assistent (PAU) 
for elever optaget i 2014 og 2015. 

De resterende 6,3 mio. kr. overføres til 2015. 

Beløbet skal blandt andet bruges til forbedring/ 
udvikling på dagtilbudsområdet, implemente-
ring af områdeledelse, nedbringelse af under-

skud på Dagplejen, opstået pga. omlægning af 
strukturen med mere, samt diverse forbedringer 
og renoveringer i dagtilbuddene. 

Familie 
Der er givet en positiv tillægsbevilling vedr. an-
bringelses- og forebyggelsesområdet på 55,7 mio. 
kr. og derudover er der ved budgetrevisionerne 
korrigeret for indkøbsaftaler, demografi ændrin-
ger, udvendig vedligehold, rengøring mm. 

Det samlede korrigerede budget udgør herefter 
414,1 mio. kr. 

Politikområde Familie overfører 3,0 mio. kr. til 
2015 og efterfølgende år. 

Den faktiske afvigelse på 11,7 mio. kr. kan fork la-
res ved at der på myndighedsområdet er et mer-
forbrug på den styrbare ramme på 13,1 mio. kr., 
hvilket skyldes merforbrug på de forebyggende 
foranstaltninger. 

Tilbud har et mindre forbrug på -4,4 mio. kr., 
som skyldes større belægning på døgninstituti-
oner samt mindre forbrug grundet skæv regn-
skabsperiode vedrørende Familiens Hus. Sund-
hedsplejens regnskab udviser et merforbrug på 
0,1 mio. kr. og Områderådgivernes regnskab et 
mindre forbrug på -0,1 mio. kr. 

Til slut overføres der vedrørende Familiens Hus, 
RABU samt Takstfinansieret Udviklingspulje 3,0 
mio. kr. til efterfølgende år. 

I forb inde lse med regnskabssagen t ilfø res om -
rådet ekstra m id ler fra det ikke ram m ebelag-
te om råde og fra øvrige po litikom råder under 
udvalget, således underskuddet nulstilles og 
der tilfø res budgetm id ler til de nødvendige 
positive overførsler. 

Pædagogik og undervisning 
Politikområde Pædagogik og undervisning er 
dannet pr. 1. januar 2014 og jf. sag i Byrådet er 
området tilfø rt økonomi og personale fra de øv-
rige afdelinger i Børn & Kultur, hovedsagligt Sko-
le. Det korrigerede budget udgør 34,3 mio. kr. 

Politikområde Pædagogik og undervisning over-
fører -0,5 mio. kr. som skyldes øget personalefor-
brug bl.a. som en konsekvens af fusionen samt 
merudgifter knyttet op på afdelingens etablering.
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Den faktiske afvigelse på 0,6 mio. kr. udgøres af 
medfinansiering af regnskabsunderskud fra po li-
tikområde Skole. 

IKKE RAMMEBELAGTE OMRÅDER 

Skole 
Efter 1 år i Uddannelseshuset kan det konstate-
res, at EGU-området vil opleve en vækst i antal af 
unge, der påbegynder EGU-uddannelsen. 

Det uforbrugte beløb skyldes, at der findes en 
lang række private arbejdsgivere, som overtager 
en stor del af lønnen. 

Afvigelsen på 1,2 mio. kr. medgår til underskuds-
dækning på det rammebelagte område under 
politikområde Familie 

Familie 
De færre udgifter skyldes et fald i antallet af §41 
og §42 bevillinger, som er merudgiftersam t tabt 
arbejdsfortjeneste til børn med nedsat funkti-
onsevne og deres forældre. 

Afvigelsen på 3,9 mio. kr. medgår til underskuds-
dækning på det rammebelagte område under 
politikområde Familie 

ANLÆG 

Skole 
Foranlediget af nye regler for lærernes tjeneste-
tid blev der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 8,0 
mio.kr. til etablering af personalearbejdspladser 
på skolerne. 

Der er på den enkelte skole etableret en arbejds-
plads til hver enkelt lærer ligesom der er etable-

ret et antal arbejdspladser til pædagogerne. A f-
vigelsen på 0,7 mio. kr. vedrører restbeløb, som 
overførestil skolernes driftsbudgetter i 2015. 

Ansgarskolen, Bryndum skole samt Vitaskolen er 
i 2014 blevet om- og udbygget, alle tre projek-
ter færdiggøres i 2015. Der er i 2014 overført et 
rådighedsbeløb på 34 mio.kr. til Teknik & Forsy-
ningsudvalget til ud- og ombygning af Vester-
vangskolen. 

Der er i 2014 gennemført PCB sanering af under-
visningspavillonerne 2, 3,4 og 5 på Fourfeldtsko- 
len, finansieret af Teknik & Forsyningsudvalgets 
ramme. 

Dagtilbud 
Der er overført 0,1 mio. kr. fra 2013 til anlæg. 

Der er i Dagtilbud givet en negativ tillægsbevil-
ling på 16,5 mio. kr. heraf er 15,5 mio. kr. over-
fø rt til Plan & Miljø, 1,0 mio. kr. er overført til an-
lægsprojekter i 2015. 

Det korrigerede anlægsbudget udgør herefter 
5,2 mio. kr. 

Regnskabet viser et forbrug på 4,9 mio. kr. 

Dagtilbud overfører 0,3 mio. kr. til 2015 til an-
lægsprojekter i forbindelse med Masterplanen. 

Familie 
Anlægsprojekt vedrørende køb af Ørnevænget 
1 med henblik på etablering ad opvækstmiljø 
er afsluttet. Overskydende beløb på 3.000 kr. er 
tilfø rt kommunekassen i forbindelse med regn-
skabssagen "Overførsel af anlægsmidler fra 2014 
til 2015 og senere". 

B ø rn  v e d  s k u lp tu re n  
M e n n e s k e t v e d  H a v e t  
v e d  S æ d d in g  S tra n d .
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Institutioner 
Klubsekretariatet er fra 1.1.2015 en integreret 
del af Skoleadministrationen. Fritids- og ung-
domsklubberne omdannes pr. august 2015 til 
skolefritidsordninger og underlægges de nye 
storskoledistrikter. 

Klub Nørremarken, Ribe lukkede ultimo 2014 og 
børnene blev overført til Klub Ribe M idt. A k tiv i-
teter ved Korskroen er fra 1.1.2015 overflyttet til 
Ungdomsskolen. 

Processen med integration mellem leder og med-
arbejdere fra Beboer- og Aktivitetsgården M idt-
gård og Myrthuegård, blev igangsat i 2014. 

Esbjerg Ungdomsskole har igen i 2014 haft god 
søgning til de udbudte aktiviteter. Der påtænkes 
sommerferiekurser, der skal dække både fagligt, 
personligt og fysisk. Der er arbejdet med ideer 
og nye tiltag vedr. Korskroen, så projektet i frem-
tiden kan blive endnu bedre fo r kommunens un-
ge. Der er stadig stor succes med at fastholde de 
udsatte unge i heltidsundervisningen og få dem 
videre i ungeuddannelse. 

Den nye bibliotekspolitik 2014-2017 trådte i kraft 
1.1.2014. De 6 veludbyggede lokale biblioteks- og 
medborgercentre sikrer gode bibliotekstilbud. 
Områdernes lokale beboere er tilbudt hjælp til 
digital selvbetjening og borgerservice. Fri og lige 
adgang i en digital verden, hvor der er anvendt 
flere penge på anskaffelse af d ig ita lt indhold og 
færre på fastformsmedier. Borgerne har meget 
forskellige behov til bibliotekerne, hvorfor der er 
løbende dialog med de forskellige målgrupper. 

Kulturskolen arbejder fortsat med at have fokus 
på talentudvikling og vækstlag på flere niveauer. 
I indeværende sæson er oprettet en ny ta lentlin-
je, som har deltaget i diverse samarbejdsprojek-
ter. I 2014 fik  Kulturskolen den første elev videre 
til Den kongelige Balletskole i København. 

Projekt "Mennesket og Kunsten i centrum" er, 
ved tilskud fra fond, sikret i et treårigt forløb. 

Der har været udarbejdet en budgetstrategi, 
som følges tæ t i 2015. 

Ved Arkiverne er der fortsat fokus på d ig ita-
lisering. I alt 50 friv illige arbejder pt. med ind-

tastningsarbejde af arkivalier, hvor selve regi-
streringen af samlingerne udføres af Arkivets 
normerede personale. I 2014 dukkede nogle hid-
til ukendte optagelser fra 1871 af anlæg af Es-
bjerg Havn op. Der holdes kurser og foredrag, 
der undervises folkeskole- og gymnasieelever 
samt foredrag og byvandringer. 

Der udarbejdes en ny budgetstrategi, som følges 
tæ t i 2015. 

MYRTHUE -  Natur, Kultur & Læring under Kul-
turafdelingen, blev oprettet som en ny selvstæn-
dig organisation på grund af omstrukturering i 
Børn & Kultur. 

Organisationen har 7 form idlingssteder rundt 
om i kommunen samt partnerskabsaftaler med 
mange selvejende institutioner vedrørende læ- 
rings-/formidlingstilbud. Statistikken for 2014 vi-
ser, at knap 34.000 personer modtog de forskel-
lige tilbud. 

SSP og Forebyggelse er fortsat præget af et højt 
aktivitetsniveau, med fokus på foræ ldre Back Up 
og foræ ldre netværk. De to store bander i Es-
bjerg er stadig en stor udfordring både fagligt 
og ressourcemæssigt. SSP distrikterne tilpasses 
fremadrettet de nye storskoledistrikter. "Pro-
jekt Ghettoinitiativ Stengårdsvej +", "Projekt A k -
tiv Fritid" og "Projekt Sofie" er tre projekter, der 
også har haft fokus i 2014. 

A f særlige udfordringer i 2014 har der været 
akutindsats i Kvaglund-, Sædding- og Hovedbib-
lioteket i forhold til unges dårlige adfærd i b ib-
liotekernes ubemandede åbningstider. Yderme-
re har unges ageren på de digitale medier i 2014 
været et nyt og særligt indsatsområde. 

SSP konsulent i Ribe har været på gæstelærerbe-
søg på skoler og ungdomsuddannelser. 

Tilskud, folkeoplysning, bygninger m.v. 
De budgetlagte tilskud til Kultur- og fritidsinsti-
tutioner, produktionsskoler, daghøjskoler m.v. 
er udbetalt og budgetlagte puljer under fo lke-
oplysningsområdet er administreret efter regel-
sættet (Foreningsguiden m.m.). Gebyrordningen 
fo r foreninger, der benytter kommunale lokaler 
trådte i kraft fra og med 2014.
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A f planlagte vedligeholdelsesarbejder vedr. fr i-
tidsbygninger i 2014, forventes følgende projek-
ter først fæ rdigt i 2015: 

• Indførsel af elektronisk låsesystem ved 
Rørkjærhallen 

• Ny spildevandsafledning samt spildevandsan-
læg ved Forum Fritidscenter 

• Jerne Borgerforening -  renovering af lokaler 
ved Bakkeskolen 

• Etablering af handicaptoiletter ved Vester 
Vedsted Forsamlingshus 

Beløbene er derfor overført til 2015. 

Økonomi 

(m io .  k r .) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift
-  rammebelagte 284,0 0,6 7,2 291,9 278,5 -13,4 12,7 -0,7 

Drift
-  ikke rammebelagte 1.4 0 0 1,4 1.4 0 0 0 

Anlæg 22,3 -11,5 3,5 14,2 12.2 -1.9 1,7 -0.2 

1 alt 307,7 -10,9 10,7 307,5 292,2 -15,3 14,3 -1.0 

(- = større indtæ gt/m indre udgift) 

BEMÆRKNINGER 

RAMMEBELAGT OMRÅDER 
Der er givet negativ/positiv tillægsbevilling på i 
alt ca. 0,6 mio. kr. foretaget i forbindelse med 
budgetrevisioner i 2014. Disse omhandler ge-
nerel pris- og lønregulering, overførsel til/fra 
IT vedr. telefon og IT systemer, tilkøb/opsigel- 
ser vedr. rengøring samt overførsel af midler fra 
2014 til 2015 til planlagte projekter. Hertil kom-
mer at der er overført 7,2 mio. kr. fra 2013 til 
2014. Det korrigerede budget udgør herefter i 
alt 291,9 mio. kr. 

Driftsresultatet for området viser et samlet m in-
dre forbrug på 13,4 mio. kr., som er korrigeret for 
overførsler til og fra andre områder samt regule-
ringer via kassen på 0,7 mio. kr., er nedjusterettil 
12,7 mio. kr. 

I det korrigerede beløb indgår midler overført 
fra anlæg (136.000 kr.) vedrørende nettoover- 
skud kunstgræsbaner samt (60.000 kr.) vedrø-
rende nettooverskud støjvoldeprojekt ved Kor-
skroen. 

M indre forbruget skyldes blandt andet neden-
stående punkter og overføres til 2015 og senere 
til, som udgangspunkt, samme formål: 
• Igangsatte og disponerede projekter samt 

øremærkede bevillinger. 

Drift af boldbaner og institutionsdriftsram-
mer. 
Tilskudspuljer vedr. voksenundervisning som 
prioriteres af Kultur & Fritid. 
Bygningsrelaterede projekter i relation til hele 
bygningsmassen -  både fritids- og kulturbyg-
ninger. 
Ribe Svømmebad og Kultur & Fritidshuset til 
konkrete formål. 
Beløb hensat til imødegåelse af udefrakom-
mende forhold. 
Screeninger af samtlige klublegepladser i sam-
arbejde med Vej & Park. 
Opgradering af klubbernes it (skal tilpasses 
skoleområdets systemer). 
Ungdomsskolens ønskede samarbejde med 
folkeskolen om valghold i skoleåret 2015/16. 
Eksterne tilskud til igangværende projekter 
under SSP & Forebyggelse. 
Overførsel vedrørende Kulturskolen fø lger ek-
sisterende genopretningsplan. 
Overførsel vedrørende Byhistorisk Arkiv skyl-
des en række uforudsete udgifter. Der udar-
bejdes ny genopretningsplan. 
Overførsel vedrørende Natur- og Kulturfor-
midling til øgede lønudgifter. 
Overførsel vedrørende Kultur, konsulent-
team til igangværende konkrete projekter og 
til særlige initiativer på eliteidrætsområdet i 
2015.
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IKKE RAMMEBELAGTE OMRÅDER 
Ingen bemærkninger. 

ANLÆG 
På anlægssiden er der et mindre forbrug på 1,9 
mio. kr. 

Der overføres 1,7 mio. kr. til 2015 til uafsluttede 
projekter. Blandt andet "Tobakken, renovering 
af ny forplads" 0,5 mio. kr., "Kulturforeningen, 
Bramming Kosmorama" 0,5 mio. kr., "Nedrivning 
af bygning E på Jernved gi. skole" 0,2 mio. kr., 
"Udviklingsplan Korskro Motorsportcenter" ca. 
0,1 mio. kr. samt en række beløb bevilget fra "Fri-
tidskulturel Pulje" ca. 0,4 mio. kr. 

M indreforbrug på 0,2 mio. kr. finansieres via kas-
sen. 

A f de søgte tillægsbevillinger på -11,5 mio. kr. 
der er givet i 2014 vedrører ca. 10,5 mio. kr. fø l-
gende projekter, som er om fattet af forskydnin-
ger i anlægsprogrammet: 
• Springgrav i Esbjerg Østerbyen 0,9 mio. kr. 
• Esbjerg Kunstmuseum 9,6 mio. kr. 

Foruden forskydninger i anlægsprogrammet er 
tillægsbevillingerne også om fattet af projekter 
der er overført til Ejendomme under Teknik & 
Byggeudvalget. 

Tus indv is  a f  b ø rn  o g  u n g e  h a r  g a v n  a f  d e  m a n g e  læ r in g s -  o g  fo rm id l in g s t i lb u d .  
S k o le tje n e s te n  p å  Q u e d e n s  G a a rd  e r  e t  læ r in g s t i lb u d  i  s a m a rb e jd e  m e d  S ydvestjyske  
M u s e e r o g  m a n g e  b ø rn  b e s ø g e r d e t te  u n ik k e  a u te n t is k e  læ r in g s m iljø .
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SUNDHED & OMSORGSUDVALGET 

OMSORG OG PLEJE 

I Esbjerg Kommunes sundhedspolitik er én af visi-
onerne "Energi til det gode og sunde liv -  et fæ l-
les ansvar". 

For bl.a. at understøtte denne vision vil digitale 
løsninger og ny velfærdsteknologi komme til at 
spille en stadig større rolle i den måde. Sundhed 
& Omsorg fremover vil servicere borgerne på. 

Omsorg 
2014 har som altid været et aktivt år med mange 
aktiviteter, og med stor fokus på kerneopgaven 
hos borgerne. 

Der blev gennemført en borgertilfredshedsun- 
dersøgelse, hvor tilfredshed med hjemmeplejen 
samlet set, og herunder praktisk hjælp og per-
sonlig pleje, blev målt på en skala fra 1-5. Esbjerg 
Kommune lå her på niveau eller højere end de 
øvrige i alle 3 kategorier (vi blev sammenlignet 
med Fredericia, Ikast-Brande, Randers kommu-
ner). Den samlede tilfredshed med hjemmeple-
jen lå på 4,4. 

Videre har vi i Omsorg lavet en uddybende un-
dersøgelse, hvor 10 borgere i alle udeteam (269 
borgere) er blevet interviewet. Langt overvejen-
de af besvarelserne udviser stor tilfredshed med 
den praktiske hjælp, og at man også fremover vil 
ønske Kommunen som leverandør. 

Som et led i "æ ldrepulje-aktiviteterne" blev der 
afholdt olympiade for beboere på Kommunens 
plejecentre, og borgere visiteret til et dagtilbud. 
A lle  havde en god dag i Blue Water Dokken med 
aktiviteter, mad, dans og underholdning. 

De beboere og borgere som ikke havde lyst og 
mulighed for at deltage i festlighederne i Dok-
ken, kunne fø lge arrangementet på storskærm 
på de lokale plejecentre, hvor der også var arran-
geret aktiviteter og festlige indslag. 

A lle  distrikter har fået leveret Rickshawcykler, 
hvorefter friv illige kan cykle ture med beboere 
/ borgere som passagerer, og med mulighed for 
frisk lu ft og en god oplevelse. 

For at give borgerne en kvalificeret indsats og 
forebygge indlæggelser har der i 2014 været fo-

A l le  d is t r ik te r  h a r  få e t  R icksh a w cyk le r. 

kus på kompetenceudvikling af medarbejderne. 
Eksempelvis kan nævnes medicinhåndtering ge-
nerelt, hvor der har været iværksat flere udvik-
lingstiltag fo r både ledere og personale, lige-
som 750 social- og sundhedshjælpere specifikt er 
kompetenceudviklet i inhalationsmedicin. 

I samarbejde med Social- og sundhedsskolen 
blev iværksat et projekt "Læring i virkeligheden 
(LIV)", med fokus på tid lig opsporing af sygdoms-
tegn hos borgere med demens, og i forhold til 
medarbejderne at skabe læringsprocesser hvor 
viden og erfaring fra teori overførestil praksis og 
omvendt (Transfermodel). I projektet har en stor 
del af undervisningen været fly tte t ud i praksis, 
hvor der er arbejdet med konkrete udfordringer 
fra dagligdagen, hvilket medarbejderne har eva-
lueret meget positivt. 

For til stadighed at sikre en god arbejdsplads 
med trivsel og godt arbejdsmiljø blev der i 2014 
lavet tilfredshedsundersøgelse blandt ledere 
og medarbejdere i Esbjerg Kommune under tit-
len Danmarks Bedste Arbejdsplads. Der var en 
høj svarprocent i Omsorg og som udgangspunkt 
en meget stor tilfredshed med arbejdspladsen. 
På områder med udfordringer, er de enkelte ar-
bejdspladser ved at udarbejde handleplaner i et 
tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. 

Igennem flere år har der været stor fokus på at 
nedbringe sygefraværet i Omsorg. I 2013 lå vi på
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det laveste tal nogensinde, og i 2014 er det lyk-
kedes at nedbringe sygefraværet med yderligere 
0,3, svarende til ca. 900 dage. 

Borgerrettet forebyggelse. 
Med et fokus på forebyggelse og tid lig opspo-
ring af demens arrangerede afdelingen i sam-
arbejde med alzheimerforeningen og National 
Videnscenter for Demens to borgerkonferencer 
om emnet. Interessen fo r at høre nyeste forsk-
ningsbaseret viden var overvældende og der del-
tog i alt 1500 borgere. 

Der er iværksat et pilotprojekt med fysisk træning 
for dementramte. Resultater af forløbet, der gen- 
nemføresmedsupervisionfraNationaltVidenscen- 
te rfo r Demens, viser at fysisk træning kan have en 
gavnlig effekt på funktionsniveauet for dement-
ramte, så de kan forblive selvhjulpne i længere tid. 
Der er indgået et samarbejde mellem LION klub-
berne, Alzheimerforeningen og borgerrettet fo -
rebyggelses teknologibibliotek for demensramte 
i forhold til udlån af GPSér med tracker til borge-
re med demenssygdom. 

Med fokus på det sunde seniorliv har der med 
succes i både Esbjerg, Bramming og Ribe været 
afholdt Sund Senior konference med læge Jerk 
W. Langer som oplægsholder. 

Ældrepuljen 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold uddelte i 2014 en mia. kr. til de 
danske kommuner til lø ft af ældreområdet. Es-
bjergs andel heraf udgjorde 20,1 mio. kr. 

Tilskuddet er blevet brugt indenfor fø lgende tre 
hovedområder udstukket af ministeriet: Styrket 
rehabiliterings- og genoptræningsindsats, bedre 
praktisk hjælp og personlig pleje og bedre for-
hold fo r de svageste ældre fx  på plejehjem. 

M idlerne til "Lø ft af æ ldreområdet" var en del 
af finansloven fo r 2014. Dette medførte, at m id-
lerne for hele 2014 først blev udsendt til kom-
munerne i marts måned. Esbjerg Kommune har 
derfor ikke forbrugt hele puljen, og restbeløbet 
på 5,9 mio. kr. søges efter aftale med M inisteriet 
overført til anvendelse i 2015. 

A fv ik ling af projekter, puljen har finansieret, be-
skrives nærmere under henholdsvis "Omsorg" 
og "Borgerrettet forebyggelse". 

Køkkenområdet 
Med henblik på at udvikle og tilføre området et 
kvalitetsløft, har der været et stort fokus på kom-
petenceudvikling af ledere og medarbejdere. 

Eksempelvis kan nævnes: 
• Kompetenceudvikling fo r ledergruppen 
• Forberedelse til et LEAN kursusforløb for lede-

re og udvalgte nøglemedarbejdere 
• Parat til fremtiden -  vi holder gryden i kog! 

Et 3 ugers kompetenceudviklingsforløb, samt-
lige medarbejdere på Køkkenområdet været 
på i 2014. Kurset har været en kombination af 
faglig og personlig udvikling. Det er især den 
personlige udvikling der har betydet noget 
fo r medarbejderne. Udviklingen har ligeledes 
givet en større forståelse fo r hele organisati-
onen og de beslutninger der bliver truffet. I 
kursusperioden har vi kørt et jobrotationspro-
jekt med jobcentret, hvor vi har haft 22 jobro- 
tanter ansat. 

I hele organisationen har man igennem flere år 
arbejdet på at øge tilstedeværelsesprocenten 
hos medarbejdere, og det har også været et fo- 
kuspunkt på Køkkenområdet i 2014.1 2014 er sy-
gefraværet reduceret med 23,5 %, fra et i forve-
jen lavt udgangspunkt. 

I 2014 har Køkkenområdet renoveret køkkenet 
på Riberhus. Køkkenet er taget i brug efter endt 
renovering primo januar 2015. 

Hjælpemidler og kommunikation 
Området omfatter Hjæ lpemiddeldepotet, Vagt-
centralen, Kommunikation, Hjælpemidler. 

Hjæ lpemiddeldepotet har fortsat haft fokus på 
opgaven omkring længere levetid på hjælpemid-
ler til kommunens borgere. Ligeledes har depotet 
arbejdet fo r en gnidningsløs start på samarbej-
det med levering og håndtering af hjælpemidler 
til Fanø kommune. Der har også været arbejdet 
hårdt på at optimere processen omkring m iniud-
bud på el-kørestole, dette for at få kortest mulig 
ventetid på udlån til borgeren. 

Kommunikation & Hjælpemidler omfatter opga-
ver og udgifter vedrørende hjælpemidlerne in-
denfor; kropsbårne hjælpemidler, syn, høre og 
kommunikation. Området omfatter bl.a. også op-
gaverne vedrørende kommunikationsvanskelig-
heder indenfor senhjerneskade- og taleområdet.
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Sundhedsfremme og kommunal 
medfinansiering 
Sundhedsudgifter omfatter borger- og patient-
rettet sundhedsfremme og forebyggelse, veder-
lagsfri fysioterapi, genoptræning og kommunal 
medfinansiering. 

Sundhedsfremme og forebyggelse 
Der er igangsat/udviklet en række forskellige ak-
tiviteter og tilbud til borgerne i Esbjerg Kommu-
ne. Aktiv iteterne og tilbuddene omfatter bl.a. 
• Tidlig opsporing af sygdomme, herunder KOL, 

inkontinens og demens 
• Tilbud om rygestop og forebyggelse af ryge- 

start 
• Tilbud til borgere med kræft, KOL, hjertesyg-

domme og diabetes type 2 

Desuden er der stort fokus på udviklingstiltag in-
denfor velfærdsteknologiområdet. 

I relation til Esbjerg Kommunes sundhedspolitik 
2011-2014 har der i perioden været arbejdet med 
nærmiljøprojektet Sædding og Ådalen på Toppen. 

Projektets formål har været at fremme sundhe-
den og trivslen blandt borgerne i Sædding og 
Ådalsområdet, ved at styrke borgernes handle-
kompetencer og forbedre deres sundhedsad-
færd. Med projektet har Esbjerg Kommune op-
nået værdifulde erfaringer med, hvordan det er 
muligt at nå bredt ud og "få fat i" de grupper af 
borgere, der ofte er svære at nå. Projektet har så-
ledes været et godt læringsprojekt, som har bi-
draget til viden omkring forskellige metoder og 
strategier, der nu med fordel kan blive anvendt i 
hele kommunen. 

Borgerrettet forebyggelse har indledt samarbej-
de med flere frivillige organisationer og idræts-
foreninger. Aftalerne har bl.a. til formål at under-
støtte de frivilliges viden i forhold til forskellige 
sygdomme og betydningen af sund kost og mo-
tion. Der er indgået partnerskabsaftale med DGI 
om at opstarte et projekt om seniortræning. 

Desuden har Mosaikken i samarbejde med sund-
hedsformidlerne, SEPE (Sport & Event) og en lo-
kal idrætsforening startet et særligt trænings-
koncept med sigte på integration og idræt. 

Der har været stigende interesse for at indgå i 
et samarbejde med de etniske sundhedsform id-
lere. Dette med henblik på at understøtte sårba-

re grupper til at kunne tage vare om egen sund-
hed i hverdagen. Der arbejdes målrettet med at 
inddrage velfærdsteknologiske hjælpemidler i 
sundhedsformidlernes arbejde. 

