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Notat 
 

 

 

Budgetstrategi budget 2022-2025 
 

 

 

Indledning 
 

Med budgetstrategien lægger Byrådet rammerne og de centrale pejlemærker for budgetlæg-

ningen 2022-2025. Rammerne og pejlemærkerne giver samtidig retning for administrationens 

videre arbejde med budgettet både indholds- og procesmæssigt. 

 

 

 

Den økonomiske politik 
 

Middelfart Kommunes økonomiske politik er omdrejningspunkt for arbejdet med et budget i 

balance: 

 

• Konkurrencedygtig skat 

• Økonomisk balance  

• 80 mio. kr. anlæg,  

• 24 mio. kr. til afdrag på lån og  

• 3,5 mio. kr. til indskud til landsbyggefonden 

• Min. likviditet 90 mio. kr. 

• Den langfristede skattefinansierede gæld nedbringes i perioden 2018-2022.  

• 25-35 mio. kr. i effektiviseringer i valgperioden 

• Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger 

• Prioriteringskatalog hvert år på min. 15 mio. kr.  

• Brugerfinansierede område max. stigning som P/L 

• Ved regnskabsoverskud – fordeler forligskredsen 

• Ved regnskabsunderskud - tager kredsen bag budgettet stilling til behovet for opsam-

lende initiativer 

 

 

 

Usikkerheder i budgetlægningen for budget 2022-2025 
 

Der er en række store usikkerheder om Middelfart Kommunes økonomi. Herunder hvor meget 

konsekvenserne af Corona-krisen vil komme til at betyde for de kommende år. Ikke mindst 

påvirkningen af den globale økonomi og de langsigtede virkninger på beskæftigelsen.  

 

Betydningen af Corona-krisen  

 

Corona-krisen har stor betydning for den danske økonomi. Hele 2020 var påvirket af nedgan-

gen i beskæftigelsen i foråret, mens der var en fremgang i beskæftigelsen i efteråret 2020.  
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Foråret 2021 er præget af den anden COVID-19 bølge og de restriktioner som bekæmpelsen af 

de nye virusmutationer kræver. 

 

Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra december 2020 forsøger at give nogle indikati-

oner af hvilken vej den økonomiske udvikling vil blive påvirket af anden bølge.  

 

Der er taget en række ekspansive finanspolitiske tiltag fx kompensationsordninger og mulighed 

for udbetaling af indefrosne feriepenge. Finansministeriets prognose i december 2020 er udar-

bejdet, før anden bølge af Corona-pandemien gik ind i den alvorlige fase. Derfor afspejler tal-

lene ikke konsekvenserne af den seneste udvikling, og der er fortsat stor usikkerhed knyttet til 

den forventede fremgang, som vil afhænge af pandemiens videre forløb, herunder ikke mindst 

hvor hurtigt en vaccine kan udrulles.   

 

Finansministeriets forventninger til væksten i BNP (ud fra forudsætningerne i december 2020) 

er på henholdsvis 2,8 pct. og 3,1 pct. i 2021 og 2022 efter et fald på 3,8 pct. i 2020.  

 

 
  

 

En række aktører i dansk økonomi har givet deres bud på væksten i Danmark i perioden 2020-

2022. Deres vurderinger ses af nedenstående figur. Det skal understreges at vurderingerne er 

foretaget helt eller delvist inden 2. bølge COVID-19 begyndte i Danmark.  

 

Fælles for vurderingerne er en forventet nedgang i væksten i 2020 på mellem 3 og 4%, mens 

der i 2021 og 2022 forventes vækstrater mellem 1,8% og 3,8%. 
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Prognoser for væksten i Dansk økonomi 2020-2022 (i procent) 

 
Data til figuren er venligst indsamlet af KL. 

 

 

I Januar 2021 har Jesper Rangvid (som er professor i Finansiering fra Copenhagen Business 

School CBS) estimeret effekterne af 2. bølge af Corona for den Danske Økonomi. Hans vurde-

ringer bygger på Det Økonomiske Råds (DØR) beregninger fra december 2020. Oprindeligt 

havde DØR to scenarier henholdsvis et hovedscenarie og et negativt scenarie for væksten i 

BNP. 

