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Nye vilkår: Direktionens forslag til budget 2023-2026 

Direktionen har udarbejdet forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. Dette er en 
sammenfatning af forslaget, som indeholder: 

 Nye vilkår for kommunal drift 
 Budgetforslagets hovedgreb 

 Forslaget: Besparelser, anlæg og udvidelser 
 Finansieringen i direktionens budgetforslag 
 De tekniske tilretninger 
 Balancen i basisbudgettet inkl. finansieringen 
 Balancen i direktions budgetforslag på det skattefinansierede område 
 Jordforsyning og støttet byggeri 

Bag denne sammenfatning af direktionens budgetforslag ligger et detaljeret materiale, som 
uddyber de enkelte elementer. Det samlede budgetmateriale er tilgængeligt på 
www.middelfart.dk under økonomi. 

Ifølge tidsplanen i budgetstrategien for 2023-2026 sendes direktionens budgetforslag i høring 
– med frist 2. september 2022 kl. 10.  

Høringssvar sendes til budgetsvar@middelfart.dk. 

Nye vilkår for kommunerne i Danmark 

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen sætter rammen og vilkårene for kommunernes 
økonomi.  

Økonomiaftalen for 2023 betyder et markant skifte for den kommunale økonomi. 

Aftalen er præget af, at verdenssamfundet på kort tid er gået fra en sundhedskrise til en 
alvorlig, sikkerhedspolitisk krise med invasionen af Ukraine, der har ændret de økonomiske 
vilkår. Corona og krigen har haft følgende afledte konsekvenser: 

 Det nationale kompromis på forsvarsområdet med udvidelse af forsvarsbudgettet med 
18 mia. kr.  

 Behov for at frigøre kapacitet i byggesektoren på grund af overophedning af markedet 
og som konsekvens deraf et lavere anlægsniveau i kommunerne  

 Prioriteringen af ressourcer til den grønne omstilling, som følge af de stigende gaspriser 

Samlet set betyder det, at der i år har været stærkt begrænsede midler fra Christiansborg til 
den kommunale opgaveløsning. Den historisk stramme økonomiaftale for 2023, som 
regeringen har indgået med KL, har ændret vilkårene for at udarbejde et budget i balance.  

Hertil kommer, at kommunerne står med stigende udfordringer med at finansiere udgifterne til 
de specialiserede områder (både for børn og voksne) - dette er der ikke givet penge til i 
Økonomiaftalen. At rekrutteringsudfordringer på særligt velfærdsområderne udfordrer 
kernevelfærden. Og at inflationen samtidig har bevæget sig til det højeste niveau i 35 år. 
Samtidig er der sket en kraftig nedjustering af statens tilskud til beskæftigelsesområdet. 

Ovenstående forudsætninger kommer til at påvirke budgetlægningen for kommunerne – 
således også Middelfart Kommune, hvor udgangspunktet for budgetlægningen i 2023 er en 
ubalance på 44,798 mio. kr. i basisbudgettet. Basisbudgettet udgør i alt netto 2,5 mia. kr. 

https://middelfart.dk/om-kommunen/fakta-om-middelfart-kommune/okonomi/
mailto:budgetsvar@middelfart.dk
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Når ubalancen ikke er større, hænger det bl.a. sammen med, at Middelfart Kommune i disse år 
oplever en kraftig befolkningsvækst. Senest 497 flere indbyggere i 2021. Fra nytår til august 
2022 er stigningen 460 nye borgere (heraf 183 fra Ukraine). Den store tilflytning betyder 
øgede skatteindtægter, og at vi er flere om at betale de fælles kommunale tilbud. På den 
baggrund forventes en stigning i skatteindtægter i 2023 på 54 mio. kr. Situationen ville 
således have været vanskeligere ved faldende indbyggertal. 

For at udregne balancen på basisbudgettet er der lavet et såkaldt tekniske budget. Her tages 
højde for udsving i økonomien som følge af f.eks. ændret lovgivning og den demografiske 
udvikling. I det tekniske budget tilføres midler for knap 26 mio. kr. i 2023, som hovedsagelig 
vedrører kompensation for den demografiske udvikling på dagtilbuds- og ældreområdet. Der 
fratrækkes 16,3 mio. kr. til beskæftigelsesområdet, dels som følge af ”Arne-pensionen”, dels 
færre borgere, der modtager ydelser.  (se senere afsnit om Det tekniske budget i notatet) 

Selvom ubalancen på 44,798 mio. kr. udgør mindre end 2 pct af det samlede budget, skal der i 
dette års budgetlægning træffes nogle svære valg. Det overordnede fokus i direktionens 
budgetforslag er at skabe et budget i balance i 2023 og de efterfølgende år, som 
påvirker kernevelfærden mindst muligt under de nye vilkår.  

Budgetforslagets hovedgreb 

Den overordnede retning for direktionens budgetarbejde findes i byrådets vision: Middelfart 
Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og 

opleve. Med stærke fællesskaber og plads til forskellighed. Vi skal samtidig være åbne, 
ambitiøse og attraktive over for omverdenen.  

Byrådet konkretiserer opdraget for budgetarbejdet igennem byrådets økonomiske politik samt 
budgetstrategien. Den økonomiske politik tilsiger, at kommunen skal have en robust 

og bæredygtig økonomi, der skaber rum til offensiv udvikling og kvalitet i velfærden.  