Vederlagsfri Fysioterapi 
Den vederlagsfri fysioterapi har siden den 1. 
august 2008 været et kommunalt finansierings-
ansvar og hører under rammebelagt område. 
Det er lægerne, der har henvisningsretten, mens 
selve træningen forestås af privatpraktiserende 
fysioterapeuter. Udgifterne til området har et 
par år været stigende. Forbruget aflæst i 2013 v i-
ser en stigning fra 2010 på 12,5 %, som i kr. be-
tyder en stigning på 2,2 mio. kr. På baggrund af 
ovenstående udgiftsstigning blev der i 2012/2013 
igangsat analyse af udgifter og forbrugspraksis 
på de enkelte klinikker. Resultaterne herfra har 
været drøftet i kontaktudvalget fo r praktiseren-
de fysioterapeuter, og udgifter har været stag-
nerende i 2012-2014 på trods af flere patienter i 
ordningen. 

Et igangværende projekt skal desuden sikre en 
koordinering af borgernes ydelser i den veder-
lagsfri fysioterapi i forhold til indsatserne i kom-
munal regi. Målet er, at borgerne opnår optimal 
effekt, og at der ikke gives dublerende ydelser. 

Genoptræning 
Genoptræning har i 2014 oplevet en mindre stig-
ning i antallet af genoptræningsplaner fra syge-
huset. 
Stigningen er overvejende på borgere der ikke 
er blevet opereret, og hvor genoptræning skal 
forsøges inden der tages stilling til operation. 

Genoptræning har siden opgaven blev kommu-
nal 1. januar 2007 haft fokus på faglig kvalitet og 
har etableret funktionsgrupper med vidensper-
soner, der sikrer den faglige vidensdeling på 
kropsniveau. Der er således udarbejdet faglige 
standarder fo r alle områder. Det vurderes at det-
te arbejde i høj grad er medvirkende til at af-
delingen allerede pr.1. januar 2015 er rustet til 
at efterleve de ny tilkomne regler fra bekendt-
gørelse og vejledning om Genoptræningsplaner. 
Afdelingen kan således på alle områder tilbyde 
almen genoptræning både på basalt og avance-
ret niveau. 

I 2014 har der været fokus på øget samarbejde 
med jobcentrene og arbejdsgange vedr. informa-
tion omkring de fælles borgere er indarbejdet.
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Sundhedspolitik 
Med visionen Energi til det gode og sunde l iv -
et fælles ansvar er der i løbet af 2014 udarbejdet 
en ny tværgående kommunal sundhedspolitik 
gældende fo r 2015-2020. I udviklingen af sund-
hedspolitikken har vi involveret eksperter, kom-
munale nøglepersoner, lokale virksomheder og 
organisationer. Det har blandt andet givet idéer 
til partnerskaber mellem erhvervslivet, kommu-
nen, interesseorganisationer og uddannelsesin-
stitutioner. 

Sundhedspolitikken er bygget op med afsæt i f i -
re bærende værdier: 
• Understøtte den aktive borger 
• Sundhed -  et fælles ansvar 
• Mere livskvalitet og sundhed for pengene 
• Lighed i sundhed. 

De analyser, der ligger til grund for sundheds-
politikken viser, at den generelle sundhedstil-
stand blandt kommunens borgere er væsentligt 
forbedret. Samtidig er det dog tydeligt, at Es-
bjerg Kommune har udfordringer og behov for 
en yderligere indsats for at forbedre borgernes 
sundhed og livskvalitet på følgende områder: 
• Sunde gravide og småbørn 
• Rygning 
• Overvægt 
• Lidelser i muskler og led 
• Mental sundhed 
• Alkohol 

Kommunal medfinansiering af sundheds-
væsenet 

Pr. 1. januar2012 blevden kommunale medfinan-
siering af sundhedsvæsenet ændret, så der ikke 
længere betales et grundbidrag pr. borger men 
alene en aktivitetsbestemt medfinansiering. Det 
betyder, at der er indført højere takster pr. am-
bulant besøg og indlæggelse på det somatiske 
område, således at et ambulant besøg koster kr. 
1.418 og en indlæggelse koster kr. 14.377 i 2014. 

Kommunal boligforsyning: 
Esbjerg Kommunes regnskab indeholder speci-
fikke poster fo r udlejning, drift og vedligehol-
delse af de kommunale udlejningsejendomme 
samt ældre- og plejeboliger. 

Drift, vedligeholdelse, administration og udlej-
ning af Esbjerg Kommunes private boliger, æl-
dre- og plejeboliger samt tilhørende område-
centre er udliciteret og varetages af DAB (Dansk 
Alm ennyttige Boligselskab). 

Der er sket frasalg af 2 Finnehuse beliggende 
Stavangervej 12 og Jyväskylävej 2. Husene er 
solgt henholdsvis pr. 1. februar 2014 og 1. juni 
2014. Småejendommen Plantagevej 27 i Bram-
ming er solgt pr. 15. oktober 2014. 

Desuden er plejecentret Karstensminde med 15 
plejeboliger solgt pr. 1. september 2014 til ABC 
Rengøring. 

R ibe  S u n d h e d scen te r.
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Økonomi 

(m io .  k r . ) 
Oprindelig 

Budget 
Tillægs-
bevilling 

O verført 
fra 2013 

Korr. 
budget 

Regnskab Regnsk. 
Afvigelse 

O verført 
til 2015-18 

Faktisk 
Afvigelse 

Drift -
rammebelagte 1.032,9 -2,6 29,4 1.059,8 1.006,4 -53,4 40,8 -12,6 

Omsorg og pleje 977,7 -2,4 27,9 1.003,2 954,8 -48,4 38,8 9,6 

Sundhed og kommu-
nal medfinansiering 59,3 -0,2 1,5 60,7 53,8 -6,9 4,0 -2,9 

Kommunal boligfor-
syning -4,1 0,0 0,0 -4,1 -2,2 1,9 -1,9 0,0 

Drift
-  ikke rammebelagte 389,2 -0,1 10,8 399,9 398,3 -1.6 8,2 6,6 

Omsorg og pleje -7,7 0,0 0,0 -7,7 -6,2 1,5 0,0 1,5 

Sundhed og kommu-
nal medfinansiering 442,1 0,1 6,8 449,0 454,1 5,2 0,0 5,2 

Kommunal boligfor-
syning -45,3 -0,2 4,0 -41,4 -49,6 -8,2 8,2 0,0 

Anlæ g 1,5 0,0 5,1 6,6 3,1 -3,5 3,0 -0,5 

Omsorg og pleje 0,0 1,0 5,1 6,1 3,0 -3,1 3,0 -0,1 

Kommunal 
boligforsyning 1,5 -1,0 0,0 0,5 0,1 -0,4 0,0 -0,4 

1 alt 1.423,6 -2,7 45,3 1.466,2 1.407,7 -58,5 52,0 -6,5 

(- = større indtæ gt/m indre udgift) 

BEMÆRKNINGER 

På Sundhed & Omsorgsudvalgets rammebelagte 
driftsområde udviser Regnskab 2014 et mindre-
forbrug på 53,4 mio. kr. Heraf vedrører 29,4 mio. 
kr. overførte driftsm idler fra 2013, og 5,9 mio. kr. 
vedrører "ældrepuljen". Vedr. befolkningsudvik-
lingen opjusteres med en tilgang på 4,4 mio. kr., 
hvorefter 40,8 mio. kr. søges overført til kom-
mende år til formål specificeret i andet afsnit. 

På det ikke rammebelagte driftsområde udviser 
Regnskab 2014 et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. 
Der er forskydninger på henholdsvis den kom-
munale medfinansiering, idet Regionen kan 
foretage efterreguleringer i det kommunale bi-
drag frem til 1. april 2015, samt på boligområ-
det. Vedr. statsrefusioner på dyre enkeltsager er 
en mindre indtægt på 1,5 mio. kr. Området bud-
getlægges og indberettes i samarbejde med Bor-
ger & Arbejdsmarked og Børn & Familie, og regn-
skabsresultatet fra de 3 forvaltn inger skal derfor 
betragtes under ét. 

Vedr. anlæg er et samlet m indreforbrug på 3,5 
mio. kr., fordelt med henholdsvis 3,1 mio. kr. på 

Omsorg og pleje og 0,4 mio. kr. på Kommunal 
boligforsyning. På Omsorg og pleje søges ufor- 
brugte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. overført 
til Budget 2015-18 til køkkeninvesteringer og til 
bygningsrenoveringer. 

På fagudvalgets område samlet set tilføres kom-
munekassen netto 12,2 mio. kr. fordelt på fø l-
gende delområder: Omsorg og pleje. Sundhed 
og km. medfinansiering (rammebelagt) og an-
læg, i alt en tilførsel på 17,4 mio. kr., der modsva-
res af et kasseforbrug på 5,2 mio. kr. på ikke ram-
mebelagt "Sundhed og km. medfinansiering". 

Tillægsbevillinger til d rift: 

Omsorg og Pleje har samlet set i 2014 haft en ne-
gativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. som kan for-
klares ved: 
• -3,8 mio. kr. på Omsorg vedr. befolkningsprog-

nosen, da tilgangen af ældre primo 2014 er 
mindre end forventet. 

• -0,8 mio. kr. vedr. regnskabsoverførsel fra 2013. 
Beløbet ønskes overført til 2015 til udskiftning 
af nedslidt udstyr på Køkkenområdet.
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• 3,9 mio. kr. vedr. BPA-ordning -  Borgerstyret 
personlig assistance. Serviceloven § 96, som 
Sundhed & Omsorg i 2012 overtog fra Borger 
og Arbejdsmarked. 

• 1,2 mio. kr. er overført til indkøbsområdet til 
finansiering af besparelse af kommende ud-
bud og afgiftsordningen 

• Ændring i befolkningssammensætning vil pr. 
ultimo september 2014 kunne tilføre Sundhed 
& Omsorg midler i størrelsesorden ca. 0,5 mio. 
kr. 

Sundhed og kommunal medfinansiering har i 
2014 haft en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. 
kr. som kan forklares ved: 
• 0,2 mio. kr. til IT Fællesforvaltningen som en 

del af nye aftaler på IT området i forhold til 
FokusCare, MedCom7, NemSMS. 

Specifikationer til: 

Køkkenområdet 
mio. kr. 

Indkøb a f køkkeninventar som afled t konse- 1,3 
kvens af omklassificering a f boliger. Midlernes 
overføres til 2015 til afklaring a f dette, (overfør-
sel er oprindelig fra regnskab 2012) 

Kompetenceudvikling a f m edarbejdere 0,5 

Kompetenceudvikling fortsat, samt udskiftning 1,0 
a f kølebil (2016) 

Køkkenområdet ønsker at overføre 1,3 mio.kr. til 
2015 til et evt. nyt inventar på Lyngvej ved om-
klassificering af boliger, afklares i 2015. 0,5 mio. 
kr. til fortsat kompetenceudviklingsforløb for 
medarbejderne på Køkkenområdet "Parat til 
fremtiden -  vi holder gryden i kog". Endvidere 
ønskes 1,0 mio. kr. overført til 2016 til imødegå-
else af fremtidens udfordringer, kompetenceud-
vikling samt udskiftning af kølebil. 

RAMMEBELAGTE OMRÅDER: 

Omsorg 
mio. kr. 

Jf. min. søges ikke forbrugte m idler vedr. æ ldre- 5,9 
puljen overført med 

Skyldig lokalløn på FOA-området vedr. 2014 skal 
udbetales i 2015, og til form ålet samt mindre 1,0 
forskydninger i øvrigt reserveres 

Til udskiftning af biler, im plem entering a f nyt 
IT "omsorgssystem" og genanskaffelse a f hånd- 7,5 
holdt IT-værktøj (pda) reserveres ialt 

Der reserveres midler til imødegåelse a f tiltag 
vedr. om struktureringer (bl.a. ny distriktsindde- 6,0 
ling, udskillelse af sygepleje) 

Hjælpemidler og Kommunikation 
mio. kr. 

På hjæ lpem iddelom rådet søges overført midler 2,4 
til finansiering a f nye udbud på hjælpemidler, til 
indkøb a f ny teknologi samt til regulering med 
andre kommuner 

Hjælpemidler under Sundhed & Omsorg udviser 
i 2014 et mindre forbrug på kr. 2,6 mio. kr. Hjæl-
pem iddeldepotet har et mindre forbrug på 2,1 
mio. da de har en bedre udnyttelse af hjælpe-
midler og gode udbuds priser. Øvrige områder 
har tilsammen et overskud på 0,5 mio. Kropsbår- 
ne hjælpemidler har et underskud på 0,7 mio. 
som dækkes af et overskud på boligindretning. 

På "omsorgsområdet" har der isoleret set været 
et mindre forbrug i 2014 på 44,4 kr. Når der tages 
højde for de fra 2013 overførte midler (22,8 mio. 
kr.) og ikke forbrugte ældrepulje-m idler (5,9 
mio. kr.) er der et reelt mindre forbrug på 15,7 
mio. kr. der hovedsagelig skyldes forskydninger 
i udgifter til bl.a. BPA-ordninger, bilanskaffel-
ser, IT-udstyr, lokalløn m.v. Ekstraordinære bo-
nus- og præmieindtægter vedr. elever er indgå-
et med 2,4 mio. kr., der tilføres kommunekassen. 
Der søges midler overført til 2015 til de ovenfor 
angivne formål. 

Sundhed og Det Nære Sundhedsvæsen 
mio. kr. 

Videreudvikling a f om rådet, samt igangsæ ttel- 4,0
se a f initiativer fra økonom iaftalen i forhold til 
"D et nære sundhedsvæsen" 
Samt manglende tilskud fra SST i forhold til pro-
jek t "Skod det nu" på 0,2 mio. kr. 
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IKKE RAMMEBELAGTE OMRÅDER: 

Kommunal medfinansiering af 
sundhedsvæsenet 

mio. kr. 

Underskud, som dækkes af kassebeholdning -5,2 

Kommunens medfinansiering af sundhedsvæse-
net om fatter aktivitetsbestemt medfinansiering. 
Regionen har adgang til at efterregulere kom-
munens bidrag fo r 2014 frem til den 1. april 2015. 
Pr. 4. marts er der en efterregulering på kr. 4,2 
mio. for 2014. Regionen kan endnu regulere de 
næste 2 mdr. Budgettet dannes på baggrund af 
KL's skøn, som for 2014 blev sat fo r lavt pga. af 
fejl i data fo r 2013. 

Anlæg 

Vedr. Omsorg og pleje søges ikke forbrugte 
rådighedsbeløb overført: 

mio. kr. 

Renoveringsprojekter på plejecentre 1,0 

Renoveringsprojekter i områdets køkkener 2,0 

Til renovering af henholdsvis bygninger og ude- 
arealer under plejecentrene blev i 2014 meddelt 
en rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. Der re-
sterer 1 mio. kr. der søges overført til 2015 til 
fortsatte renoveringsprojekter. 

På køkkenområdet resterer et ikke forbrugt rå-
dighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til renoveringspro-
jekter, hvortil kommer et ikke forbrugt beløb på 
0,5 mio. kr. fra køkkenrenovering på Riberhus. I 
alt søges overført 2,0 mio. kr. til 2015. 

N ye  v æ rk tø je r  t i l  m e d ic in h å n d te r in g .
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Skattefinansieret strukturelt over-/underskud 
Positive tal angiver udgifter 
Negative ta l(-) angiver indtæ gter 

Budget 
2014 

Mio. kr. 

Tillægsbev. 
omp. 2014 

Mio. kr. 

Kor. budget 
2014 

Mio. kr. 

Regnskab 
2014 

Mio. kr. 

Afvigelse 
2014 

Mio. kr. 

Budget 
2015 

Mio. kr. 

SKATTEFINANSIERET 
Indtægter 
Tilskud og udligning -2.119,1 20,7 -2.098,4 -2.110,6 -12,3 -2.023,7 

Grundbidrag til Regionen 14,4 0,0 14,4 14,4 -0,0 14,7 

Skatter -4.864,0 0,1 -4.863,9 -4.865,0 -1,1 -4.980,2 

Indtægter i alt -6.968,6 20,8 -6.947,8 -6.961,2 -13,3 -6.989,3 
Driftsudgifter 
Driftsudgifter - ram m ebelagt 4.772,3 140,6 4.912,9 4.763,8 -149,0 4.925,2 

Driftsudgifter - ikke ram m ebelagt 2.083,4 -31,9 2.051,5 2.026,0 -25,5 2.039,4 

1 alt 6.855,7 108,6 6.964,4 6.789,8 -174,5 6.964,5 
N ettorenter -0,7 -6,3 -7,1 -6,2 0,9 6,2 

Finansielle tilskud 0,4 0,2 0,6 0,2 -0,4 10,8 

Driftsudgifter i alt 6.855,4 102,5 6.957,9 6.783,8 -174,1 6.981,6 
Strukturel balance 1 (+ = underskud) -113,2 123,2 10,1 -177,3 -187,4 -7,7 

Skattefinansieret anlæg 
Anlægsudgifter, skattefinansieret 200,4 49,6 249,9 229,2 -20,7 170,9 

Kommunal grundkapital, æ ldreboliger 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,0 3,6 

1 alt 200,4 49,7 250,1 229,4 -20,7 174,6 
Jordforsyning 
Salg a f jord -41,8 -31,2 -73,0 -77,0 -4,0 -81,9 

Køb a fjo rd  og byggemodningsarbejder 65,0 -17,2 47,8 44,6 -3,2 93,8 

1 alt 23,2 -48,4 -25,2 -32,3 -7,2 12,0 
Skattefinansieret anlæg, i alt 223,7 1.3 224,9 197,0 -27,9 186,6 

Strukturel balance II (+ = underskud) 110,5 124,5 235,0 19,7 -215,3 178,9 

FORBRUGERFINANSIERET 
Forsyningen 
D rift (indtæ gter - udgifter) -2,3 6,2 3,9 -9,9 -13,8 -6,3 

Anlæg (indtæ gter - udgifter) 0,0 1,3 1,3 1,3 -0,0 0,0 

Forsyningen i alt -2,3 7,5 5,2 -8,6 -13,8 -6,3 
Æ ldreboliger -  forbrugerfinansiering 
D rift (indtæ gter - udgifter) -44,6 3,7 -40,9 -49,2 -8,3 -42,0 

Anlæg (93% ) 0,9 1,3 2,2 1,9 -0,3 48,5 

Ydelse på lån 40,2 12,1 52,3 52,3 0,0 39,0 

Optagelse a f lån og beboerindskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Æ ldreboliger i alt -3.4 17,0 13,6 5,0 -8,6 45,5 
Resultat af det -5,7 24.5 18,8 -3,6 -22,4 39,2 
forbrugerfinansierede område
Finansiering 
Finansforskydninger 8,8 -0,2 8,6 13,9 5,3 7,7 

Låneoptagelse -59,1 -19,1 -78,2 -51,0 27,3 -36,9 

Afdrag på lån 39,9 -1,7 38,2 37,7 -0,6 44,6 

Frigivelse likviditetsbinding -7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiering i alt -17,5 -13,9 -31,4 0,6 32,0 15,4 
Kasseforbrug -87,3 -135,1 -222,4 -16,8 205,7 -233,5 

Kasseforøgelse = + 
Kasseforbrug = -
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1 INDLEDNING 
1 regnskabsberetningen gennemgås det realise-
rede regnskab, aktiver og passiver samt likviditet 
med henblik på en vurdering af den overordne-
de økonomiske situation. 

2 ØKONOMISK OVERBLIK 
Nedenfor beskrives regnskabsresultat fo r 2014 
på de skattefinansierede områder og balance pr. 
31. december 2014. 

Årets resultat 
Det kommunale budget og regnskab har ikke 
et egentligt over- eller underskudsbegreb, men 
resultatet måles i forhold til om de mål og for-
udsætninger, der indgår i budgettet, nås. Be-
skrivelse af mål- og bevillingsopfyldelse sker i le-
delsesberetningen. 

Den officielle rapportering på regnskabet (jf. 
krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet) sker 
i Regnskabsopgørelsen (side 56). I Esbjerg Kom-
mune anvendes den strukturelle balance (side 
xx) til at beskrive balancen mellem kommunens 
samlede skattefinansierede udgifter og indtæg-
ter. Dette nøgletal er brugt i budgetlægningen, 
ligesom nøgletallet bruges i forbindelse med 
sammenligninger i 6 by regi. 

Forskellen mellem det skattefinansierede over-
skud i Regnskabsopgørelsen og det traditionel-
le strukturelle overskud vedrører udgifter til 
æ ldreboliger og finansielle tilskud. 

Regnskabsresultat for 2014 jf. Regnskabsopgørelsen og Strukturel balance: 

Netto i mio. kr. Regnskabs- Strukturel 
opgørelse 2014 balance 2014 

Skatter -4.865,0 -4.865,0 

Tilskud og udligning -2.096,2 -2.096,2 

Indtægter i alt -6.961,2 -6.961,2 

Rammebelagte driftsudgifter 4.763,8 4.763,8 

Ikke ram m ebelagte driftsudgifter 2.026,0 2.026,0 

Boligadministration -49,2 0 

Driftsudgifter i alt 6.740,6 6.789,8 

N ettorenteudg ifter * 12,1 -6,2 

Finansielle tilskud 0,0 0,2 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -208,5 -177,3 

Nettoanlæ gsudgifter * 231,3 229,4 

Jordforsyning -32,3 -32,3 

Skattefinansieret resultat -9.5 19,7 

Finansielle tilskud 0,2 

Æ ldreboliger (d rift, anlæg, renter) -29,0 

Strukturel balance (underskud) 19,7 19,7 

♦Æ ldreboliger ikke med i Strukturel balance 

Isoleret set har Kommunen haft et pænt regn-
skabsresultat i 2014. Både i forhold til budgettet 
og i forhold til balancen mellem udgifter og ind-
tægter. 

Regnskabsopgørelsen viser således et overskud 
på 9,5 mio. kr. mens den strukturelle balance vi-
ser et strukturelt underskud på 19,7 mio. kr. på 

de skattefinansierede områder (ekskl. æ ldrebo-
liger). 

Dette på trods af, at der er nettoanlægsudgif- 
ter på ca. 230 mio. kr. i 2014 (336 mio. kr. brut-
to). Herudover er der et anlægsoverskud på 32,3 
mio. kr. på Jordforsyningen, som bidrager til det 
samlede overskud.
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Der er et ordinært driftsoverskud på 208,5 mio. 
kr. Dette er 97 mio. kr. bedre end i 2013. Det struk-
turelle driftsoverskud udgør 177,3 mio. kr. (ekskl. 
boligadministration), hvilket er 107 mio. kr. bedre 
end 2013. Driftsoverskud bidrager til at finansiere 
anlægsinvesteringerne, og i 2014 kan de næsten 
finansiere dem fu ldt ud. Overskuddet på bolig-
administration brugestil betaling af renter og af-
drag på ældreboliglån. 

Der har samlet set været flere renteudgifter end 
renteindtægter i 2014. Dette betyder en netto- 
renteudgift på 12,1 mio. kr. som indgår i kommu-
nens ordinære driftsoverskud. Heraf udgør ren-
teudgifter vedrørende boligadministration 18,3 
mio. kr. I den strukturelle balance er der således 
nettorenteindtægter for 6,2 mio. kr. 

Samlet set udviser Kommunens årsregnskab en 
mindre strukturel ubalance, da driftsoverskuddet 
ikke fu ld t ud kan finansiere anlægsudgifterne. Et 
sådant resultat kan være acceptabelt i det enkel-
te år, hvis investeringerne på sigt forventes at v il-
le betyde afledte besparelser eller indtægter. 

Fx må anlægsinvesteringerne i jordforsyningen 
forventes at kunne give et positivt afkast i de 
kommende år ved salg af grunde til private og er-
hverv. I den økonomiske politik er der fastsat mål 
om fremadrettet at tilstræbe et driftsoverskud til 
finansiering af anlægsudgifter og afdrag på lån. 

Esbjerg Kommunes serviceramme i 2014 er fore-
løbigt beregnet til 4.778,8 mio. kr. og nettoudgif-
terne på serviceområderne udgør 4.763,8 mio. kr. 
Servicerammen er endnu ikke endeligt opgjort 
fra Statens side, men Esbjerg Kommune kommer 
ikke til at overskride rammen i 2014. 

Balance pr. 31. december 2014 
Der har været følgende forskydninger i Kommu-
nens balance fra ultimo 2013 til ultimo 2014: 
Aktiver i mio. kr. Ultimo 

2012 
Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

M aterielle  anlægsaktiver 3.988,8 3.959,9 3.935,9 

Finansielle anlægsaktiver 2.381,8 2.534,9 2.675,0 

Omsætningsaktiver 367,7 428,1 811,8 

Likvide beholdninger 522,3 323,9 317,9 

Aktiver i alt 7.260,6 7.246,8 7.740,6 

Passiver i mio. kr. Ultimo 
2012 

Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

Egenkapital 2.877,8 2.938,0 3.236,1 
- skattefinansieret 

Egenkapital 42,0 67,3 73,3 
- forbrugerfinansieret 

Hensatte forpligtelser 1.888,5 1.790,9 1.687,5 

Langfristet gæld 1.480,5 1.482,0 1.460,9 

Kortfristet gæld 971,8 968,6 1.282,7 

Passiver i alt 7.260,6 7.246,8 7.740,6 

Stigningen i de finansielle anlægsaktiver skyldes 
hovedsagligt, at Kommunens værdier i Forsynin-
gen A/S og Esbjerg Havn er opskrevet med ca. 
153 mio. kr. ultimo 2014 (jf. de 2 selskabers egen-
kapital pr. 31.12.2014). Samtidig er værdien i det 
tid ligere Esbjerg Modtagestation nedskrevet til 0 
med 5,4 mio. kr. 

Forøgelsen af omsætningsaktiver skyldes pri-
mært en ændret konteringspraksis vedrørende 
supplementsposteringer (betyder en tilsvarende 
forøgelse af kortfristet gæld). Ligesom værdien 
af grunde og bygninger bestemt til videresalg er 
forøget med ca. 60 mio. kr. hovedsagligt vedrø-
rende erhvervsjord, der er klargjort til salg. M od-
sat er der sket et fald i refusionstilgodehavendet 
hos Staten på ca. 20 mio. kr. 

Faldet i hensatte forpligtelser skyldes primært, 
at udbetalingen af tjenestemandspensioner i 
2014 er noget større end den optjente tjeneste-
mandspension i 2014. Ligesom hensættelsen til 
retssager er nedsat med 12,6 mio. kr. Regulerin-
gerne (nedsættelse) af hensættelserne betyder 
tilsvarende en forøgelse af egenkapitalen. 

Forholdet mellem egenkapitalen og de samlede 
aktiver/passiver kan udtrykkes ved hjælp af so-
liditetsgraden. Denne beregnes ved at dividere 
(egenkapitalen x 100) med de samlede aktiver/ 
passiver. Jo højere soliditetsgraden er, jo mere 
"solid" kan man sige kommunen er. 

Den samlede soliditetsgrad udgør 42,9 ultimo 
2014 mod 41,5 ultimo 2013. På papiret er Kom-
munen altså blevet marginalt mere "solid" det 
seneste år. Set i forhold til landsplan så er dette 
en fornuftig soliditetsgrad, som ligger lidt under 
landsgennemsnittet på grund af nogle enkelte 
store kommuner med høj soliditetsgrad.

