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Direktionens forslag til budget 2021-2024 
 
Direktionen har udarbejdet forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. Dette er en 
sammenfatning af forslaget, som indeholder: 
 
• Ambitionen bag direktionens budgetarbejde 
• Grundlaget for budgetarbejdet 
• Forslaget: Udvidelser, anlæg og prioriteringer 
• Finansieringen i forslaget 
• De tekniske tilretninger 
• Balancen i basisbudgettet inkl. finansieringen 
• Balancen i direktionens budgetforslag på det skattefinansierede område 
• Jordforsyning og støttet byggeri 

 
Bag denne sammenfatning af direktionens budgetforslag ligger et omfattende materiale, som 
uddyber de enkelte elementer. Det samlede budgetmateriale er tilgængeligt på 
www.middelfart.dk  
 
Ifølge tidsplanen i budgetstrategien for 2021-2024 sendes direktionens budgetforslag i høring 
– med frist 28. august kl. 10.00. Høringssvar sendes til trine.sorensen@middelfart.dk. 
 
 

Ambitionen bag direktionens budgetarbejde 
Direktionens budgetarbejde har afsæt i byrådets økonomiske politik og budgetstrategien.  
 
Den økonomiske politik skal sikre, at kommunen har en robust og bæredygtig økonomi, der 
skaber rum til offensiv udvikling og kvalitet i velfærden, mens budgetstrategien fastlægger 
processen for budgetarbejdet og udpeger en række fokusområder.  
 
Visionen for Middelfart Kommune og de overordnede strategier (fremtidens velfærd, grøn 
vækst og planstrategien) sætter retning for direktionens forslag.  
 
Overordnet er ambitionen bag forslaget til budget 2021-2024: 
  

At fastholde en bæredygtig vækst som grundlag for fremtidens velfærd 
Ved at øge attraktiviteten for borgere og erhvervsliv er det målet på én gang at sikre visionen 
om Middelfart Kommune som et godt sted at leve og bo for alle borgere i kommunen – og 
samtidig tiltrække tilflyttere, som bidrager til fremtidens økonomiske fundament. Et godt og 
sundt erhvervsliv i positiv udvikling er afgørende for den fremtidige beskæftigelse. 
Samtidig fortsættes linjen omkring en bæredygtig udvikling, hvor Middelfart Kommune har 
tradition for konkrete handlinger på klimaområdet og dermed at tage globalt ansvar via lokal 
handling. 
  
At komme godt igennem og videre efter COVID-19 
Den verdensomspændende pandemi har givet udfordringer på kort sigt, og vi kender ikke de 
langsigtede konsekvenser. Men i håndteringen af krisen er der også opstået indsigter og gene-
reret læring, som bør fastholdes. Her har direktionen særligt haft fokus på digitalisering og 
automatisering, IT infrastruktur, hygiejne og rengøring samt på nye metoder i opgaveløsnin-
gen. 
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At stå robust i fremtiden 
Kvalitet i velfærden kræver både stabilitet og nytænkning. Stabilitet i form af ansvarlig øko-
nomistyring – og nytænkning ved at udnytte de muligheder, som nye teknologier og arbejds-
former giver både i opgaveløsningen sammen med borgerne og administrativt.  
 
 

Grundlaget for budgetarbejdet 
Budgetlægningen påvirkes af lokale forhold som fx beskæftigelsen, demografi (befolknings-
sammensætningen) og tilflytning. Men nationale samfundstendenser og overordnede økonomi-
ske rammer, som forhandles mellem politikerne på Christiansborg og Kommunernes Landsfor-
ening, har også afgørende betydning. 
 

I maj blev der indgået aftale om en reform af udligningssystemet. Reformen har haft 
en positiv betydning for budgettet.  
 
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er en grundsten i udarbejdelsen af et budget, der 
lever op til den økonomiske politiks mål om økonomisk balance. Aftalen betyder, at Middelfart 
Kommune får dækket merudgifter som følge af den demografiske udvikling. Desuden giver 
aftalen mulighed for delvist at imødegå merudgifter til det specialiserede socialområde og den 
kommunale sundhedsindsats. Økonomiaftalen indeholder også et løft af anlægsrammen. For 
Middelfart Kommune er der umiddelbart et finansieret løft på 8,4 mio. kr.  
 
Budgetlægningen for 2021 og overslagsårene påvirkes i høj grad af COVID-19-krisen, der 
har sat sit tydelige præg på 2020. På den korte bane har krisen betydet et stort spring i le-
digheden i Middelfart Kommune fra 3,2% i marts måned til 4,4% i juni.  
Det er forventningen, at der er merudgifter for 42 mio. kr. for 2020 til ydelser til de nye ledige 
i forbindelse med COVID-19. Disse udgifter forventes helt eller delvist modgået af stigende 
beskæftigelsestilskud og budgetgarantien. 
 
Hvilke langsigtede konsekvenser COVID-19-krisen får på samfundsøkonomien og dermed 
beskæftigelsen er afgørende for Middelfart Kommunes økonomiske muligheder – og dermed 
fundamentet for velfærd og udvikling i fremtiden. Finansministeriet har beskrevet tre scenarier 
for denne udvikling. Vi har valgt at følge Finansministeriets mellem-scenarie, hvor der 
sker en nedgang i konjunkturerne, som vil rette sig noget i løbet af 2021, men dog ikke til 
samme niveau som før krisen.  
 
Uanset påvirkningsgraden af den lokale beskæftigelse vil COVID-19 have indflydelse på vores 
opgaveløsning de kommende år. Blandt andet vil rengøring og hygiejne få større fokus i hver-
dagen med en forventning om, at det vil mindske sygefraværet blandt både børn og voksne. 
Dette vil både kræve en indsats og nye vaner for alle ansatte, forældre, børn, ældre og pårø-
rende, og det vil kræve flere hænder til rengøring og hygiejne med øgede udgifter til området 
til følge. I årene 2021 og 2022 afsættes 3 mio. kr. årligt til disse udgifter. 
 
Et område, der på den korte bane har været upåvirket af COVID-19-krisen, er Middelfart 
Kommunes befolkningsvækst. Således er kommunens indbyggertal i 2020 vokset med 178 
frem til 1. august. I samme periode er der solgt 15 kommunale parcelhusgrunde fordelt i hele 
kommunen - mod ni i hele 2019. Kommunens befolkningsprognose er blevet vurderet i lyset af 
COVID-19 og anvendes uændret som grundlag for budgettet. 
 