Med budgetstrategien har byrådet fastlagt processen for budgetarbejdet og udpeget en række 
fokusområder for budgetlægningen. Men med den nye økonomiske virkelighed bliver det kun i 
et begrænset omfang muligt at prioritere fokusområderne: 

 Tilstrækkelige hænder – via mindre bureaukrati og brug af mere velfærdsteknologi 
samt et godt arbejdsmiljø, faglig udvikling og god ledelse 

 Fremme sundhedsdagsordenen, herunder den mentale sundhed for unge 
 Sikre den rette kapacitet på dagtilbudsområdet 
 Balance i økonomien på de specialiserede områder 
 Sikre at der er tilstrækkelige erhvervs- og boligområder via jordkøb 
 Sikre Kultur- og foreningslivet fortsat kan bidrage til stærke fællesskaber og 

sammenhængskraften i kommunen 

I relation til ovenstående indeholder budgetforslaget udvidelser for 5,940 mio. kr. i 2023 
stigende til 6,170 mio. kr. i 2024 og frem. 

Direktionen har derfor arbejdet med en række tiltag, der skal reducere omkostningerne med 
50,817 mio. kr. i 2023. Derudover indføres en yderligere besparelse på prisfremskrivningen på 
7 mio. kr. fra 2024. Samtidig reduceres anlægsrammen med 14,717 mio. kr. Besparelserne 
fordeler sig på følgende greb: 

 Direktionens besparelseskatalog for 25,075 mio. kr. Heraf spares der 8,435 mio. kr. på 
administrationen. 
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 Igennem de senere år er der lavet udvidelser, genopretning af budgetter, politiske 
prioriteringer og tilført nye midler fra staten for mere end 118 mio. kr. Af disse 
tilbagetrækkes udvidelser for 10,675 mio. kr.  

 Lavere prisfremskrivning for 15,067 mio. kr. i 2023 stigende til 22,067 mio. kr. fra 
2024 og frem  

Rammen for anlægsprojekter reduceres med 14,717 mio. kr. til den målsatte ramme på 94 
mio. kr. 

Direktionens budgetforslag udviser balance efter ovenstående tiltag. Balancen fremgår af bilag 
1.  

 

Forslaget: Besparelser, anlæg og udvidelser 

I dette afsnit gennemgås besparelser, anlæg og udvidelser i overskrifter. Den fulde oversigt 
over besparelser, anlæg og udvidelser, som er indarbejdet i direktionens budgetforslag, kan 
ses af vedlagte bilag 1 og 2. En uddybende beskrivelse af de enkelte elementer findes i den 
digitale budgetmappe på www.middelfart.dk  

 

Oversigt over besparelser fordelt på udvalgsområder: 
 

 Økonomiudvalget skal reducere omkostninger for 12,777 mio. kr., herefter er 
udvalgets samlede budget på 345,4 mio. kr. 

 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal reducere omkostninger for 0,731 
mio. kr., herefter er udvalgets samlede budget på 586,5 mio. kr. 

 Skoleudvalget skal reducere omkostninger for 8,951 mio. kr., herefter er udvalgets 
samlede budget på 359,1 mio. kr. 

 Børn-, Kultur-, og Fritidsudvalget skal reducere omkostninger for 7,763 mio. kr., 
herefter er udvalgets samlede budget på 325,2 mio. kr. 

 Social- og Sundhedsudvalget skal reducere omkostninger for 16,181 mio. kr., 
herefter er udvalgets samlede budget på 766,6 mio. kr. 

 Teknisk udvalg skal reducere omkostninger for 3,682 mio. kr., herefter er udvalgets 
samlede budget på 93,2 mio. kr. 

 Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget skal reducere omkostninger for 0,732 mio. kr., 
herefter er udvalgets samlede budget på 9,96 mio. kr. 

 
Derudover er der en besparelse på ændret prisfremskrivning fra 2024, som reducerer 
omkostninger for 7 mio. kr. Denne besparelses er ikke fordelt på udvalgene.  
 
Disse besparelser betyder, at fagområderne, politikkerne og borgerne vil opleve et lavere 
serviceniveau, og at arbejdet med at effektivisere og digitalisere arbejdsgange skal 
intensiveres. Samtidig skal der igennem en afbureaukratisering findes arbejdsopgaver, som 
ikke længere skal udføres. Direktionen vil søge at løse besparelserne ved omplaceringer og 
naturlig afgang, men det vil også føre til afskedigelser på visse områder. 
 

Direktionens besparelseskatalog 

I budgetforslaget indgår en række besparelser, som medvirker til at forbedre balancen i 
kommunens budget - også på længere sigt. I budgetstrategien er det ambitionen, at der hvert 

https://middelfart.dk/om-kommunen/fakta-om-middelfart-kommune/okonomi/
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år skal findes forslag til besparelser for mindst 15 mio. kr., men med baggrund i den 
økonomiske svære situation er der fundet besparelser for 25,075 mio. kr. 

Økonomiudvalget bidrager med besparelser for 8,435 mio. kr. Besparelserne fordeler sig 
med henholdsvis 2,574 mio. kr. til Kultur, Fritid og Stab, Løn og Økonomi 0,545 mio. kr., 
Børn-, Unge- og Familieforvaltningen 0,667 mio. kr., Socialforvaltningen 0,161 mio. kr., 3,147 
mio. kr. til Job- og Vækstcenteret og Teknisk Forvaltning 1,341 mio. kr. 

Skoleudvalget bidrager med besparelser for 2,5 mio. kr., som bl.a. betyder en forhøjelse af 
forældrebetaling i SFO-tilbud på 1,2 mio. kr., en reduktion af skolernes budget til materiale og 
IT-indkøb på 0,700 mio. kr. og der gennemføres en takstreduktion på 0,750 mio. kr. for 
Skrillingeskolen, hvilket giver netto besparelse for Middelfart Kommune på 0,600 mio. kr. 

Børn-, Kultur-, og Fritidsudvalget bidrager med 2,638 mio. kr., som hovedsagelig vedrører 
en samlet besparelse på 1,616 mio. kr. under Familieafdelingen. Derudover indføres der en 
ekstra lukkeuge i sommerferien i dagtilbuddene, som reducerer budgettet med 0,520 mio. kr., 
aktivitetsmidlerne til daginstitutionerne reduceres med 0,330 mio. kr., og der indføres flere 
lukkedage på bibliotekerne, som giver en besparelse på 0,172 mio. kr. 