50 Årsrapport 2014



REGNSKABSBERETNING Til indhold

I en privat virksomhed kan egenkapitalen noget 
forsimplet tolkes som virksomhedens værdi i en 
eventuel salgssituation, hvilket ikke er tilfæ ldet i 
kommunerne. En betydelig del af den kommuna-
le egenkapital er bundet i aktiver, som er knyt-
tet direkte til kommunernes lovgivningsmæssige 
forpligtelser til at levere service til borgerne. 

Kassebeholdning 
mio. kr. Ultimo 

2012 
Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

Kassebeholdning 522,3 323,9 317,9 

Deponering i alt 92,9 85,5 85,5 

Kassebeholdning inkl. 
deponering 

615,2 409,4 403,4 

Der har været et kasseforbrug på 16,8 mio. kr. i 
2014. Herudover har der været en positiv kurs- 
regulering/opskrivning af værdipapirer mv. med 
10,8 mio. kr. ultimo 2014. Dette betyder samlet 
set, at kassebeholdningen er faldet med 6 mio. kr. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 
705,4 mio. kr. i 2014 mod 804,5 mio. kr. i 2013. 
Den gennemsnitlige likviditet er således faldet 
med 99,0 mio. kr. i 2014. Størstedelen kan hen-
føres til at Udbetaling Danmark i 2013 overtog 
udbetalingen af folkepension, førtidspension og 
boligstøtte, og det har i løbet af 2014 fået fuld 
virkning. 

3 FORVENTNINGER TIL 2015 
Med baggrund i det opgjorte regnskabsresultat 
for 2014 gives der nedenfor en overordnet vur-
dering af de forventede konsekvenser fo r 2015 
og frem. 

Generelt 
Budget 2015-18 indeholder et budgetteret kas-
seforbrug i alle årene og den disponible kassebe-
holdning forventes at blive negativ ved udgan-
gen af 2015. 

I Budget 2015-18 er der i alle årene budgetteret 
med et strukturelt driftsoverskud, der er fo r lille 
til at finansiere et forventeligt anlægsniveau for 
en kommune af Esbjergs størrelse. 

Der skal derfor i den kommende budgetlægning 
tages stilling til væsentlige besparelser i form af 
både effektiviseringer, omprioriteringer og ser-
viceforringelser. Dette vil ske med udgangspunkt 
i analysen "Validering af nøgletal samt inspirati-

on til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune" fra 
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning), som Byrådet 
har bestilt og sat i værk um iddelbart efter bud-
getlægningen for 2015-18. 

Rammebelagte områder 
Der er ligesom tid ligere år store overførsler fra 
2014 til 2015-2018. Der overføres 132,2 mio. kr. 
til 2015-2018 på de skattefinansierede områder. 
Heraf overføres 100,8 mio. kr. til 2015. 

Det er forudsat, at 100 mio. kr. af de opsparede 
midler aldrig anvendes. Med den aktuelle over-
førsel på de rammebelagte områder på 132,2 
mio. kr. fastholdes denne forudsætning. 

Regeringen indførte i 2011 en sanktionslovgiv-
ning. Hvis kommunerne under ét har udgifter på 
de rammebelagte områder ud over det aftalte 
niveau, kan kommunerne blive straffet såvel kol-
lektivt som individuelt. De skærpede krav til den 
løbende budgetstyring i Esbjerg Kommune, som 
blev indført i 2011, fortsæ tter derfor også i 2015. 

Da Kommunens serviceramme for 2015 er be-
regnet på baggrund af det vedtagne budget for 
2015, vil sanktionslovgivningen samtidig betyde, 
at det ikke bliver muligt at bruge af overførsler-
ne i 2015, hvis servicerammen skal overholdes. 

Derfor er en del af overførslen rykket til 2016- 
2018, hvor beløbene indarbejdes i budgetgrund-
laget og dermed servicerammen for de på-
gældende år. De midler, der overføres til 2015 
forudsættes således overført til 2016 ved regn-
skabsafslutningen fo r 2015. 

Anlægsprogram 
Det oprindelige anlægsprogram for 2015 inde-
holder bruttoudgifter for godt 375 mio. kr. Med 
overførsel af uforbrugte midler fra 2014 øges det 
til 404 mio. kr. Dertil kommer, at bruttoanlægs- 
udgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget 
med 62 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger 
fra 2014. 

Det samlede bruttoanlægsbudget er således på 
466 mio. kr., hvilket kræver en stram styring, hvis 
alle projekter skal gennemføres i 2015. Det for-
ventes dog, at der i løbet af 2015 vil ske tidsfor-
skydninger til 2016 med tilsvarende beløb, som 
der er overført fra 2014.
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Med sanktionslovgivningen er der også fastsat 
anlægsrammer (bruttoanlægsudgifter) fo r alle 
kommunerne under et. Det betyder, at det op-
rindelige anlægsbudget 2015, der er godkendt 
af Regeringen, som udgangspunkt ikke må over-
skrides. 

Der er dog ikke planlagt sanktioner fra Regerin-
gens side, hvis anlægsbudgetterne overskrides i 
2015, men der en risiko for, at Regeringen vil ind- 
regne/modregne et eventuelt "overforbrug" i de 
kommende års anlægsrammer.
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Forord 
Esbjerg Kommunes årsregnskab aflægges i hen-
hold til gældende lovgivning og efter de ret-
ningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Inden-
rigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for 
Kommuner. 

I henhold til disse regler skal der udarbejdes et 
udgiftsregnskab samt øvrige oversigter og re-
degørelser. Fra og med 2010 aflægges der ikke 
længere et omkostningsregnskab. Dette er en 
konsekvens af økonom iaftalen for 2011 mellem 
Staten og KL, hvor det blev besluttet, at der skul-
le ske en forenkling af reglerne vedrørende om-
kostningsregnskaber. Anskaffelse af fysiske ak-
tiver, som baserer sig på omkostningsbaserede 
principper, skal dog stadig optages i balancen. 

Regnskabspraksis indeholder bl.a. en beskrivelse 
af Esbjerg Kommunes trufne valg af regnskabs-
praksis, som ligger inden for budget- og regn-
skabssystemet muligheder. 

Indregning og måling 
Anlægsaktiverne indregnes i balancen, når akti-
vet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
aktivets værdi kan måles pålideligt, og når akti-
vet har en værdi, der er højere end 100.000 kr. 
(ekskl. moms). 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er over-
vejende sandsynlige og kan måles pålideligt. 

Totalregnskab og periodisering 
Årsregnskabet indeholder udover Kommunens 
egen virksomhed udgifter og indtægter samt 
aktiver og passiver for selvejende institutioner, 
hvor Kommunen har indgået driftsoverenskomst 
i henhold til Lov om social service og yder drifts- 
og anlægstilskud. 

Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter 
henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset 
betalingstidspunkt. Indtægten fra salg af jord 
og ejendomme optages i regnskabet, når beta-
lingen foretages. 

Næsten alle udgifter er ekskl. moms idet moms-
udgifterne refunderes via momsudligningsord-
ningen eller indgår i en momsregistreret virk-
somhed. 

Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel er-
hvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der 
være tale om udviklingsomkostninger fx  investe-
ring i systemudvikling eller visse softwareudgif-
ter samt patenter, rettigheder eller licenser. 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver, herunder materielle 
anlægsaktiver under udførelse, måles til kostpris 
fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen inkl. told 
eller andre afgifter -  dog ekskl. moms, samt om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 
1999 værdiansættes dog til den o ffentlige vurde-
ring, og værdien indgår som afskrivningsgrund-
lag pr. 1. januar 2004. 

Finansielt leasede aktiver, der har en nutidsvær-
di af fremtidige leasingydelser, som er større end 
100.000 kr. indregnes i balancen på tilsvarende 
vis, som materielle anlægsaktiver, der ejes af Es-
bjerg Kommune. 

Ejerskab eller brugsret dokumenteres med faktu-
ra, anlægsregnskab, leasingkontrakt samt ting-
bogsattester fo r ejendommenes vedkommende. 

Der anvendes lineære afskrivninger over aktivets 
forventede levetid. Der anvendes følgende stan-
dardiserede brugstider/afskrivningstider for akti-
ver under de enkelte kategorier: 

01 Grunde og bygninger: 
Grunde............................................ Afskrives ikke 
Bygninger til adm inistration............................ 50 år 
Skoler, daginstitutioner, ældrecentre. 
Idrætsanlæg mv............................................ 25-30 år 
Kiosker, pavilloner, P-kældre mv........................ 15 år 

02 Tekniske anlæg, maskiner, 
større specialudstyr og transportmidler: 
Tekniske anlæg, ledninger og 
stikledninger............................................75-100 år 
Øvrige tekniske anlæg mv.........................20-30 år 
Maskiner.....................................................10-15 år 
Specialudstyr................................................5-10 år 
Transportm idler............................................ 5-8 år
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03 Inventar - herunder computere og an-
det IT-udstyr: 
IT- og kommunikationsudstyr samt 
størreservere....................................................3 år 
Kontor- og institutionsinventar.................... 3-5 år 
Driftsmateriel (legepladsudstyr, værktøj, 
måleapparater og instrumenter mv.)............. 10 år 

Kategorierne er ikke udtømmende, men blot ek-
sempler på typer af aktiver under de enkelte ho-
vedkategorier. Afskrivninger påbegyndes i det 
år, hvor aktivet tages i brug og periodiseres ikke. 
Hvis et aktiv sælges inden det er fu ld t ud afskre-
vet, så afskrives der ikke i salgsåret. 

Grunde, materielle anlægsaktiver under udførel-
se samt grunde og bygninger til videresalg afskri-
ves ikke. 

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 
100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres i 
anskaffelsesåret. 

Historiske samlinger, kunstgenstande, strande, 
parker, skove eller lignende indregnes ikke i ba-
lancen, da der ikke kan fastsættes en pålidelig 
værdi. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genind-
vindingsværdien, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. Opskrivning af akti-
ver kan i sjældne tilfæ lde finde sted, hvis værdi-
forøgelsen opfattes som værende permanent, fx 
ved prisstigning på jord bestemt til videresalg, 
som er optaget i balancen til salgsværdi. 

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et g i-
vent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt akti-
vets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over 
det oprindeligt antagne, og beløbet til e fterfø l-
gende udgifter overstiger 100.000 kr. 

Omkostningssted defineres som udgangspunkt 
til stedniveauet i Kommunens finanskontoplan. 

Anlægsprojekter, hvortil der modtages tilskud, 
registreres til bruttoværdi i anlægskartoteket. Ik- 
ke-operative aktiver som fx rekreative områder 
og arealer til naturbeskyttelses- eller genopret-
ningsformål værdiansættes ikke. Det samme gør 
sig gældende med infrastrukturelle aktiver som 
fx veje og broer. 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Esbjerg Kommunes andele af interessentskaber 
og aktieselskaber indgår i balancen med den in-
dre værdi af Kommunens ejerandel jf. seneste 
årsregnskab. 

OMSÆTNINGSAKTIVER 
Børsnoterede obligationer og aktier måles til 
kursværdien ultimo regnskabsåret. 

Kursregulering af værdipapirer sker via egenka-
pitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres 
som forskellen mellem salgssum og bogført vær-
di pr. seneste 1. januar og indgår i resultatopgø-
relsen. 

Grunde og bygninger til videresalg, hvor der er 
tru ffe t beslutning om salg, og aktivet ikke læn-
gere anvendes i direkte serviceproduktion, re-
gistreres i balancen til forventet salgspris. Der 
foretages ikke afskrivninger på aktiver bestemt 
til videresalg. 

HENSATTE FORPLIGTELSER 
Pensionsforpligtelser over fo r medarbejdere er 
som udgangspunkt afdækket via pensionsforsik-
ringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fu ldt 
omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, 
som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, fore-
tages der således en aktuarmæssig opgørelse af 
forpligtelsen hvert 5. år. Dette er sidst sket pr. 
1.1.2012. 

Opgørelsen af forpligtelsen er baseret på en 
pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 
2 %. 

Herudover er der hensat beløb vedrørende op-
tjente flekstimer, fratrædelsesbeløb ved åremåls-
ansættelse, erstatninger ved arbejdsskader og 
verserende retssager. Der hensættes ikke længe-
re til skyldigt overarbejde. 

NEDSKRIVNINGER 
Nedskrivning af tilgodehavender vedrørende be-
boerindskud og tilbagebetalingspligtige ydelser 
er foretaget med en nettoværdi, hvor der er ta-
get højde for Statens andel af tilgodehavender-
ne.
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MELLEMREGNING MED FOREGÅENDE OG 
FØLGENDE REGNSKABSÅR 
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år. 

Hvis der med sikkerhed kommer en væsentlig ud- 
gift/indtæ gt i følgende regnskabsår, som mod-
svarer en allerede afholdt udgift/indtægt i det 
aktuelle regnskabsår, så udgifts-/indtægtsføres 
posten på driften med modpost på mellemreg-
ningskonto på hovedkonto 08. Når den faktiske 
udgift/indtægt kommer, så afregnes der direkte 
på mellemregningskontoen. 

SKYLDIGE FERIEPENGE 
Skyldige feriepenge er fra og med 2008 optaget 
i balancen. 

GÆLD 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse ved-
rørende finansielt leasede anlægsaktiver ind-
regnes i balancen som en gældsforpligtelse, og 
leasingydelsens rentedel indregnes over kon-
traktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Finansielle gældsposter indregnes til restgæld, 
og gæld i udenlandsk valuta kursreguleres ulti-
mo regnskabsåret. 

EVENTUALFORPLIGTELSER OG GARANTIER 
Afgivne garantier og forpligtelser indregnes ikke 
i balancen, men anføres i fortegnelse over even- 
tualforpligtelser i årsregnskabet.
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Løbende priser 

Positive tal angiver udgifter 
Negative tal (-) angiver indtæ gter 

Korrigeret 
Budget 2014 

Mio. kr. 

Regnskab 
2014 

Mio. kr. 

Regnskab 
2013 

Mio. kr. 

Note 1

A. Det skattefinansierede område 
Indtægter 
Skatter -4.863,9 -4.865,0 -4.779,4 

Note 2 Tilskud og udligning -2.084,0 -2.096,2 -2.061,3 

I alt -6.947,8 -6.961,2 -6.840,8 

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) 
Byudvikling, miljø, transport, infrastruktur mv. 275,9 254,0 270,8 

Undervisning og kultur 1.235,3 1.220,6 1.190,6 

Sundhedsområdet 578,3 573,8 560,6 

Sociale opgaver og beskæftigelse 4.058,9 3.969,2 3.957,5 

Fællesudgifter og administration 775,1 722,9 742,8 

Note 3 I alt 6.923,4 6.740,6 6.722,3 

Note 4 Renter 11,5 12,1 7,2 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -12,9 -208,4 -111,3 
Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) 
Byudvikling, miljø, transport, infrastruktur mv. 94,5 64,7 53,3 

Undervisning og kultur 98,1 107,8 76,6 

Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 

Sociale opgaver og beskæftigelse 57,2 55,4 30,8 

Fællesudgifter og administration 2,5 3,4 1,4 

Note 5 I alt 252,3 231,3 162,0 

Jordforsyning 

Salg a fjo rd -73,0 -77,0 -29,6 

Køb a fjo rd  og byggemodningsarbejder 47,8 44,6 70,0 

Note 6 I alt -25,2 -32,3 40,4 

Resultat af det skattefinansierede område 214,2 -9.5 91,2 
B. Forsyningsvirksomheder 

D rift (indtæ gter -udgifter) 3,9 -9,9 17,2 

Anlæg (indtæ gter - udgifter) 1,3 1,3 15,1 

Note 7 Resultat a f forsyningsvirksomheder 5,2 -8,6 32,3 

C. Resultat i alt (A+B) 219,4 -18,1 123,5 
R e g n ska b so p g ø re lse n  e r  u d g if ts b a s e re t  o g  in d e h o ld e r  ik k e  a n s k a ffe ls e s re g u le r in g e r  o g  a fs k r iv n in g e r  m v. 

SKATTEFINANSIERET STRUKTURELT OVER-/UNDERSKUD 
Resultat af det skattefinansierede område 214,2 -9.5 91,2 
F ra træ k k e s  fø lg e n d e : 

Æ ldreboliger d rift (ekskl. lejetab) -40,9 -49,2 -46,0 

Æ ldreboliger anlæg (93% ) 2,2 1,9 0,9 

Rente på lån til æ ldreboliger 18,5 18,3 18,7 

1 alt -20,2 -29,0 -26,4 

T illæ g g e s  fø lg e n d e : 

Finansielle tilskud (8.21-8.26) 0,6 0,2 13,8 

1 alt 0,6 0,2 13,8 

Skattefinansieret strukturelt over-/underskud 235,0 19,7 131,4
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FINANSIERINGSOVERSIGT Til indhold

Løbende priser 

Positive tal angiver udgifter 
Negative tal (-) angiver indtæ gter 

Regnskab 2014 
Mio. kr. 

Regnskab 2013 
Mio. kr. 

Side 56

Pengestrømme vedr. drift og anlæg 

Årets resultat jf. Regnskabsopgørelse -18,1 123,5 

Pengestrømme vedr. finansiering 

Lånoptagelse (langfristet gæld) -51,0 -72,0 

Afdrag på lån (langfristet gæld) 71,7 74,0 

Note 9 Langfristede tilgodehavender -0,1 6,0 

Note 9 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 

Note 9 Kortfristede tilgodehavender 10,3 32,2 

Note 9 Nettogæ ld vedr. fonds, legater, deposita mv. 0,4 -2,0 

Note 9 Nettogæ ld vedr. Staten -21,9 24,6 

Note 9 Kortfristet gæld i øvrigt 25,3 18,7 

I alt 34,8 81,4 

Kursregulering mv. a f likvide beholdninger -10,8 -6,5 

Ændring af likvide aktiver 6,0 198,4 

Likvide beholdninger primo 323,9 522,3 

Likvide beholdninger ultimo 317,9 323,9
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Til indhold BALANCE 

Positive tal angiver aktiver 
Negative tal (-) angiver passiver 

Ultimo 2014 
Mio. kr. 

Ultimo 2013 
Mio. kr. 

AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde 931,2 927,6 

Bygninger 2.687,4 2.803,6 

Tekniske anlæ g, maskiner mv. 144,1 131,4 

Inventar, IT-udstyr mv. 42,5 52,4 

Igangvæ rende anlægsaktiver 130,6 44,9 

Im m aterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 

Note 12 I a lt 3.935,9 3.959,9 

Finansielle anlægsaktiver 

Langfristede tilgodehavender 2.710,6 2.562,0 

Note 7 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -35,6 -27,2 

I alt 2.675,0 2.534,9 

Anlægsaktiver i alt 6.610,8 6.494,8 

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 146,3 142,0 

Note 13 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 298,0 237,3 

Tilgodehavender 367,5 48,8 

I alt 811,8 428,1 

Likvide beholdninger 

Væ rdipapirer 732,5 693,1 

Kassekredit og indskud i pengeinstitutter -414,5 -369,2 

I alt 317,9 323,9 

AKTIVER 1 ALT 7.740,6 7.246,8 

PASSIVER 

Egenkapital 

Takstfinansierede aktiver -55,9 -67,3 

Selvejende institutioners aktiver -17,4 -13,5 

Skattefinansierede aktiver -4.306,8 -4.258,4 

Modpost fo r donationer -20,1 -8,2 

Balancekonto 1.090,8 1.342,1 

Note 10 1 a lt -3.309,4 -3.005,3 

Note 11 Hensatte forpligtelser -1.687,5 -1.790,9 

Note 8 Langfristede gældsforpligtelser -1.460,9 -1.482,0 

Nettogæ ld vedr. fonds, legater, deposita mv. -22,3 -22,7 

Kortfristede gældsforpligtelser -1.260,4 -945,8 

PASSIVER 1 ALT -7.740,6 -7.246,8
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NOTER Til indhold

1. SKATTER 
De samlede skatteindtægter udgør 4.865,0 mio. 
kr. i 2014, og skatteprocenten var fortsat på 25,4 
procent. 

Kommunen valgte igen statsgaranti ved bud-
getteringen af udskrivningsgrundlaget fo r 2014. 
Det betyder, at eventuelle afvigelser mellem de 
endelig opgjorte skatter fo r 2014 og de forskuds-
beløb, som Kommunen har modtaget fra Staten 
i løbet af 2014, ikke bliver efterreguleret af Sta-
ten i 2017. 

Hvor kom skatten fra: 
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 
Personlige 
skatter

-4.076,9 -4.149,4 -4.423,3 -4.487,2 

Selskabsskat -92,5 -67,3 -54,8 -58,1 

Anden skat 
pålignet visse 
indkomster

-7,9 -6,8 -6,8 -7,6 

Ejendoms-
skatter

-268,0 -273,5 -287,1 -302,5 

Dækningsaf-
g ifter *

-11,2 -10,7 -7,4 -9,6 

1 alt -4.456,5 -4.507,7 -4.779,4 -4.865,0 
*  D æ k n in g s a fg i f te r  f o r  o f fe n t l ig e  e je n d o m m e 

2. TILSKUD OG UDLIGNING 
De samlede indtægter via tilskud og udligning 
fra Staten udgør 2.096,2 mio. kr. 

Tilskud og udligning er sammensat således: 
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 
Udligning og 
generelle t il-
skud

-1.958,8 -2.043,8 -1.805,6 -1.847,8 

Udligning 
vedr. udlæn-
dinge 

11,1 12,6 12,7 13,2 

Kommunale 
bidrag til re-
gionerne 

153,9 14,2 14,3 14,4 

Tilskud fra 
kvalitetsfon-
den

-41,5 -41,4 -41,2 0,0 

Beskæftigel-
sestilskud

-220,0 -280,2 -180,7 -217,6 

Øvrige sær-
lige tilskud

-29,5 -31,0
-59,8 -60,0 

I a lt tilskud 
og udligning

-2.084,8 -2.369,6 -2.060,2 -2.097,8 

Regulering af 
købsmoms 

4,3 2,7 -1,1 1,6 

1 alt -2.080,5 -2.366,9 -2.061,3 -2.096,2 

3. SKATTEFINANSIEREDE DRIFTSUDGIFTER 
De samlede skattefinansierede nettodriftsudgif-
ter i 2014 udgør 6.740,6 mio. kr. Det er 182,8 mio. 
kr. mindre end det korrigerede budget. En stor 
del af afvigelsen skyldes institutionernes opspa-
ring på 132,2 mio. kr., som overføres til 2015 e l-
ler senere. Ligesom der er et mindreforbrug på 
de lovbundne om råder (ikke rammebelagt) på 
33,8 mio. kr. 

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 
Skattefinan- 6.369,3 6.693,4 6.722,3 6.740,6 
sierede netto -
driftsudgifter 

4. RENTER MV. 
I 2014 var der en nettorenteudgift på 12,1 mio. 
kr. Dette er en forskel på 4,9 mio. kr. i forhold 
til 2013, hvor der var en nettorenteudgift på 7,2 
mio. kr. Forskellen skyldes hovedsagligt, at der i 
2014 har været større kurstab på væ rdipap irer i 
forhold til 2013. Herudover har der været mindre 
renteindtægter på de likvide aktiver, da den gen-
nemsnitlige likvide beholdning har været mindre 
i 2014 end i 2013. 

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 
Likvide ak-
tiver

-36,1 -35,3 -29,3 -27,6 

Kortfriste-
de tilgodeha-
vender

-2,0 -2,7 -2,1 -1,6 

Langfriste-
de tilgodeha-
vender

-0,9 -0,8 -0,5 -0,3 

Udlæg vedr. 
forsynings-
virksomhe-
der 

0,8 1,6 -0,4 1,2 

Kortfristet 
gæld 

0,0 1,7 2,6 0,7 

Langfristet 
gæld 

41,2 39,8 37,5 37,2 

Kurstab og 
kursgevin-
ster 

8,5 -9,3 -0,6 2,5 

Nettorenter 
i alt 

11,5 -5.0 7.2 12,1 

5. SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSUDGIFTER 
Der er i 2014 anvendt 260,8 mio. kr. til anlægs-
udgifter (ekskl. byggemodningsarbejder). A n -
lægsindtægterne udgør 29,5 mio. kr.
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De væsentligste anlægsudgifter vedrører 
følgende projekter: 

Separatkloakering og rottespærre ....2,2 mio. kr. 
Elena, EU energ ip rojekt.................... 8,6 mio. kr. 
Flytning af Vindrosen til Exnersgade. 2,1 mio. kr. 
Byfornyelse og områdefornyelser i 
Esbjerg og Gørd ing..............................6,0 mio. kr. 
Oprensning af Mølledammen i Ribe  ..2,3 mio. kr. 
Udbygning af Campusområdet i 
Esbjerg................................................. 5,5 mio. kr. 
Kloakering af kolonihaver................... 1,9 mio. kr. 
Korskro M otorsportcenter.................. 1,9 mio. kr. 
Udskiftning af banelegeme i 
skøjtehal 1 ........................................... 2,0 mio. kr. 
Brorenoveringer.................................. 3,8 mio. kr. 
Sti mellem Lustrup og Damhus........... 1,8 mio. kr. 
Supercykelsti i Esbjerg..........................1,1 mio. kr. 
Infrastruktur Nørremarksskolen og 
/Valdemarskolen..................................6,5 mio. kr. 
Reparationer af veje og asfalt-
arbejder............................................. 22,5 mio. kr. 
Garage/hangar og parkeringsplads
-  Esbjerg Lufthavn...............................3,6 mio. kr. 
Bakkevejens sko le ................................2,9 mio. kr. 
Bryndum Skole -  ud- og ombygning 15,6 mio. kr. 
Fourfeldtskolen -  PCB-sanering.......... 8,2 mio. kr. 
Valdemarskolen -  renovering og 
om bygning.........................................14,8 mio. kr. 
Vestervangsskolen -  ud- og 
om bygning......................................... 29,1 mio. kr. 
Rendbjerg Feriekoloni..........................2,1 mio. kr. 
Etablering af arbejdspladser på 
sko lerne................................................7,0 mio. kr. 
Kunstgræsbane i G u ldager.................4,5 mio. kr. 
Kunstgræsbane i Ribe.......................... 4,1 mio. kr. 
Opførelse af Vadehavspavillionen .....7,0 mio. kr. 
Vadehavscentret -  udstillings- og 
aktivitetsarealer...................................3,2 mio. kr. 
Tilskud til etablering af Roager 
M edborgerhus.....................................1,3 mio. kr. 
Dagtilbudsintra og it-systemer
-  Dagtilbud.......................................... 4,9 mio. kr. 
Etablering af børnehave på 
GI. Vardevej 9 7 .....................................3,8 mio. kr. 
Esbjerg Børnegård -  Køkken og bad.. 1,7 mio. kr. 
Integreret Jacob Sørensens Vej i 
G u ldage r-tilb ygn ing .......................... 2,9 mio. kr. 
Ombygning af det tid ligere 
Tarp Ældrecenter -  Krohaven........... 16,0 mio. kr. 
Børnecenter -  køb af Ørnevænget 1 
og etabi. af opvæksmiljø..................... 2,9 mio. kr. 