Befolkningsvæksten i første halvår 2020 lægger sig til en række år med en særdeles positiv 
udvikling for Middelfart Kommune - også i antallet af lokale arbejdspladser, som bidrager 
positivt til beskæftigelsen og dermed den kommunale bundlinje. 
 
Mens befolkningsvæksten og historikken med høj beskæftigelse gennem årene har bidraget 
positivt, så er der også områder, som udfordrer. Social og Velfærdsområdet har i flere år – 
som i mange andre kommuner i Danmark – været præget af markante budgetoverskridelser. 
Status er i korte træk, at mens en række indsatser/handlinger bidrager til en begyndende op-
bremsning i udgifterne i eksisterende sagsforløb, så betyder tilgang af borgere til området, at 
udgifterne alligevel vokser.  
 



 

3 af 12 

For at sikre en god økonomistyring, der giver ro og stabilitet omkring opgaveløsningen og de 
borgere, der har behov for hjælp og støtte, har forvaltningen igangsat en analyse af området. 
Analysen, der forventes færdig i efteråret 2020, skal: 
 

• afdække den nuværende faglige og økonomiske styrings styrker og svagheder 
• udvikle en samlet styringsmodel, som inkorporerer både økonomiske og faglige hensyn 

og kan implementeres direkte i den daglige drift og på det strategiske ledelsesniveau 
• pege på, hvad vi kan gøre anderledes og bedre samt udvikle konkrete planer for, hvor-

dan dette implementeres 
 
For at udfordre den eksisterende praksis i arbejdsgange, processer og opgaveløsning på områ-
det – både fagligt og økonomisk – er der igangsat en analyse med et eksternt analysefirma, 
som har speciale på området. Budgetoverholdelse forudsætter i de kommende år nye løsnin-
ger, ændret service og forbedret styring.  
 
Kommunens likviditet 
Når den økonomiske politik skal sikre en robust og bæredygtig økonomi, er kommunens likvi-
ditet et afgørende parameter – og således et væsentligt element i grundlaget for budgetarbej-
det. Den økonomiske politik indeholder et likviditetskrav på 90 mio. kr., og som det fremgår af 
nedenstående graf, er der brug for at styrke likviditeten. 
 

 
I lyset af ovenstående sendte byrådet på sit seminar i maj to klare signaler til direktionen: 
 

• At byrådet ønsker at fastholde vækststrategien som fundamentet for fremtidens vel-
færd  

• At byrådet ønsker forsigtighed i budgetlægningen og stort fokus på økonomistyring  
 
Budgetforslaget tager derfor højde for, at der er usikkerhed om den økonomiske udvikling i de 
kommende år. Udgifterne til den kommunale drift stiger, men indtægtsgrundlaget vil sandsyn-
ligvis være vigende på grund af en større arbejdsløshed.  
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Forslaget: Udvidelser, anlæg og prioriteringer  
Direktionens budgetforslag med driftsudvidelser og anlægsprojekter gennemgås herunder i 
hovedoverskrifter - fordelt på de politiske udvalg. Direktionens forslag indeholder samtidig en 
genopbygning af kassebeholdningen svarende til den økonomiske politik, og økonomiske til-
pasninger (reduktioner) med udgangspunkt i beredskabskataloget. 
 
Der henvises i øvrigt til budgetmappen, der indeholder det fulde overblik over direktionens 
budgetforslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte elementer. Med disse udvidel-
ser, prioriteringer og investeringsstrategier skabes balance i direktionens budgetforslag for 
2021.  
 
 
Økonomiudvalget 
Budgetforslaget rummer på tværs af udvalg en række elementer, som skal fremme væksten 
de kommende år og sikre byudvikling i hele kommunen. Herudover vedtog Byrådet i april 2020 
en fremrykning af investeringer for i alt 64,3 mio.kr. som led i genstarten af den lokale sam-
fundsøkonomi.  
 
Initiativerne vil i stort omfang blive realiseret i 2020, men dele af planen vil i realiseringen 
strække sig ind i 2021. 
 
I budget 2019 blev det i forbindelse med valget af selvbudgettering muligt at oprette en pulje 
til offensiv bosætnings- og vækststrategi. Pt. har puljen blandt andet medvirket til opstart 
af Brobygning Middelfart. 
 
Direktionen foreslår, at byrådet via puljen prioriterer en række nye vækstinitiativer. Disse på-
virker således ikke det samlede budget for 2021: 
 

• Middelfart Kommune købte i 2019 Middelfart Trafikhavn, som omfatter 53.721 kva-
dratmeter ved Lillebælt - med en strategisk vigtig placering i hjertet af Middelfart. Med 
ejerskabet kan Middelfart Kommune sikre en god sammenhængskraft mellem havne-
fronten med KulturØen, Marinaen, de kommende nye boliger på nabogrunden og trafik-
havnen. Fra den eksisterende pulje afsættes 0,8 mio. kr. til udvikling af en master-
plan for havneområdet. Masterplanen skal sikre sammenhæng til de omgivende 
arealer, og at havneområdets potentiale for at booste bosætning og en bæredygtig 
vækst forløses, samtidig med at innovative løsninger på udfordringerne med stigende 
havvand integreres – i tråd med Middelfart Kommunes ambitioner i Klimalaboratoriet. 
Masterplanen udvikles med involvering af borgere, virksomheder, foreninger og øvrige 
interessenter.  

 
• Interessen for at bygge, bo og investere i Middelfart Kommune er stor. Efterspørgslen 

på lokalplaner til boliger, erhverv og andre formål er meget stor. For at sikre en god, 
smidig sagsbehandling i byggesager og håndteringen af lokalplaner, afsættes der 0,5 
mio. kr. i både 2021 og 2022 til at håndtere lokalplaner. 

 
• Middelfart Kommune har pt. 687.800 m2 erhvervsjord til salg - fordelt i hele kommu-

nen. Samtidig udbyder kommunen storparceller til boligbyggeri. Salg af erhvervsjord og 
storparceller bidrager positivt til kommunens samlede likviditet. Når virksomheder ryk-
ker til kommunen, betyder det arbejdspladser, og dette bidrager til den lokale beskæf-
tigelse. Derfor foreslår direktionen tiltag til at fremme salget af erhvervsjord. Dels 
ved at prioritere 0,5 mio. kr. til en analyse, der skal klarlægge den optimale organise-
ring af salgsindsatsen og tilvejebringe data til en strategisk markedsføring og øvrige 
salgsfremmende tiltag. I overslagsårene prioriteres desuden op til 0,3 mio. kr. på jord-
forsyningsbudgettet til salgsfremmende tiltag og markedsføring. 
 