Social og Sundhedsudvalgets område bidrager med 9,305 mio. kr. Her er de største 
budgetreduktioner, at udgifterne til sygefravær reduceres på Senior- og Socialområdet med 
1,635 mio. kr. Forebyggelsesområdet justeres og tilpasses med 0,920 mio. kr. Social og 
Sundhedsforvaltningen tilpasses for 4,8 mio. kr., og der foretages en reduktion af 
serviceniveauet i Café Multihuset for 0,500 mio. kr. Samtidig skal der spares 0,450 mio. kr. på 
Rusmiddelcentret.  

Teknisk Udvalg skal finde besparelser for 1,484 mio. kr., som fordeler sig med 0,623 mio. kr. 
som generelle besparelser på driften. Dernæst reduceres vedligeholdende drift på veje og 
grønne områder for 0,561 mio. kr., og bygningsvedligehold skal reducere med 0,300 mio. kr.  

På Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets område skal der findes besparelser for 0,184 mio. 
kr., hvor der foretages mindre reduktioner af driftsbudgettet til Staurby Skov, budgettet til 
DK2020 Klimaplan og generelle besparelser på driften.  

 

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser 

I arbejdet med at skabe et budget i balance har direktionen valgt at gennemgå udvidelserne 
på driften i perioden 2020-2022. Det er vurderingen, at hel eller delvis tilbagetrækning af de 
seneste års udvidelser vil være mindst problematisk.  
 
I årene fra 2020 til 2022 er der sket markante udvidelser i kommunens budget. Samlet set for 
mere end 118 mio. kr. - til genopretning af budgetter, politiske prioriteringer og nye midler fra 
staten. Der er bl.a. tilført flere midler til de specialiserede områder (børn og voksne). 
Direktionen har i budgetforslaget tilbagetrukket udvidelser for i alt 10,675 mio. kr.  
 
0,550 mio. kr. ligger på Økonomiudvalgets område, hvor udvidelser til Middelfart Lokal-tv, 
forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljø, opgradering af IT-systemer samt forsikring 
til forenings- og lokaludvalgsejede legepladser tilbagetrækkes. 
 

Skoleudvalget bidrager med 4,850 mio. kr., hvor tilbagetrækningen af styrkede skoleprofiler, 
styrkelse af strategien ”Middelfart barn til Verdensborger”, og det generelle løft af folkeskolen 
giver samlet set 4,650 mio. kr. Samt en delvis tilbagetrækning af styrket indsats for unge på 
ungdomsskolen for 0,200 mio. kr.  
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Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med 2,775 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. vedrører 
daginstitutionerne. På trods af dette er det direktionens vurdering, at kravet om 
minimumsnormering overholdes. Løftet af grundtilskuddet af hallerne på 0,300 mio. kr. 
tilbagetrækkes. Derudover halveres puljen til understøttelse af arbejdet med at få flere 
frivillige i foreninger til 0,250 mio. kr. og en halvering af puljen til aktiviteter for unge og 
kulturelle aktiviteter svarende til 0,225 mio. kr. 
 
1,800 mio. kr. ligger på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor den højere bemanding 
i ældreplejen for 1 mio. kr. tilbagetrækkes, og der tilbagetrækkes midler for 0,600 mio. kr. 
vedrørende det særlige fokus på mental sundhed for unge i alderen 16-24 år samt ensomme 
ældre. Derudover tilbagetrækkes 0,200 mio. kr., der er givet til øget samarbejde mellem 
socialpsykiatrien og rusmiddelcenteret om en indsats for unge. 
 
Teknisk Udvalg og Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget bidrager med tilbagetrækning af 
udvidelser for samlet set 0,700 mio. kr., som vedrører en delvis tilbagetrækning af vedligehold 
af grønne arealer og byforskønnelse svarende til 0,500 mio. kr. og en delvis tilbagetrækning af 
udvidelsen af Klimafolkemødet for 0,200 mio. kr.  
 

Mindre prisfremskrivning  

Der foretages en rammebesparelse via reguleringen af prisfremskrivningen for budget 2023-
2026. Rammebesparelsen foretages ved hjælp af en regulering af prisfremskrivningen - en 
metode, som flere andre kommuner enten permanent eller jævnligt benytter sig af.  

Hvis et område slet ikke prisfremskrives, så har området samme budget som året før – og får 
altså ikke penge til de øgede priser, der forventes. I direktionens forslag arbejdes der både 
med ”ingen prisfremskrivning” på nogle udgiftstyper, mens der på andre områder laves ”delvis 
prisfremskrivning”. Områder som brændsel og drivmidler, mellemkommunale afregninger og 
kommunal medfinansiering på sundhedsområdet fremskrives fuldt ud med KLs skøn. 

Dermed kan der findes 15,067 mio. kr. stigende til 22,067 mio. kr. i 2024 og frem til at skabe 
balance ved at regulere prisfremskrivningen til centrale og decentrale enheders budget til 
køb af varer og tjenesteydelser.  

 Økonomiudvalget reguleres med 3,236 mio. kr. 
 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget reguleres med 0,731 mio. kr. 
 Skoleudvalget reguleres med 1,601 mio. kr. 
 Børn-, Kultur-, Fritidsudvalget reguleres med 2,350 mio. kr. 
 Social- og Sundhedsudvalget reguleres med 5,076 mio. kr. 
 Teknisk Udvalg reguleres med 1,698 mio. kr. 
 Klima-, Natur-, og Genbrugsudvalget 0,348 mio. kr. 