Om- og tilbygning på Rabu, 
bøge allé 1.......................................... 1,7 mio. kr. 
Samling af 12 enkeltmandsforan-
staltninger på Farupvej 8....................1,2 mio. kr. 
Tilbygning til ældrecenter Bytoften ...2,0 mio. kr. 
Botilbud til samling af særforan-
staltninger på psykiatriområdet........7,8 mio. kr. 

Ovenstående er ikke udtryk fo r den totale udgift 
til de enkelte projekter. Der kan have været ud-
gifter i tid ligere år, ligesom der kan komme yder-
ligere udgifter i kommende år. 

Anlægsindtægterne vedrører salg af beboelses-
ejendomme (3,3 mio. kr.), salg af andre faste 
ejendomme (9,4 mio. kr.) samt tilskud til byforny-
else (0,7 mio. kr.), kunstgræsbaner (4,4 mio. kr.), 
renovering af Sælariet (11,0 mio. kr.) samt Esbjerg 
som trafiksikker by (0,7 mio.kr.). 

6. JORDFORSYNING 
(inkl. byggemodningsarbejder) 

Jordforsyning dækker kommunens køb af jord, 
salg af jord samt byggemodningsarbejder, som 
konteres under henholdsvis "Vejanlæg" og 
"Grønne områder og naturpladser". 

Området har i 2014 givet et nettooverskud på 
32,3 mio. kr. Udgifterne til køb af jord og ejen-
domme er typisk afholdt i tid ligere år og indgår 
således ikke i resultatet i det enkelte regnskabs-
år. I 2014 er der dog købt grønne arealer for 6,8 
mio. kr. 

Resultatet (inkl. byggemodningsarbejder) forde-
ler sig på boligformål (-22,5 mio. kr.), erhvervs-
formål (-46,6 mio. kr.) og ubestemte formål (10,1 
mio. kr.). Herudover har der været udgifter til 
byggemodningsarbejder på "Grønne områder" 
(4,7 mio. kr.) og "Vejanlæg" (22,0 mio. kr.). 

Indtægterne vedrørende salg til erhvervsformål 
kommer især fra salg i forbindelse med Esbjerg 
Strand (-37,3 mio. kr.) og Kjersing Øst, etape 3 
(-9,0 mio. kr.). 

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 

Salg a fjo rd -39,7 -33,3 -29,6 -77,0 

Køb a fjo rd 97,9 98,3 70,0 44,6
og bygge-
modning 
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7. FORBRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 
De forbrugerfinansierede områder omfattede 
indtil 30/9-2009 spildevandsanlæg, affaldshånd-
tering samt varme- og vandforsyning. Fra og 
med 1/10-2010 udgør de forbrugerfinansierede 
områder kun affaldshåndtering som fø lge af sel- 
skabsgørelsen af de øvrige forsyningsvirksomhe-
der. 

Set over en periode skal forbrugerfinansierede 
områder "hvile i sig selv" og er dermed neutra-
le for kommunekassen. Årets overskud eller un-
derskud opsamles på særlige udlægskonti i den 
finansielle status. Der er således skarp adskillelse 
mellem de skattefinansierede og de forbrugerfi-
nansierede opgaveområder. 

Udviklingen i Esbjerg Kommunes mellem-
værende med de forbruger-finansierede 
områder: 

M io . kr. U lt im o 
2011 

U lt im o 
2012 

U lt im o 
2013 

U lt im o 
2014 

Affaldshånd-
tering

-54,6 -63,8 -31,5 -40,1 

Øvrige 5,1 3,4 4,3 4,5 

I alt -49,5 -60,4 -27,2 -35,6

- = g æ ld  f o r  ko m m u n e ka sse n 

På Affaldsområdet har der i 2014 været e t resul-
tatmæssigt overskud på 8,6 mio. kr., som har be-
tydet, at Kommunens mellemværende (gæld) til 
området er steget tilsvarende. 

8. LANGFRISTET GÆLD 
Kommunens samlede langfristede gæld er u lti-
mo 2014 fa ldet med 21,1 mio. kr. til i alt 1.460,9 
mio. kr. 

Stigningen i den skattefinansierede gæld skyldes 
ligesom i 2013 lån til energiforbedring af gade-
lys og køb a fjo rd  til kommunal boligforsyning. 

Oversigt over hvordan kommunens langfri-
stede gæld fordeler sig mellem forbruger-
finansierede områder, ældreboliger og det 
skattefinansierede område: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 

Forbrugerfi-
nansieret 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Æ ldreboliger 634,3 673,9 654,0 618,0 

Skattefinan-
sieret 

794,9 806,6 828,0 842,9 

I alt 1.429,2 1.480,5 1.482,0 1.460,9 

9. ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 
Øvrige finansforskydninger omfatter de forskyd-
ninger, der er sket i langfristede tilgodehaven-
der, kortfristede tilgodehavender og kortfristet 
gæld. 

Den samlede finansforskydning i 2014 er på 14,1 
mio. kr. Kommunens kort- og langfristede netto- 
tilgodehavende er således steget med 14,1 mio. kr. 

Oversigt over væsentlige forskydninger: 
Mio. kr.. 2013 

Refusioner fra Staten -21,9 
Tilgodehavender hos debitorer -3,5 
M ellem regning mellem foregående og fø l-
gende regnskabsår 40,5 
M ellem regning med DAB 17,2 
Øvrige -18,2 

I alt 14,1 

10. EGENKAPITAL 
Den samlede egenkapital ultimo 2014 er på 
3.309,4 mio. kr. mod 3.007,9 mio. kr. ultimo 2013. 
Det betyder, at Kommunens egenkapital er for-
bedret med 301,5 mio. kr. i løbet af 2014 jf. ne-
denstående. 

Ændring af egenkapital: 
M io . kr. 

Saldo pr. 1. januar 2014 -3.007,9 

Resultat i alt ifølge Regnskabsopgørel-
sen

-18,1 

Fradrag fo r forsyningsvirksomhedernes 
overskud, der er overført til særlig ud-
lægskonto på status 

8,6 

Resultat a f skattefinansieret område -9,5 

Nettobevægelser vedr. fysiske aktiver

D ire k te  p o s te r in g e r  p å  e g e n k a p ita le n  i  
h o v e d -p o s te r : 

-52,8 

Regulering af hensatte skyldige ferie -
penge 

1,9 

Regulering a f pensionsforpligtelse -88,3 

Modpost vedr. leasingafdrag, donatio-
ner, øvrige hensættelser og nedskrivnin-
ger 

0,6 

Væ rdipapirer -  kursregulering -10,8 

Indeks- og udenlandske lån -  kurs-
regulering 

4,4 

Regulering a f diverse aktier mv. til 
indre værdi

-147,0 

Boligafdelings mellemregning med DAB 14,7 

Statens andel a f afdrag på lån i 
æ ldreboliger

-4,3 

Nulstilling a f hensættelser på æ ldreom -
rådet

-12,5
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Afskrivning af kommunale lån og grund-
kapital vedrørende Karstensminde 

2,8 

Landsbyggefonden -  nulstilling a f saldo -1,7 

Afskrivning af uerholdelige fordringer 2,0 

Regulering a f afdragsbidrag vedr. byfor-
nyelse

-0,3 

Øvrigt -0,7 239,2 

Saldo pr. 31. december 2014 -3.309,4 

11. PENSIONSFORPLIGTELSE 
Esbjerg Kommune har en pensionsforpligtelse 
overfor nuværende og tid ligere ansatte tjeneste- 
mænd. Det skyldes, at Esbjerg Kommune i stort 
omfang er selvforsikrende, og for størstedelen 
af tjenestemændene indbetales der således ik-
ke til et pensionsselskab. Tjenestemænd, der er 
overgået fra Ribe og Bramming kommuner, er 
dog forsikringsmæssigt afdækket. 

Pensionsforpligtelsen fo r ikke forsikringsmæs-
sigt afdækkede tjenestemænd er optaget i Kom-

munens balance under "Hensatte forpligtelser", 
og den samlede forpligtelse udgør 1.687,5 mio. 
kr. pr. 31.12.2014. 

Dette er et fald på 103,4 mio. kr. i forhold til 
31.12.2013, hvor forpligtelsen udgjorde 1.790,9 
mio. kr. Faldet skyldes, at pensionsudbetalinger-
ne overstiger den optjente pension i 2014. 

Forudsætningerne for opgørelse af pensionsfor-
pligtelsen fremgår af "Anvendt regnskabsprak-
sis". 

12. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Anlægsoversigten viser værdierne og bevægel-
serne i 2014 fo r de enkelte anlægskategorier i 
Kommunens anlægskartotek. Oversigten inde-
holder både skattefinansierede og forbrugerfi-
nansierede anlægsaktiver. Værdiansættelsesme-
toden fo r anlægsaktiverne fremgår af "Anvendt 
regnskabspraksis". 

Anlægsoversigt 2014 

Tekniske Aktiver Immate-
Bygnin- anlæg Inven- under ud- rielle 

Mio. kr. Grunde ger mv. tar mv. førelse aktiver 1 alt 

Kostpris pr. 1. januar 2014 927,6 3.855,8 288,4 320,9 44,9 0,0 5.437,6 

Tilgang 7,2 24,6 40,6 12,5 85,6 0,0 170,5 

Afgang -3,5 -15,6 -7,4 0,0 0,0 0,0 -26,5 

O verført 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31. december 
2014 931,2 3.864,8 321,7 333,3 130,6 0,0 5.581,6 

Ned- og afskrivninger 
1. januar 2014 0,0 1.052,1 161,9 268,4 0,0 0,0 1.482,4 

Årets afskrivninger 0,0 130,4 27,2 22,3 0,0 0,0 179,9 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Af- og nedskrivninger afhæ nde-
de aktiver 0,0 -5,2 -6,6 0,0 0,0 0,0 -11,9 

Ned- og afskrivninger 
31. december 2014 0,0 1.177,2 182,5 290,8 0,0 0.0 1.650,5 

Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2014 931,2 2.687,4 144,1 42,5 130,6 0,0 3.935,9 

Afskrives over (år) ingen 15-50 år 5-20 år 3-10 år ingen 1-10 år 

Summen af de samlede materielle anlægsaktiver 
er fa ldet med 24,0 mio. kr. fra 3.959,9 mio. kr. ul-
timo 2013 til 3.935,9 mio. kr. ultimo 2014. 

Værdien af Esbjerg Kommunes faste ejendomme 
udgør ca. 5,6 mia. kr. jf. ejendomsvurdering pr. 
01.10.2013. 

13. GRUNDE OG BYGNINGER BESTEMT TIL 
VIDERESALG 

Grunde og bygninger, som er bestemt til videre-
salg, er registreret særskilt i Kommunens balan-
ce. Værdien af disse aktiver er opgjort til 298,0 
mio. kr. pr. 31.12.2014 og omfatter parcelhus-
grunde og erhvervsjord. Der afskrives ikke på 
jord og bygninger, som er bestemt til videresalg.
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Hoved- og nøgletal 
Indbyggere (alder) Faktisk 

1/1 2011 
Faktisk 

1/1 2012 
Faktisk 

1/1 2013 
Faktisk 

1/1 2014 
Faktisk 

1/1 2015 

0-9 år 12.989 12.828 12.699 12.689 12.611 

10-19 år 15.318 15.090 14.741 14.389 14.136 

20-29 år 13.516 13.719 14.111 14.387 14.874 

30-39 år 13.979 13.612 13.287 13.050 12.927 

40-49 år 16.720 16.598 16.364 16.194 15.752 

50-59 år 15.886 16.003 16.098 16.046 16.265 

60-69 år 14.345 14.496 14.525 14.664 14.603 

70-79 år 8.048 8.354 8.736 9.136 9.600 

80-89 år 3.706 3.711 3.782 3.824 3.924 

90+ år 677 701 708 716 754 

Total 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 

Udvalgte aldersgrupper (alder) Faktisk 
1/1 2011 

Faktisk 
1/1 2012 

Faktisk 
1/1 2013 

Faktisk 
1/1 2014 

Faktisk 
1/1 2015 

0-6 år 9.052 8.894 8.837 8.787 8.749 

7-16 år 14.323 14.015 13.689 13.537 13.360 

17-24 år 12.268 12.476 12.567 12.501 12.645 

25-66 år 63.397 62.975 62.541 62.233 62.000 

67-79 år 11.761 12.340 12.927 13.497 14.014 

8 0 + år 4.383 4.412 4.490 4.540 4.678 

Total 115.184 115.112 115.051 115.095 115.446 

Skatteudskrivning 2010 2011 2012 2013 2014 

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 133.731 kr. 140.472 kr. 142.007 kr. 151.321 kr. 153.508 kr. 

Udskrivningsprocent kommuneskat 25,40% 25,40% 25,40% 25,40% 25,40% 

Grundskyldspromille 25,29%o 25,29%o 25,2996» 25,2996» 25,29% 

Økonomi (i mio. kr.) 

Over-/underskud på det skattefi-
nansierede område

-16,2 79,3 168,5 91,2 -9,5 

Over-/underskud på det forbruger-
finansierede område

-13,4 -18,4 -1,0 32,3 -8,6 

Kasseforøgelse/forbrug 39,2 158,3 1,9 -198,4 6,0 

Anlægsaktiver 6.131,2 6.196,00 6.370,60 6.494,80 6.610,80 

Omsætningsaktiver 554,8 489,6 367,7 428,1 811,8 

Likvide aktiver 362,1 520,4 522,3 323,9 317,9 

Egenkapital 3.175,40 2.807,80 2.919,80 3.005,30 3.309,40 

Langfristede gældsforpligtelser 1.366,80 1.429,20 1.480,50 1.482,00 1.460,90 

Kortfristede gældsforpligtelser 971,7 990,7 951,10 945,80 1.260,40
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Udbud af driftsopgaver 
Driftsopgave/område Sektor/ 

område 
År Entreprenør Kom. 

bud 
Vurdering 

Praktiske opgaver -  personlig 
pleje i visiteret borgers eget 
hjem (frit-valgs-området) 

Sundhed & Omsorg 
(Omsorg) 

2014 ABC Rengøring 
(pr. 1. okt. 2014) 

Nej Tilfredsstillende 

Dagrenovation Affald 2014 Marius Pedersen Nej Tilfredsstillende 

Genbrugsindsamling Affald 2014 Marius Pedersen Nej Tilfredsstillende 

D rift a f Tarp og M åde  
genbrugspladser 

Affald 2014 Marius Pedersen Nej Tilfredsstillende 

Transport a f farlig t affald Affald 2014 M. Larsen Nej Tilfredsstillende 

D rift og pleje a f grønne 
områder i distrikt 1 

Vej & Park 2014 HedeDanmark Ja Tilfredsstillende 

Renholdelse og vintertjeneste i 
midtbyerne 

V e j &  Park 2014 Esbjerg kommunes 
Entreprenør 

Ja Tilfredsstillende 

Maskinel Gadefejning V e j &  Park 2014 Esbjerg kommunes 
Entreprenør 

Ja Tilfredsstillende 

Vandløbsvedligeholdelse, 
9 entrepriser 

Vej og Park / 
Natur og Vandmiljø 

2014 Private entreprenører Nej Tilfredsstillende
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REGNSKABSBEGREBER Til indhold

1. Udgiftsregnskab 
Esbjerg Kommunes årsregnskab er et udgiftsba-
seret regnskab. Dette betyder, at årsregnskabet 
ikke indeholder anskaffelsesreguleringer og af-
skrivninger. Større anskaffelser, som fx  køb af 
ejendomme, biler, maskiner, inventar, lt-udstyr 
mv. udgiftsføres således fu ld t i anskaffelsesåret. 
Udgiftsregnskabet er trykt i Årsrapporten. 

2. Skattefinansieret over- eller underskud 
Årsregnskabet indeholder oversigten "Skattefi-
nansieret over- eller underskud" (strukturel ba-
lance). Her opdeles kommunens udgiftsregnskab 
i følgende hovedposter: 
• Skattefinansierede udgifter 
• Skattefinansierede indtægter 
• Forbrugerfinansieret nettoresultat 
• Æ ldreboliger (forbrugerfinansiering) 
• Finansiering 
• Kasseforøgelse/-brug 

Opgørelsen er afta lt sammen med Randers, A a l-
borg, Odense, Århus og København kommuner i 
forbindelse med 6-by samarbejdet. 

3. Regnskabsresultat 
I modsætning til private virksomheder fokuseres 
der i kommunale regnskaber ikke så meget på 
"bundlinien". Dette skyldes, at der tilstræbes ba-
lance mellem Kommunens udgifter og indtæg-
ter de enkelte år. Balancen opnås i princippet via 
fastsættelsen af skatteudskrivningsprocenten og 
dermed skatteprovenuet. 

Derimod fokuseres der på eventuelle afvigelser 
mellem budgettet (bevillinger) og regnskabet. 
Der kan i princippet ikke afholdes udgifter, som 
der ikke er budgetmæssig dækning for. Derfor 
er afvigelsen udtryk for, om de enkelte instituti-
oner har "sparet" op det enkelte år, eller om der 
er anvendt af tid ligere års opsparinger. 

Over- eller underskud bliver i princippet fastlagt 
i forbindelse med udarbejdelse af budgettet (be-
villinger). De generelle bemærkninger i årsregn-
skabet relaterer sig til det korrigerede budget 
kontra forbruget. 

4. Bevillinger 
En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et 
fagudvalg til at afholde udgifter og oppebære 
indtægter. Bemyndigelsen gives under forud-
sætning af at de indholdsmæssige forudsætnin-
ger for bevillingen overholdes. 

De indholdsmæssige forudsætninger beskrives 
primært gennem budgettets målsætninger for 
hvert af de 25 politikområder som budgettet er 
delt op i. De indholdsmæssige forudsætninger 
beskrives desuden gennem budgettets generelle 
bemærkninger, bemærkninger for det enkelte 
politikområde samt diverse oversigter. 
På udvalgenes ledelsesberetninger er bevillin-
gerne opdelt i "rammebelagte" og "ikke ramme-
belagte" nettodriftsudgiftersam t bruttoanlægs- 
udgifter. Der må ikke flyttes ressourcer mellem 
disse bevillinger uden forudgående godkendelse 
i Byrådet. 

5. Driftsbevillinger (netto pr. fagudvalg) 
Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige 
drift for et år ad gangen. Ved hvert års budget-
vedtagelse gives én nettodriftsbevilling pr. fag-
udvalg. Ingen aktivitet må sættes i værk uden 
bevillingsmæssig dækning. 

Rammebelagte områder (og "hvile i sig 
selv" - områder): 
De rammebelagte områder samt boligadm ini-
strationen svarer til regeringens serviceudgifter. 
Såfremt der i årets løb opstår ændringer i bud-
gettets forudsætninger skal fagudvalget i før-
ste omgang søge at løse problemet via om prio-
riteringer. Kan situationen ikke løses inden for 
egne økonomiske rammer og inden fo r områdets 
målsætninger skal sagen forelægges Byrådet til 
beslutning om målene eller de økonomiske ram-
mer kan ændres. 

Rammen forudsættes således overholdt, dog 
justeres rammen for demografisk betingede 
ændringer, lovændringer, byrådsbeslutninger 
samt budgetlagt pris- og lønskøn fra KL -  i for-
bindelse med budgetlægning. 

Ikke rammebelagte områder (og budget-
garanterede områder): 
Ikke rammebelagte områder svarer til regerin-
gens defin ition af overførsler. Der kan foretages 
tekniske ændringer i budgetlægningen, og der 
er mulighed fo r budgetrevision i driftsåret og 
regnskabsforklaring ved afvigelser ultimo året. 

6. Anlægsbevilling/rådighedsbeløb (brutto) 
En anlægsbevilling gives til gennemførelse af 
anlægsprojekter, typisk til byggeprojekter.
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I budgettet afsættes rådighedsbeløb til kom-
mende anlægsprojekter for at sikre at der er f i-
nansiel dækning når projektet skal iværksættes. 
Rådighedsbeløb fremgår af budgettets investe-
ringsoversigt. 

Et anlægsprojekt må ikke påbegyndes inden By-
rådet har frig ivet rådighedsbeløbet, det vil sige 
meddelt anlægsbevilling. Sker der væsentlige 
ændringer i et projekt i forbindelse med udførel-
sen - enten indholdsmæssigt eller økonomisk - 
skal dette godkendes særskilt i Byrådet. 

Rådighedsbeløb vedrørende rammeanlægspro-
jekter begrundet i fx  Byggemodningsplanen b li-
ver frig ivet ved hvert års budgetvedtagelse. 

Ved regnskabsafslutningen udarbejdes der et 
ringbind, som indeholder et anlægsregnskab for 
hvert enkelt uafsiuttet/afsluttet anlægsprojekt. 
Ringbindet er et særskilt bilag til selve årsregn-
skabet, som udelukkende indeholder en oversigt 
over alle anlægsprojekternes forbrug det enkel-
te regnskabsår. 

Som udgangspunkt er det fagudvalgene, der 
godkender de respektive anlægsregnskaber. 
Herefter sendes de til Økonomi, som vurderer, 
om anlægsregnskabet kræver særskilt godken-

delse i Økonomiudvalg og Byråd. Eller om det 
blot skal indsættes i det nævnte ringbind med 
henblik på en generel godkendelse af samtlige 
anlægsregnskaber i forbindelse med godkendel-
sen af Kommunens årsregnskab. 

7. Tillægsbevillinger 
Der gives i princippet ingen tillægsbevillinger f i-
nansieret af kassen. Det vil sige at en ansøgning 
om tillægsbevilling skal indeholde forslag til 
finansiering eller forslag til ændrede målsætnin- 
ger/materielt indhold. 

8. Administrativ kompetence 
Den administrative kompetence, det vil sige de 
rammer administrationen kan agere indenfor 
uden at skulle orientere fagudvalget, er fastlagt 
pr. politikområde som igen er delt op i rammebe-
lagte, ikke rammebelagte samt "hvile i sig selv" 
-  områder. Der må ikke ske flytn ing af ressourcer 
mellem disse områder uden forudgående god-
kendelse. 

Der kan flyttes midler mellem lønkonti og andre 
konti indenfor rammen. 

I øvrigt gælder de samme principper som beskre-
vet under "5 Driftsbevillinger". 

9. Oversigt: Bevillings- /kompetenceniveau (drift) 
Politisk/ Ansvarlig for Kommentarer: 
administrativ følgende niveau: 
myndighed: 

Byråd Det to ta le  budget Byrådet giver én nettodriftsbe-
villing pr. fagudvalg, dog med 
binding på op til tre  delområder: 
ram m ebelagte områder 
ikke ram m ebelagte områder 
"hvile i sig selv" -  områder 

Godkender overordnede mål-
sætninger 

Fagudvalg En samlet netto-drifts- 
bevilling pr. fagudvalg 

Fordeler midler mellem fagud-
valgets politikom råder 

Forvaltning En ramme pr. politik-
område 

Fordeler midler mellem fag- 
om råder/institutioner/afdelinger 

Institution/ 
afdeling 

En ramme for 
udgifter/ind tæ gter 

Fordeler midler mellem konti -  
både lønkonti og andre konti 

-10. Oplysninger til uddyb
ning af ovenstående 
Esbjerg Kommunes Kasse- og 
Regnskabsregulativ indehol-
der en række administrative 
forskrifter, blandt andet for 
hvorledes bevillinger adm ini-
streres.
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Regnskabsoversigt 

1.000 kr. BUDGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE 
2014 BEVILLING BUDGET 2014 * 

N e t t o d r i f t 6.808.861 118.475 6.927.336 6.730.727 196.609 

Økonomiudvalget 860.343 42.125 902.467 853.354 49.113 
Byudvikling -3.774 -386 -4.160 2.112 -6.272 

Beredskab 23.865 843 24.708 22.542 2.166 

Politisk organisation 13.149 3.925 17.073 16.084 989 

Administration 800.222 31.449 831.671 779.937 51.734 

Erhverv og turisme 26.881 6.294 33.175 32.678 497 

Plan & Miljøudvalget 4.198 -1.765 2.433 -427 2.860 
Byfornyelse 3.639 -436 3.204 3.092 111 

Miljø 558 -1.329 -771 -3.520 2.749 

Teknik & Forsyningsudvalget 219.742 9.013 228.755 203.116 25.639 
Byggeri, vedligehold og energi 19.924 -2.247 17.677 10.050 7.627 

Veje og grønne områder 187.440 7.080 194.520 192.282 2.238 

V interforanstaltninger 12.764 63 12.827 10.890 1.937 

Esbjerg Lufthavn 1.881 -2.038 -157 -219 62 

Affald -2.268 6.155 3.887 -9.888 13.775 

Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.238.576 -40.512 2.198.064 2.171.596 26.468 
Sociale ydelser 723.714 -25.595 698.119 692.953 5.166 

Handicappede 575.786 -4.907 570.879 578.553 -7.674 

Arbejdsmarked 706.912 -16.500 690.412 671.262 19.150 

Forsikrede ledige 232.165 6.489 238.654 228.828 9.826 

Børn & Familieudvalget 1.778.411 64.292 1.842.703 1.818.488 24.214 
Skole 954.845 -2.422 952.423 933.666 18.758 

Dagtilbud 436.518 8.300 444.817 433.518 11.300 

Familie 360.843 50.356 411.199 415.968 -4.769 

Pædagogik og Undervisning 26.206 8.058 34.264 35.337 -1.074 

Kultur & Fritidsudvalget 285.457 7.856 293.314 279.925 13.388 
Kultur og fritid 285.457 7.856 293.314 279.925 13.388 

Sundhed og Omsorgsudvalget 1.422.135 37.466 1.459.600 1.404.675 54.925 
Omsorg og Pleje 970.025 25.450 995.476 948.550 46.926 

Sundhed og kommunal medfinansiering 501.488 8.188 509.676 507.933 1.743 

Kommunal boligforsyning -49.379 3.828 -45.552 -51.809 6.257

- = m erforbrug/m indreindtæ gt *
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Regnskabsoversigt

B ru tto a n læ g 

U d g if te r

In d tæ g te r

Økonomiudvalget 
Udgifter
Indtægter

Byudvikling 

U dgifter

Indtæ gter

Politisk organisation 

U dgifter

Beredskab 

U dgifter

Administration 

U dgifter

Erhverv og Turisme 

U dgifter

Plan & Miljøudvalget 
Udgifter 
Indtægter

Byfornyelse 

U dgifter
Indtæ gter

Miljø 

U dgifter

Teknik & Forsyningsudvalget 
Udgifter 
Indtægter

Byggeri, vedligehold og energi 

U dgifter 

Indtæ gter

Veje og grønne områder 

U dgifter 

Indtæ gter

Esbjerg Lufthavn 

U dgifter 

Indtæ gter

Affald 

U dgifter

Indtæ gter

BUDGET
2014

TILLÆGS-
BEVILLING

KORRIGERET
BUDGET

REGNSKAB
2014

AFVIGELSE
*

286.072 43.980 330.051 305.359 24.692 
-61.484 -40.089 -101.573 -105.110 3.537 

-16.578 44.807 28.229 18.526 9.703 
-46.174 -39.350 -85.524 -89.648 4.124 

41.022 -22.043 18.979 17.006 1.972 

-46.174 -39.350 -85.524 -89.648 4.124 

-59.500 66.750 7.250 0 7.250 

0 0 0 -194 194 

800 1.200 2.000 1.713 287 

1.100 -1.100 0 0 0 

30.320 -27.354 2.966 5.997 -3.031 
0 0 0 0 0 

27.820 -24.854 2.966 5.936 -2.970 

0 0 0 0 0 

2.500 -2.500 0 61 -61 

168.176 88.968 257.144 246.357 10.787 
-6.310 -4.690 -11.000 -11.150 150 

78.492 82.380 160.872 165.503 -4.631 

0 -11.000 -11.000 -11.150 150 

89.684 948 90.632 76.007 14.625 

-6.310 6.310 0 0 0 

0 4.400 4.400 3.615 785 

0 0 0 0 0 

0 1.240 1.240 1.232 8 

0 0 0 0 0

- = m erforbrug/m indreindtæ gt ’
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Regnskabsoversigt

1.000 kr. BUDGET TILLÆGS- KORRIGERET REGNSKAB AFVIGELSE
2014 BEVILLING BUDGET 2014 *

Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
Udgifter 5.000 -5.000
Indtægter 0 0

Handicappede 

U dgifter 5.000 -5.000

Indtæ gter 0 0

Børn & Familieudvalget 
Udgifter 66.417 -50.525
Indtægter 0 0

Skole 

U dgifter 42.000 -34.253
Indtæ gter 0 0

Dagtilbud 

U dgifter 21.617 -16.372

Familie 

U dgifter 2.800 100

Kultur & Fritidsudvalget 
Udgifter 31.237 -12.004
Indtægter -9.000 3.951

Kultur og fritid 

U dgifter 31.237 -12.004

Indtæ gter -9.000 3.951

Sundhed & Omsorgsudvalget 
Udgifter 1.500 5.088
Indtægter 0 0

Omsorg og pleje 

U dgifter 0 6.088

Kommunal boligforsyning 

U dgifter 1.500 -1.000

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

15.892 14.883 1.009 
0 0 0 

7.747 7.048 699 

0 0 0 

5.245 4.938 307 

2.900 2.897 3 

19.232 16.546 2.686 
-5.049 -4.312 -737 

19.232 16.546 2.686 

-5.049 -4.312 -737 

6.588 3.050 3.538 
0 0 0 

6.088 2.965 3.123 

500 85 415

- = m erforbrug/m indreindtæ gt *
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Regnskabsoversigt

1.000 kr. BUDGET
2014

TILLÆGS-
BEVILLING

KORRIGERET
BUDGET

REGNSKAB
2014

AFVIGELSE
*

F in a n s ie r in g -7 .0 3 3 .4 4 9 -1 2 2 .3 6 6 -7.1S S .814 -6 .9 3 0 .9 7 6 -2 2 4 .8 3 8 

Økonomiudvalget 

Renter: 

U dgifter

Indtæ gter

46.726

-29.082

-856

-5.330

45.870

-34.412

48.970

-36.861

-3.100 

2.449 

Finansforskydninger: 

Udgifter

Indtæ gter

-7.250

9.362

7.097

0

-152

9.362

-21.654

35.760

21.501 

-26.398 

Skatter: 

Indtæ gter

T ilbagebetalte skatter

-4.864.440

461

-8.181

8.271

-4.872.621

8.732

-4.871.862

6.905

-759 

1.827 

Tilskud og udligning: 

Udligning af moms 

Tilskud og udligning

3.763

-2.108.403

258

20.426

4.021

-2.087.976

1.559

-2.097.768

2.462 

9.792 

Afdrag på lån 61.822 10.199 72.021 71.695 326 

Optagne lån -59.117 -19.102 -78.220 -50.968 -27.252 

Likvide midler -87.292 -135.147 -222.440 -16.753 -205.687

- = m erforbrug/m indreindtæ gt *

70 Årsrapport 2014



Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Hovedoversigt 

1.000 kr. Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger 

U dgifter Indtæ gter U dgifter Indtæ gter U dgifter Indtæ gter 
Inkl. Inkl. Inkl. 