Således foreslår direktionen, at vækstinitiativer for i alt 2,3 mio. kr. finansieres af den eksiste-
rende pulje. 
 
På Økonomiudvalgets område foreslår direktionen desuden udvidelser for 9,3 mio. kr. i budget 
2021. 
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Erhverv og turisme 
Sports- og kulturevents er med til at højne kendskabet til Middelfart Kommune som et 
attraktivt sted og til at skabe et varieret fritids- og oplevelsestilbud til borgerne. I 2021 for-
venter Middelfart Kommune at danne rammen om flere events. Der afsættes derfor en pulje til 
fremme af aktiviteter og events på 0,7 mio. kr. 
 
Digitalisering og automatisering 
Opgradering af kommunens digitale infrastruktur via ny IT-platform er et væsentligt element i 
direktionens budgetforslag. Der er behov for investeringer for at sikre, at vi som kommune 
udnytter det fulde potentiale i fx automatisering og benytter tidssvarende systemer. Samtidig 
er IT-sikkerhed og beskyttelse af borgernes data central. 
 
En tidssvarende digital infrastruktur er samtidig afgørende for vores arbejde med at lette 
borgernes adgang til den kommunale service, og dermed sikre, at vi via automatisering og 
lettere arbejdsgange binder færrest mulige ressourcer i administration og i stedet frigiver disse 
til den borgernære velfærd. 
 
Endelig er IT i dag en integreret del af de fleste borgernære velfærdsopgaver, der med inve-
steringen understøttes og sikres. 
 
Derfor har direktionen i sit budgetforslag prioriteret 4,9 mio. kr. i 2021 faldende til 1,8 mio. kr. 
i 2022 og 2,6 mio. kr. i 2023 og 2024 til digitalisering og automatisering.   
 
Anlæg på Økonomiudvalgets område 
Engagerede borgere og foreninger bidrager til den positive udvikling overalt i kommunen. I 
2021 afsættes der i alt 1,7 mio. kr. til en række puljer, der blandt andet skal støtte op om det-
te engagement. Således fastholdes Småprojektspuljen med 0,3 mio. kr., og kommunen støt-
ter Landdistriktspuljen med 0,8 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til sam-
lingssteder, og det oprettes en ny pulje på 0,3 mio. kr. til initiativer i indsatsen Bæredygtige 
Lokalsamfund. 
 
 
Skoleudvalget 
Direktionens budgetforslag tager på skoleområdet udgangspunkt i Byrådets vision ”Fra Middel-
fartbarn til Verdensborger”. Målet i denne er, at vi i Middelfart Kommune danner og uddanner 
vores børn og unge til livsduelige verdensborgere, der kan klare sig i en stadigt mere globali-
seret verden. 
 
På skoleområdet afsættes 2 mio. kr. årligt, som giver folkeskolerne mulighed for at igangsætte 
initiativer, der tydeliggør visionens pejlemærker i skolernes profiler og pædagogiske 
praksis. 
 

Børn- og unges teknologiforståelse og digitale dannelse er et vigtigt element i at blive livsdue-
lige verdensborgere. For at styrke og kvalificere skoler og dagtilbuds pædagogiske it-
kompetencer i forhold til at understøtte børn og unges digitale dannelse og teknologi-
forståelse afsættes i alt 0,6 mio. kr. til en pædagogisk IT-medarbejder – fordelt med 0,3 mio. 
kr. under Skoleudvalget og 0,3 mio. kr. på Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det af-
satte beløb skal ligeledes sikre, at borgerne oplever en god og sammenhængende kommunika-
tion via den digitale samarbejdsplatform AULA, der i løbet af 2020 udbredes fra folkesko-
lerne til også at rumme dagtilbudsområdet. 
 
Herudover tilføres der 0,7 mio. kr. til folkeskoleområdet for at sikre budget til den faktiske 
klassedannelse og fastholde serviceniveauet på folkeskoleområdet.  
 
Anlæg på Skoleudvalgets område 
Den ambitiøse renoveringsplan på skoleområdet fortsætter. Gode fysiske rammer bidrager 
til vores børns indlæring og trivsel, ligesom nye læringsmetoder stiller krav til indretnin-
gen. I 2021 afsat i alt 15,8 mio. kr. til formålet. Stigende til 17,8 mio. kr. i 2022, 30,1 mio. kr. 
i 2023 og 29 mio. kr. i 2024. I perioden er der fokus på Vestre Skole, Lillebæltskolen, Østre 
Skole og Fjelsted-Harndrup Skole. 
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Børn, Kultur og Fritidsudvalget 
Visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” sætter også retningen under Børn, Kultur og 
Fritidsudvalget. Et af pejlemærkerne i visionen er bevægelse – både med krop og hoved.  
 
På dagtilbudsområdet afsættes 2 mio. kr. til initiativer, der kan udvide det pædagogiske læ-
ringsmiljø i dagtilbuddene og understøtte, at børn ”leger og lærer med kroppen forrest”. Mid-
lerne er tiltænkt initiativer med fokus på især bevægelse og udepædagogik, men også på at 
give børnene et varieret udbud af såvel analoge som digitale (lege)redskaber. Alt sammen til-
tag, der gerne skal styrke blandt andet børnenes sproglige kompetencer, kropslighed, nysger-
righed på verden og deltagelse i ligeværdige og betydningsfulde fællesskaber, hvor der er 
plads til alle – også børn i udsatte positioner. 
 
I visionen er der et tværgående bånd, som skal øge børn og unges chancelighed i livet. I for-
hold til udsatte unge på vej over i et selvstændigt voksenliv er der behov for efterværns-
indsatser for at komme godt videre i livet. Efterværnsindsatserne skal udvikle de unges men-
tale sundhed, så de unge trives, har mod på livet, mod på uddannelse og eller et job. Der af-
sættes 1 mio. kr. til at bygge videre på de mange positive erfaringer fra flere SATS-
puljeprojekter – med fokus på mental sundhed for unge i alderen 18 til 23 år i udsatte positio-
ner.  
 
Siden 2019 har Middelfart Kommune i samarbejde med DGI haft en Forenings- og Fritids-
konsulent i en tidsbegrænset stilling, der ophører med udgangen af 2021. Med en fritidskon-
sulent kan Middelfart Kommune understøtte foreningslivet med deres specifikke problemstillin-
ger. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. fra 2022 til at kunne fastholde denne service over for-
eningerne. 
 
