
 

 

NOTAT 

Henvendelse til hhv. KL og EY om budget 2022-25 

Økonomiudvalget besluttede den 27. september følgende:  

 

”Økonomiudvalget tilsluttede sig i forlængelse af Byrådets beslutning den 

13.9.2021 at bede kommunens revisionsfirma og KL om kort udtalelse om 

de to budgetforslags talmæssige indhold mht. serviceramme og risikoen for, 

at Slagelse Kommune bliver sat under administrationen. KL bedes endvidere udtale sig om de to 

budgetforslags indhold i forhold til Økonomiaftalen for 2022 og KL's anbefalinger ift. denne. ” 

 

Forvaltningen har efterfølgende rettet henvendelse til KL. Cheføkonom Morten Mandøe, KL 

oplyser, at KL ikke kan forholde sig til konkrete budgetforslag. Det vil kræve at kommunen indgår 

særskilt aftale med KL’s konsulentvirksomhed om gennemgang af kommunens økonomi. Morten 

Mandøe henviste i øvrigt til de skriftlige svar som KL gav til Byrådets temamøde den 17. 

september. 

 

Kommunens revisionsfirma EY har fredag den 1. oktober svaret følgende på kommunens 

henvendelse: 

 

Økonomiudvalget har bedt kommunens revisionsfirma om en kort udtalelse om de to 

budgetforslags talmæssige indhold mht. serviceramme og risikoen for, at Slagelse Kommune 

bliver sat under administration. 

Vi skal indledningsvis gøre opmærksom på, at kommunens budget ikke revideres og at vi ikke 

har været involveret i budgetprocessen. Vi kan derfor ikke udtalelse os om 

budgetforudsætningerne eller realismen i de fremlagte budgetter. Vi kan alene udtale os om de 

mulige konsekvenser, hvis de fremlagte budgetter realiseres. 

 
1. Det er oplyst, at KL’s vejledende serviceramme for Slagelse Kommune i 2022 er 3.832 

mio. kr. Begge ændringsforslag overskrider servicerammen AOØI og HB 3.836 mio. kr. og 
VSF og SO + AS 3.893 mio. kr. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske 
sanktioner, hvis landets kommuner samlet set overskrider den samlede serviceramme. 

2. Kommuner sættes under administration når den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 

måneder er negativ.  
- Med udgangspunkt i budgetforslag pga. af 3. budgetopfølgning vil kommunens 

gennemsnitlige kassebeholdning blive negativ i henholdsvis 2024(AOØI og HB) og 
2023(VSB og SO+AS). 

- Med udgangspunkt i budgetforslag pga. forbrugsprocent på 98,3 i 2021 vil 
kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forblive positiv i overslagsårene ved 

(AOØI og HB) budgetforslag, mens kassebeholdningen vil blive negativ i 2024 ved 
(VSB og SO+AS) budgetforslag. 

 

Begge budgetforslag viser betydelige budgetunderskud i overslagsårene, hvilket betyder 

at kommunens økonomi er under pres. 
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