Refusion Refusion Refusion 

A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion) 
0. Byudvikling, bolig- og m iljøforan- 159.404 -65.575 169.476 -62.345 10.892 -9.148 

staltninger 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 128.660 -138.547 157.263 -159.531 -21.157 27.311 
2. Trafik og infrastruktur 322.329 -162.133 341.353 -177.554 9.981 -6.784 
3. Undervisning og kultur 1.373.529 -152.884 1.348.153 -136.901 27.237 -3.213 
Heraf refusion 0 -5.796 0 -5.868 0 1 
4. Sundhedsområdet 578.089 -4.270 569.341 -1.787 10.727 0 
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.722.687 -1.753.493 5.682.811 -1.697.528 98.143 -24.546 
Heraf refusion 0 -641.520 0 -656.159 0 24.228 
6. Fællesudgifter og administration m.v. 788.228 -65.297 823.367 -47.256 948 -1.916 
Driftsvirksomhed i alt 9.072.927 -2.342.200 9.091.763 -2.282.901 136.772 -18.297 
Heraf refusion 0 -647.905 0 -662.027 0 24.228 

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 
0. Byudvikling, bolig- og m iljøforan- 61.061 -90.379 71.745 -65.004 15.240 -22.226 

staltninger 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.296 0 0 0 1.328 0 
2. Trafik og infrastruktur 62.267 -607 74.951 -11.633 -3.079 9.333 
3. Undervisning og kultur 123.292 -15.462 106.012 -9.000 7.455 -6.333 
4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 55.359 0 55.117 0 2.073 0 
6. Fællesudgifter og administration m.v. 3.423 0 2.400 0 100 0 
Anlægsvirksomhed i alt 306.697 -106.449 310.225 -85.637 23.116 -19.225 

C) RENTER 48.970 -36.861 46.726 -29.082 -856 -5.330 

D) FINANSFORSKYDNINGER 
Forøgelse a f likvide aktiver 
(8.22.01 -8.22.11) 

0 0 0 0 0 0 

Øvrige finansforskydninger 
(8 .25 .12 -8 .52 .62)

-21.654 35.760 -7.250 9.362 7.097 0 

Finansforskydninger i alt -21.654 35.760 -7.250 9.362 7.097 0 

E) AFDRAG PÅ LÅN 71.695 0 61.822 0 10.199 0 
SUM (A+B+C+D+E) 9.478.635 -2.449.749 9.503.286 -2.388.258 176.328 -42.852 

F) FINANSIERING 
Forbrug a f likvide aktiver (8.22.01 - 
8.22.11) 

0 -16.753 0 -87.292 0 -135.147 

Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) 0 -50.968 0 -59.117 0 -19.102 
Tilskud og udligning (8.62.80 - 
7.62.86) 

14.412 -2.112.180 14.414 -2.122.816 0 20.426 

Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.559 0 3.763 0 258 0 
Skatter (7.68.80 - 7.68.96) 6.905 -4.871.862 461 -4.864.440 8.271 -8.181 
Finansiering i alt 22.876 -7.051.762 18.638 -7.133.665 8.529 -142.005 

BALANCE 9.501.511 -9.501.511 9.521.924 -9.521.924 184.857 -184.857
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab 
1.000 kr. Regnskab

Udgift Indtæ gt
Opr. budget

U dgift Indtæ gt
Tillægs bevilling 
U dgift Indtæ gt 

Afvigelse 

D r i f t 9.072.927 -1.694.294 9 .0 9 1 .7 6 3 -1 .6 2 0 .8 7 4 1 3 6 .7 7 2 -4 2 .5 2 5 1 8 6 .5 0 2 

00 Byudviklinq, bolig- og 159.404 -64.985 169.476 -62.345 10.892 -9.148 14.456 
miljøforanstaltninger 
22 Jordforsyning 403 -3.357 415 -9.667 0 275 -6.024 
05 Ubestemte formål 403 -3.357 415 -9.667 0 275 -6.024 
25 Faste ejendom me 40.200 -30.399 44.476 -22.788 12.984 -9.724 15.147 
10 Fælles formål 4.794 -3.413 21.912 -1.066 4.232 -5.889 17.807 
11 Beboelse 15.165 -18.647 12.336 -17.829 -3 0 -2.014 
13 Andre faste ejendom me 14.133 -7.674 3.242 -3.257 9.736 -3.878 -616 
15 Byfornyelse 3.163 -71 3.639 0 -436 0 111 
18 Driftsikring af boligbyggeri 2.946 -594 3.347 -635 -544 42 -141 
28 Fritidsområder 25.163 -1.286 26.087 -1.110 -1.919 0 -819 
20 Grønne om råder og natur- 25.163 -1.286 26.087 -1.110 -1.919 0 -819 

pladser 
32 Fritidsfaciliteter 30.445 -159 30.354 -149 81 -11 -10 
31 Stadion og idrætsanlæg 30.445 -159 30.354 -149 81 -11 -10 
35 Kirkegårde 13.865 -12.771 14.974 -14.780 -573 700 -772 
40 Kirkegårde 13.865 -12.771 14.974 -14.780 -573 700 -772 
38 Naturbeskyttelse 9.217 -3.114 8.945 -1.963 -588 0 292 
51 Natura 2000 813 -1.041 0 0 -1.072 0 -844 
53 Skove 7.041 -2.049 7.556 -1.925 -22 0 617 
54 Sandflugt 1.363 -24 1.389 -37 506 0 519 
48 Vandløbsvæsen 6.551 -589 7.493 -102 -512 0 918 
70 Fælles formål 1.207 -533 293 -52 0 0 -434 
71 Vedligeholdelse a fvandløb 5.307 0 7.083 0 -512 0 1.264 
72 Bidrag fo r vedligeholdelses- 36 -56 118 -49 0 0 88 

arbejde m.v. 
52 Miljøbeskyttelse m.v. 5.428 -8.088 8.056 -7.475 384 -278 3.347 
80 Fælles formål 3.048 -6.283 1.933 -5.535 645 -278 1 
81 Jordforurening 166 0 132 0 -9 0 -43 
85 Bærbare batterier 210 0 424 0 -108 0 106 
87 Miljøtilsyn - virksomheder 1.155 -1.756 3.875 -1.885 4 0 2.595 
89 Øvrig planlægning. 850 -49 1.692 -56 -148 0 687 

undersøgelser, tilsyn m.v. 
55 Diverse udg ifter og 2.419 -2.678 2.680 -2.688 0 0 251 

indtæ gter 
91 Skadedyrsbekæmpelse 2.419 -2.678 2.680 -2.688 0 0 251 
58 Redningsberedskab 25.713 -2.543 25.996 -1.624 1.035 -110 2.127 
95 Redningsberedskab 25.713 -2.543 25.996 -1.624 1.035 -110 2.127 

01 Forsyningsvirksomheder 128.660 -138.547 157.263 -159.531 -21.157 27.311 13.775 
m.v. 
38 Affaldshåndtering 128.660 -138.547 157.263 -159.531 -21.157 27.311 13.775 
60 Generel administration 1.085 0 101 0 400 0 -583 
61 Ordninger fo r dagrenova- 43.105 -48.568 45.228 -49.091 -82 0 1.518 

tion - restaffald 
62 Ordninger fo r storskrald og 13.876 -16.451 13.797 -14.529 -243 0 1.600 

haveaffald 
63 Ordninger fo r glas, papir og 7.702 -5.368 5.892 -5.583 1.405 12 -606 

pap 
64 Ordninger fo r farlig t affald 5.825 -5.321 5.023 -5.023 -3 0 -506 
65 Genbrugsstationer 24.387 -27.545 33.152 -32.411 -1.628 5.571 7.842 
66 Øvrige ordninger og anlæg 32.681 -35.294 54.071 -52.895 -21.005 21.728 4.510
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab Opr. budget Tillægs bevilling Afvigelse
Udgift Indtæ gt Udgift Indtæ gt Udgift Indtæ gt

D r i f t 

02 Transport og infrastruktur 322.329 -162.133 341.353 -177.554 9.981 -6.784 6.799 
22 Fælles funktioner 115.711 -114.740 136.817 -143.484 9.852 2.368 4.581 
01 Fælles formål 5.324 -5.030 -774 -6.556 11.983 230 4.589 
03 Arbejder fo r frem m ed- 109.416 -109.408 136.820 -136.820 -2.137 2.137 -8 

regning 
05 Driftsbygninger og -pladser 971 -302 771 -108 6 1 
28 Kommunale veje 89.927 -1.937 93.835 -1.888 -7.716 0 -3.759 
11 Vejvedligeholdelse m.v. 78.898 -1.797 81.034 -1.851 -7.779 0 -5.696 
14 Vintertjeneste 11.029 -139 12.801 -37 63 0 1.937 
32 K ollektivtrafik 116.691 -45.457 110.702 -32.183 7.845 -9.152 5.978 
31 Busdrift 70.598 -36 76.041 0 500 0 5.980 
34 Lufthavne 46.093 -45.421 34.660 -32.183 7.345 -9.152 -2 

03 Undervisning og kultur 1.373.529 -147.087 1.348.153 -131.034 27.237 -3.214 14.701 
22 Folkeskolen m.m. 1.088.481 -104.493 1.068.559 -92.671 18.959 -2.872 7.987 
01 Folkeskoler 799.331 -33.831 780.558 -25.152 16.242 -1.770 4.379 
02 Fællesudgifter fo r kommu- 21.191 -889 12.478 -186 6.841 -604 -1.773 

nens samlede skolevæsen 
03 Syge- og hjemmeundervis- 150 0 359 0 0 0 209 

ning 
04 Pædagogisk psykologisk 12.702 -275 19.707 -849 -7.310 604 -275 

rådgivning m.v. 
05 Skolefritidsordninger 124.800 -65.311 129.263 -64.149 184 432 6.241 
06 Befordring af elever i 19.719 -1.245 23.168 -884 -1.625 0 2.185 

grundskolen 
07 Specialundervisning i 1.459 0 2.700 0 -849 0 391 

regionale tilbud  
09 Efter- og videreuddannelse i 5.254 -1.401 0 0 3.564 -1.401 -1.690 

folkeskolen 
10 Bidrag til statslige og 50.513 0 47.239 0 1.402 0 -1.873 

private skoler 
12 Efterskoler og 22.440 0 21.456 0 0 0 -984 

ungdomskostskoler 
14 Ungdommens Uddannelses- 16.176 -294 17.319 -330 -668 0 439 

vejledning 
17 Specialpædagogisk bistand 3.796 -155 3.572 0 -65 -155 -288 

til voksne 
18 Idrætsfaciliteter fo r børn og 10.951 -1.093 10.740 -1.120 1.244 22 1.027 

unge 
30 Ungdomsuddannelser 58.697 -15.638 57.765 -17.443 -2.053 2.150 -2.640 
44 Produktionsskoler 5.107 0 5.919 0 -824 0 -12 
45 Erhvervsgrunduddannelsers 2.446 0 3.742 0 0 0 1.296 

skoleophold 
46 Ungdomsuddannelse for 51.144 -15.638 48.104 -17.443 -1.229 2.150 -3.924 

unge med særlige behov 
32 Folkebiblioteker 52.337 -3.722 50.401 -3.363 2.052 -323 152 
50 Folkebiblioteker 52.337 -3.722 50.401 -3.363 2.052 -323 152 
35 Kulturel virksomhed 104.820 -18.782 98.966 -13.580 9.708 -2.602 6.454 
60 Museer 17.617 0 17.579 0 38 0 
62 Teatre 10.007 -2.058 10.275 -1.911 339 0 753 
63 Musikarrangem enter 27.447 -7.359 27.117 -7.502 -141 177 -437 
64 Andre kulturelle opgaver 49.749 -9.365 43.995 -4.167 9.472 -2.779 6.138 
38 Folkeoplysning og 69.193 -4.452 72.462 -3.977 -1.429 433 2.748

fritidsaktiviteter m.v. 
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab Opr. budget Tillægs bevilling Afvigelse
Udgift Indtæ gt Udgift Indtæ gt U dgift Indtæ gt

D r i f t 

70 Fælles formål 8.072 -220 10.384 -171 -1.351 -29 981 
72 Folkeoplysende 3.806 -184 3.926 -121 -25 0 159 

voksenundervisning 
73 Frivilligt folkeoplysende 6.497 0 6.635 0 0 0 138 

foreningsarbejde  
74 Lokaletilskud 21.298 -1.658 21.074 -1.281 -145 100 109 
75 Fritidsaktiviteter uden for 318 -167 417 -236 0 0 30 

folkeoplysningsloven 

76 Ungdomsskolevirksomhed 26.993 -2.223 27.430 -2.169 92 362 945 
77 Daghøjskoler 1.435 0 1.435 0 0 0 
78 Kommunale tilskud til stats- 775 0 1.162 0 0 0 387 

ligt finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner mv. 

04 Sundhedsområdet 578.089 -4.270 569.341 -1.787 10.727 0 4.461 
62 Sundhedsudgifter m.v. 578.089 -4.270 569.341 -1.787 10.727 0 4.461 
81 Aktivitetsbestem t m edfinan- 454.138 0 442.148 0 6.824 0 -5.166 

siering a f sundshedsvæsenet 
82 Kommunal genoptræ ning 13.980 -451 16.110 -217 -1.182 0 1.182 

og vedligeholdelsestræning 
84 Vederlagsfri behandling hos 18.363 0 17.771 0 0 0 -592 

en fysioterapeut 
85 Kommunal tandpleje 46.531 -866 47.855 -708 408 0 1.890 
88 Sundhedsfremme og fore- 19.502 -2.954 20.754 -425 2.840 0 6.620 

byggelse 
89 Kommunal sundhedstjeneste 15.159 0 13.841 -438 1.667 0 -88 
90 Andre sundhedsudgifter 10.417 0 10.861 0 170 0 614 

05 Sociale opgaver og 5.722.687 -1.111.974 5.682.811 -1.041.369 98.143 -48.774 80.099 
beskæftigelse 
25 Dagtilbud m.v til børn og 669.119 -152.347 656.971 -148.882 21.217 -2.876 9.658 

unge 
10 Fælles formål 50.264 -2.317 58.034 -1.379 -7.230 -23 1.456 
11 Dagpleje 115.789 -26.031 110.576 -27.387 1.770 1.257 -3.542 
12 Vuggestuer 68 0 94 0 0 0 26 
13 Børnehaver 43.345 -10.438 41.696 -9.714 5.838 -641 4.272 
14 Integrerede daginstitutioner 339.547 -84.797 332.620 -84.369 13.991 -1.110 6.381 
15 Fritidshjem 359 0 0 0 0 0 -359 
16 Klubber og andre social- 78.936 -19.328 76.218 -16.575 5.007 -2.360 2.682 

pædagogiske fritidstilbud  
17 Særlige dagtilbud og særlige 20.232 -9.436 18.429 -9.457 35 0 -1.789 

klubber 
19 Tilskud til privatinstitutioner. 20.578 0 19.303 0 1.806 0 531 

privat dagpleje, private fr i-
tidshjem, private klubber og 
puljeordninger 

28 Tilbud til børn og unge med 506.701 -119.841 428.412 -108.300 66.280 -9.338 -9.807 
særlige behov 

20 Plejefamilier og opholds- 182.041 -10.123 155.852 -7.134 33.083 -1.932 7.950 
steder mv. fo r børn og unge 

21 Forebyggende foranstalt- 110.260 -6.474 90.150 -3.697 6.387 -1.341 -12.288 
ninger fo r børn og unge 

23 Døgninstitutioner fo r børn 201.027 -103.244 174.876 -97.469 22.810 -6.065 -3.632
og unge 
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

D r i f t 

24 Sikrede døgninstitutioner 13.372 0 7.534 0 4.000 0 -1.838 
m.v. for børn og unge 

32 Tilbud til æ ldre og handicap- 1.473.799 -394.050 1.449.675 -334.769 67.216 -52.929 49.444 
pede 

30 Æ ldreboliger 48.758 -97.980 43.787 -88.382 12.165 -8.486 8.305 
32 Pleje og omsorg m.v. af 1.005.061 -123.789 971.367 -74.229 70.810 -43.591 43.084 

ældre og handicappede 
33 Forebyggende indsats for 357.160 -163.434 361.609 -163.076 -11.197 -2.038 -8.427 

ældre og handicappede 
34 Plejehjem og beskyttede 0 -4.282 0 0 0 -1.867 2.415 

boliger 
35 Hjælpemidler, forbrugs- 57.403 -4.564 69.546 -9.082 -6.609 3.053 4.068 

goder, boligindretning og 
befordring 

37 Plejevederlag og hjælp til 5.416 0 3.366 0 2.048 0 -2 
sygeartikler o.lign. ved pas-
ning a f døende i eget hjem  

35 Rådgivning 66.523 -18.256 60.980 -15.786 4.337 -233 1.029 
40 Rådgivning og rådgivnings- 66.523 -18.256 60.980 -15.786 4.337 -233 1.029 

institutioner 
38 Tilbud til voksne med særlige 745.729 -364.276 759.199 -396.001 -1.177 19.664 233 

behov 
42 Botilbud fo r personer med 67.151 -29.820 69.848 -31.741 -2.902 2.101 -25 

særlige sociale problemer 
(§§109-110) 

44 Alkoholbehandling og be- 11.185 -7.615 12.088 -9.202 -829 901 -613 
handlingshjem for alkohol-
skadede 
(sundhedslovens § 141) 

45 Behandling af stofmisbru- 80.238 -49.548 89.894 -59.461 -5.282 6.543 1.004 
gere 
(e fte r servicelovens § 101 og 
sundhedslovens § 142) 

50 Botilbud til længerevarende 317.118 -164.865 323.393 -188.306 -2.337 19.789 286 
ophold (§ 108) 

52 Botilbud til m idlertidigt 105.029 -25.158 105.269 -24.681 -867 -1.489 -1.638 
ophold (§ 107) 

53 Kontaktperson- og ledsage- 8.491 -246 8.561 0 -178 0 138 
ordninger (§§ 45,97-99) 

58 Beskyttet beskæftigelse 78.202 -47.756 81.231 -44.802 2.031 -6.896 1.119 
(§ 103) 

59 Aktivitets- og samværstilbud 78.315 -39.267 68.916 -37.808 9.186 -1.285 -38 
(§ 104) 

46 Tilbud til udlændinge 50.494 -11.534 35.569 -8.730 10.848 0 -1.274 
60 Integrationsprogram og 25.263 -11.417 21.963 -8.689 250 0 -322 

introduktionsforløb m.v. 
61 Kontanthjæ lp til udlændin- 24.137 -116 12.992 -41 10.298 0 -772 

ge om fatte t af integrations-
program m et 

65 Repatriering 1.094 0 615 0 300 0 -179 
48 Førtidspensioner og person- 614.796 -23.015 645.981 -22.677 -28.161 0 3.363 

lige tillæ g (48) 
67 Personlige tillæ g m.v. 22.123 0 20.933 0 0 0 -1.191
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

D r i f t 

68 Førtidspension med 50 pct. 63.459 -2.295 65.561 -2.618 -1.706 0 73 
kommunal medfinansiering 
tilkendt e fte r regler gæ lden-
de fø r 1. januar 2003 

69 Førtidspension med 65 pct. 97.558 -2.707 100.025 -1.734 -3.251 0 189 
kommunal medfinansiering - 
tilkendt e fte r regler gæ lden-
de fø r 1. januar 2003 

70 Førtidspension med 65 pct. 431.655 -18.013 459.463 -18.325 -23.204 0 4.292 
kommunal medfinansiering - 
tilkendt e fte r regler gæ lden-
de fra 1. januar 2003 

57 Kontante ydelser 1.011.671 -8.395 1.005.591 -6.224 13.924 0 10.015 
71 Sygedagpenge 232.570 -3.526 220.998 -4.604 4.248 0 -8.402 
72 Sociale formål 30.938 -606 44.792 -500 223 0 14.183 
73 Kontant- og uddannelses- 319.410 -3.166 314.416 -532 -4.918 0 -7.277 

hjælp 
74 Kontanthjæ lp vedrørende 0 -14 146 -127 0 0 33 

visse grupper a f flygtninge  
75 Aktiverede kontant- og 119.697 -789 132.367 -116 -10.465 0 2.877 

uddannelseshjælpsmodtagere 
76 Boligydelse til pensionister - 50.843 -273 51.770 -345 1.729 0 2.583 

kommunal medfinansiering 
77 Boligsikring - kommunal 46.609 -21 41.890 0 335 0 -4.363 

medfinansiering 
78 Dagpenge til forsikrede le- 197.540 0 192.425 0 15.452 0 10.336 

dige 
79 Særlig uddannelsesordning 14.064 0 6.787 0 7.321 0 44 

og m idlertidig arbejdsmar-
kedsydelsesordning 

58 Revalidering 323.386 -354 375.683 0 -46.553 0 6.097 
80 Revalidering 21.439 -111 59.341 0 -34.729 0 3.283 
81 Løntilskud m.v. til personer i 277.704 -201 297.899 0 -27.098 0 -6.703 

fleksjob og personer i løntil- 
skudsstillinger i målgruppe 
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (tid -
ligere skånejob) samt mod-
tagere a f ledighedsydelse 

82 Ressourceforløb 24.242 -42 18.443 0 15.274 0 9.517 
68 Arbejdsmarkedsforanstalt- 251.134 -18.549 255.975 0 -11.730 -1.720 9.941 

ninger 
90 D riftsudgifter til den kom- 96.910 -7.804 124.379 0 -19.148 -1.720 14.406 

munale beskæftigelsesindsats 
91 Beskæftigelsesindsats for 103.220 -891 93.570 0 5.574 0 -3.184 

forsikrede ledige 
95 Løn til forsikrede ledige og 2.761 0 6.003 0 690 0 3.932 

personer under den særlige 
uddannelsesordning og den 
m idlertidige arbejdsmar 
kedsydelsesordning ansat 

i kom muner samt til alter-
nativt tilbud  

96 Servicejob 877 0 1.846 0 0 0 969
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt 

Afvigelse

D r i f t 

97 Seniorjob fo r personer over 27.445 0 11.512 0 3.000 0 -12.932 
55 år 

98 Beskæftigelsesordninger 19.922 -9.854 18.664 0 -1.846 0 6.751 
72 Støtte til frivilligt socialt 9.335 -1.358 8.775 0 1.943 -1.341 1.400 

arbejde og øvrige sociale 
formål 

99 Øvrige sociale formål 9.335 -1.358 8.775 0 1.943 -1.341 1.400 

06 Fællesudgifter og 788.228 -65.297 823.367 -47.256 948 -1.916 52.211 
administration m.v. 

42 Politisk organisation 16.101 -30 14.157 0 2.916 0 1.003 
40 Fælles formål 2.147 0 1.492 0 517 0 -138 
41 Kommunalbestyrelsesmed- 11.213 0 10.051 0 2.043 0 881 

lemmer 
42 Kommissioner, råd og nævn 472 -30 1.055 0 100 0 714 
43 Valg m.v. 2.269 0 1.559 0 256 0 -454 
45 Administrativ organisation 625.438 -46.559 648.707 -32.208 -3.190 -4.017 30.412 
50 Administrationsbygninger 34.781 -3.052 31.626 -3.433 4.207 600 1.272 
51 Sekretariat og forvaltninger 272.555 -30.732 303.986 -20.234 -14.374 -334 27.221 
52 Fælles IT og telefoni 88.188 -1.525 117.429 0 -30.591 0 175 
53 Jobcentre 101.389 -3.957 83.543 -2.227 19.614 -3.849 -352 
54 Naturbeskyttelse 4 0 0 0 0 0 -4 
55 Miljøbeskyttelse 25.703 -1.793 24.335 -1.590 1.006 0 -158 
56 Byggesagsbehandling 7.338 -5.325 6.227 -5.041 555 0 -272 
57 Voksen-, æ ldre- og 28.096 -139 16.332 0 13.791 -118 2.048 

handicapom rådet 
58 Det specialiserede børne- 51.365 -37 49.049 316 2.541 -316 261 

område 
59 Administrationsbidrag til 16.018 0 16.180 0 59 0 221 

Udbetaling Danmark 
48 Erhvervsudvikling, turisme 36.727 -4.048 32.019 -5.138 4.193 2.101 497 

og landdistrikter 
62 Turisme 11.335 -3.799 10.025 -5.138 426 2.151 -72 
66 Innovation og ny teknologi 8.861 -178 6.034 0 2.904 -50 205 
67 Erhvervsservice og iværk- 16.531 -71 15.960 0 863 0 364 

sætteri 
52 Lønpuljer 109.963 -14.659 128.483 -9.909 -2.971 0 20.299 
70 Løn- og barselspuljer -9.424 -408 -1.393 0 802 0 9.241 
72 Tjenestemandspension 114.136 -14.250 116.460 -9.909 0 0 6.665 
74 Interne forsikringspuljer 5.251 0 13.417 0 -3.773 0 4.393 