Middelfart Kommune har siden 2019 haft en fireårig bevilling til tilskud til etablering af 
kunstgræsbaner. Det har vist sig hensigtsmæssigt at ændre profilen for bevillingen og samle 
den i årene 2021 og 2023. Der afsættes 2,6 mio. kr. i begge årene.  
 
Byrådet har tidligere besluttet at arbejde for at skabe et spillested i Middelfart by. Det nye 
spillested skal danne ramme om et bredt udvalg af arrangementer – herunder koncerter og 
musicals med udgangspunkt i folkeskoler, musikskolen og ungdomsskolen. Der afsættes 0,8 
mio. kr. i 2021 som sidste del af en bevilling på i alt 4 mio. kr.  
 
Anlæg på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område 
Middelfart Kommune arbejder for, at der er gode og indbydende faciliteter til rådighed for bor-
gerne, både når det gælder kommunens og foreningerne egne fritidsfaciliteter. Det betyder, at 
der løbende renoveres og bygges nyt i forhold til, hvad økonomien tillader og de politiske prio-
riteringer. For at understøtte arbejdet med at skabe gode fritidsfaciliteter afsættes der en 
pulje på 2 mio. kr. i både 2021 og 2022, som foreningerne kan søge til etablering eller opgra-
dering af deres egne faciliteter, såsom klubhuse/foreningshuse, og træningsanlæg. 
 
Middelfart Kommunes ambitiøse arbejde med klimatiltag omfatter hele den kommunale organi-
sation. I 2021 og 2022 afsættes 1,5 mio. kr. årligt til en lånepulje for energibesparende foran-
staltninger. Målgruppen er selvejende haller, foreningsklubhuse, spejderhytter m.v. Puljen 
yder op til 10-årige lån til rådgivning om og udførelse af energibesparelser. Puljen skal medvir-
ke til, at selvejende haller og foreningslokaler bliver en del af kommunens samlede 
klimaindsats. Puljen er en del af de investeringer, som er fremrykket for at imødegå COVID-
19-krisens virkninger. 
 
Frem mod 2030 vil der ifølge befolkningsprognosen ske en stigning i antal børn på 221. Det er 
derfor nødvendigt at udvide kapaciteten i daginstitutionerne. I forlængelse af dette bygges en 
ny daginstitution med cirka 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser i Hyllehøj. Der 
afsættes 7,6 mio. kr. i 2021, 14,7 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til byggeriet. Samtidig 
er der afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 til at forlænge lejeperioden på de 
opsatte pavilloner ved Børnehuset Chili og dermed sikre kapacitet nok til den nye institu-
tion ved Hyllehøj står færdig.  
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Herudover afsættes 0,7 mio. kr. til etablering af køkken i Bulderby, og i Nysgerrium kon-
verteres 12 børnehavepladser til vuggestuepladser som en del af masterplanen for kapa-
citet på dagtilbuddene. Der etableres blandt andet krybberum og yderligere puslepladser for 
0,8 mio. kr.  
  
  
Social- og Sundhedsudvalget 
Mental sundhed er et vigtigt sundhedspolitisk emne, og dårlig mental sundhed kan have alvor-
lige konsekvenser for unge og deres omgivelser. Sundhedsprofilen fra Region Syddanmark 
viser, at der er sket en stigning i andelen af unge på 16-24 år med dårligt mentalt helbred. 
Ligeledes er dårlig mental sundhed blandt ældre et potentielt stort og ofte overset problem. 
Derfor afsættes 0,6 mio. kr. årligt til en indsats for den mentale sundhed med fokus på 
unge i alderen 16-24 år samt ensomme ældre.  
 
På sundhedsområdet sker der en hastigt stigende specialisering i sundhedsvæsnet, der betyder 
kortere indlæggelsestider. Det stiller krav til den kommunale sundhedsindsats. Derfor afsættes 
der 2,2 mio. kr. til at understøtte det nære sundhedsarbejde og indkøb af hjælpemid-
ler. 
 
For at opfylde Middelfart Kommunes vision om Fremtidens Velfærd – herunder et særligt fokus 
på en værdig ældrepleje og visionen: Længst muligt aktiv i eget liv tilføres til seniorområdet 
0,8 mio. kr. til blandt andet sikring af rekruttering af personale samt ansættelse af en di-
ætist. 
  
Til at imødegå udgiftspresset på det specialerede voksensocialområde er der indarbej-
det 4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i perioden 2022-2024. Løftet skal ses i sammenhæng med 
den igangværende indsatsplan og forventninger til de handlemuligheder, som analysen af om-
rådet forventes at give.  
 
Sundhedsteknologi bliver i stigende omfang en integreret del af pleje, rehabilitering og træ-
ning. Vores målsætning er, at gøre det muligt for borgerne i fremtiden at blive mere 
uafhængige af systemet. Derfor er der behov for at løfte og investere i hele det sundheds-
teknologiske område med 1 mio. kr. om året i årene 2021-2024. 
 
Afskrivning af underskud på 32,6 mio. kr.  
Social og velfærd har gennem en længere årrække på myndighedsområdet oparbejdet et un-
derskud, der med udgangen af 2019 udgør 32,6 mio. kr. Direktionen anbefaler, at under-
skuddet afskrives. Afskrivningen påvirker ikke likviditeten.  
 
Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område 
Direktionen har prioriteret anlægsmidler, så der samlet set er 70 mio. kr. til etableringen af et 
kommunalt sundhedscenter. Visionen for etableringen af et sundhedscenter er at sikre bor-
gernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet og fungere som hovedindgang til 
det nære sundhedsvæsen for både borgere og sundhedsaktører i Middelfart Kommune.  
 
Den demografiske udvikling viser, at der i fremtiden vil blive flere ældre. Derfor gennemføres 
udviklingsprojektet ”Fremtidens plejehjem og ældreboliger” med det formål at nytænke 
fremtidens ældreboliger, så de imødekommer de ønsker, krav og behov, der stilles i fremtiden. 
Intentionen er at etablere en prototype på fremtidens plejehjemsbolig ud fra visionen længst 
mulig aktiv i eget liv. Der afsættes 0,3 mio. kr. til projektet. 
 
På socialområdet afsættes 1,4 mio. kr. til etablering af seks nye boliger til socialt udsatte 
(skæve boliger). Middelfart Kommune har mangel på boliger, der kan benyttes og betales af 
socialt udsatte borgere. Det er fx borgere med misbrugsproblemer, psykiske problemer eller 
kombinationer heraf. Boligerne understøtter den rehabiliterende tilgang i Socialpsykiatrien.  
 