 

Vækst i BNP Hovedscenarie Negativt scenarie 

2020 -3,6% -4,2% 

2021 3,8% 1,5% 

2021-2025 2,3% 2,5% 

 

Det er efterfølgende Jesper Rangvids forventning, at 2. bølge Corona betyder at vi skal forven-

te at udviklingen følger det negative scenarie. Væksten i 2020 bliver derfor mere negativ sva-

rende til et fald i BNP på 4,2%. Ligesom at forventningerne til væksten i både 2021 og perio-

den 2021-2025 vil være lavere end tidligere forventet. Således forventes der en vækst på 

1,5% i 2021 og en gennemsnitlig årlig vækst på 2,5% i perioden 2021-2025. 

 

Forventningerne til udviklingen i BNP illustreret grafisk – perioden 2017-2025 i mia. kr. Væk-

sten uden Corona (blå), efterårets forventninger til væksten (rød) og de seneste vækst for-

ventninger i det negative scenarie (sort). 
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Forventningerne til udviklingen i BNP 2020-2025 

  
Danish GDP forecasts. DKK billion.  
Main and negative scenarios from Autumn 2020 projections vs. expected path of structural Danish GDP 
assuming no corona crisis. Source: Danish Economic Councils 

   

 

Samlet set vurderer Jesper Rangvid at der vil være et tab på omkring 400 mia. kr. Dette er 

dobbelt op i forhold til vurderingerne fra før 2. bølge af Corona. Dertil kommer de omkostnin-

ger, der er som følge af hvor mange der dør før forventet, udgifterne som følge af både fysisk 

og psykisk sygdom. Samlet set forventes der et tab på 536 mia. kr. Hvilket svarer til ca. 25% 

af BNP før Corona eller ca. 90.000 kr. pr. indbygger. 

 

Selv med betydelig usikkerhed i forudsætningerne og beregningerne, så er tale om betydelige 

menneskelige og økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien.  

 

De mange usikkerheder om væksten i Danmark og verden i fremtiden betyder, at der er rela-

tivt stor usikkerhed om vilkårene for budgetlægningen for perioden 2022-2025, ikke mindst 

situationen på udgifterne til forsørgelse, hvor COVID-19 i 2020 har haft store konsekvenser for 

virksomheder og dermed for beskæftigelsen. 

 

COVID-19 s betydning for Middelfart Kommune 

 

Middelfart Kommune har frem til april 2021 oplevet en udvikling i antallet af ledige helt eller 

delvist som konsekvens af COVID-19 nedlukningerne i Danmark. Der har således været bety-

delige stigninger i både antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere. 

 

Forsikrede ledige 

Antallet af forsikrede ledige er steget med ca. 250 personer i marts og april 2020. Der var en 

kortvarig forbedring efter sommeren 2020, men niveauet var fortsat ca. 200 flere forsikrede 

ledige end i perioden før COVID-19. I 2021 var der i de første måneder igen en stigning, men i 

marts 2021 er antallet af forsikrede ledige igen faldet, så niveauet er knap 200 flere ledige end 

før COVID-19. 

 

Sygedagpengemodtagere 

Allerede i efter sommeren 2019 skete der en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Og 

ved udgangen af 2019 var der ca. 125 flere sygedagpenge modtagere i forhold til det hidtidige 

niveau. Det meste af året 2020 blev dette niveau fastholdt, men i efteråret 2020 og ind i 2021 

er der sket endnu en forøgelse af antallet af sygedagpengemodtagere, således er niveauet i 

foråret 2021 ca. 225 flere sygedagpengemodtagere end der tidligere har været i forårsperio-

den. 
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Når Middelfart Kommune oplever at blive hårdt ramt af COVID-19 nedlukningerne, så hænger 

det i høj grad sammen med at Middelfart Kommune har en stor andel af jobs indenfor hotel og 

restaurant erhvervene, som har trange kår som konsekvens af de vedtagne nedlukninger. 

 

Til gengæld er der håb for at disse erhverv retter sig igen, når der åbnes fuld op igen i en læn-

gere periode. 