S ta t s r e fu s io n 0 -6 4 7 .9 0 5 0 -662.027 0 2 4 .2 2 8 1 0 .1 0 6 

00 Byudvikling, bolig- og 0 -589 0 0 0 0 589 
miljøforanstaltninger 
25 Faste ejendom m e 0 -589 0 0 0 0 589 
11 Beboelse 0 -589 0 0 0 0 589 

03 Undervisning og kultur 0 -5.796 0 -5.868 0 1 -71 
30 Ungdomsuddannelser 0 -888 0 -966 0 0 -78 
45 Erhvervsgrunduddannelsers 0 -888 0 -966 0 0 -78

skoleophold 
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
Udgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

S ta t s r e fu s io n 

35 Kulturel virksomhed 0 -4.909 0 -4.902 0 1 7 
62 Teatre 0 -2.915 0 -2.721 0 -182 11 
63 Musikarrangem enter 0 -1.994 0 -2.181 0 183 -4 

05 Sociale opgaver og 0 -641.520 0 -656.159 0 24.228 9.588 
beskæftigelse 
22 Central refusionsordning 0 -38.238 0 -36.856 0 -5.700 -4.318 
07 Indtæ gter fra den centrale 0 -38.238 0 -36.856 0 -5.700 -4.318 

refusionsordning 
28 Tilbud til børn og unge med 0 -3.003 0 -170 0 -600 2.233 

særlige behov 
20 Plejefamilier og opholds- 0 -3.003 0 -170 0 -600 2.233 

steder mv. fo r børn og unge 
35 Rådgivning 0 -721 0 0 0 0 721 
40 Rådgivning og rådgivnings- 0 -721 0 0 0 0 721 

institutioner 
38 Tilbud til voksne med sær- 0 -19.790 0 -17.911 0 -477 1.402 

lige behov 
42 Botilbud for personer med 0 -19.790 0 -17.911 0 -477 1.402 

særlige sociale problem er 
(§§109-110) 

46 Tilbud til udlændinge 0 -25.626 0 -18.072 0 -5.574 1.980 
60 Integrationsprogram og 0 -12.552 0 -10.981 0 -125 1.445 

introduktionsforløb m.v. 
61 Kontanthjæ lp til udlændinge 0 -11.980 0 -6.476 0 -5.149 355 

o m fa tte t a f integrations-
program m et 

65 Repatriering 0 -1.094 0 -615 0 -300 179 
48 Førtidspensioner og per- 0 -10.307 0 -9.555 0 0 752 

sonlige tillæ g (48) 
67 Personlige tillæ g m.v. 0 -10.307 0 -9.555 0 0 752 
68 Førtidspension med 50 pct. 0 0 0 0 0 0 

kommunal medfinansiering 
tilkendt e fte r regler gæ l-
dende fø r 1. januar 2003 

57 Kontante ydelser 0 -232.426 0 -238.746 0 -1.324 -7.644 
71 Sygedagpenge 0 -69.967 0 -67.575 0 -3.584 -1.191 
72 Sociale formål 0 -14.093 0 -21.074 0 0 -6.981 
73 Kontant- og uddannelses- 0 -94.930 0 -94.085 0 1.473 2.318 

hjælp 
74 Kontanthjæ lp vedrørende 0 11 0 -46 0 0 -57 

visse grupper a f flygtninge  
75 Aktiverede kontant- og ud- 0 -47.979 0 -53.523 0 3.476 -2.067 

dannelseshjælpsmodtagere 
79 Særlig uddannelsesordning 0 -5.468 0 -2.443 0 -2.689 335 

og m idlertidig arbejdsmar-
kedsydelsesordning 

58 Revalidering 0 -179.700 0 -211.627 0 32.105 178 
80 Revalidering 0 -10.955 0 -30.079 0 17.942 -1.182

78 Årsrapport 2014



Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

S ta t s r e fu s io n 

81 Løntilskud m.v. til personer i 0 -161.224 0 -172.326 0 17.165 6.063 
fleksjob og personer i løn-
tilskudsstillinger i målgruppe 
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv  
beskæftigelsesindsats (tid -
ligere skånejob) samt mod-
tagere a f ledighedsydelse 

82 Ressourceforløb 0 -7.520 0 -9.222 0 -3.002 -4.703 
68 Arbejdsmarkedsforanstalt- 0 -131.710 0 -123.224 0 5.798 14.284 

ninger 
90 D riftsudgifter til den 0 -42.414 0 -58.840 0 17.464 1.039 

kommunale beskæftigelses-
indsats 

91 Beskæftigelsesindsats for 0 -71.041 0 -53.830 0 -14.537 2.674 
forsikrede ledige 

96 Servicejob 0 -877 0 -1.847 0 0 -970 
97 Seniorjob fo r personer over 0 -12.277 0 0 0 0 12.277 

55 år 
98 Beskæftigelsesordninger 0 -5.101 0 -8.707 0 2.871 -735 

A n læ g 3 0 6 .6 9 7 -1 0 6 .4 4 9 3 1 0 .2 2 5 -8 5 .6 3 7 2 3 .1 1 6 -1 9 .2 2 5 2 8 .2 3 0 

00 Byudvikling, bolig- og 61.061 -90.379 71.745 -65.004 15.240 -22.226 29.074 
miljøforanstaltninger 
22 Jordforsyning 17.866 -76.967 42.074 -41.774 -22.508 -31.225 5.667 
02 Boligformål 6.426 -28.961 8.575 -26.284 0 -4.350 477 
03 Erhvervsformål 1.334 -48.002 1.020 -14.790 0 -26.875 6.023 
05 Ubestemte formål 10.106 -3 32.479 -700 -22.508 0 -832 
25 Faste ejendom m e 21.642 -13.413 -93 -16.920 37.112 3.405 15.275 
10 Fælles formål 10.771 0 16.617 0 5.966 0 11.812 
11 Beboelse 265 -3.291 700 -3.300 0 -1.175 -750 
13 Andre faste ejendom m e 3.937 -9.390 -57.750 -1.100 66.930 -6.950 6.583 
15 Byfornyelse 6.668 -731 40.340 -12.520 -36.384 11.530 -2.970 
18 Driftsikring a f boligbyggeri 0 0 0 0 600 0 600 
28 Fritidsområder 16.263 0 22.464 -6.310 1.109 6.310 7.310 
20 Grønne områder og natur- 16.263 0 22.464 -6.310 1.109 6.310 7.310 

pladser 
32 Fritidsfaciliteter 4.804 0 3.400 0 2.527 -716 407 
31 Stadion og idrætsanlæg 4.804 0 3.400 0 2.527 -716 407 
35 Kirkegårde 93 0 0 0 0 0 -93 
40 Kirkegårde 93 0 0 0 0 0 -93 
38 Naturbeskyttelse 526 0 1.400 0 -500 0 374 
53 Skove 457 0 1.400 0 -1.000 0 -57 
54 Sandflugt 69 0 0 0 500 0 431 
52 Miljøbeskyttelse m.v. 61 0 2.500 0 -2.500 0 -61 
80 Fælles formål 61 0 2.500 0 -2.500 0 -61 
58 Redningsberedskab -194 0 0 0 0 0 194 
95 Redningsberedskab -194 0 0 0 0 0 194 

01 Forsyningsvirksomheder 1.296 0 0 0 1.328 0 32 
m.v. 

38 Affaldshåndtering 1.296 0 0 0 1.328 0 32
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

A n læ g 

62 Ordninger fo r storskrald og 1.232 0 0 0 1.240 0 8 
haveaffald 

64 Ordninger for farlig t affald 64 0 0 0 88 0 24 

02 Transport og infrastruktur 62.267 -607 74.951 -11.633 -3.079 9.333 7.912 
22 Fælles funktioner 15 0 0 0 0 0 -15 
01 Fælles formål 15 0 0 0 0 0 -15 
28 Kommunale veje 58.431 -607 74.951 -11.633 -7.479 9.333 7.348 
22 Vejanlæg 35.919 0 43.932 -8.300 -1.575 6.500 4.639 
23 Standardforbedringer af 22.512 -607 31.019 -3.333 -5.905 2.833 2.709 

færdselsarealer 
32 Kollektiv trafik 3.821 0 0 0 4.400 0 579 
34 Lufthavne 3.821 0 0 0 4.400 0 579 

03 Undervisning og kultur 123.292 -15.462 106.012 -9.000 7.455 -6.333 -9.696 
22 Folkeskolen m.m. 103.267 -4.312 84.034 0 14.809 -4.333 -4.445 
01 Folkeskoler 90.828 0 79.500 0 9.539 0 -1.789 
02 Fællesudgifter fo r kommu- 2.640 0 0 0 0 0 -2.640 

nens samlede skolevæsen 
18 Idrætsfaciliteter fo r børn og 9.800 -4.312 4.534 0 5.270 -4.333 -17 

unge 
30 Ungdomsuddannelser 986 0 0 0 0 0 -986 
46 Ungdomsuddannelse for 986 0 0 0 0 0 -986 

unge med særlige behov 
32 Folkebiblioteker 1.845 0 275 0 0 0 -1.570 
50 Folkebiblioteker 1.845 0 275 0 0 0 -1.570 
35 Kulturel virksomhed 14.584 -11.000 21.468 -9.000 -8.490 -2.000 -1.606 
63 Musikarrangem enter 162 0 0 0 0 0 -162 
64 Andre kulturelle opgaver 14.422 -11.000 21.468 -9.000 -8.490 -2.000 -1.444 
38 Folkeoplysning og 2.610 -150 235 0 1.136 0 -1.089 

fritidsaktiviteter m.v. 
70 Fælles formål 1.961 -150 235 0 1.136 0 -441 
76 Ungdomsskolevirksomhed 648 0 0 0 0 0 -648 

05 Sociale opgaver og 55.359 0 55.117 0 2.073 0 1.831 
beskæftigelse 

25 Dagtilbud m.v til børn og 19.008 0 21.617 0 -4.125 0 -1.516 
unge 

10 Fælles formål 4.938 0 6.117 0 -872 0 307 
13 Børnehaver 4.453 0 4.500 0 0 0 47 
14 Integrerede daginstitutioner 8.635 0 11.000 0 -3.253 0 -888 
16 Klubber og andre 951 0 0 0 0 0 -951 

socialpædagogiske fritids-
tilbud 

17 Særlige dagtilbud og særlige 31 0 0 0 0 0 -31 
klubber 

28 Tilbud til børn og unge med 20.836 0 18.500 0 4.733 0 2.397 
særlige behov 

21 Forebyggende foranstalt- 16.153 0 15.700 0 2.333 0 1.880 
ninger for børn og unge 

23 Døgninstitutioner fo r børn 4.683 0 2.800 0 2.400 0 517
og unge 
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

A n læ g 

32 Tilbud til æ ldre og handicap-
pede 

5.913 0 1.000 0 7.488 0 2.575 

30 Æ ldreboliger 2.055 0 1.000 0 1.400 0 345 
32 Pleje og omsorg m.v. af 

ældre og handicappede 
3.581 0 0 0 6.088 0 2.507 

33 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede 

267 0 0 0 0 0 -267 

35 Hjælpemidler, forbrugs-
goder, boligindretning og 
befordring 

9 0 0 0 0 0 -9 

35 Rådgivning 99 0 0 0 0 0 -99 
40 Rådgivning og 

rådgivningsinstitutioner 
99 0 0 0 0 0 -99 

38 Tilbud til voksne med særlige 
behov 

9.252 0 14.000 0 -6.023 0 -1.275 

42 Botilbud fo r personer med 
særlige sociale problemer 
(§§109-110) 

822 0 0 0 0 0 -822 

45 Behandling af stofmisbruge-
re (e fte r servicelovens § 101 
og sundhedslovens § 142) 

70 0 0 0 0 0 -70 

50 Botilbud til længerevarende 
ophold (§ 108) 

8.137 0 14.000 0 -6.023 0 -160 

52 Botilbud til m idlertidigt 
ophold (§ 107) 

23 0 0 0 0 0 -23 

58 Beskyttet beskæftigelse 
(§ 103) 

156 0 0 0 0 0 -156 

59 Aktivitets- og samværstil-
bud (§ 104) 

44 0 0 0 0 0 -44 

68 Arbejdsmarkedsforanstalt-
ninger 

251 0 0 0 0 0 -251 

90 D riftsudgifter til den 
kommunale beskæftigelses-
indsats 

251 0 0 0 0 0 -251 

06 Fællesudgifter og admini-
stration m.v. 

3.423 0 2.400 0 100 0 -923 

42 Politisk organisation 0 0 500 0 0 0 500 
40 Fælles formål 0 0 500 0 0 0 500 
45 Administrativ organisation 3.423 0 800 0 1.200 0 -1.423 
50 Administrationsbygninger 3.423 0 800 0 1.200 0 -1.423 
48 Erhvervsudvikling, turisme 

og landdistrikter 
0 0 1.100 0 -1.100 0 

67 Erhvervsservice og iværk-
sætteri 

0 0 1.100 0 -1.100 0 

R e n te r 4 8 .9 7 0 -3 6 .8 6 1 4 6 .7 2 6 -2 9 .0 8 2 -8 5 6 -5 .3 3 0 -6 5 1 

07 Renter, tilskud, udligning, 
skatter m.v. 

48.970 -36.861 46.726 -29.082 -856 -5.330 -651 

22 Renter a f likvide aktiver 0 -27.556 0 -25.500 0 -525 1.531 
05 Indskud i pengeinstitutter 

m.v. 
0 343 0 -12.206 0 12.500 -49
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
Udgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

R e n te r 

07 Investerings- og 
placeringsforeninger 

0 -10.928 0 -1.600 0 -9.325 3 

08 Realkreditobligationer 0 -16.044 0 -9.044 0 -5.400 1.600 
10 Statsobligationer m.v. 0 -928 0 -2.650 0 1.700 -22 
28 Renter a f kortfristede  

tilgodehavender i øvrigt 
0 -1.650 0 -2.056 0 0 -406 

14 Tilgodehavender i betalings-
kontrol 

0 -1.629 0 -1.750 0 0 -121 

15 Andre tilgodehavender 
vedrørende hovedkonto 0-8 

0 -21 0 -286 0 0 -265 

18 Finansielle aktiver tilhørende  
selvejende institutioner med 
overenskomst 

0 0 0 -20 0 0 -20 

32 Renter a f langfristede til-
godehavender 

542 -808 44 -456 0 45 -101 

20 Pantebreve 0 -146 0 -188 0 45 3 
21 A ktier og andelsbeviser m.v. 0 -61 0 -41 0 0 20 
22 Tilgodehavender hos grund-

ejere 
0 0 0 -5 0 0 -5 

23 Udlån til beboerindskud 542 0 44 -1 0 0 -499 
25 Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 
0 -601 0 -221 0 0 380 

35 Renter a f udlæg vedrørende  
forsyningsvirksomheder 

1.579 -383 283 -93 0 0 -1.006 

35 Andre forsyningsvirksom-
heder 

1.579 -383 283 -93 0 0 -1.006 

52 Renter a f kortfristet gæld i 
øvrigt 

683 0 178 0 640 0 135 

56 Anden kortfristet gæld med 
indenlandsk betalingsmod-
tager 

683 0 178 0 640 0 135 

55 Renter af langfristet gæld 37.155 0 45.422 0 -8.396 0 -130 
63 Selvejende institutioner med 

overenskomst 
233 0 80 0 0 0 -153 

68 Realkredit 527 0 565 0 0 0 38 
70 Kom m unekreditforeningen 36.100 0 44.147 0 -8.396 0 -350 
75 Anden langfristet gæld med 

indenlandsk kreditor 
295 0 630 0 0 0 335 

58 Kurstab og kursgevinster m.v. 9.011 -6.464 800 -977 6.900 -4.850 -674 
77 Kurstab i forbindelse med 

låneoptagelse 
4.022 0 0 0 4.000 0 -22 

78 Kurstab og kursgevinster i 
øvrigt 

4.989 -4.874 800 -50 2.900 -4.050 -516 

79 Garantiprovision 0 -1.590 0 -927 0 -800 -137 

B a la n c e f o r s k y d n in g e r - 3 8 .4 0 6 3 5 .7 6 0 -9 4 .5 4 2 9 .3 6 2 -1 2 8 .0 5 0 0 -2 1 0 .5 8 3 

08 Balanceforskydninger -38.406 35.760 -94.542 9.362 -128.050 0 -210.583 
22 Forskydninger i likvide ak-

tiver
-16.753 0 -87.292 0 -135.147 0 -205.687 

01 Kontante beholdninger 94 0 -87.292 0 0 0 -87.386 
05 Indskud i pengeinstitutter 

m.v.
-45.464 0 0 0 -135.147 0 -89.683
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
Udgift Indtæ gt

Opr. budget
Udgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
Udgift Indtæ gt

Afvigelse

B a la n c e f o r s k y d n in g e r 

07 Investerings- og placerings- -15.647 0 0 0 0 0 15.647 
foreninger

08 Realkreditobligationer 36.554 0 0 0 0 0 -36.554 
10 Statsobligationer m.v. 7.711 0 0 0 0 0 -7.711 
25 Forskydninger i tilgode- -20.880 0 0 0 0 0 20.880 

havender hos staten 
12 Refusionstilgodehavender -20.880 0 0 0 0 0 20.880 
28 Forskydninger i kortfristede 10.349 0 0 0 0 0 -10.349 

tilgodehavender i øvrigt 
14 Tilgodehavender i betalings- -3.468 0 0 0 0 0 3.468 

kontrol
15 Andre tilgodehavender 5.470 0 0 0 0 0 -5.470 
17 M ellem regninger med fore- 8.068 0 0 0 0 0 -8.068 

gående og følgende regn-
skabsår 

19 Tilgodehavender hos andre 279 0 0 0 0 0 -279 
kom muner og regioner 

32 Forskydninger i langfristede -115 0 -6.806 0 7.097 0 407 
tilgodehavender 

20 Pantebreve -304 0 -121 0 -179 0 4 
22 Tilgodehavender hos grund- -5 0 -52 0 0 0 -47 

ejere
24 Indskud i landsbyggefon- -348 0 0 0 328 0 676 

den m.v.
25 Andre langfristede udlån og 543 0 482 0 -167 0 -227 

tilgodehavender 
27 Deponerede beløb fo r lån 0 0 -7.114 0 7.114 0 

m.v. 
42 Forskydninger i aktiver -11.008 0 -444 0 0 0 10.564 

tilhørende fonds, legater m.v. 
42 Legater 206 0 0 0 0 0 -206 
43 Deposita -10.841 0 0 0 0 0 10.841 
44 Parkeringsfond -374 0 -444 0 0 0 -70 
45 Forskydninger i passiver 0 11.454 0 1 0 0 -11.453 

tilhørende fonds, legater m.v. 
46 Legater 0 -206 0 0 0 0 206 
47 Deposita 0 11.661 0 1 0 0 -11.660 
48 Forskydninger i passiver 0 0 0 0 0 0 

vedrørende beløb til op -
krævning eller udbetaling  
fo r andre 

48 Kommuner og regioner m.v. 0 0 0 0 0 0 
51 Forskydninger i kortfristet 0 -979 0 997 0 0 1.976 

gæld til staten 
52 Anden gæld 0 -979 0 997 0 0 1.976 
52 Forskydninger i kortfristet 0 25.284 0 8.364 0 0 -16.920 

gæld i øvrigt 
53 Kirkelige skatter og afg ifter 0 0 0 0 0 0 
56 Anden kortfristet gæld med 0 32.135 0 0 0 0 -32.135 

indenlandsk betalingsmod-
tager 

59 Mellemregningskonto 0 -6.851 0 8.364 0 0 15.215
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Sammendrag af regnskab

1.000 kr. Regnskab
U dgift Indtæ gt

Opr. budget
U dgift Indtæ gt

Tillægs bevilling
U dgift Indtæ gt

Afvigelse

B a la n c e fo r s k y d n in g e r 

A fd ra g  p å  lå n  o g  le a s in g - 71 .6 95 0 61 .822  0 10.199 0 3 2 6 
fo r p lig t e ls e r 

08 Balanceforskydninger 71.695 0 61.822 0 10.199 0 326 
55 Forskydninger i langfristet 71.695 0 61.822 0 10.199 0 326 

gæld 
63 Selvejende institutioner 74 0 201 0 0 0 128 

med overenskomst 

64 Stat og hypotekbank 0 0 32 0 -32 0 
68 Realkredit 1.098 0 1.440 0 0 0 342 
70 Kom m unekreditforeningen 36.508 0 38.268 0 -1.669 0 91 
77 Langfristet gæld vedrøren- 34.015 0 21.881 0 11.900 0 -234 

de æ ldreboliger 

F in a n s ie r in g 2 2 .8 7 6 -7 .035 .010 18 .638  -7 .046 .373 8 .5 2 9 -6 .8 5 8 -13 .930 

07 Renter, tilskud, udligning. 22.876 -6.984.042 18.638 -6.987.256 8.529 12.245 13.321 
skatter m.v. 
62 Tilskud og udligning 14.412 -2.112.180 14.414 -2.122.816 0 20.426 9.792 
80 Udligning og generelle til- 0 -1.847.820 0 -1.843.760 0 5.733 9.793 

skud 
81 Udligning og tilskud ved- 0 13.224 0 13.229 0 0 5 

rørende udlændinge 
82 Kommunale bidrag til regi- 14.412 0 14.414 0 0 0 2 

onerne 
86 Særlige tilskud 0 -277.584 0 -292.285 0 14.693 -8 
65 Refusion a f købsmoms 1.559 0 3.763 0 258 0 2.462 
87 Refusion a f købsmoms 1.559 0 3.763 0 258 0 2.462 
68 Skatter 6.905 -4.871.862 461 -4.864.440 8.271 -8.181 1.067 
90 Kommunal indkomstskat 432 -4.487.669 461 -4.487.669 -29 0 
92 Selskabsskat 0 -58.106 0 -58.106 0 0 
93 Anden skat pålignet visse 0 -7.561 0 -5.271 0 -2.290 

indkomster 

94 Grundskyld 5.506 -307.910 0 -304.194 7.000 -4.476 734 
95 Anden skat på fast ejendom 967 -10.616 0 -9.200 1.300 -1.415 334 

08 Balanceforskydninger 0 -50.968 0 -59.117 0 -19.102 -27.252 
55 Forskydninger i langfristet 0 -50.968 0 -59.117 0 -19.102 -27.252 

gæld 
70 Kom m unekreditforeningen 0 -50.968 0 -59.117 0 -19.102 -27.252 

Udgifter i alt 9.484.759 9.434.631 49.710 -417 
Indtægter i alt -9.484.759 -9.434.631 -49.710 417
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Tværgående artsoversigt 

hele kr. Udgifter 2014 Indtægter 2014 

1 Lønninger
1 Lønninger
5 Refusion fleks- og skånejob m.v.
6 Sygedagpengerefusion
7 Barselsrefusion
8 Lønrefusioner - udenfor lønsystem

2 Varekøb
2 Fødevarer
3 Brændsel og drivmidler
5 Køb a fjo rd  og nye bygninger (inkl. moms)
6 Køb a fjo rd  og bygninger (ekskl. moms)
7 Anskaffelser
9 Øvrige varekøb

4 Tjenesteydelser m.v.
0 Tjenesteydelser uden moms
5 Entreprenør- og håndværkerydelser
6 Betalinger til staten
7 Betalinger til kommuner
8 Betaling til regioner
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

5 Tilskud og overførsler
1 Tjenestemandspensioner m.v.
2 Overførsler til personer
9 Øvrige tilskud og overførsler

6 Finansudgifter
1 Renteudgifter
2 Kurstab
3 Afdrag på lån
8 Finansforskydninger
9 T ilbagebetalte skatter

7 Indtægter
1 Egne huslejeindtægter
2 Salg a f produkter og ydelser
6 Betalinger fra staten
7 Betalinger fra kommuner
8 Betalinger fra regioner
9 Øvrige indtæ gter

8 Finansindtægter
1 Renteindtæ gter
2 Kursgevinster
3 Lånoptagelse
5 Kommunale udligningstilskud
6 Statstilskud
7 Tilskud fra EU
8 Finansforskydninger
9 Skatteindtæ gter

Udgifter i alt 
Indtægt i alt

3.644.514.830 
3.818.831.069 

-57.246.316 
-39.558.525 
-24.580.224 
-52.931.173 

446.030.151 
49.843.381 
96.488.038 

8.212.034 
2.409.011 

35.685.655 
253.392.033 

3.697.008.525 
655.864.394 
424.555.517 
950.778.798 
681.913.914 
518.988.051 
464.907.852 

1.591.463.555 
103.676.368 

1.263.390.763 
224.396.424 

105.741.670 
40.565.949 

9.011.141 
71.694.714 

-22.435.379 
6.905.246 

-1.733.641.781 
-29.651.462 

-490.384.230 
-2.980.363 

-718.736.232 
-19.173.438 

-472.716.056 

-7.751.116.951 
-32.200.053 

-6.463.746 
-50.968.000 

-1.435.080.000 
-1.436.187.845 

-309.697 
81.954.121 

-4.871.861.732 

9.484.758.732 
-9.484.758.732
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Statusbalance 

Primo 2014 Ultimo 2014 

8 AKTIVER 7.720.719.975 7.861.242.357 

22 Likvide aktiver 323.894.655 317.942.390 
01 Kontante beholdninger 875.953 969.986 
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -370.043.256 -415.503.783 
07 Investerings- og placeringsforeninger 211.683.189 204.060.702 
08 Realkreditobligationer 445.115.874 483.739.942 
10 Statsobligationer m.v. 36.262.895 44.675.543 