Derudover gennemføres en række projekter på seniorområdet. På Kongshøj Plejehjem 
etableres to bo-enheder med køkken/alrum og fællesrum, ligesom centerdelen fornyes med 
cafeområde og aktivitetslokale. Ved Brenderup Dagcenter udvides og færdiggøres p-pladsen.  
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På Rudbækshøj opgraderes centerdelen med maling, nye møbler og infotavle, så der skabes et 
cafémiljø med en hjemlig atmosfære. I Ejby forbedres omklædningsfaciliteterne for med-
arbejderne på Egebo Plejehjem og i hjemmeplejen.  
 
For at støtte op om den grønne dagsorden indkøbes 20 nye elcykler og 30 almindelige cykler, 
så medarbejderne i hjemmeplejen og bostøtten kan komme rundt på en sikker og bæ-
redygtig måde. Derudover indkøbes regntøj. Der afsættes 0,7 mio. kr. Derudover afsættes 
0,1 mio. kr. til 20 nye fysiske arbejdspladser i hjemmeplejen. 
 
Til plejehjem og hjemmeplejen bevilges 0,5 mio. kr. til 40 luftrensere, som skal forbedre ar-
bejdsmiljøet for medarbejderne, hvor det ikke er muligt at lufte ud og skabe et røgfrit ar-
bejdsmiljø.  
 
 
Teknisk Udvalg 
Byrådet har de senere år haft fokus på forskønnelse i lokalsamfundene og biodiversitet, gen-
nem blandt andet Handlingsplan for biodiversitet. Der afsættes årligt 1 mio. kr. til disse områ-
der i perioden 2021-2024. 
 
Anlæg på Teknisk Udvalgs område 
Som et led i Middelfart Kommunes strategi om at være en grøn vækstkommune, igangsættes 
flere initiativer for at optimere de kommunale bygningers energiforbrug. Der investeres 2,5 
mio. kr. i et nyt Centralt Tilstandskontrol og Styrings-system (CTS), der overvåger energi-
processer, herunder belysning. Systemet er nødvendigt for at realisere energibesparelser. 
Samtidig afsættes en anlægspulje til konkrete energibesparelsesprojekter, som har en tilbage-
betalingstid på maksimalt 10 år. Hertil afsættes 2,6 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022.  
 
For at være klar til investeringer i el-biler til hjemmeplejen etableres 24 ladestandere for-
delt på Egebo i Ejby og Fænøsund i Middelfart. Til forslaget afsættes 0,8 mio. kr. i 2021. 
Der vil i de kommende års budgetlægning blive fremsat forslag om etablering af yderligere 
ladestandere. 
 
I 2016 blev der sat gang i signaturprojektet Middelfart Marina, der skal skabe bedre aktivi-
tetsmuligheder i og omkring marinaen. I 2020 udarbejdes en detaljeret udviklingsplan for 
de rekreative områder ved marinaen. Planen forventes godkendt i byrådet i slutningen af 
2020. I forbindelse med COVID-19 er der fremrykket investeringer, så der i 2021 afsættes 3 
mio. kr. til gennemførelse af masterplanen. 
 
Der afsættes midler til en gennemgående renovering af molens molens bærende konstruktio-
ner samt el- og vandinstallationer i Kongebrohavnen. Arbejdet forventes klar til sejlsæsonen 
2021. Til renoveringen afsættes 3,6 mio. kr.  
 
For at forskønne de mindre landsbymiljøer afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i perioden 
2021-2024 til forskønnelser i form af istandsættelser, renoveringer eller nedrivninger i 
landsbyer og det åbne land. Samtidig afsættes 4 mio. kr. i 2021 til udvendig vedligehold af 
kommunale ejendomme. Det foreslås ydermere, at der afsættes 5 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 
2023 og 5 mio. kr. i 2024 til formålet. 
 
Yderligere afsættes 4 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 3 mio. kr. i 2023 og 2024 som supple-
ment til de eksisterende midler til vedligehold af de kommunale bygninger, da der er 
efterslæb på generel vedligehold af bygningsmassen. Samtidig iværksættes en ESCO-analyse 
(Energy Service Companies) af de kommunale bygninger med henblik på at finde yderligere 
energibesparende investeringer. 
 
Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 udpeger fire sorte pletter i form af uheldsbelastede kryds, 
som bør afhjælpes. De første to sorte pletter bliver ombygget og trafiksaneret i 2020. I 2021 
afsættes 1,8 mio. kr. til etablering af venstresvingsbaner i krydset Vandværks-
vej/Hovedvejen/Brovejen. Derudover afsættes 3,5 mio. kr. i 2023 til etablering af signalanlæg 
i krydset Assensvej/Vandværksvej.  
 
I forlængelse af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 afsættes en pulje på 0,6 mio. kr. årligt i 
perioden 2021 til 2024 med det formål at øge trafiksikkerheden i hele kommunen. Samti-
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dig giver puljen mulighed for at imødekomme borgerønsker om øget trafiksikkerhed og der-
med tryghed i lokalområderne.  
 
Miljø- og Energiudvalget 
Som en del af arbejdet omkring DK2020 udarbejder Middelfart Kommune pt. en strategisk kli-
ma- og energiplan. For at nå de politiske mål på området er det nødvendigt at styrke indsatsen 
med konkrete tiltag som borgerprocesser, udarbejdelse af materialer og indkøb af ma-
teriel. Til dette afsættes 0,3 mio. kr. årligt på Miljø- og Energiudvalgets område, ligesom der 
afsættes 0,6 mio. kr. til personale til at igangsætte og understøtte projekter og processer un-
der Økonomiudvalgets område.   
 
Anlæg på Miljø- og Energiudvalgets område 
De seneste år er der arbejdet målrettet på at øge adgangen til naturen for cyklister og vandre-
re gennem blandt andet Stiplanen fra 2015. I 2021 forventes Banestien mellem Asperup og 
Brenderup at kunne færdiggøres. Der afsættes 3,3 mio. kr. til rekreative stier på udvalgets 
område i 2021. I årene 2022-2024 afsættes 1,5 mio. kr. årligt. 
 
Middelfart Kommune er sammen med en række partnere Lead Partner i EU naturprojektet Bet-
ter BirdLIFE med fokus på kystfugle. Kommunens delprojekter omfatter blandt andet nye 
stenrev, udlæg af ny natur og rydninger samt grejbank og formidling til skoler og 
offentligheden. Projektet indgår i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt. 
 
