Regnskab for perioden
1. januar 2015 – 30. juni 2015.
(Halvårsregnskab 2015)
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1 Forord
Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og en deraf
følgende ændring af kommunernes styrelseslov, skal der udarbejdes et halvårsregnskab.
Halvårsregnskabet har til formål at styrke økonomiopfølgningen i kommunerne, og skal således
danne grundlag for opfølgningen på udgiftsudviklingen og forbedre kvaliteten og træfsikkerheden i
kommunernes prognoser for årsregnskabet.
Endeligt skal halvårsregnskabet for kommunerne indgå i dialogen mellem staten og KL om den
kommunale økonomi, herunder udviklingen i service- og anlægsudgifterne.
I henhold til aftalen skal halvårsregnskabet behandles politisk af Byrådet og offentliggøres. Der er
ikke krav om revision af halvårsregnskabet.
På den baggrund har administrationen foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2015, og fremlægger
hermed halvårsregnskabet for 1. halvår 2015 samt budgetopfølgning/forventet regnskab.

2 Regnskabsprincipper
Halvårsregnskabet for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med kravene fra Social- og Indenrigsministeriet.
Det er alene tilskud og statsrefusion vedrørende det sociale område samt den aktivitetsbestemte
medfinansiering på sundhedsområdet, der er periodiseret i forbindelse med halvårsregnskabet på
samme måde som periodiseringen i kommunens årsregnskab.
I den forbindelse har der været fastsat en supplementsperiode løbende fra 30. juni til 15. juli.
Halvårsregnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Regnskabet indeholder tillige udgifter og indtægter vedrørende de selvejende institutioner,
som Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med.
Halvårsregnskabet indeholder en regnskabsopgørelse, der i kortfattet og overordnet præsentation
viser Herning Kommunes regnskab pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med
korrigeret budget.
Herudover er der en regnskabsoversigt, der viser halvårsregnskabet og det forventede årsregnskab på bevillingsniveau med følgende kolonner:
 Regnskabsresultat pr. 30. juni 2014 (sammenligningstal)
 Regnskabsresultat pr. 30. juni 2015
 Vedtaget budget
 Genbevillinger
 Tillægsbevillinger (omplaceringer og tillægsbevillinger)
 Korrigeret budget
 Forventede afvigelser til det korrigerede budget
 Forventet årsregnskab

3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
regnskab 2015
Nedenstående viser sammendrag af halvårsregnskabet 2015 og til sammenligning halvårsregnskab for 2014.
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Herudover er der det forventede regnskab 2015.

+ = Indtægter
- = Udgifter

3.1 Kommentarer til regnskabsopgørelsen
Halvårsregnskabet 2015
Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 106,5
mio. kr. Forsyningsområdet (renovation + klimatilpasning) viser et overskud på 45,6 mio. kr., hvilket bevirker at resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 152,1 mio. kr.
Da finansieringssiden viser et likviditetsforbrug på 119,2 mio. kr., bliver likviditeten påvirket med en
tilgang på 32,9 mio. kr.
Sammenlignet med halvårsregnskabet 2014, så er resultatet af skattefinansieret drift 14 mio. kr.
bedre i 2015. Dette skyldes højere indtægter med 28,5 mio. kr. og lavere forbrug på øvrige driftsudgifter på 7,6 mio. kr., som dog ophæves af et højere forbrug på servicedriftsudgifter på 23,6 mio.
kr.
Der er i 2015 brugt 9,5 mio. kr. mindre på anlægsudgifterne, samtidig med at jordforsyningsområder også viser et overskud på 0,3 mio. kr. i 2015 mod et underskud på 7,4 mio. kr. i 2014.
Overskuddet på forsyningsvirksomheder er i 2015 7,1 mio. kr. højere end i 2014. Alt dette bevirker
at resultatet af drift og anlæg ved halvårsregnskabet 2015 er 39,2 mio. kr. højere end på samme
tidspunkt sidste år.
Forventet regnskab 2015
Det forventede regnskab for 2015 er opstillet på baggrund af forvaltningernes indmeldte forventninger.
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Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende
på 182,7 mio. kr. Dette er 20,6 mio. kr. mindre end vedtaget budget, men 82,9 mere end korrigeret
budget.
Efter afholdelse af anlægsudgifter på 274,6 mio. kr. samt 13,5 mio. kr. vedrørende jordforsyning
fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 105,5
mio. kr.
Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et underskud på 93,8 mio. kr.
Da finansieringen der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster bidrager med 21,8 mio. kr., forventes der et likviditetstræk på 72,0 mio. kr.
De primære årsager til afvigelsen er et større forbrug på driftsudgifterne på 35,7 mio. kr. og et
større forbrug af anlægsudgifter på 87,2 mio. kr., mens finansieringssiden forventer et mindre forbrug på 32,1 mio.kr.
Ændring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015
I forhold til budgetopfølgning pt. 31. marts 2015 er der sket flere ændring i det forventede årsresultat.
Forventningerne til indtægterne er steget med 3,4 mio. kr.
Der er forventning om større forbrug på servicedriftsudgifterne på 44,2 mio. kr. samt større forbrug
på øvrige udgifter på 12,1 mio. kr.
Forventningerne til renter er steget med 1,8 mio. kr. mens anlægsudgifter er faldet med 16,1
mio.kr.
Jordforsyningsområdet er stort set uændret siden sidste budgetopfølgning, mens forsyningsvirksomheder forventer resultat på 8,6 mio. kr. bedre.
Disse ændringer bevirker samlet at forventningerne til resultatet er blevet 2,2 mio. kr. dårligere end
i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.
Da finansieringssiden (primært låneoptagelse) forventes at give en større likviditetstilgang på 1,7
mio. kr., ender forventningerne til den bogførte kassebeholdning på 250,5 mio. kr. mod 251,0 mio.
kr. ved seneste budgetopfølgning