25 Tilgodehavender hos staten 27.418.724 6.539.190 
12 Refusionstilgodehavender 27.418.724 6.539.190 

28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 358.523.561 360.995.008 
14 Tilgodehavender i betalingskontrol 141.131.747 131.587.069 
15 Andre tilgodehavender 209.919.684 215.386.360 
17 Mellem regninger med foregående og følgende 21.744 8.090.114 

regnskabsår 
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 7.847.756 6.050.137 

med overenskomst 
19 Tilgodehavender hos andre kom muner og regioner -397.371 -118.671 
32 Langfristede tilgodehavender 2.567.207.095 2.710.569.906 
20 Pantebreve 16.513.901 16.682.136 
21 A ktier og andelsbeviser m.v. 2.317.808.321 2.464.769.694 
22 Tilgodehavender hos grundejere -3.439 -8.690 
23 Udlån til beboerindskud 60.582.956 59.606.537 
24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 86.781.342 83.996.215 
27 Deponerede beløb fo r lån m.v. 85.524.014 85.524.014 

35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -27.167.731 -35.600.424 
32 El-forsyning 476.718 476.718 
35 Andre forsyningsvirksomheder -27.644.449 -36.077.143 

42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 131.645.979 120.687.860 
42 Legater 20.172.026 20.378.452 
43 Deposita 111.150.061 100.359.458 
44 Parkeringsfond 323.892 -50.050 

58 Materielle anlægsaktiver 3.959.947.767 3.935.876.417 
80 Grunde 927.571.091 931.237.091 
81 Bygninger 2.803.599.423 2.687.419.839 
82 Tekniske anlæ g, maskiner, større specialudstyr og 131.447.540 144.116.444 

transportm idler 
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 52.417.771 42.545.901 
84 M aterielle  anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 44.911.942 130.557.142 

fo r materielle anlægsaktiver 
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 141.983.020 146.264.489 

86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) 141.983.020 146.264.489 
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 237.266.905 297.967.520 

87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 237.266.905 297.967.520

86 Årsrapport 2014



Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Statusbalance

Primo 2014 Ultimo 2014

9 PASSIVER -7.720.719.975 -7.861.242.357 

45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -154.368.349 -142.964.555 
46 Legater -20.172.026 -20.378.452 
47 Deposita -134.196.323 -122.586.104 

48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbeta-
ling for andre 

1.560 1.560 

48 Kommuner og regioner m.v. 1.560 1.560 
51 Kortfristet gæld til staten -30.524.893 -28.206.830 

52 Anden gæld -30.524.893 -28.206.830 
52 Kortfristet gæld i øvrigt -1.254.977.542 -1.232.221.131 

53 Kirkelige skatter og a fg ifte r -1.074 -840 
55 Skyldige feriepenge -499.644.621 -501.519.413 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm odtager -582.599.129 -550.464.171 
59 Mellem regningskonto -165.108.725 -174.410.332 
61 Selvejende institutioner med overenskomst -7.623.994 -5.826.374 
55 Langfristet gæld -1.482.021.199 -1.460.947.234 
63 Selvejende institutioner med overenskomst -3.932.615 -3.858.726 
68 Realkredit -23.559.330 -22.296.571 
70 Kommunekredit -767.991.377 -784.454.774 
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditorer -18.645.000 -18.645.000 
77 Langfristet gæld vedrørende æ ldreboliger -654.045.932 -617.961.254 
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -13.846.944 -13.730.909 

72 Hensatte forpligtelser -1.790.901.424 -1.687.454.737 
90 Hensatte forpligtelser -1.790.901.424 -1.687.454.737 

75 Egenkapital -3.007.928.129 -3.309.449.430 
91 Modpost for takstfinansierede aktiver -67.306.883 -55.909.590 
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -13.463.017 -17.443.490 
93 Modpost for skattefinansierede aktiver -4.258.427.792 -4.306.755.346 
95 Modpost fo r donationer -8.229.324 -20.109.281 
99 Balancekonto 1.339.498.887 1.090.768.278 

Aktiver i alt 7.720.719.975 7.861.242.357 
Passiver i alt -7.720.719.975 -7.861.242.357
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Anlægsoversigt -  sammendrag 

1000 kr 2014 

Økonomiudvalget
Byudvikling 
Brand og redning 
Administration

-71.122 
-72.642 

-194 
1.714 

Plan & Miljøudvalget
Byfornyelse
Miljø

5.997 
5.936 

61 

Teknik & Byggeudvalget
Byggeri, vedligehold og energi 
Veje og grønne områder 
Esbjerg Lufthavn 

Affald

235.208 
154.354 

76.007 
3.615 
1.232 

Børn & Familieudvalget
Skole
Dagtilbud
Familie

14.883 
7.048 
4.938 
2.897 

Kultur & Fritidsudvalget
Kultur og fritid

12.234 
12.234 

Sundhed & Omsorgsudvalget
Omsorg og pleje 
Kommunal boligforsyning

3.050 
2.965 

85 

Anlæ gsudgifter i alt 306.698 
Anlægsindtægter i alt -106.449 
Kommunalt nettoanlæg 200.249 

Øvrige skattefinansierede anlæg
Økonom iudvalget 
Plan & M iljøudvalget 
Teknik & Byggeudvalget 
Børn & Familieudvalget 
Kultur & Fritidsudvalget 
Sundhed & Omsorgsudvalget

230.634 
-10.628 

5.997 
205.098 

14.883 
12.234 
3.050 

Udstykningsforetagender
Økonom iudvalget 
Teknik & Byggeudvalget

-33.736 
-60.494 
26.758 

Forsyningsvirksomheder
Teknik & Byggeudvalget

1.296 
1.296 

Æ ldreboliger
Teknik & Byggeudvalget

2.056 
2.056 

Anlæ gsudgifter i alt 306.698 
Anlægsindtægter i alt -106.449 
Kommunalt nettoanlæg 200.249
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Anlægsoversigt -  aktiviteter 

1000 kr. 2014 Samlet forbrug 

ØKONOMIUDVALGET 

Byudvikling 
Tilbagebetaling a f købsmoms 9 3.103 
Omkostninger m.v. til overordnede udstykningsforetagender 125 1.430 
Omkostninger m.v. til tidligere afsluttede udstykningsforetagender 194 -25 
Gåsebakken, Hostrup -131 -1.741 
Guldagergårdsvej, Guldager -1.381 -21.975 
6 grunde på Oksevænget, 2. etape 2 -154 
18 grunde på Ejlif Krogagers Vej, Tjæreborg 2 -3.061 
23 + 9 grunde i Jomfruens Kvarter, 3. etape 2 -14.066 
20 parcelhusgrunde i Kravnsøparken -9.700 -9.697 
20 grunde i Kløvholmparken, Hjerting -5.592 -11.568 
25 grunde på Uranusvænget, Sønderris -1.184 -10.798 
5 grunde på Peder Hedes Vej, Tjæreborg 21 -2.064 
Køb a fjo rd  i Andrup Nordvest samt salg a f 1. etape -1.625 8.530 
11 grunde på Uranusvænget, Sønderris, 2. etape -5.501 -5.313 
14 parcelhusgrunde på Eilif Krogagers Vej, Tjæreborg 1.044 1.044 
27 grunde på Uranusvænget, Sønderris, 3. etape 894 894 
Storparcel på Uranusvænget, Sønderris 34 34 
10 grunde i Sønderparken, Bramming, 3. etape 4 -3.329 
Stejlgårdsparken, 4. etape -700 -1.921 
Kjærmarken, Gredstedbro -122 -1.134 
Møllevæ nget, Spandet 2 37 
8 parcelhusgrunde i Bjerreskovparken, 2. etape, Ribe 2 2 
16 grunde på Skråtoften, St. Darum 1 1.022 
Bjerreskovparken, Ribe 3. etape 215 -298 
22 grunde på Krabbes Allé, Ribe 76 -5.708 
12 parcelhusgrunde på Stationsvej, Vejrup 240 1.171 
Rugmarken, Gørding, 5 pc, 2. etape 203 303 
21 grunde i Sønderparken, Bramming, 4. etape 384 -651 
5 grunde Kjærmarken, Gredstedbro -51 -32 
Tarp -393 -5.326 
Veldbæ k, etape 1 48 -6.481 
Kjersing om råde 2 21 -24.569 
Kjersing om råde 3 -531 -25.589 
Kjersing om råde 4 -6 -24.558 
Kjersing om råde 5 -94 -746 
Kjersing om råde 6 60 -9.900 
Guldager Erhvervsområde 2 -1.419 
Erhvervsjord ved Esbjerg Lufthavn 58 -573 
Industriområde Øst, Bramming -255 -120 
Det nye erhvervsområde i Ribe, etape 1 3 -4.510 
Det nye erhvervsområde i Ribe, etape 2 30 -1.669 
Erhvervsområde ved Øster Vedstedvej, Øster Vedsted 69 -411 
Det nye erhvervsområde i Ribe, etape 3 og 4 1 -1.164 
Erhvervsjord i Kjersing Øst, syd fo r Lyshøjen 24 -14.763 
Erhvervsjord i Kjersing Øst, etape 3 -8.914 -8.792 
Esbjerg Strand -36.801 -17.860 
Salg a fjo rd  ved Tovværksgrunden til Ungdomsbo 6 -1.437 
Erhvervsjord i Andrup -32 -6 
Salg a f erhvervsjord på 2.780 m2 ved Bytoften i Hjerting 35 -354
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

Tidligere afsluttede anlægsarbejder 2 2 
Opkøb af jord i henhold til A ktiv Jordpolitik 6 91.937 
Ekspropriation a f del a f matr.nr. 19A Guldager -43 3.872 
Køb a f grønt areal i Tjæreborg 6.834 6.834 
Køb og salg a fjo rd  ved Lykkesvej i Kjersing til vandforsyningsanlæg 1.793 1.793 
Salg a f småarealer -28 -175 
Kompensation Marc Lauge Holding ApS 144 144 
Salg a f Stavangervej 12, Esbjerg -488 -478 
Salg a f Daddellunden 17 og 18, Esbjerg 57 -1.029 
Salg a f Nørrebrogade 60, Esbjerg -1.201 -1.186 
Salg a f Plantagevej 27, Bramming -913 -913 
Salg a f Jyväskylävej 2, Esbjerg -580 -580 
Salg a f Stavangervej 6, Esbjerg 9 9 
Salg a f Plantagevej 41, Esbjerg 6 6 
Salg a f Industrivej 11, Bramming 5 5 
Salg a f lagerbygningen Pakhuset på Tovværket -1.452 -1.452 
Salg a f Karstensminde, Hans Jensens Vej 1, Gredstedbro -4.879 -4.871 
Salg a f Sdr. Kjersingvej 15 6 16 
Salg a f Skolegade 39, Esbjerg 12 -5.149 
Salg a f Nørregade 70, 6690 Gørding (bolig ved Gørding skole) 2 10 
Salg a f Hundegade 4, Ribe (tidligere Bispegade Skole) -2.810 -2.803 
Køb og salg af Grønningen 5A og 5B, Bramming 78 208 
Byudvikling køb i alt 17.006 
Byudvikling salg i alt -89.648 
Byudvikling i alt -72.642 -140.012 

Brand og Redning 
Tidligere afsluttede anlægsarbejder -194 -194 
Brand og redning i alt -194 -194 

Administration 
Varm edæ m pning i Rådhushallen 837 837 
Samling a f administrationen - udbud af bygherrerådgivningen 877 877 
Administration i alt 1.714 1.714 

Økonomiudvalget i alt -71.122 -138.492 

Byfornyelse 
Fællesadministration 75 186 
Esbjerg Byforum 47 2.259 
Bramming Byforum 170 1.851 
Ribe Byforum 12 457 
Områdefornyelse i Esbjerg 2011-2016 - Havnenæ rt Byområde 1.975 3.909 
Friarealforbedring i Esbjerg 251 326 
Områdefornyelse i Østerbyen 61 87 
Områdefornyelse i Gørding 2011-2016 3.461 5.289 
Forsøgs- og udviklingsprojekter i mindre stationsbyer -154 219 
Forsøgs- og udviklingsprojekter i Bramming 18 18 
Bygningsfornyelse (nedrivning) 20 20 
Byfornyelse i alt 5.936 14.621
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

Miljø 
Klima- og Bæredygtighed -T jæ rebo rg pro jek te t 61 61 
M iljø i alt 61 61 

Plan & Miljøudvalget i alt 5.997 14.682 

TEKNIK & BYGGEUDVALGET 

Byggeri, vedligehold og energi 
Elena, EU energiprojekt 8.565 8.565 
Øvrige energibesparende foranstaltninger 1.303 2.354 
Opretning a f diverse kommunale bygninger 35.378 35.378 
Reetablering a f udeom råder ved Ting- og Arresthuset 148 228 
Flytning a f Vindrosen til Exnersgade 4-6 2.092 2.852 
Ud- og ombygning a f Esbjerg Affaldshåndtering 64 6.705 
Bryndum Skole - Ud- og ombygning 15.570 21.479 
Fourfeldtskolen - PCB-sanering 8.220 8.220 
Valdemarskolen - Renovering og ombygning 14.782 40.171 
Vestervangskolen - Ud- og ombygning 29.068 30.628 
Tidligere afsluttede anlægsarbejder 6 6 
GAME StreetMekka Esbjerg 557 557 
Fiskeri- og Søfartsmuseet - Renovering a f sælariet 60 13.324 
Fiskeri- og Søfartsmuseet - Opførelse af Vadehavspavillonen -4.047 -1.926 
Udvidelse a f udstillings- og aktivitetsarealer på Vadehavscentret 3.174 3.252 
Arkæologiske udgravninger - ud- og ombygning af Vadehavscentret 28 28 
Tidligere afsluttede anlægsarbejder 30 30 
Multihal i Vester Nebel, Hygumvej 23, Esbjerg -150 183 
Kongeådal 17 B - Fritidsbygning ved gi. Kongeådal Skole - Nedrivning 403 1.096 
Øster Vedsted Skole - Fritidscenter, Ribe - Nedrivning 724 3.690 
Udfl. GI. Vardevej 97, Esbjerg 3.819 3.819 
Int. Børnebakken, PCB-sanering 569 569 
Int. Esbjerg Børnegård, Englandsgade 6, Esbjerg 1.745 1.923 
Int. Guldager, Jacob Sørensens Vej 1, Esbjerg - Tilbygning 2.888 2.888 
Int. Galaksen, Tilbygning 855 855 
Int. Tarphagevej - Opførelse 1.031 1.031 
Tidligere afsluttede anlægsarbejder 8 8 
Krohaven - Ombygning a f det tidligere Tarp Ældrecenter 16.030 17.297 
Om - og tilbygning på Rabu, afdeling Bøge A llé 1 1.674 1.674 
Samling a f 12 enkeltm andsforanstaltninger på Farupvej 8 1.178 1.178 
Botilbud med 18 tidssvarende boliger til m ultihandicappede borgere 776 776 
54 plejeboliger ved Østerbycentret 102 102 
Botilbuddet Gammelby Strandvej 2 25 280 
Botilbud til samling af sæ rforanstaltninger på psykiatriområdet 7.758 8.519 
Udvikling a f tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse -79 279 
Byggeri, vedligehold og energi i alt 154.354 218.018 

Veje og grønne områder 
Arkæologiske udgravninger 1.395 16.684 
Naturgenopretningsprojekt ved Endrup M ølle Dambrug 425 2.891 
Hovedengen, Ribe 35 348 
Etablering a f Remisepark 5 461 
Forskønnelse af Stampemølleåen 42 658 
Oprensning af Mølledam m en i Ribe 2.283 2.595
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

Rekreativ sti langs Kongeåen 789 789 
Etablering af idræts- og aktivitetsanlæ g ved UCSyd/SDU, Degnevej 578 578 
Udbygning af Campusområdet 5.478 5.928 
Grønne om råder Stejlgårdsparken, 21-030-060 60 1.060 
Grønne om råder Bjerreskovsparken, 40-040-360 43 1.182 
Grønne om råder Klostermarken, 40-020-290 107 1.317 
Grønne om råder Gabelsvej, 21-040-320 98 513 
Grønne om råder St. Darum, Skråtoften 2 295 
Grønne om råder Guldagergårdsvej 166 1.260 
Grønne om råder Kløvholmparken 223 339 
Grønne om råder Jomfruens og Vægtens Kvarter 247 3.569 
Grønne områder, færdiggørelsesarbejder Tjæreborg 2 121 
Grønne områder, færdiggørelsesarbejder Gørding 1 60 
Grønne om råder Mulvadparken/Sønderparken 69 1.025 
Grønne om råder Vejrup, Stationsvej 22 223 
Grønne om råder Tjæreborg Nord 2012 114 233 
Grønne om råder Uranusvænget 2013 91 121 
Grønne om råder Endrup, boligområde langs Sneum Å 8 8 
Grønne om råder Andrup Nordvest 2013 567 866 
Grønne om råder Tovværksparken 2014 1.938 2.095 
Grønne om råder Jagten og Jollen, Hjerting 168 168 
Grønne om råder Nørremarken, 40-040-430 68 1.085 
Grønne om råder Skads, industri ved Esbjerg Lufthavn 2 117 
Grønne om råder Tarphagevej/Vestkystvejen 149 576 
Grønne om råder Øster Vedsted, Degnevej 2 95 
Grønne om råder Kjersing Industri 2014 572 572 
Kloakering a f kolonihaver 1.911 4.425 
Skovrejsning Ribe og Bramming 4 4 
Etablering af hundeskove 453 453 
Reparation a f Kammerslusen 69 69 
Færdiggørelsesarbejder 2.596 11.813 
Vejanlæ g Hjerting 2011, påbegyndelse a fv e je  til 18 parceller i 2.513 2.960 
Vejanlæ g Sønderris 2011 191 4.676 
Vejanlæ g Gabelsvej, Bramming 2011 76 1.279 
Tovværksgrunden, Strandby 2012 1.834 5.320 
Vejanlæ g Tjæ reborg 2012 46 214 
Vejanlæ g Stejlgårdsparken Vest 2013 78 113 
Vejanlæ g Herm elintoften 2013 161 165 
Vejanlæ g Andrup Nordvest 2013 55 253 
Vejanlæ g Uranusvænget 2014, etape 1.2 616 809 
Vejanlæ g Eilif Krogagersvej 2014 1.224 1.224 
Vejanlæ g Kjærmarken 2014 254 283 
Vejanlæ g Myrthueparken, Hjerting 226 226 
Vejanlæ g Uranusvænget 2014, etape 1.3 736 736 
Øvrige erhvervsområder 3.663 14.041 
Ny vej til særtransport og nyt godsbanetracé 75 698 
Vejanlæ g Kjersing 2011 2.876 29.716 
Vejanlæ g Esbjerg Strand 2.794 3.957 
Rullebane Esbjerg Lufthavn 1.115 3.012 
Ribe, Bjerreskovparken 33 177 
Vejbelysning 952 4.545
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

Brorenovering 2014 3.804 3.804 
Stier, færdiggørelse 44 403 
Etablering a f trygge skoleveje i forbindelse med skolelukninger 2011 60 15.272 
Sti mellem Lustrup og Damhus 1.783 1.829 
Etablering a f supercykelsti i Esbjerg 1.141 1.141 
Strandpromenaden i Hjerting 327 12.427 
Infrastruktur Nørremarksskolen/Valdemarskolen 6.510 8.125 
Anlægsarbejder i forbindelse med elektrificering a f jernbanen 135 208 
Renovering a f Domkirkepladsen 836 12.348 
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæ m pning 2011 105 4.347 
Renovering a f Kongensgade 2013-2014 546 1.045 
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæ m pning 2013 32 1.563 
Asfaltarbejder 10.799 10.799 
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæ m pning 482 482 
Reparationer inden fo r vejom rådet e fte r vintrene 5.049 5.049 
Trafikknudepunkt Banegården 2.624 2.624 
Esbjerg som trafiksikkerhedsby 2014 1.076 1.076 
Etablering a f handicapvenlige ram per ved lyskryds 354 354 
Veje og grønne områder i alt 76.007 221.896 

Esbjerg Lufthavn 
Opførelse a f garage/hangar 3.122 3.122 
Udvidelse a f parkeringsplads 493 493 
Esbjerg Lufthavn i alt 3.615 3.615 

Affald 
Udbud a f indsamling a f affald 1.232 9.692 
A ffald  i alt 1.232 9.692 

Teknik & Byggeudvalget i alt 235.208 453.221 

BØRN & FAMILIEUDVALGET 

Skole 
Etablering a f arbejdspladser på skolerne 7.048 7.301 
Skole i alt 7.048 7.301 

Dagtilbud 
Dagtilbudsintra 3.946 6.501 
lt-systemer 992 992 
Dagtilbud i alt 4.938 7.493 

Familie 
Børnecenter - Køb a f Ørnevæ nget 1 samt etablering a f opvækstmiljø 2.897 2.897 
Familie i alt 2.897 2.897 

Børn & Familieudvalget i alt 14.883 17.691
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

KULTUR &  FRITIDSUDVALGET 

Kultur og Fritid 
Korskro M otorcenter - Øgning af højde på støjvolde -14 -59 
Korskro Motorsportscenter - Afvanding og nyanlæg af parkeringsarealer 1.010 1.427 
Udviklingsplan Korskro Motorsportscenter 938 938 
Udskiftning a f banelegem e i skøjtehal 1 2.000 2.000 
KFUM 4. Esbjerg - Etablering og renovering a f klublokaler 63 75 
RIAMUF - Ribe Am atørMUsikerForening - Yamaha LS9-32 digital mixer 40 40 
Esbjerg M otorsport - Eltavle 35 35 
Esbjerg M otorsport - Lysanlæg 166 166 
Esbjerg Roklub - Bådvogne 22 38 
DDS Vesterhavsgruppen - Renovering a f tag 47 47 
Esbjerg Country Linedance Club - Dansegulv 29 29 
Esbjerg Rollerskate Klub - Renovering a f reception 80 80 
FDF Gredstedbro - Telte 13 13 
KFUM-spejderne Ribe-Hviding - Udskiftning a f tag samt efterisolering 121 121 
Fritids- og Ungdomsklubben Pusterummet - Bordtennisbord 4 4 
Bramming Billardklub - Renovering a f 3 billardborde 16 16 
Bramming Fitness - Stepmaskine og -bæ nk 30 30 
M ultiatleterne - Rekvisitskab til svømmeudstyr 10 10 
Ribe Skyttekreds - Elektronisk markeringsanlæg 166 166 
SGI Billard - Renovering a f 1 billardbord 8 8 
SGI Billard - Scoretavler til 3 billardborde 19 19 
Etablering af kunstgræsbane i Guldager 2.346 2.346 
Etablering a f kunstgræsbane i Ribe 1.931 1.931 
Hjerting FDF - Renovering a f hytte 12 99 
Drakomir - Scenepodier inkl. ben 25 25 
FC King George - Etablering a f elektronisk låsesystem 16 16 
Tarp Boldklub - Panna baner, streetsoccer, beachsoccer m.m. 92 92 
Bramming Boldklub - Etablering a f rækværk om kampbane 166 166 
Bramming Rideklub - Renovering a f 2 udendørs ridebaner 52 52 
Gørding Lourup Idrætsforening - Ny skumpude til springgrav 59 59 
Hjerting IF Gymnastik - Skummoduler til m otoriktræ ning 18 18 
Kongeå Rideklub - Renovering a f 2 udendørs ridebaner 49 49 
Kongeå Rideklub - Dressurhegn 17 17 
Kongeå Rideklub - Springbanemateriel 42 42 
Ribe Boldklub - Renovering/udskiftning a f lysanlæg 166 166 
Sønderris Sportsklub - Spinningcykler 98 98 
Vestjysk Motocross Club - Vandingsanlæg til store og lille bane 50 50 
Danskernes Digitale Bibliotek 275 275 
Esbjerg Kunstmuseum - projektudvikling a f nyt kunstmuseum 188 465 
Etablering a f Jernved Kulturhus 498 498 
Tilskud til etablering a f Roager Medborgerhus 1.328 1.328 
Nedrivning af bygning E på Jernved gi. Skole 3 3 
Kultur og Fritid i alt 12.234 12.998 

Kultur & Fritidsudvalget i alt 12.234 12.998
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Anlægsoversigt -  aktiviteter

1000 kr. 2014 Samlet forbrug

SUNDHED & OMSORGSUDVALGET 

Omsorg og Pleje 
Tilbygning til Om rådecenter Bytoften  
Delvis renovering a f køkkenet på Riberhus

1.996
969

1.996 
969 

Omsorg og Pleje i alt 2.965 2.965 

Kommunal Boligforsyning 
Renovering a f kommunale beboelsesejendomme i 2014 85 85 
Kommunal Boligforsyning i alt 85 85 

Sundhed & Omsorgsudvalget i alt 3.050 3.050
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Personaleoversigt 

Personaleforbrug i 2014 omregnet til fuldtidsstillinger Antal 

Borger &  Arbejdsmarked 1.720,7 
Borger- & Arbejdsmarked, sekretariat - konto 06 13,5 
Borgerservice - konto 06 101,8 
Tandlæge- og lægekonsulent - konto 06 1,1 
Social & Tilbud, stab & Økonomi + Voksen Handicap + myndighedssekretariatet - konto 06 40,5 
Jobcenter - konto 06 218,4 
Jobcenter - konto 05 179,8 
Social & Tilbud, institutioner - konto 05 1.132,9 
GI. Ribe Rådhus - konto 05 0,7 
Projekter - konto 05 7,3 
CSV 24,7 

Børn &  Kultur 3.860,3 
Børn & Kultur, Sekretariat 32,0 
Dagtilbud 1.283,4 
Familie & Forebyggelse 604,2 
Kultur 157,3 
Pædagogik & Undervisning 66,9 
Skole 1.716,5 

Fællesforvaltning 234,9 
Byrådssekretariatet 79,4 
Personale & Udvikling 122,4 
Økonomi 33,0 

Sundhed &  Omsorg 2.778,4 
Administration & Økonomi 42,5 
Esbjerg Døgnrehabilitering 42,1 
Køkken 148,9 
Myndighed & Faglig Udvikling 28,5 
Omsorg 2.152,2 
Organisationsudvikling 9,3 
Projekt & Udvikling 11,6 
Rehabilitering 116,6 
Rengøring 226,5 
Sundhed 0,4 

Teknik & Miljø 476,1 
D rift & Anlæg 255,9 
Esbjerg Lufthavn 65,2 
M iljø 71,8 
Plan 43,4 
Teknik & Miljø, Sekretariatet 39,7 

Total 9.070,3 
Personer i jobtræ ning 126,0 
Total uden personer i jobtræning 8.944,3
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Oversigt over Fanøaftaler 

Opkrævet aconto Endeligt regnskab Endelig Bemærkninger 
Direkte Beløb inkl. Direkte Beløb inkl. afreg-
timer overhead timer overhead ning 

Forpligtende 
aftaler 

5.423 2.607.940 5.151 2.445.537 162.403 

Natur- og miljøom- 1.532 751.103 1.501 691.234 59.869 Det forventede tim etal på om-
rådet rådet svarer rimelig overens 

med det forbrugte tim etal. 
M iljø 1.400 687.747 1.326 609.188 
Plan 25 11.647 39 18.949 
Vej & Park 107 51.709 136 63.097 

Beskæftigelses- 2.800 1.053.000 2.635 990.706 62.294 Der er i 2014 anvendt fæ rre ti-
om rådet mer end budgetteret på be-

skæftigelsesområdet. 

Social myndighed 30 11.000 66 26.476 -15.476 Der er anvendt flere tim er end 
(voksne) forventet i 2014. 