 

 

Andre forhold der har stor betydning for budgetlægningen 2022-2025 

 

Ny ret til tidlig pension (Arne pension) 

 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 

2020 en aftale om ret til tidlig pension.  

 

Aftalen giver fra 2022 mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv ret til at trække 

sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangs-

punkt i antallet af år på arbejdsmarkedet. 

 

Aftalen finansieres blandt andet gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en 

nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats.  

 

Finansieringen via ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats er betydelig. Den 

kommunale beskæftigelsesindsats skal medfinansiere 0,3 mia. kr. i 2022, 0,75 mia. kr. i 2023 

og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. 

 

Netop finansieringen fra den kommunale beskæftigelsesindsats får stor betydning for Middel-

fart Kommune. Hvis vi antager at Middelfart Kommunes andel svarer til vores DUT-andel, så 

skal vi omlægge beskæftigelsesindsatsen for 1,9 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. 2023 og 6,9 mio. 

kr. fra 2024 og frem. 

 

Middelfart Kommunes jobcenteret koster 53,1 mio. kr. i budget 2021. Dertil kommer 7,7 mio. 

kr. til diverse driftsomkostninger. Samlet set bruger vi 60,8 mio. kr. på beskæftigelsesindsat-

sen årligt. Bidraget til finansieringen af den nye tidlige pension udgør ca. 10-12% af de samle-

de udgifter til beskæftigelsesindsatsen. 

 

Sundhedsreform 

  

Der har længe været tale om en sundhedsreform, hvor kommunerne skal spille en langt større 

rolle i forhold til at skabe flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerene. En sådan reform 

kan få stor betydning for Middelfart Kommunes økonomi i fremtiden. Sundhedsreformen for-

ventes indgået, når COVID-19 situationen bedres, og det forventes at der samtidigt sker en 

afklaring af den kommunale medfinansieringsordning, hvor kommunerne betaler for de borge-

re der indlægges på sygehusene. Denne har været suspenderet i 2019, 2020 og 2021. 

 

En omlægning af ansvaret for sundsopgaverne og en revision af den kommunale medfinansie-

ring kan få meget stor betydning for Middelfarts økonomi både på kort og langt sigt. Der er 

således fortsat også på dette punkt stor usikkerhed for budgetlægningen for budget 2022 og 

frem.  

 

Velfærdslov 

 

Regeringen har gennem længere tid barslet med en Velfærdslov, der har til formål at sikre, at 

det demografiske træk på velfærden dækkes, så pengene følger med i takt med, at der bliver 

flere børn og ældre. 

 

Da der i de kommende år forventes stigninger i både antallet af børn og ældre vil en evt. lov 

der sikrer at der sker en kompensation ved stigninger i demografien på disse områder have 

stor betydning for balancen i Middelfart Kommunes økonomi. 

 

Balance på driften – balance på de specialiserede socialområder 
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Det er vigtigt, for den samlede økonomiske balance på driften, at alle delområder overholder 

de tildelte budgetter. Ved større og varige ubalancer mellem budget og forbrug har det stor 

betydning for den samlede balance på driften.  

 

Gennem en årrække har Middelfart Kommune har betydelige og varige merudgifter til primært 

det specialiserede socialområde for voksne, således har udgiftsniveauet været betydeligt høje-

re end det budget som området har fået i forbindelse med de foregående budgetlægninger. 

Men også inden for det specialiserede område for børn og unge er der i de senere år sket stig-

ninger i udgifterne. Udgifterne på specielt de specialiserede socialområder ligger således bety-

deligt under budgettet. 

 

VIVEs nøgletal viser, at udgifterne til det specialiserede socialområde for voksne gennem en 

årrække har ligget noget over sammenlignelige kommuner. Mens at udgifterne på det speciali-

serede område for børn og unge har ligget betydeligt under sammenlignelige kommuner. 

 

De specialiserede områder er karakteriseret ved at det, er vanskeligt at tilpasse udgifterne på 

den korte bane, samt at omlægninger af indsatserne kræver tid. 

 

Der har 2020 været gennemført en ekstern analyse af handlemulighederne på området og 

hvilke initiativer der skal iværksættes for at skabe en større balance på området. 