4 Gennemgang af forventet regnskab på bevillingsniveau
4.1 Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på 20,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
På skatter forventes en merindtægt på 2,6 mio. kr., hvilket kan henføres til dødsbobeskatning, som
ikke er omfattet af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Der forventes en merindtægt/mindreforbrug på generelle tilskud på 18,2 mio. kr., hvilket primært
kan henføres til at der på nuværende tidspunkt ikke forventes en efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug
på aktivitetsbestemt medfinansiering, se afsnit 4.2.2. Derudover forventes merindtægter på tilskud
til modtagelse og integration af flygtninge.
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4.2 Drift

I det efterfølgende opdeles opfølgningen på driften i følgende punkter 3.2.1 Servicedriftsudgifter,
3.2.2 Øvrige udgifter, 3.2.3 Renter.

Servicedriftsudgifter
Med Økonomiaftalen for 2015 fortsætter sanktionslovgivningen. Dermed kan kommunerne blive
sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt den samlede ramme for servicedriftsudgifter overskrides.
I Herning Kommune er måltallet for sanktionslovgivningen Korrigeret budget uden genbevillinger
og generelle reserver. I det efterfølgende vil servicedriftsudgifterne blive målt i forhold til korrigeret
budget uden genbevillinger.
I forhold til korrigeret budget uden genbevillinger og sanktionslovgivningen forventer Herning Kommune et merforbrug på 36,4 mio. kr.
Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som (Vedtaget budget + tillægsbevillinger- generelle reserver (33 mio. kr.)). Pr. 30. juni 2015 er måltallet på 3.292,3 mio. kr.
I forhold til denne forventes et merforbrug på 69,4 mio. kr.
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Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser, men for en nærmere gennemgang henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 30. juni.
Økonomi- og Erhvervsudvalget
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 33,3 mio. kr. Afvigelsen
kan primært henføres til de generelle reserver på 33,0 mio. kr. under Serviceområde 20, Administration.
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres
til forbrug af genbevillinger under Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger til etablering af rottespærrer.
Børne- og Familieudvalget
På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 31,8 mio. kr. I merforbruget er
der ikke indregnet effekten af korrigerende handlinger til nedbringelse af det forventede merforbrug, hvorfor der reelt forventes et bedre resultat. Effekten af de korrigerende handlinger vil fremgå
af budgetopfølgningen pr. 30. september.
Afvigelsen fordeler sig således:
Serviceområde 10, Dagtilbud for børn; merforbrug på 6,0 mio. kr.
Det forventede merforbrug fordeler sig med et forventet merforbrug på selvforvaltningsaftaler på
ca. 10. mio. kr., som kan henføres til brug af genbevillinger.
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Der forventes et mindreforbrug på de centrale konti på ca. 4 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives områdets centrale rådighedspulje, som endnu ikke er disponeret til konkrete formål.
Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler; merforbrug på 5,0 mio. kr.
Merforbruget på 5,0 mio. kr., kan primært henføres til brug af genbevillinger fra 2014. Resultatet
giver anledning til generel tilbageholdenhed, men tallene kan samtidig være præget af forsigtigheder, da der endnu ikke foreligger endelige oplysninger om udgifter til indførelse af skolereformen
for et helt år.
Serviceområde 16, Børn og familie merforbrug på 20,3 mio. kr.
Merforbruget på Serviceområde 16 kan henføres til en række af forskellige udfordringer herunder
flere børn i familiepleje, manglende statsrefusion på udgifter til barnepige, flere anbragt børn med
sociale udfordringer, flere anbragte børn på sikrede institutioner.
Social- og Sundhedsudvalget
Der er et forventet merforbrug på 30,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Merforbruget fordeler sig med 14,3 mio. kr. på Handicap og psykiatri og 16,1 mio. kr. på Sundhed og ældre.
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
Merforbruget kan tilskrives stigende længde i borgernes indskrivning som følge af mere komplekse
tilbud end hidtil.
Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 18. august en handleplan, som forventeligt kan være
med til at reducere merforbruget med 5 – 8 mio. kr.
Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
Merforbruget kan tilskrives restudfordring på ca. 7,2 mio. kr. fra mulighedskataloget for budget
2015-2018, ny lovgivning omkring friplejeboliger på 1,2 mio. kr., samt 6,2 mio. kr. på hjemmesygepleje som følge af opgaveglidning fra hospitalerne.
Beskæftigelsesudvalget
På Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til:
- Højere forbrug på midlertidig boligplacering af flygtninge
- Større forbrug på unge ledige end budgetteret, det vedrører Produktionsskolen og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Merforbruget på Produktionsskolen modsvares dog af et lavere forbrug til uddannelseshjælp.
Administrationen anbefaler ikke at der anmodes om tillægsbevillinger eller igangsættes korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges frem til budgetopfølgningen pr. 30.
september 2015.
Kultur- og Fritidsudvalget
På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Forebyggelsesudvalget
Forebyggelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
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Øvrige udgifter