Det betyder, at budgetterne til institutioner, skoler m.v. samt forvaltningernes budgetter til 
indkøb af varer og tjenesteydelser bliver mindre end de ellers ville have været med fuld 
prisfremskrivning. Det samme gør sig gældende for tilskud til foreninger, sammenslutninger 
m.v.  
 
Alle enheder – decentrale som centrale - må finde gode, lokale løsninger for at sikre mindre 
udgifter, så budgetrammerne overholdes. I det omfang besparelsen ikke kan hentes på 
indkøbskonti, så har institutionen / forvaltningen ansvaret for at indhente besparelsen 

på anden vis. Dette kan have personalemæssige konsekvenser. 
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Der er i forbindelsen med direktionens budgetforslag udarbejdet et prisfremskrivningsnotat, 
som mere indgående beskriver, hvordan den mindre prisfremskrivning fordeler sig på 
indkøbstyper. Notatet indgår i den digitale budgetmappe under besparelser.  
 

For at afbøde konsekvenserne ved den lavere prisfremskrivning, når samfundet oplever den 
højeste inflation i 35 år, vil den centrale forvaltning arbejde med to særlige tiltag: 
 

- Indsats på indkøbsområdet 
- Indsats på digitalisering og automatisering 

 

Overordnet vil indkøbsafdelingen arbejde på at forbedre eksisterende og fremtidige 
indkøbsaftaler og samtidig hjælpe alle enheder med at få mest mulig gavn af de eksisterende 
indkøbsaftaler, hvor der stadig er et potentiale. 
 
I forhold til digitalisering og automatisering bliver der oprettet en task force, som skal arbejde 
med yderligere digitalisering og automatisering i forvaltningerne. Ofte kan digitalisering og 
automatisering medvirke til, at processer kan gøres hurtigere/med færre ressourcer. 
Digitalisering og automatisering er også et fokuspunkt i økonomiaftalen for 2023, hvor 
regeringen og KL vil igangsætte 28 konkrete initiativer, der skal understøtte sammenhængene 
i den offentlig sektor. 
 
Anlægsbudgettet 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 blev det vedtaget, at den kommunale 
anlægsramme reduceres med 1,4 mia. kr. Det skal medvirke til at dæmpe inflationen gennem 
en lavere aktivitet i byggesektoren - og frigøre kapacitet til den grønne omstilling. 
 
I Middelfart Kommunes økonomiske politik er målsætningen at bruge netto 94 mio. kr. på 
anlæg. For at komme ned på det tal og skabe balance i budgettet har direktionen tilpasset 
anlægsbudgettet med 14,717 mio. kr. Dette svarer til et brutto anlægsbudget på 114,9 mio. 
kr. – og ligger dermed over brutto-rammen fra KL på 105,5 mio. kr. 
 
Reduktionen i anlægsrammen betyder, at en række anlægsprojekter er udskudt til et senere 
tidspunkt, og andre har fået reduceret bevillingen. 
 
Det betyder bl.a., at renoveringen af Østre Skole og hovedrenoveringen af Fjeldsted-Harndrup 
Skole udsættes. Dog fastholdes renoveringen af gymnastiksalen på Fjeldsted-Harndrup Skole. 
Sundhedshuset opføres ikke i sin planlagte form. Med direktionens anlægsbudget sættes der i 
stedet penge af til Etape 1 af et Nærhospital i Middelfart.  
 
Det betyder også: 
 

 At i lyset af de stigende priser samt en omfattende genopretningsplan gennem de 
seneste ti år anbefaler direktionen, at asfaltbudgettet mindskes de første år - og 
derefter hæves igen 

 At der foretages mindre justeringer i en lang række anlægsprojekter under Teknisk 
Udvalg 

 At der arbejdes med en længere horisont på stiplanen 
 At etableringen af omfartsvejen i Strib først påbegyndes efter 2026 og løber over en 

længere periode.  
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Øget kapacitet på dagtilbudsområdet 
Byrådet har i budgetstrategien lagt vægt på at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det 
betyder, at anlægsprojekterne på dette område opprioriteres med forslaget. Projekterne 
fremrykkes og forøges, så kapaciteten følger med udviklingen i børnetallet. Der projekteres 
med samlet tre nye daginstitutioner - og en flytning og udvidelse af Solsikken: 
 

 Børnehuset Hyllehøj: Sidste del af bevillingen på 5,570 mio. kr. afsættes i 2023 
 Flytning og udvidelse af Solsikken budgetteres med 47,3 mio. kr. i perioden 2023-2026 
 En ny daginstitution ved Toften budgetteres med 40,900 mio. kr. i perioden 2023-2026 
 Derudover planlægges med en ny, integreret daginstitution, som ligger uden for 

budgetperioden 2023-2026. Den aktuelle prognose viser behov for endnu en institution 
i 2030. 

 
Indtil de nye institutioner står klar, arbejdes der med midlertidige løsninger i vinteren 
2022/2023 og 2023/2024. 
 
Udvidelser 

Middelfart Kommune har som resten af landet markante udfordringer med rekruttering på 
velfærdsområderne. Udfordringen er akut på ældreområder og forventes også i fremtiden at 
påvirke kommunens øvrige velfærdsområder. Der er brug for en målrettet indsats, så 
Middelfart Kommune nu og i fremtiden kan tiltrække, rekruttere, modtage og fastholde 
kommunens dygtige medarbejdere.  

Direktionen foreslår derfor: 

 At der afsættes yderligere 2 mio. kr. til øget optag af social- og sundhedselever for at 
imødekomme den fremtidige udfordring på Social- og Sundhedsudvalgets område. 

 At afsætte 0,600 mio. kr. til at finansiere en projektleder, som forankres i HR & 
Arbejdsmiljø - for at sikre tværgående understøttelse af alle kommunens områder og 
tæt sammenhæng til kommunens arbejdsmiljøarbejde.  