 

Det er af stor betydning for en varig balance i Middelfart Kommunes økonomi, at der skabes en 

god balance mellem budgettet og de faktiske udgifter der er på de specialiserede områder. Da 

en fortsat ubalance giver store udfordringer for kassebeholdningen, den strukturelle balance i 

Middelfart Kommunes økonomi og de frihedsgrader som byrådet har. 

 

 
Prioriteringskatalog 
 

Der udarbejdes i henhold til den økonomiske politik et prioriteringskatalog i forsommeren 

2021, således at der foreligger et prioriteringskatalog på 15 mio. kr. til brug for de politiske 

prioriteringer i forbindelse med budget 2022.  

 

Prioriteringsopgaverne fordeles efter driftsområdernes andel af servicerammen. Det budgetga-

ranterede område og overførselsområdet indgår ikke prioriteringskataloget, idet afvigelser her, 

skal efterafregnes med staten. 

 
 

Budgetbalance fra budget 2021 
 

 

Budgetbalancen fra budget 2021 - 2024 som er udgangspunktet for budgetlægningen 2022-

2025 ser således ud: 

 

Budgetbalance  

budget 2021 (mio. kr.) 

2021-prisniveau 

2022 2023 2024 

  -14,509 -7,195 13,739 
”+” underskud og ”-” overskud 
 
 

 
 

Likviditet efter Kassekreditreglen for perioden 2017 til 2025  
 

 

Den såkaldte KKR-likviditet opgøres som et gennemsnit af kommunens daglige likvide behold-

ninger over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.  

 

Likviditeten har været stigende i 2020 og forventes fortsat stigende i 2021. Det skyldes bl.a. at 

der i budget 2021 budgetteres med en forøgelse af kassebeholdningen med 25 mio. kr. og salg 

af jord. På lidt længere sigt forventes kassebeholdningen at falde i takt med at en lang række 
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tidligere budgetterede og planlagte anlægsprojekter gennemføres. Ligesom at en række aktø-

rer trækker på deres tilgodehavender. 

 

Fremskrivningerne af likviditeten viser, at kommunens likviditet over de kommende år vil pla-

ceres sig lige over målsætningen i den økonomiske politik på 90 mio. kr. 

 

 

KKR-Likviditet, realiseret og prognosticeret i perioden 2017-2025 

 

 

 

 

Politisk prioriterede områder i budget 2022-2025 

 

Byrådet har drøftet hvilke områder der skal prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 

budget 2022 – 2025. Drøftelserne har mundet ud i at følgende områder og aktiviteter skal sø-

ges prioriteret: 
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Politisk prioriterede områder i budget 2022-2025 
 

Fremtidssikring af de gode velfærdstilbud via øget vækst og bosætning i Middelfart Kommu-

ne  

• Sikre tilstrækkelig kapacitet til at understøtte den stærke vækst i Middelfart Kommune 

også i fremtiden. 

• Sikre at Kultur, fritids- og foreningslivet fortsat kan bidrage til den mentale sund-

hed og sammenhængskraften i kommunen. 

• Genopretning af det specialiserede børn- og ungeområde samt voksen område 

• Udvikling af det nære sundhedsvæsen bl.a. via opbygning af et lokalt Sundhedscen-

ter. Opmærksomhed på en kommende Sundhedsreform. 

 

 

Områder udvalgt til analyse 
 

• Analyse af den kommunale beholdning af jord til beboelse og erhverv – med henblik 

på fremtidige udviklingsområder på langt sigt. 

• Udviklingen i beskæftigelsen set i lyset af COVID-19 og hvilke indsatser / investe-

ringer som i forlængelse heraf bør overvejes. Herunder konsekvenserne af de nye re-

former på området. 

• Analyse af anlægsområdet og gennemførelses-hastigheden med henblik på at sikre 

kapacitet til vækst. 

• Analyse af den strukturelle ubalance på det specialiserede socialområde. 

• Der gives en status på Klimahandleplanen 

 

 

Analyserne udarbejdes i forsommeren, således at de ligger klar til den politiske budgetproces. 