I forlængelse af Biodiversitetsstrategien er der i forrige budget nedsat en pulje til indsatser, 
der gavner biodiversiteten. Strategien har fokus på inddragelse af borgere og virksomheder 
og understøtter borgerdrevne initiativer, der gavner biodiversiteten. Der afsættes 0,3 mio. kr. 
til puljen årligt i årene 2021-2024. 
 
 
Indarbejdede prioriteringsforslag 
Direktionen har i budgetforslaget indarbejdet prioriteringsforslag for i alt 5,8 mio. kr. 
2,4 mio. kr. ligger på Økonomiudvalgets område, hvor færre ansatte i administrationen udgør 
det største bidrag med i alt 1,8 mio. kr. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet bidrager 
med 0,1 mio. kr. via færre lægeerklæringer, og Skoleområdet med 0,4 mio. kr. ved at tilpasse 
tosprogsfunktionen til den faldende tilgang af tosprogede børn. 
 
Børn- Kultur- og Fritidsudvalgets område leverer 0,3 mio. kr. primært ved tilpasning af puljen 
til lokaletilskud, mens der på Social- og Sundhedsudvalgets område er prioriteringer for 1,7 
mio. kr. Her er tilpasning af plejehjemskapaciteten, hvor der pt. er 17 tomme plejehjemboliger 
og ingen venteliste, den største post med i alt 1,1 mio. kr.  
 
På Teknisk Udvalgs område er der forslag om at reducere puljen til udskiftning af slidlag med 
0,7 mio. kr., mens Miljø- og Energiudvalget bidrager med 0,1 mio. kr. ved at reducere i res-
sourcerne til vandløbsdrift. Nærmere beskrivelser af samtlige prioriteringsforslag findes i bilag i 
budgetmappen på hjemmesiden under budget 2021-2024. 
 
 
Finansieringen i direktionens budgetforslag  
Skatteindtægter og tilskud  
Middelfart Kommunens finansieringskilder består i hovedtræk af indtægter fra indkomstskat, 
kommunale ejendomsskatter, selskabsskat samt af udligning og tilskud. I finansieringsgrund-
laget indgår også renteudgifter og -indtægter fra kommunens lån og investeringer.  
 
Direktionens budgetforslag tager for budget 2021 udgangspunkt i det statsgaranterede skøn 
for skat og udligning. 
  
I budgettet for 2021-2024 er skatteindtægterne budgetteret med baggrund i en kommunal 
udskrivningsprocent på 25,8 %, hvilket er uændret i forhold til 2020. Også grundskyldspromil-
len fastholdes uændret på 21,29 ‰. 
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Der er i forbindelse med direktionens budgetforslag udarbejdet et finansieringsnotat, som me-
re indgående beskriver de enkelte budgetposter, herunder valget mellem selvbudgettering og 
statsgaranti. Notatet indgår i budgetmappen.  
 
 
De tekniske tilretninger  
Udgangspunktet for de tekniske tilretninger er sidste års budget, hvor 2021 var overslagsår. 
De tekniske tilretninger er de ændringer i lovgivning og udviklingen i befolkningen, som er sket 
siden og har betydning for hvor mange penge, der skal sættes af i budgettet. 
 

Beløb i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Økonomiudvalget 12.451 12.922 12.216 12.365 

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 43.472 50.478 55.041 65.397 

Skoleudvalget -3.094 -3.136 -2.583 -4.621 

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget -1.190 -483 -527 566 

Social- og Sundhedsudvalget -5.010 -4.344 -3.306 6.580 

Teknisk udvalg 1.619 2.419 1.156 1.071 

Miljø- og Energiudvalget 569 569 388 490 

Renter 2.969 2.850 2.731 2.612 

I alt inkl. renter 51.786 61.275 65.116 84.460 

Tabellen viser de tekniske tilretninger fordelt på de enkelte udvalg. 
 
 
Balancen i basisbudgettet inkl. finansieringen 
Overordnet set ser balancen i 2021 og overslagsår 2022-2024 således ud: 
 

( 1.000 kr. og 2021-pris) 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

(- ="overskud" / +="underskud") 
 
Balance i basisbudget 
 

-61.289 
 

-32.399 
 

-23.885 
 

-7.425 
 

 
 
Som det ses var der i basisbudgettet i 2021 et overskud på 61,3 mio. kr. inden direktionen 
indarbejder forslag til udvidelserne og prioriteringerne i deres budgetforslag i balance. 
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Balancen i direktionens budgetforslag på det skattefinansierede område  
Den samlede balance i budgettet på det skattefinansierede område ser således ud: 
 

( 1.000 kr. og 2021-pris) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

(- ="overskud" / +="underskud")         

Balance i basisbudget -61.289 -32.399 -23.885 -7.425 

Ændring i anlæg 11.281 -605 433 4.907 

Ændring i renter og afdrag 0 0 0 0 

Styrkelse af likviditeten 25.000 0 0 0 

Udvidelser i alt 25.584 20.207 17.969 17.969 

Prioriteringer i alt -5.709 -5.709 -5.709 -5.709 

Balance i budgetforslaget -5.133 -18.506 -11.192 9.742 

 
 
Efter indarbejdelsen af direktionens forslag til udvidelser og prioriteringer er der således balan-
ce på budgettet for 2021. Der er indarbejdet udvidelser for 25,6 mio. kr. og prioriteringer for 
5,7 mio. kr. i budgettet for 2021. 
 
 
Jordforsyning og støttet byggeri 
Flere udstykninger, både fra tidligere år og nye er blevet solgt i år. Jordsalget har været 
usædvanligt højt i 2020. 
 
For at undgå overbudgettering, bliver indtægten ikke budgetlagt. I stedet vil der laves en vur-
dering på forventet salg. Bevilling til salgsindtægter søges til budgetopfølgningerne. Der er 
forventes 26,8 mio. kr. i salgsindtægt i perioden 2021-2024.  
 
Vurdering på forventet salg fremgår af nedenstående tabel: 
 

 
 
Der er afsat en pulje til køb og salg af jord på 20,3 mio. kr. i perioden, fordelt med 5,3 mio. kr. 
i 2021 og 5 mio. kr. i hvert af årene efter. Heraf er 0,250 mio. kr. afsat til markedsføring af 
erhvervsgrunde i 2021 og overslagsårene. 
 
For en uddybning af budgettet på jordforsyningsområdet henvises til budgetmappen.  
 
