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Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Hermed fremsendes basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia.
Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2013, dels for hele trafikselskabet samlet
set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Lolland. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2013 for Lolland Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2012.
I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias
ekstranet:
På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → Kommuner og regioner → vælg Lolland findes:


Basisbudget 2013 (det samlede basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)



Basisbudget 2013 – Følgebrev (dette brev, der indeholder kommunespecifikke
uddybninger), og



Basisbudget 2013 – Specifikation (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2012 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2013. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2013 som udsendes i juni.
Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2013 efter 1. maj 2012, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplanskiftene i december 2012 eller marts 2013.

Trafikselskabet Movia
Ressourcecenter

Gammel Køge Landevej 3
DK-2500 Valby

Telefon 36 13 14 00
Fax 36 13 20 97

movia@moviatrafik.dk
www.moviatrafik.dk
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Generelt om basisbudget 2013:
Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det
samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.
Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

Busdrift:
Movia udsender ligesom sidste år, basisbudgettet for 2013 i januar måned. Basisbudget
2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2011, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner. Det
skal dermed ses som et grundlag for den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013
frem mod den konkretiserede trafikbestilling 1. maj. Planlægningen af kommunens busdrift
bør i lighed med de tidligere år ske i tæt dialog med det relevante rådgivningsområde hos
Movia, så konsekvensberegninger er gennemført som led i trafikbestillingen.
Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2013 1. behandling, som forven1
tes udsendt til kommuner og regioner den 21. juni 2012 .

Budgetoverslagsår:
For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2014-2016 udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner
og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling
i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt.
Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2014 til 2016 er gennemgået i det
samlede basisbudget 2013.

Flextrafik:
Flextrafik er i basisbudget 2013 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af
2011. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de
forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede basisbudget 2013.
Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til
tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne

1

I september 2012 vil budget 2013 2. behandling (hvorudfra kommunens acontobetalinger fastsættes)
blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen
og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.
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budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift
sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves
efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne
vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

Kommunespecifik forklaring til Lolland Kommune:
Tabel 1: Lolland Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til
basisbudget 2013:
(1.000 kr.)
Lolland

Lokale

Handicap

Flex-

Komm.

Flextrafik, rute

Afdrag

Ydelse

busruter

kørsel

tur

ordn.

Bruger

Elev

driftslån

Rejsekortlån

Total

Regnskab 2010

35.751

1.807

0

0

0

0

146

0

37.705

Budget 2011

38.540

1.863

0

0

0

0

146

0

40.550

Estimat 4, 2011

36.313

1.771

0

0

50

0

146

0

38.280

Budget 2012

38.847

2.224

0

0

0

0

146

541

41.759

Estimat 1, 2012

38.595

1.839

0

0

0

0

146

527

41.107

Basisbudget 2013

39.639

1.795

0

0

0

0

146

580

42.160

- Heraf a conto

39.639

0

0

0

0

0

146

580

40.365

- Heraf forbrug

0

1.795

0

0

0

0

0

0

1.795

BO 2014

39.807

1.795

0

0

0

0

146

590

42.339

BO 2015

39.838

1.795

0

0

0

0

146

611

42.391

BO 2016

39.838

1.795

0

0

0

0

146

662

42.442

Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lolland Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget
2013. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Lolland Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.
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Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2012 til basisbudget 2013:
Lolland

(mio. kr.)

Budget 2012

38,8

Indeks effekt

0,5

Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter

0,1

Andre forklaringer

0,2

Basisbudget 2013

39,6

2

Udvikling fra budget 2012 til basisbudget 2013 :

Effekt af ændret reguleringsindeks:
Til basisbudget 2013 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende
finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at diesel3

priser og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i budget 2012 . I
den anden retning trækker det at indekset for løn er budgetteret til at stige lidt i forhold til
budget 2012. Samlet betyder ændringerne i indeks, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i
basisbudget 2013. til at være 0,5 mio. kr. højere i Lolland kommune i forhold til budget 2012.
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter:
I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2013 i forhold
til budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Lolland Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskud stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2012.

2

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2012 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte

følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2012 2. behandling er analyseret.
3

Dieselprisen er i basisbudget 2013 budgetteret til at være 0,4% lavere i forhold til budgetteret i budget
2012, og den gennemsnitlige obligationsrente er budgetteret til 3,5%, mod 3,9% i budget 2012, Hertil er
indeks for løn er budgetteret 2,1% højere. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.
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Andre forklaringer:
Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder
opdaterede passager- og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændringer i antallet af
hverdage og helligdage.
I Lolland Kommune er ”andre forklaringer” sammensat af faldende indtægter, men også lidt
mindre drift (-1%) på baggrund af opdaterede køreplaner.

Usikkerheder i budgettet:
De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen
mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:
Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte para4

metre :
Lolland
Diesel forbrugerpris 20%
Renteændring 1,0 procentpoint
Passagerændring 5 %

(mio. kr.)
3,1
0,7
0,4

Processen frem mod det endelige budget 2013:
Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i
2013.
For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regi5
oner har frist til den 1. maj 2012 for ønsker til ændret busbetjening for budget 2013. På
dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet.
Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for den 1. maj 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold
til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

4

I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50%
fra juli til december 2008.
5
I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som
kører på tværs af kommunegrænser.

5/6

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2290246

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til
Teamleder i budget og analyse Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail
fky@moviatrafik.dk
Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk
Lolland Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82, e-mail
jbj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder
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