I forbindelse med analysen af Sygeplejen blev det klarlagt, at en andel af udfordringen på 
området skyldes et øget pres som følge af flere ældre og kronikere.  
 

 Direktionen afsætter 2,640 mio. kr. til genopretning af sygeplejen for at imødekomme 
det stigende udgiftspres som følge af flere ældre og kronikere, der modtager 
behandling af Sygeplejen.  
 

I løbet af 2023 skal der afholdes to VM-stævner i sejlsport i Middelfart, og i den forbindelse er 
der et finansieringsbehov 

 Der er afsat 0,700 mio. kr. til finansieringen. 

På kulturområdet har både Clay Keramikmuseum og Middelfart Museum arbejdet på at 
realisere store anlægsprojekter og rejst betydelig fondsfinansiering 

 Fondsfinansieringen til udvidelsen af Clay Keramikmuseum er på plads. I forlængelse 
heraf afsættes der fra 2024 og frem 0,750 mio. kr. årligt til dækning af øgede 
driftsomkostninger i forbindelse med udvidelsen. Beløbet er en forudsætning for en 
fondsfinansiering på 38,5 mio. kr. 
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 Ligeledes afsættes der 0,180 mio. kr. fra 2024 til driftsstøtte af MIND. Beløbet er en 
forudsætning for ekstern finansiering på 23,2 mio. kr., herudover afsættes midler, så 
der kan udbetales et anlægstilskud på 5 mio. kr. til etableringen af MIND.  

 

 

Finansieringen i direktionens budgetforslag 

Skatteindtægter og tilskud 

Middelfart Kommunens finansieringskilder består i hovedtræk af indtægter fra indkomstskat, 
kommunale ejendomsskatter og selskabsskat samt udligning og tilskud. I 
finansieringsgrundlaget indgår også renteudgifter og -indtægter fra kommunens lån og 
investeringer. 

Direktionens budgetforslag tager for budget 2022 udgangspunkt i det statsgaranterede skøn 
for skat og udligning.  

I budgettet for 2023-2026 er skatteindtægterne budgetteret med baggrund i en kommunal 
udskrivningsprocent på 25,8 %, hvilket er uændret i forhold til 2021. Også 
grundskyldspromillen fastholdes uændret på 21,29 ‰. 

Den store tilflytning af borgere som Middelfart Kommune har oplevet de senere år, betyder 
øgede skatteindtægter, og at vi er flere om at betale de fælles kommunale tilbud. På den 
baggrund forventes en stigning i skatteindtægter i 2023 på 54 mio. kr.  

Der er i forbindelse med direktionens budgetforslag udarbejdet et finansieringsnotat, som 
mere indgående beskriver de enkelte budgetposter, herunder valget mellem selvbudgettering 
og statsgaranti. Notatet indgår i den digitale budgetmappe på www.middelfart.dk 

 

De tekniske tilretninger 

Udgangspunktet for de tekniske tilretninger er sidste års budget, hvor 2023 var overslagsår.  

De tekniske tilretninger er de ændringer i lovgivningen og udviklingen i befolkningen, som er 
sket siden budget 2022 og har betydning for hvor mange penge, der skal sættes af i 
budgettet. Grundlæggende er princippet for de tekniske tilretninger, at der kan leveres en 
uændret service med et ændret indbyggertal og ændret lovgivning. Det tekniske budget er 
udgangspunktet for direktionens budgetforslag i balance. 

De største tekniske tilretninger er: 

 Den demografiske udvikling på børne, skole og ældreområdet udgør tilsammen en 
forøgelse af budgettet på 17,6 mio. kr. 

 På beskæftigelsesområdet nedjusteres budgettet med 16,253 mio. kr. som følge af en 
bedre konjunktur og ændringer i lovgivningen 

 Øgede udgifter til anbringelser og handicappede på de specialiserede socialområder 
udgør tilsammen en forøgelse af budgettet på 10,7 mio. kr. 

 Som følge af stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring tilrettes budgettet med 3,1 
mio. kr. 

 Initiativer vedrørende sundhedsreformen medfører en tilretning af budgettet på 1,395 
mio. kr. 
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 Som følge af stigende udgifter til brændsel og drivmidler til den kollektive trafik tilrettes 
budgettet med 0,500 mio. kr. 

Tabellen viser de tekniske tilretninger fordelt på de enkelte udvalg. 

 

 

Balancen i basisbudgettet inkl. finansieringen 

Overordnet set ser balancen i 2023 og overslagsår 2024-2026 således ud: 

   

Som det ses, var der i basisbudgettet for 2023 et underskud på 44,798 mio. kr. inden 
indarbejdelsen af direktionens forslag til udvidelser og prioriteringer i budgetforslaget. 

Årsagen til at det ser bedre ud i 2025 er en forventet merindtægt som følge af efterregulering 
på selvbudgettering af skatteindtægterne i 2022. 