 

 

 

Basisbudgettet 2022 – 2025  
 

Administrationen udarbejder frem mod sommeren 2021 et basisbudget på baggrund af et 

uændret serviceniveau på alle områder. Basisbudgettet defineres som overslagsåret 2022 fra 

budget 2021 uden ændring i serviceniveauet. Basisbudgettet danner grundlag for det budget-

forslag i balance som udarbejdes af direktionen.  

 

I basisbudgettet indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2022 bl.a. som følge af:  

 

 Demografimodellerne på Ældre-, Skole- og Dagtilbudsområdet  

 Ny og ændret lovgivning  

 Politiske beslutninger  

 KL’s pris- og lønforventninger for 2022  

 En uændret skatteprocent  

 

Direktionen gennemgår kritisk de enkelte tekniske tilretninger for at sikre at der alene laves 

tekniske tilretninger som ligger inden for de ovenstående kriterier. De tekniske tilretninger 

godkendes endeligt i forbindelse med den politiske behandling af budgettet. 

 

Administrationen udarbejder ansøgninger til – og ekspederer - de puljer, som kan søges i for-

bindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. 

 

 

 

Den politiske proces for efteråret 2021  
 

Den politiske proces for efteråret 2021 er fastlagt af Økonomiudvalget ud fra den samme 

struktur som de seneste budgetår: 
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De centrale datoer i budgetlægningen 2022-2025 er: 

 

 7. juni - budgettema efter byrådsmødet om beredskabskatalog og anlægsforslag 

 21. juni - budgetseminar - kl. 18-20 

 9. august - orientering om direktionens arbejde med budgetforslag i forbindelse med 

byrådsmødet 

 20. august - Fremlæggelse for Byrådet efterfulgt af ekstraordinært økonomiudvalgsmø-

de - direktionens budgetforslag sendes i høring - kl. 13.30 

 3. september – Høringsfrist kl. 10 

 6. september - budgetseminar  

 6. september - ?: forhandlingsudvalg kl. 21.00 

 7. september – dialog møde mellem økonomiudvalget og hovedMED 

 7. september - drøftelser med høringsparter 

 20. september - 1. behandling af budgettet 

 11. oktober - 2. behandling af budgettet 

 

 

 

Inddragelse af og dialog med Hovedudvalget og andre interessenter  
 

Næstformændene for de tværgående forvaltningsudvalg og hovedudvalget inviteres til dialog 

med direktionen omkring budgetprocessen i april måned med henblik på forventningsafstem-

ning om budgetprocessen for budget 2022. Primo juni vil der i samme kreds blive en dialog 

omkring de foreløbige budgetforslag direktionen har arbejdet med.  

 

Næstformanden for Hovedudvalget inviteres til at deltage i budgetdrøftelserne i Byrådet d. 7. 

juni 2021, d. 21. juni 2021, d. 20. august 2021, og d. 7. september 2021 i forbindelse med 

dialogmøderne. 

  

Hovedudvalget deltager i budgetarrangementer for alle ledere i kommunen, når der indkaldes 

til møder med dette indhold.  

 

Den 7. september 2019 afholdes dialogmøde om budget 2022 – 2025 mellem Økonomiudval-

get og Hovedudvalget.  

 

Derudover afholdes der d. 7. september et dialogmøde, hvor 3-5 forskellige parter inviteres til 

dialog.  

 

 

 

Involvering af ledere  
 

Lederne involveres samlet forvaltningsvist i budgetprocessen. Der vil være fokus på sammen-

hængen mellem budgettet og medarbejder/ledelsesgrundlaget. I særlig grad skal der foretages 

en risikovurdering af de enkelte beredskabsforslag. 

 

Den enkelte forvaltningsdirektør udmelder den proces man vil benytte sig af på forvaltnings-

området.  

 

Direktionen samt direktions- og chefgruppen behandler løbende budgetprocessen – herunder 

udarbejdelsen af beredskabsforslag. 

  

D. 20. august 2021 præsenterer direktionen budgetforslag kl. 14:30 for ledere og hovedudval-

get.  

 

Budgetforligsaftale kommunikeres, når der er indgået budgetforlig. 

 




