
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udvikling i omkostningsindekset vedr. bus-, SBH- og flexkørsel som følge af 

stigende priser 
Nr.: T40-07 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk Udvalg og Social- og 
Sundhedsudvalget 

Vej, trafik og rekreative områder og 
Senior og Velfærd 

Kørselskontoret og 
Myndighedsområdet på Senior 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 680 680 680 680 
Drift – Indtægter     
Drift – Netto 680 680 680 680 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
FynBus orienterer hver måned sin bestyrelse om udviklingen i omkostningsindeks som følge af 
stigende brændstofpriser. Det sker fordi der ses en usædvanlig stigning i brændstofpriserne, 
som også påvirker omkostningsniveauet i bus-, SBH- og flexkørsel.  
 

Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker 
entreprenøromkostningerne. I 2021, var omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel 
3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16. mio. kr. Stigningen i 
omkostningsindekset for budkørsel påvirker både bus- og flexkørsel under det tekniske 
område og SBH-kørsel på seniorområdet. 
 
Ved seneste omkostningsindeks pr. juli 2022 estimeres en meromkostning på buskørsel på ca. 
36,2 mio. og flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.  
 
I 2023 er budgettet under Teknisk udvalg til buskørsel og flextrafik i Middelfart kommune på i 
alt 12,221 mio. kr. 
 
På baggrund af ovenstående er omkostningsindekset for kontrakter vedr. bus- og flexkørsel er 
den månedlige udgift steget til 1,060 mio. kr. pr. måned. Det svarer til en årlig udgift på 
12,720 mio. kr. i 2023. Der er således behov for en budgetforøgelse på 0,500 mio. kr. under 
teknisk udvalg i 2022-2026. 
 
Ud fra de tal kørselkontoret har modtaget fra Fynbus vurderes det at udgifterne til SBH kørsel 
under Social og Sundhedsudvalget vil stige med ca. 0,180 mio. i 2023-2026. Tallet kan godt 
være lidt højere eller mindre idet det afhænger af hvor mange der er visiteret til ordningen og 
i hvor høj grad borgeren anvender ordningen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
Gældende pr. 1. januar 2023. 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

    X 

 