 

Balancen i direktionens budgetforslag – skattefinansierede 
område 

Den samlede balance i budgettet på det skattefinansierede område ser således ud:  

 
 

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Økonomiudvalget 6.540 7.704 7.983 8.281

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget -16.253 -15.745 -17.062 -7.010

Skoleudvalget -342 484 1.315 -389

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 14.401 28.425 29.592 34.830

Social- og Sundhedsudvalget 4.799 5.203 5.885 17.022

Teknisk udvalg 1.365 1.468 1.468 1.468

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt 9.510 26.539 28.181 53.202

( 1.000 kr. og 2023-pris)
Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

(- ="overskud" / +="underskud")
Balance i basisbudget 44.798 50.119 19.883 57.711

( 1.000 kr. og 2023-pris)
Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

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

Balance i basisbudget 44.798 50.119 19.883 57.711

Løses ved:

Ændring i prisfremskrivning i 2024 0 -7.000 -7.000 -7.000

Ændring i anlæg inkl. jordforsyning 79 16 128 -445

Ændring i renter og afdrag 0 0 0 0

Styrkelse af likviditeten 0 0 0 0

Udvidelser i alt 5.940 6.170 6.170 6.170

Reduktion inkl. ændring i prisfremskrivning i 2023 i alt -50.817 -50.017 -50.017 -50.017

Balance i budgetforslaget 0 -712 -30.836 6.419
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Efter indarbejdelsen af elementerne i direktionens budgetforslag er der således balance på 
budgettet for 2023. Der er indarbejdet udvidelser for 5,940 mio. kr. og besparelser for 50,817 
mio. kr., hvoraf 25,075 mio. kr. er bidraget fra direktionens besparelseskatalog og 10,675 
mio. kr. er en tilbagetrækning af tidligere udvidelser. Derudover er der en lavere 
prisfremskrivning på udvalgte arter, som bidrager med en omkostningsreduktion på 15,067 
mio. kr. i 2023. 

Med dette forslag er der – også langsigtet - balance i budgettet. 

Anlægsbudgettet er inklusive budget til asfaltarbejde. Anlægsbudgettet overholder samlet set 
anlægsrammen set over den fireårige periode.  

 

Jordforsyning og støttet byggeri 

Flere udstykninger, både fra tidligere år og nye, blev solgt i 2021. Jordsalget har været 
usædvanligt højt frem til primo 2022. Fra medio 2022 har salgsudviklingen været faldende.  

For at undgå overbudgettering bliver indtægten ikke budgetlagt. I stedet laves en vurdering på 
forventet salg. Bevilling til salgsindtægter søges til budgetopfølgninger. Vurdering på forventet 
salg fremgår af nedenstående tabel: 

Vurdering på forventet salg fremgår af nedenstående tabel: 

 
Negative tal er et udtryk for en indtægt 

Der er budgetlagt med en pulje på 5,0 mio. kr. i 2023 og overslagsårene til 
færdiggørelsesarbejder, køb af jord, nedrivning af bygninger samt byggemodning af nye bolig- 
og erhvervsarealer i hele kommunen. Derudover er der midler fra puljen, som skal finansiere 
markedsføring af både parcelhus- og erhvervsgrunde.  

Støttet boligbyggeri 

Der afsat 4,4 mio. kr. til alment boligbyggeri i perioden 2023-2026. Dette dækker over tilskud 
til ca. 20 nye boliger.  

Det selvfinansierede område - renovation 
På det selvfinansierede område er der fortsat flere tiltag i gang og undervejs. 

I 2021 blev der vedtaget nye takster på området, som indfases løbende. I 2021 blev taksterne 
for husstandsindsamling af genanvendelige materialer reguleret. I 2022 blev taksterne for 

Jordforsyning

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

Boligområder

Kirkebyvænget 1                  -350            1                  -350            1                  -350            1                  -350            

Perikonhaven 1                  -900            1                  -900            1                  -900            1                  -900            

Sejerøvej 2                  -900            1                  -450            2                  -900            1                  -350            

Tåruplundvej 1                  -230            1                  -230            

Bromsmae 1                  -300            1                  -300            1                  -300            

Isingen 2                  -1.500        1                  -750            2                  -1.500        1                  -750            

Erhversområder

Fynsvej 1,5 ha 1.800          1,5 ha 1.800          1,5 ha 1.800          1,5 ha 1.800          

Sydmarksvej - Nørre Aaby 2,0 ha -1.600        2,0 ha -1.600        2,0 ha -1.600        2,0 ha -1.600        

I alt -3.450        -2.550        -3.980        -2.680        

2023 2024 2025 2026



Side 11 af 16 

 

husstandsindsamling af mad- og restaffaldet reguleret i henhold til den nye beregningsmodel. I 
2023 og 2024 reguleres grundgebyret, som dækker over den generelle administration samt 
genbrugspladserne. Derfor vil taksterne til renovation være stigende i de kommende år. 

Arbejdet omkring den nye genbrugspladsstruktur blev påbegyndt i 2020 og forventes afsluttet 
i 2024. I processen sættes der fokus på Cirkulær Økonomi. 

I 4. kvartal 2022 implementeres den nye indsamlingsordning med papir/pap og plast/mad- 
samt drikkekartoner i todelte spande, som erstatning for den nuværende papir/papordning i 
enkeltrums spande. Der indføres også en indsamlingsordning af farligt affald i 4. kvartal 2022, 
mens indsamlingen af ødelagte og slidte tekstiler er udskudt til tidligst 1. juli 2023. 

En uddybet beskrivelse af takster, drifts- og anlægsbudgetter for renovationen, 
mellemværende mellem kommunen og renovationen kan ses i den digitale budgetmappe på 
www.middelfart.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://middelfart.dk/om-kommunen/fakta-om-middelfart-kommune/okonomi/
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Bilag 1 – skattefinansieret drift. 