 

Jordforsyning

Beløbet i  1000 kr. Antal Indtægter Antal Indtægter Antal Indtægter Antal Indtægter

Boligområder -              -              -              -              -              -              -              -              

Akelejehaven 1                  -1.000        -              -              -              -              -              -              

Kirkbyvænget 1                  -400            1                  -400            1                  -400            1                  -400            

Perikonhaven 2                  -2.000        2                  -2.000        2                  -2.000        2                  -2.000        

Sejerøvej 1                  -500            2                  -800            2                  -1.200        2                  -1.200        

Stiklingen 1                  -500            -              -              -              -              -              -              

Søndermarken 1                  -300            1                  -300            1                  -300            1                  -300            

Tåruplundvej 1                  -250            1                  -250            -              -              -              -              

Erhversområder

Fynsvej 1,3 ha -2.000        1,3 ha -2.000        1,3 ha -2.000        1,3 ha -2.000        

Sydmarksvej - Nørre Aaby 2,0 ha -2.250        -              -              -              -              -              -              

I alt -9.200        -5.750        -5.900        -5.900        

2021 2022 2023 2024
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Støttet boligbyggeri 
Der er afsat 24,6 mio. kr. til tilskud til alment boligbyggeri i perioden 2021-2024. Dette dæk-
ker over tilskud til ca. 120 nye boliger.  
 
Det selvfinansierede område – renovation  
På det selvfinansierede område er der mange nye tiltag undervejs. Disse tiltag er bl.a. ny gen-
brugspladsstruktur, ny affaldsordning, omlastestation, udbud af dagrenovation og nedgravede 
molukker i den indre by i Middelfart. En stor del af dette lånefinansieres. Miljø- og Energiud-
valget har på sit møde i august drøftet, hvorledes dette påvirker taksterne for forbrugerne. På 
baggrund af disse drøftelser beregnes taksterne for 2021 og vil indgå i 1. behandlingsbudget-
tet i Økonomiudvalget.   
 
 
 



Bilag 1 - Skattefinansieret drift

( 1.000 kr. og 2021-pris)
Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

(- ="overskud" / +="underskud")

Balance i basisbudget -61.289 -32.399 -23.885 -7.425

Ændring i anlæg 11.281 -605 433 4.907

Ændring i renter og afdrag 0 0 0 0

Styrkelse af likviditeten 25.000 0 0 0

Udvidelser i alt 25.584 20.207 17.969 17.969

Prioriteringer i alt -5.709 -5.709 -5.709 -5.709

Balance i budgetforslaget -5.133 -18.506 -11.192 9.742

Økonomiudvalget

Udvidelser 9.345 5.468 3.230 3.230

Opgradering og nye IT-systemer i IT-    afdelingen (Covid-19) 4.900 1.825 2.587 2.587
KMD ledelsesinformation, Ydelsesrefusion 105 43 43 43

Klimaplan DK2020 I 600 600 600 600
Konsolidering af hygiejneorganisation og udvidelse af rengøringsniveauet 
i kommunens institutioner (Covid-19) 3.000 3.000 0 0

Pulje til fremme af attraktivitet og oplevelser 740 0 0 0

Prioriteringer -2.316 -2.316 -2.316 -2.316

Færre ansatte i Administrationen -1.816 -1.816 -1.816 -1.816

Bortfald af tilskud til Foreningen Legoland Billund     Ressort -500 -500 -500 -500

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvidelser 0 0 0 0

Prioriteringer -103 -103 -103 -103

Reduktion i antal lægeerklæringer -103 -103 -103 -103

Skoleudvalget

Udvidelser 3.039 3.039 3.039 3.039

Tilpasning af budget til faktisk klassedannelse 739 739 739 739

Styrke skoler og dagtilbuds pædagogiske IT-indsatser og fortsat 
implementering af samarbejdsplatformen AULA 300 300 300 300

Styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker 2.000 2.000 2.000 2.000

Prioriteringer -402 -402 -402 -402

Tilpasning af tosprogsfunktionen til faldende elevtal -402 -402 -402 -402

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget

Udvidelser 3.300 3.800 3.800 3.800

Bedre vilkår for foreningslivet 0 500 500 500



Bilag 1 - Skattefinansieret drift

( 1.000 kr. og 2021-pris)
Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Styrket mental sundhed for udsatte unge mellem 18-23 år - ved 
omlægning af efterværnsindsatsen 1.000 1.000 1.000 1.000
Leg, bevægelse og udeliv - børn udvikler sig med kroppen forrest 2.000 2.000 2.000 2.000
Styrke skoler og dagtilbuds pædagogiske IT-indsatser og fortsatte 
implementering af samarbejdsplatformen AULA 300 300 300 300

Prioriteringer -342 -342 -342 -342

Tilpasning af pulje til lokaletilskud -300 -300 -300 -300

Besparelse på bogindkøb - Middelfart Bibliotek -42 -42 -42 -42

Social- og Sundhedsudvalget

Udvidelser 8.600 6.600 6.600 6.600
Mental Sundhed - med særligt fokus på unge i alderen 16-24 år samt 
ensomme ældre 600 600 600 600

Sundhed og ældreområdet (nære sundhedsområde og hjælpemidler) 2.200 2.200 2.200 2.200

Sundhed og ældreområdet (Ældre) 800 800 800 800
Tilgang af sager og udgifter fra Børn- og Ungeområdet til Social og 
Velfærd 4.000 2.000 2.000 2.000
Det sundhedsteknologiske område 1.000 1.000 1.000 1.000

Prioriteringer -1.746 -1.746 -1.746 -1.746
Reduktion af personalet i sygepleje ved en omlægning af 
planlæggerfunktionen -225 -225 -225 -225
Reduktion i midler tilført til den nye kommunale opgave 
hjerterehabilitering, samt ny indsats rettet mod borgere med -200 -200 -200 -200

Tilpasning af plejehjemskapacitet -1.145 -1.145 -1.145 -1.145

Effektivisering af rengøring på tværs af center døgn -176 -176 -176 -176

Teknisk udvalg

Udvidelser 1.000 1.000 1.000 1.000

Byforskønnelse - biodiversitet - lokalsamfund 1.000 1.000 1.000 1.000

Prioriteringer -717 -717 -717 -717

Reduktion af budget til udskiftning af slidlag på vejene -717 -717 -717 -717

Miljø- og Energiudvalget

Udvidelser 300 300 300 300

Klimaplan DK2020 II 300 300 300 300

Prioriteringer -83 -83 -83 -83

Reduktion af ressourcer til vandløbsdrift -83 -83 -83 -83



Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr. 
Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Økonomiudvalget 6.100 3.200 0 0