Særlige dagtilbud til 
børn 

0 0 0 0 0 

Opholdssteder for 
børn/børnerådgiv-

365 192.000 255 133.562 58.438 

ning 
Psykiatri Team 115 61.000 2 787 Der har i 2014 været en væ-

sentlig nedgang i antallet af an-
vendte tim er til Psykiatri Team. 

Børnerådgivning 250 131.000 253 132.775 

Pædagogisk psykolo- 696 363.000 694 365.722 -2.722 Der har væ ret flere rejser til 
gisk rådgivning Fanø end der var budgetteret. 

Hjælpemiddelcentral 0 79.330 79.330 0 Endeligt regnskab 2014 
Kommunikations-
center 

0 125.037 125.037 0 Endeligt regnskab 2014 

Optiske synshjælpe-
midler 

0 33.470 33.470 0 Endeligt regnskab 2014 

Specialundervisning Afregnes 0 Center for Specialundervisning 
voksne jf. ram- oplyser, at der i 2014 ikke har 

m eaftale væ ret tilkn ytte t nogen elever 
fra Fanø Kommune.
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Oversigt over Fanøaftaler

Opkrævet aconto Endeligt regnskab Endelig Bemærkninger
Direkte Beløb inkl. Direkte Beløb inkl. afreg-
timer overhead timer overhead ning

Frivillige aftaler 0 3.360.355 0 3.533.489 -127.630 

Indkøbssamarbejde 0 88.324 0 88.324 0 Betalingen udgøres a f et fast-
sat grundbeløb, et indbygger-
afhæ ngigt beløb samt e t a fta - 
lekatalogbeløb. Der foretages  
ikke efterregulering. 

Biblioteksbetjening 0 2.025.381 0 2.109.279 -83.898 Der har i 2014 væ ret flere ud-
Fanø Kommune g ifter på om rådet end budget-

teret, hvilket m edfører en eks- 
trabetaling vedr. 2014 på ca. 84 
t.kr. Der har væ ret flere udgif-
te r til løn samt udg ifter til ud-
dannelse. Endvidere har der 
væ ret øgede udg ifter til it, in-
ventar og andre materialer. 

Biblioteksbetjening 0 1.990.590 0 2.074.488 
Indkøb skolebiblio-
teksm aterialer 

0 32.603 0 32.603 

Kørsel skolebiblio-
teksm aterialer 

0 2.188 0 2.188 

D rift Fanø Musikskole 0 550.400 0 594.132 -43.732 Der er en mindre m erbetaling  
vedrørende kulturskolen for 
2014 

Gadefejning Fanø 0 0 0 12.406 0 Der opkræves løbende e fte r 
Kommune forbrug. 

Hjæ lpemiddelom - 0 696.250 696.250 Ny aftale. Beløbet beregnes 
rådet (Sundhed) på baggrund a f faktiske regn-

skabstal for 2013 som hvert år 
prisf remskrives. H erefter for-
deles på baggrund a f indbyg-
gertal. 

Familieværksted 0 0 5 3.488 Der afregnes løbende e fte r fak-
tisk forbrug. 

3D Ungeprojekt 0 0 42 29.610 Der afregnes løbende e fte r fak-
tisk forbrug. 

Samlet alle 5.968.295 5.979.026 34.773 Som Fanø Kommune har til-
Fanø-aftaler gode hos EK
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Garanti og Leasingforpligtelser 

1.000 kr. 2013 2014 

GARANTIFORPLIGTELSER 3.243.449,8 3.190.946,6 

Forbrændingsanlæg/ 
fjernvarmeanlæg 

141.209,9 127.874,4 

Ribe Fjernvarme 14.724,9 9.980,0 
Ribe Fjernvarme 38.496,0 36.892,0 
Bramming Fjernvarme 4.200,0 3.600,0 
Frifelt/Roager Kraftvarm e-
værk 

2.931,0 2.113,8 

Frifelt/Roager Kraftvarm e-
værk 

1.085,6 1.018,5 

Frifelt/Roager Kraftvarm e-
værk 

0,0 161,1 

Gørding Varmeværk Am bA 2.397,3 1.974,6 
Gørding Varmeværk Am bA 13.454,8 12.895,6 
Esbjerg Varme A/S 63.920,3 59.238,8 

Øvrige forsyningsanlæg 305.483,6 261.993,0 
Esbjerg Spildevand A/S 95.880,5 88.858,2 
Esbjerg Spildevand A/S 107.197,5 104.141,7 
Esbjerg Spildevand A/S 33.077,0 31.947,7 
Esbjerg Spildevand A/S 
(byggekredit om lagt til lån) 

38.815,9 22.235,7 

Esbjerg Vand A/S 15.980,1 14.809,7 
Esbjerg Forsyning 14.532,6 0,0 

Havne 666.042,9 633.483,9 
Esbjerg Havn 148.921,5 138.313,6 
Esbjerg Havn 18.525,0 15.675,0 
Esbjerg Havn 46.809,4 44.780,0 
Esbjerg Havn 60.200,0 57.400,0 
Esbjerg Havn 25.800,0 24.600,0 
Esbjerg Havn 168.564,6 164.063,6 
Esbjerg Havn (byggekredit 
om lagt til lån) 

197.222,4 188.651,7 

Boligformål 1.365.972,8 1.378.637,8 
heraf byfornyelse 
Regaranti for lån vedr. bo-
ligbyggeri: 

34.462,5 33.634,6 

Økonomistyrelsen 43,6 23,2 
Nykredit 261.431,4 268.124,8 
BRF-kredit 286.917,0 274.415,9 
Realkredit Danmark 758.586,7 776.100,3 
LR Realkredit 58.994,1 59.973,6 

1 dræt scent re/i drætsfor-
eninger 

28.071,2 26.668,5 

Ribe Fritidscenter 417,2 391,0 
Ribe Fritidscenter 1.950,9 1.517,4 

1.000 kr. 2013 2014

Ribe Fritidscenter 1.334,6 1.246,9 
Ribe Fritidscenter 2.400,0 2.300,0 
Ribe Fritidscenter 649,6 631,4 
Ribe Fritidscenter 6.570,0 6.278,0 
Kongeåhallen 619,5 596,4 
Kongeåhallen 1.642,2 1.557,5 
Kongeåhallen 60,0 50,0 
Fritidscentret i Tjæreborg  
og Sneum 

633,9 611,8 

Darum Kultur- og Fritids-
center 

462,8 447,3 

Foreningen Esbjerg Ride-
center 

9.400,9 9.194,0 

Gørding Idræts- og Kultur-
center 

490,1 470,1 

Kultur og Aktivitetscenter 
Egebæk-Hviding 

1.439,5 1.376,7 

Diverse 53.140,6 51.060,4 
Ribe Vikingecenter 0,0 0,0 
M argrethegården 53.140,6 51.060,4 

Interessent garantier 144.187,9 137.430,9 
Deponi Syd l/S 37.298,6 36.158,5 
L90 106.889,3 101.272,4 

Garantier med solidarisk 
hæftelse 

539.340,9 573.797,7 

Udbetaling Danmark 480.159,8 443.339,7 
Ubetaling Danmark 59.181,1 97.672,8 
Udbetaling Danmark 0,0 20.978,3 
Udbetaling Danmark 0,0 11.806,9 
beløb i 1.000 kr. 2013 2014 

Leasingforpligtelser 8.577,6 4.588,0 

Kopimaskiner, telefax m.v. 40,3 80,2 
Biler - operationel leasing 8.537,3 4.507,8 

1 alt 3.252.027,4 3.195.534,6 

Esbjerg Kommune hæ fter, ifølge loven fo r Kommunale 
Selvstyrehavne, fo r Havnens forpligtelser, hvis den tre  
på hinanden følgende år giver underskud.
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Eventualrettigheder sikret ved pantebreve 

Henstår rente- og afdragsfrie til ejerskifte, eller til ejendom men overgår til andet formål 

Navn Regnskabsår Formål kr. 

Børne- og ungdomsformål 
Set. Georgs Fonden under Set. Georgs 1974/75 Køb af matr.nr.e. 4 eb og 4 ek Jerne 49.074 
Gilderne i Danmark til byggelegeplads 

Forsamlingshuse 
Fårup Forsamlingshus 1961 Tilskud til d rift og vedligehold 20.000 
Hviding Forsamlingshus 1971 Tilskud til d rift og vedligehold 8.500 
Roager Forsamlingshus 1966 Tilskud til d rift og vedligehold 5.000 

1968 Tilskud til d rift og vedligehold 20.000 
Spandet Forsamlingshus 1969 Tilskud til d rift og vedligehold 34.250 
Vilslev Forsamlingshus l/S 1970 Tilskud til d rift og vedligehold 15.000 
Lustrup Forsamlingshus 1977 Tilskud til d rift og vedligehold 100.000 
Høm Forsamlingshus 1986 Tilskud til d rift og vedligehold 710.000 
0 . Vedsted Forsamlingshus 1981 Tilskud til d rift og vedligehold 115.000 

Foreninger 
Esbjerg Sam aritter - kolonne under Dansk 1956/57 Opførelse a f bygning på matr.nr. 2 mæ 5.000 
Røde Kors Rørkjær 
Døveforeningen "Vestjyden" 1971/72 Køb af fritidshus på matr.nr. 28 fæ  

Rindby, Fanø 
15.000 

Marineforeningen fo r Esbjerg og omegn 1998 Matr.nr. 1421 L Esbjerg Bygrunde byg-
ning på lejet grund 

200.000 

Idrætsformål 
Vestjysk Svæveflyvecenter 1972 Delvis finansiering a f svæveflyvecenter 100.000 

1975 matr. nr. 7 e Hostrup 
Kultur- og Aktivitetscenter Hviding 1976 Tilskud til klubhus under opførelse ma-

tr. nr. 7 a f Vester Vedsted 
100.000 

Ribe Fritidscenter 1960 Tilskud til d rift og vedligehold 150.000 

Kollegier 
KFUM Esbjerg 1958/59 Opførelse a f bygning på matr.nr. 1 afs 

Esbjerg 
145.000 

Esbjerg Håndværk- og Industri-Kollegium 1966/67
1970/71 

Køb a f matr.nr. 1 av Spangsbjerg 26.655 

Esbjerg Håndværk- og Industri-Kollegium 1966/67 Køb a f matr.nr. 1 av Spangsbjerg 21.350 
Esbjerg Håndværk- og Industri-Kollegium 1968/69 Køb a f matr.nr. 1 av Spangsbjerg 87.500 
H.C. Ørsted Huset 1969/70 Opførelse af kollegium på matr.nr. 960 

b E.b. Tidligere Esbjerg K.F.U.M.'s ny 
kollegium 

107.500 

"Set. Georgs Kollegiet i Esbjerg" 1971/72 Tilskud til indretning a f kollegieværel-
ser, matr.nr. 2 cy Spangsbjerg 

180.000 

Den selvejende institution Gårdkollegiet 1980 Engangsstøtte, lån i henhold til § 10 i 
lov nr. 235 a f 8. Juni 1979, matr.nr. 2 cæ 
Spangsbjerg 

32.000 

Boligforeningen Ungdomsbo EHI-I 1998 Renovering a f matr. nr. 1av Spangsbjerg 76.925 

Eventualrettigheder 
sikret ved pantebrev i alt 2.323.754
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Eventualrettigheder sikret ved gældsbreve 

Henstår rente- og afdragsfrie til ejerskifte, eller til ejendom men overgår til andet formål 

Navn Regnskabsår Formål kr. 

Børne- og ungdomsformål 
Foreningen Frie Børnehaver og 
Fritidshjem 

1968/69 1970/71 Boligindskudslån til Børnehuset Novrupvej 
tidligere vuggestuen og børnehaven Nov-
rupvej 

16.733 

"D et Danske Spejderkorps", Esbjerg 1976/77 Istandsættelse af spejderhytte i M arbæ k 35.000 
Børnehaven "Jagtvænget" 1977 Indretning a f børnehave samt indskud 71.200 
FDF/FPF Kvaglund Esbjerg 7. Kreds 1983 Delvis finansiering af renovering og fornyel-

se a f hytten "Skovbrynet", M arbæ k 
75.000 

FDF/FPF Gredstedbro 1992 Lån til opførelse a f kredshus i Gredstedbro 75.000 

Forsamlingshuse 
Andelsselskabet Skads Forsamlingshus 1972/73 Tilskud til styrkelse a f likviditeten 30.000 
Hostrup Forsamlingshus 1980/81 Delvis dækning a f udg ifter ved ombygning 

af forsamlingshuset 
115.000 

Skads Forsamlingshus 1985 Vedligeholdelsesarbejder på forsamlings-
huset 

250.000 

Hostrup Forsamlingshus 1987 Tilskud til renovering a f scenen 50.000 
Hostrup Forsamlingshus 1988 Tilskud til renovering a f køkkenet 50.000 
Bryndum Forsamlingshus 1990 Tilskud til nye vinduer 45.688 
Skads Forsamlingshus 1980 Lånet er g jo rt rente- og afdragsfrit i 1998 20.000 

Idrætsformål 
Guldager Skytteforening og Guldager 
Flugtskydningsforening 

1976/77 Dækning af skyldigt kloakbidrag vedrøren-
de ejendom men matr.nr. 4 e Ravnsbjerg 

9.000 

Esbjerg Skyttekreds 1977 Opførelse a f e t udendørs 25 m pistolskyde- 
anlæg 

20.000 

Tarp Boldklub 1983 Delvis finansiering a f lysanlæg ved klubbens 
baner v/Bryndum skole 

65.000 

Esbjerg Firma Idræ t Hal II 1983 Tilskud til opførelse af EFI Hal II (krone til 
krone) 

1.170.000 

Esbjerg Atletikforening 1984 Delvis finansiering a f udgifter til klubhus 
(krone til krone) 

189.915 

Ho Bugt Sejlklub 1984 Lån til etablering a f rampe ved bådeplads i 
Hjerting (krone til krone) tidligere Esbjerg 
Søsport 

45.000 

IF 92 1985 Delvis finansiering ved opførelse a f klubhus 
på pc. 2 a f 4 d Veldbæ k Boldklubben B47 

284.000 

IF 92 1991 Opførelse a f nyt klubhus Skibhøj Boldklub-
ben ØB 

600.600 

Esbjerg Golfklub  

Kollegier 

2006 Rente- og afdragsfrit lån på 
matr.nr. 2 o Kravnsø by, Hostrup 
Sønderhedevej 11, 6710 Esbj. V 

1.240.964 

Gårdkollegiet v/Esbjerg Kollegieforening 1971/72 Opførelse a f gårdkollegium med 96 værelser 240.000 
CVU Vest 1977/78 Delvis finansiering af pavillon-byggeri med 

22 soverum tidligere Sløjdherberget i Esbjerg 
100.000
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Eventualrettigheder sikret ved gældsbreve

Navn Regnskabsår Formål kr. 

Sociale formål 
Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter 1975/76 Etablering a f dagcenter i Vanføres Boligsel-

skabs ejendom m e i Kvaglund 
478.000 

Bestyrelsen fo r ejendom m ene "Frihavn" 
og "Grams Stiftelse" 

1978 Modernisering og ombygning a f ejendom -
me Guldagervej 32-34 og Gramsvej 2-4 

200.000 

Frelsens Hær 1979 Finansiering a f byggeri. Skolegade 55 500.000 
Undervisningsformål 
CVU Vest 1976/77 Delvis finansiering af byggeri på matr. nr. 10 

an Jerne tidligere Askov Sløjdlærerskole v / 
Sløjdskole i Esbjerg 

1.949.666 

EUC Vest 1978 Opførelse a f ny teknisk skole på matr. nr. 2 
f  Spangsbjerg m.fl. (1. etape blok A  + B + 2) 
tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

977.579 

EUC Vest 1978 Opførelse a f ny teknisk skole på matr. nr. 2 f  
Spangsbjerg m.fl. (2. etape - blok C + blok 3) 
tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

1.712.541 

EUC Vest 1978 Do. (3. etape - blok D) tid li-
gere Esbjerg Teknisk Skole 

1.100.890 

EUC Vest 1978 Do. (4. etape - blok E + F + 
AA) tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

1.485.813 

EUC Vest 1978 Do. (5. etape - udvidelse af 
blok A  og B) tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

469.535 

EUC Vest 1986 Delvis finansiering af byggeri af 6. og 7. e ta -
pe af ny teknisk skole på matr.nr. 2 f  Spangs-
bjerg tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

3.690.000 

Seminariet i Esbjerg 1979 Delvis finansiering af 1. etape a f nyt semina-
rium, 3 hø Jerne 

2.000.000 

AM U-Center, Vestjylland 1985 Finansiering a f byggeri på matr.nr. 8 br Jer-
ne, Vestjysk Specialarbejderskole 

1.771.452 

AM U-Center, Vestjylland 1995 Delvis finansiering af afdeling for overfla-
debehandling 

604.000 

EUC Vest 1995 Delvis finansiering a f smedeværksted 1. og 
2. etape og laborantafd. tidligere Esbjerg 
Teknisk Skole 

1.052.342 

EUC Vest 1996 Finansiering af nybyggeri til landtransport- 
uddannelsen tidligere Esbjerg Teknisk Skole 

4.438.974 

A M U -center Vestjylland 1999 Ajourføring af andel a f egenkapital til køb 
og ombygning af Ravnevej 9 opførelse af 
bygning til teorilokale, kantine- og persona- 
lefaciliteret samt ombygning af administati- 
onsafdelingen 

4.389.218 

Eventualrettigheder 
sikret ved gældsbreve 31.618.110
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Eventualrettigheder, ej sikret ved lånedokument 

Henstår rente- og afdragsfrie til ejerskifte, eller til ejendom men overgår til andet formål 

Navn Regnskabsår Formål kr. 

Børne- og ungdomsformål 
Børne- og Ungdomsgruppen Grådybet 1964 Beboerindskud tid l. Fritidshjemmet Grådybet 5.700 

Idrætsformål 
Esbjerg Firma Idræt 1972 Opførelse a f EFI-hal m.m. 375.000 

Esbjerg Flugtskydningsbane 1971/72 Anlæg a f flugtskydningsbane i Sønderhede 45.000 
Sociale formål 
K.F.U.M.'s sociale arbejder i Danmark 1971/72 Boligindskud til pensionat fo r piger "Stormly" 24.800 

Eventualrettigheder 
ej sikret v. lånedokument 

450.500 

Eventualrettigheder, ej sikret ved lånedokument 

Navn 

Tilbageskødningsret 
Tilbageskødning ved æ ndret anvendelse 
GI. Vandvæ rk i Andrup  
Esbjerg Skytteforening 
Golfbanen i M arbæ k, tilbageskødningsret i år 2050 
Ting- og Arresthuset, ved tilbageskødning skal evt. lån indfries 

Brugs- og råderet 
Brevduehuset, Randersvej 53, brugsret til 2024 
FDF Esbjerg 1, Sædding, Tarphagevej 72 brugsret til 2030 
Esbjerg Firma Idræ t, Sportsvej 21, brugsret så længe der er kreditforeningslån 
Bramming Skytteforening, Snedkervej, brugsret til 2039 

Øvrige 
Deponiselskabet Bobøl l/S 
Selskabet er i 2009 overgået til passiv d rift i 30 år. I løbet a f de 30 år, forbruges a f den 
opsparede kapital i selskabet. Esbjerg Kommunes andel af selskabets kapital udgør pr. 31/12 
2013 5.754.606 kr. Beløbet vil ikke kunne komme til udbetaling, idet kapitalen anvendes i 
forbindelse med den passive drift. 

Selskabets revisor har i revisorerklæringen til årsregnskabet fo r 2013 tag et følgende forbehold: 

V i ta g e r  fo rb e h o ld  f o r  m a n g le n d e  o p g ø re ls e  o g  in d re g n in g  a f  h e n s a t fo rp l ig te ls e  v e d rø re n d e  
in te re s s e n ts e ls k a b e ts  d e p o n i. E f te r  vo re s  o p fa t te ls e  k ræ v e r  Ø k o n o m i-  o g  In d e n r ig s m in is te r ie ts  
re g n ska b sb e s te m m e lse r, a t  d e r  fo re ta g e s  h e n s æ tte ls e  t i l  d æ k n in g  a f  d e  f r e m t id ig e  d e p o n io m -
k o s tn in g e r  m in d s t  3 0  å r  r e g n e t  f ra  å r  2 0 0 9  e l le r  in d t i l  a t  M il jø m y n d ig h e d e rn e  o p h æ v e r  f o r p l ig -
te lse n . 

Da hensættelse ikke er opgjort kan vi ikke udtale os om effekten  på årsregnskabet, men e fter 
vores vurdering vil hensættelsen minimum fjerne en væsentlig del a f egenkapitalen og hensæt-
telsen kan potentielt m edføre, a t interessentselskabets egenkapital bliver negativ. 

Det er således heller ikke m uligt for Esbjerg Kommune, at indregne og værdiansæ tte en forplig -
telse til dækning af de frem tidige deponiom kostninger i Esbjerg Kommunens regnskab. Derfor 
er det a fta lt med kommunens revision, at forholdet oplyses under eventualforpligtelser uden 
beløbsangivelser.
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Til indhold Øvrige regnskabsoversigter

Finansielle aftaler & Konverterede lån 

Esbjerg Kommune har pr. 31. december 2014 følgende finansielle aftaler: 

Renteswaps: 
Renteswap anvendes til at om læ gge lån fra variabel til 
fast rente eller om vendt fo r en nærmere a fta lt periode. 
Esbjerg Kommune har optaget alle sine lån i Kommu- 
neKredit med variabel rente, og i den udstrækning det 

skønnes hensigtsmæssigt a t fastlåse renterne, så indgås 
der renteswaps herpå. A fta lerne sikrer, a t Esbjerg Kom-
mune m odtager variabel rente (modsvarer renten til 
KommuneKredit), og betaler fast rente jfr. nedenståen-
de aftaler. 

Pr. december 2014 er der følgende renteswaps: 

M odpart Aftalenr. Aftalegrundlag Rente 
(% ) 

Værdi 31/12-2014 
(1.000 kr.) 

Udløbsdato 

Nordea 750838 175.608.900 DKK 4,601 -6.000 28.12.2015 
Nordea 984744 54.210.821 DKK 3,632 -11.398 30.03.2034 
Nordea 993669 40.961.000 DKK 3,7425 -10.603 24.01.2036 
Nordea 1440067 20.000.000 DKK 1,35 -132 22.04.2039 
Syd bank 3691142 131.948.443 DKK 4,5825 -33.726 31.12.2028 
Syd bank 3775171 56.057.198 DKK 3,6025 -6.609 09.12.2024 
Syd bank 3984164 81.645.791 DKK 3,7525 -15.162 25.02.2027 
Syd bank 4268517 8.776.022 CHF 2,0025 -5.158 01.02.2027 
Syd bank 4396209 40.961.000 DKK 3,7025 -10.680 24.01.2036 

Når afta lerne har negativ værdi, så er det udtryk fo r at 
swaprenten pr. 31/12 2014 ligger lavere end swaprenten  
ved aftalernes indgåelse. I løbet a f 2014 er renten fa l-
det forholdsvis meget og det har væ ret medvirkende til, 
at de samlede væ rdier på swap afta lerne er øget fra 61,1 
mio. kr. pr. 31/12 2013 til ovenstående 99,5 mio. kr. pr. 
31/12 2014. 

Værdien er udtryk for, hvad det vil koste a t indfri swap- 
pene pr. 31/12 2014, men hvis swappene løber ud, så vil 
værdien stille og roligt blive afviklet via de løbende ren-
tebetalinger. 

Hvis renteniveauet stiger over hele rentekurven, så vil 
markedsværdien på de indgåede swap a fta ler blive for-
bedret. 

Valutaswaps: 
Valutaswaps anvendes til at om læ gge lån fra en valu-
ta til lån i anden valuta. Esbjerg Kommune har indgået 
3 valutaswap med Sydbank, som om læ gger lån fra DKK 
til CHF. 

Omlæ gningen medfører, a t gælden og de løbende be-
talinger påvirkes a f CHF kursen, ligesom vi m odtager 
dansk rente og betaler schweizisk rente. Da renten i 
Schweiz er mindre end i Danmark, m edfører dette, a t vi 
betaler ca. 1,4 pct. mindre i rente. 

Restgælden i CHF på valutaswappene er bogført ultimo  
2014 med 25,3 mio. kr., og den samlede markedsværdi 
på valutaswappene udgør ultimo 2014 23,8 mio. kr. 

Afvigelsen på 1,5 mio.kr. kan henføres til den positive 
markedsværdi a f forskellen mellem den danske og den 
schweiziske rente. 

Pr. december 2014 er der følgende valutaswaps: 

M odpart Aftalenr. Aftalegrundlag Rente 
(% ) 

Værdi 31/12-2014 
(1.000 kr.) 

Udløbsdato 

Syd bank 3857687 10.896.548 CHF 2,345 178 09.12.2024 
Syd bank 4409332 8.029.042 CHF 2,23 612 24.01.2036 
Syd bank 4409333 8.029.042 CHF 2,27 662 24.01.2036 

Esbjerg Kommune har i 2014 konverteret neden-
stående lån: 

Der er ikke konverteret lån i 2014.
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Øvrige regnskabsoversigter Til indhold

Nominelle værdier m.v. 

Oversigt over nominelle værdier Nominel værdi Op- eller 
nedskrivning 

Indre værdi/ 
forventet værdi 

Aktier og andelsbeviser m.v. 
kr. kr. kr. 

Kommunernes Pensionsforsikring 5.000 0 5.000 
Tarco A/S 964 0 964 
Kommunedata A/S 100 0 100 
Forsknings - og Udviklingsparken Vest A/S 1.834.512 -92.149 1.742.363 
GIS A/S 20.000 0 20.000 
Bjøvlund og Åstrup Plantage 600 0 600 
Forsyningen A/S 1.792.980.000 74.591.000 1.867.571.000 
Andelsboligforeninger 478.220 0 478.220 
Andre Andelsselskaber og -foreninger 1 0 1 
Bjøvlund Vandværk l/S 5.657.403 0 5.657.403 
Esbjerg Havn 494.004.921 78.025.206 572.030.127 
Esbjerg M odtagestation l/S 5.390.114 0 5.390.114 
L90 Affaldsforbræ nding 17.436.486 -172.570 17.263.916 

Andre langfristede udlån 
Tilbagebetalingspligtig hjælp 26.510.361 -3.710.000 22.800.361 
Beboerindskudslån 61.450.037 -1.843.500 59.606.537 
Lån til m otorkøretøjer 10.766.213 0 10.766.213 

Opskrivning på aktier og andelsbeviser er fo retaget i henhold til selskabernes årsregnskab for 2013 eller 2014. 

Hensættelser til tab  på fordringer er fo retaget i henhold til fastsatte procentsatser fo r hensættelser.
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EM CURLING 2015 
20.-29.iirøvember

Kongeåstien -  ny trampesti 
fra Kongeåens udspring til 
Vadehavet. Den vil kunne 
anvendes fra begyndelsen af 
juni 2015. Her ses Kongeåen 
ved Hjortlund.

••

GRANL YSPEEDWA YARENA 
KORSKRO - ESBJERG
9. HAJ 2015, K l. 20:00
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