 

( 1.000 kr. og 2023-pris)
Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

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

Balance i basisbudget 44.798 50.119 19.883 57.711

Løses ved:

Ændring i prisfremskrivning i 2024 0 -7.000 -7.000 -7.000

Ændring i anlæg inkl. jordforsyning 79 16 128 -445

Udvidelser i alt 5.940 6.170 6.170 6.170

Reduktion inkl. ændring i prisfremskrivning i 2023 i alt -50.817 -50.017 -50.017 -50.017

Balance i budgetforslaget 0 -712 -30.836 6.419

Økonomiudvalget

Udvidelser 1.300 600 600 600

HR indsats - rekruttering, tiltrækning og fastholdelse 600 600 600 600

VM Matchrace kvinder 2023 samt Melges24 VM i 2023 700 0 0 0

Samlet reduktion -12.777 -11.977 -11.977 -11.977

Besparelser -3.792 -3.792 -3.792 -3.792

Udmeldelse af Byg til Vækst -189 -189 -189 -189

Reduktion rengøring -97 -97 -97 -97

Reduktion forsikringer -243 -243 -243 -243

Prisfremskrivning -3.263 -3.263 -3.263 -3.263

Administration -8.435 -7.635 -7.635 -7.635

Kultur, Fritid og Staben -274 -274 -274 -274

Løn og Økonomi -245 -245 -245 -245

Børn, Unge og Familieforvaltningen -242 -242 -242 -242

Socialforvaltningen -161 -161 -161 -161

Job- og Vækstcentret -447 -447 -447 -447

Teknisk forvaltning -341 -341 -341 -341

Besparelser ledelse og administration i Job og Vækstcentret -2.700 -2.700 -2.700 -2.700

Besparelse på administrationen - normering Kultur, Fritid og Staben -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Besparelser på administrationen - normering i Løn og               
Økonomi -300 -300 -300 -300
Besparelse på administrationen - normering Teknisk            
forvaltning -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Besparelse på IT implementering -800 0 0 0
Besparelse på administrationen - normering Børn, Unge og 
Familieforvaltningen -425 -425 -425 -425

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -550 -550 -550 -550

Forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet -300 -300 -300 -300

Tilskud til Middelfart lokal TV -150 -150 -150 -150

Foreninger og lokaludvalg -100 -100 -100 -100

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvidelser 0 0 0 0

Samlet reduktion -731 -731 -731 -731

Prisfremskrivning -731 -731 -731 -731
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Skoleudvalget

Udvidelser 0 0 0 0

Samlet reduktion -8.951 -8.951 -8.951 -8.951

Besparelser -4.101 -4.101 -4.101 -4.101

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb -700 -700 -700 -700

Takstreduktion på Skrillingeskolen -600 -600 -600 -600

Prisfremskrivning -1.601 -1.601 -1.601 -1.601

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

Styrket indsats over for unge (SSP) tilbagerulles delvist -200 -200 -200 -200

Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Styrkelse af strategien fra "Middelfart barn til Verdensborger" tilbagerulles delvist (ordblinde 
vejleder) -650 -650 -650 -650

Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget

Udvidelser 0 930 930 930

CLAY - øget driftstilskud i forbindelse med udvidelse 0 750 750 750

Middelfart Psykiatrisk Museum MIND - øgede udgifter i forbindelse med flere m2 til rådighed 0 180 180 180

Samlet reduktion -7.763 -7.763 -7.763 -7.763

Besparelser -4.988 -4.988 -4.988 -4.988

Lukkedage på bibliotekerne -172 -172 -172 -172

Nedlæggelse af familiekoordinatorfunktion i sager med børn med nedsat funktionsevne (handicap) -500 -500 -500 -500

Justeret indkaldelsesfrekvens for de 18-22 årige i den kommunale tandpleje -116 -116 -116 -116

Feriepasning - 1 uge mere -520 -520 -520 -520

Nednormering i Ungehuset -500 -500 -500 -500

Nedlæggelse af funktionen Familieguide -500 -500 -500 -500

Færre aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet -330 -330 -330 -330

Prisfremskrivning -2.350 -2.350 -2.350 -2.350

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -2.775 -2.775 -2.775 -2.775

Grundtilskud til haller -300 -300 -300 -300

Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreninger -250 -250 -250 -250

Pulje til aktiviteter for unge og kulturelle aktiviteter -225 -225 -225 -225

Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud (normeringer) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Bedre normeringer på dagtilbud -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
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Social- og Sundhedsudvalget

Udvidelser 4.640 4.640 4.640 4.640

Genopretning Sygeplejen 2.640 2.640 2.640 2.640

Øget optag af Social- og Sundhedselever 2.000 2.000 2.000 2.000

Samlet reduktion -16.181 -16.181 -16.181 -16.181

Besparelser -14.381 -14.381 -14.381 -14.381

Tilpasning af forebyggelsesområdet -420 -420 -420 -420

Omlægning på Dagcenterområdet -350 -350 -350 -350

App til styring af vikarer i Ældreplejen -400 -400 -400 -400
Forlænget levetid IT udstyr STU samt effektivisering af indkøb og håndtering af telefoner på 
plejehjem -100 -100 -100 -100

Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområder -1.635 -1.635 -1.635 -1.635

Lukning af mindre aktivitetstilbud til 6 borgere i Skovgade -150 -150 -150 -150

Reduceret serviceniveau på Café Multihuset -500 -500 -500 -500

Tilpasning af budget og aktiviteter på Rusmiddelcentret -450 -450 -450 -450

En yderligere tilpasning af forebyggelsesområdet -500 -500 -500 -500

Tilpasning af Social og Sundhedsforvaltningens samlede budgetramme -4.800 -4.800 -4.800 -4.800

Prisfremskrivning -5.076 -5.076 -5.076 -5.076

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

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

Bedre bemanding i ældreplejen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Øget samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcentret om indsats for unge -200 -200 -200 -200

Teknisk udvalg

Udvidelser 0 0 0 0

Samlet reduktion -3.682 -3.682 -3.682 -3.682

Besparelser -3.182 -3.182 -3.182 -3.182

Reduktion i den vedligeholdende drift på veje og grønne områder -561 -561 -561 -561