Administration 4.350 2.700 0 0

Opgradering og nye IT-systemer i IT-afdelingen 4.350 2.700 0 0

Erhverv og Turisme 1.750 500 0 0

Småprojektpulje 250 0 0 0

Udviklingsarbejde Bæredygtige lokalsamfund 250 0 0 0

Kommunal støtte til Landdistriktspuljen 750 0 0 0

Indsats samlingssteder 500 500 0 0

Skoleudvalget 15.819 17.882 30.102 29.071

Undervisning 15.819 17.882 30.102 29.071

Renovering af Vestre Skole 7.918 3.146 0 0

Renovering af Lillebæltsskolen 6.815 10.902 10.755 13.000

Renovering af Østre Skole 986 3.393 12.455 6.188

Renovering af Fjelsted-Harndrup Skole 100 441 6.892 9.883

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 16.637 21.604 5.632 0

Kultur og Fritid 7.038 3.500 2.582 0

Tilskud til etablering af kunstgræsbaner (videreførelse) 2.582 0 2.582 0

Spillested i Middelfart 811 0 0 0

Pulje til rådgivning om energibesparende 
foranstaltninger i selvejende haller

1.500 1.500 0 0

Bedre toiletfaciliteter ved Søbadet 145 0 0 0

Anlægstilskudspulje 2.000 2.000 0 0

Børn, Familie og Sundhed 0 0 0 0

Dagtilbud 9.599 18.104 3.050 0

Renovering af Solsikken 0 3.042 0 0

Etablering af en ny daginstitution i Hyllehøj 7.640 14.710 3.050 0

Etablering af et produktions køkken i Bulderby 725 0 0 0

Ombygning af Nysgerrium 835 0 0 0

Chilli - forlængelse af lejeperioden af pavillion 399 352 0 0

Social- og Sundhedsudvalget 9.679 15.800 10.410 20.000

Sundhed 3.000 15.000 10.000 20.000

Opførelse af Sundhedscenter i Middelfart Kommune 3.000 15.000 10.000 20.000



Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr. 
Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Senior og Velfærd 3.860 0 0 0

Omdannelse af Kongshøj Plejehjem 1.558 0 0 0

Opgradering af Centerdelen på Kongshøj Plejehjem til 
gavn for frivillige og brugere af huset samt beboere og 
medarbejdere på Kongshøj

300 0 0 0

P-plads ved Brenderup dagcenter 100 0 0 0

Opgradering af Centerdelen på Rudbækshøj Plejehjem 
til gavn for beboere, personale samt ældre og frivillige i 
nærmiljøet

267 0 0 0

Egebo Plejehjem - forbedring af 
omklædningsfaciliteterne for medarbejderne på 
plejehjemmet og hjemmeplejen i Ejby

50 0 0 0

Den grønne vækstkommune og det gode arbejdsmiljø i 
hjemmeplejen og bostøtten

665 0 0 0

Arbejdspladser 140 0 0 0

Luftrensere - en indsats for et sundt og godt 
arbejdsmiljø for medarbejdere, som arbejder i 
borgernes hjem

480 0 0 0

Fremtidens plejehjem og ældreboliger 300 0 0 0

Social og Velfærd 2.819 800 410 0

Etablering af 6 boliger til særligt udsatte (Skæve 
boliger)

1.369 0 0 0

Istandsættelse af 2. sal og samtalerum -      Firkløveren 750 800 0 0

Forbedring af arbejdsforhold i bostøtten og i værestedet 
Stjernevænget, Ejby

290 0 0 0

Istandsættelse af 1. salen i Ungeafdelingen - 
Rusmiddelcenteret

0 0 410 0

Reparation af vej og til etablering af P-pladser ved 
Multihuset og Rusmiddelcentret

410 0 0 0

Teknisk udvalg 35.100 19.358 28.007 29.558

Vej- og Trafik 8.416 3.902 11.951 9.902

Pulje til handicapforanstaltninger 351 351 351 351

Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen) 3.845 2.056 2.056 3.056

Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med 
ESCO-projektet

344 344 344 344

Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 568 568 568 568

KlimaHavn 583 583 583 583

Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds 1.775 0 3.549 0

Stitunnel ifm. Udstykning af boligområdet ved 
Skrillingegården

0 0 4.500 0

Omfartsvej i Strib, Brændeskovvej til Røjlevej 0 0 0 5.000

Etablering af ladestandere til el-biler på Egebo og 
Fænøsund plejecentre

800 0 0 0

Indkøb af materiel til biodiversitetsformål til 
Entreprenørafdelingen

150 0 0 0



Bilag 2 - Skattefinansieret anlæg

Beløbsangivelse i 1.000 kr. 
Budget

2021

Budget

2022

Budget

2023

Budget

2024

Rekreative områder 7.570 1.042 3.042 4.142

Udviklingsplan for Middelfart Marina 3.070 1.042 3.042 3.042

Udskiftning af pæle i Middelfart Marina 0 0 0 1.100

Renovering af ydermole på Kongebrohavn 3.600 0 0 0

Udskiftning af bro ved Teglgårdsparken 900 0 0 0

Bygningsvedligehold 19.114 14.414 13.014 15.514

Forskønnelse af landsbymiljøer 1.014 1.014 1.014 1.014

Bygningstilpasning jf. analyse - kloge kvm 4.000 4.000 3.000 3.000

Udvendig vedligeholdelse 4.000 5.000 4.000 5.000

Nyt CTS-system til alle kommunale bygninger 2.500 0 0 0

Konkrete energibesparelsesprojekter og en foranalyse 
inden for ventilations- og belysningsprojekter

2.600 900 0 0

ESCO-analyse af kommunale bygninger og ESCO 
investeringer

5.000 3.500 5.000 6.500

Miljø- og Energiudvalget 7.946 1.551 6.282 6.278

Natur og Miljø 7.946 1.551 6.282 6.278

Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, 
Naturpark Lillebælt

0 213 166 162

Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter 842 842 842 842

Udbygning af rekreative stier (stiplanen) 3.340 1.510 1.510 1.510

EU Life-projekt i Natura 2000 3.000 -1.778 3.000 3.000

Pulje til indsats til gavn for biodiversitet 304 304 304 304

Sløjfning af brandhaner 460 460 460 460

I alt - skattefinansieret anlæg 91.281 79.395 80.433 84.907