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 14,8 mio. kr. på de øvrige udgifter. Merforbruget kan bl.a. henføres til:
- Merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på baggrund af de første afregninger i
2015, dog ser aktivitetsstigningen på hospitalerne ud til at være stagnerende.
- Forventet mindreforbrug på forsikrerede ledige, som følge af et lavere antal forsikrede ledige end forudsat i budgettet.
- Merforbrug på overførsler skyldes et større antal borgere ansat i fleksjob samt højere enhedsudgift pr. fleksjobber, forventet merforbrug på integrationsområdet som følge af flere
flygtningen. Det gælder udgifter til introduktionsprogram og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Derudover et større forbrug på Ressource- og Jobafklaringsforløb som følge af flere borgere på forløbene end forventet.

Renter

På renteområdet forventes en netto merindtægt på 6,3 mio., hvilket primært kan henføres til stigende
renteindtægter på grund af en større gennemsnitlig likviditet end forventet på budgetlægningstidspunktet.
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4.3 Anlæg, jordforsyning og takstfinansieret område.

Anlæg
Der forventes anlægsudgifter på 274,6 mio. kr. i 2015, hvilket er 68,1 mio. kr. mindre end korrigeret
budget.
Mindreforbrug kan blandt andet henføres til projekter som ikke når at blive afsluttet/gennemført i
2015 og hvor mindreforbrug vil bliver søgt overført til 2016.
Jordforsyning
På jordforsyningsområdet forventes realiseret indtægter på 30,7 mio. kr. i 2015, mens der forventes byggemodningsudgifter for i alt 44,2 mio. kr.
Der tilbageholdes udgifter til byggemodning svarende til manglende indtægter, således at jordforsyningsområdet netto stemmer med korrigeret budget.
Forsyningsvirksomheder (renovation+klimatilpasning)
På renovationsområdet forventes et overskud på 14,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end korrigeret budget.
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5 Likviditet
5.1 Likviditetspåvirkning fra regnskabet

Som det fremgår af ovenstående tabel, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab et likviditetstræk på 72,0 mio. kr.
Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 93,8 mio. kr. samt
en tilgang fra finansieringsposterne på 21,8 mio. kr.
Tilgangen fra finansieringsposterne fordeler sig således:

Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på
250,5 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året.
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5.2 Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen
Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort
som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.
Nedenstående viser forventninger til udviklingen i likviditeten i 2015, hvis forventningerne i halvårsregnskabet indregnes, sammenholdt med den faktiske udvikling i den gennemsnitlige likviditet.

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. juni er opgjort til 590,0 mio. kr., mod 553,5 mio. kr. primo året.
Hvis der tages hensyn til den faktiske udvikling i første halvår af 2015 forventes en stigende tendens i resten af 2015, og at likviditeten ender på et noget højere niveau ultimo end forventningerne
i halvårsregnskabet skulle indikere.
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