Generelle besparelser på driften -623 -623 -623 -623

Mindre bygningsvedligehold -300 -300 -300 -300

Prisfremskrivning -1.698 -1.698 -1.698 -1.698

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -500 -500 -500 -500

Vedligehold af grønne arealer og byforskønnelse -500 -500 -500 -500

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget

Udvidelser 0 0 0 0

Samlet reduktion -732 -732 -732 -732

Besparelser -532 -532 -532 -532

Justering af driftsbudget til Staurby Skov -65 -65 -65 -65

Justering af budget til DK2020 Klimaplanen -42 -42 -42 -42

Generelle besparelser på driften -77 -77 -77 -77

Prisfremskrivning -348 -348 -348 -348

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser -200 -200 -200 -200

Delvis tilbagetrækning af tidligere udvidelse af klimafolkemødet -200 -200 -200 -200
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Bilag 2 – Skattefinansieret anlæg 

 

 
 
 
 

Beløbsangivelse i 1.000 kr. 
Budget

2023

Budget

2024

Budget

2025

Budget

2026

Økonomiudvalget 8.270 8.270 16.195 35.895

Administration 5.000 5.000 15.000 34.700

Anlægspulje til prisstigninger 5.000 5.000 5.000 5.000

Udisponeret anlægspulje 0 0 10.000 29.700

Erhverv og Turisme 3.270 3.270 1.195 1.195

Småprojektpulje 234 234 234 234

Kommunal støtte til Landdistriktspulje 727 727 727 727

Udviklingsarbejde - Bæredygtige lokalsamfund 234 234 234 234

Udvikling af MIND (OBS 2,5 mio. kr. men udgift lavere pga. momsafløftning) 2.075 2.075 0 0

Skoleudvalget 22.375 9.044 5.000 0

Undervisning 22.375 9.044 5.000 0

Renovering af Lillebæltskolen 20.614 9.044 5.000 0

Renovering af Fjelsted-Harndrup skoles gamle        gymnastiksal 1.761 0 0 0

Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 18.750 25.000 28.000 22.200

Kultur og Fritid 0 0 0 0

Børn, Familie og Sundhed 0 0 0 0

Dagtilbud 18.750 25.000 28.000 22.200

Børnehuset Hyllehøj (Institution nr. 1) 5.750 0 0 0

Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer 3.000 12.500 14.500 17.300

Ny integreret daginstitution på Toften, Naturbyen (Institution nr. 2) 10.000 12.500 13.500 4.900

Social- og Sundhedsudvalget 3.383 4.457 1.557 1.557

Sundhed 1.000 2.500 0 0

Etape 1 på Nærhospital (den kommunale del) 15.000 2.500 0 0

Finansieret af tidligere bevillinger til sundhedshuset -14.000 0 0 0

Senior og Velfærd 1.957 1.957 1.557 1.557

Vedligeholdelsespulje til Social- og Sundhedsudvalgets område 1.557 1.557 1.557 1.557

2 nye busser til Plejehjemmene til beboerudflugter 400 400 0 0

Frivillighedscenter 2.000 0 0 0

Finansieret af tidligere bevillinger til sundhedshuset -2.000 0 0 0

Social og Velfærd 426 0 0 0

Istandsættelse af Ungeafdelingen 1. sal        Rusmiddelcentret 426 0 0 0
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Teknisk udvalg 35.257 39.104 37.214 33.343

Vej, Trafik og Rekreative områder 21.732 29.678 29.099 24.117

Tilgængelighedspulje 372 372 372 372

Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen) 0 3.114 3.114 3.114

Udskiftning af træ og gittermaster i forbindelse med ESCO-projektet 364 364 364 364

Pulje til trafiksikkerhed 500 500 500 500

Klimahavnen 0 0 618 0

Trafiksikkerhedsplan - uheldsbelastede kryds 0 0 0 1.557

Stitunnel ifm. udstykning af boligområdet ved Skrillingegården 0 0 104 0

Materialekøb ifm. byforskønnelse 530 530 530 0

Etablering af elladestandere ved kommunale       arbejdspladser 260 260 260 0

Asfaltinvesteringer 11.210 11.210 12.210 15.210

Fase 2 Udskiftning af pæle i Middelfart Marina 0 1.166 0 0

Marinaplanen rekreative områder Etape 2 6.228 10.899 10.164 0

Bedre bymiljøer med biodiversitet 363 363 363 0

Renovering af toiletbygning i kolonihaveforeningen        Hyllehøj 275 0 0 0

Fortovsrenovering 0 500 500 500

Renovering af skøjtebanehus 130 0 0 0

Renovering af Parkeringshuset 400 400 0 0

Svingbane på Vandværksvej ved Toften 0 0 0 2.500

Energirenovering af gadelys (300 armaturer) 1.100 0 0 0

Bygningsvedligehold og Byudvikling 13.525 9.426 8.115 9.226

Forskønnelse af landsbymiljøer 1.074 1.074 1.074 1.074

Udvendig vedligeholdelse 5.152 5.152 5.152 5.152

ESCO-analyse kommunale bygninger og ESCO      investeringer 5.299 2.000 1.889 3.000

Sikring og placering af affaldscontainere 2.000 1.200 0 0

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget 6.044 8.141 6.162 560

Natur og Miljø 6.044 8.141 6.162 560

Projekt Bælt i balance - forskning og formidling, Naturpark Lillebælt 166 162 59 0

Anlægspulje til Natur- og Energiprojekter 893 893 893 893

Udbygning af rekreative stier (Stiplanen) 0 1.601 1.601 1.601

EU LIFE-projekt i Natura 2000 3.000 3.000 1.624 -2.931

Pulje til indsats til gavn for biodiversitet 322 322 322 322

Sløjfning af brandhaner 488 488 488 0

Pulje til biodiversitet og natur 675 675 675 675

Projekt Liv i Lillebælt 500 1.000 500 0

Kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven - Varbjerg Øst 
(Borgerfinansierede)

350 0 0 0

Borgerfinansiering -350 0 0 0

Klimabeskyttelsesprojekt efter Vandløbsloven - Vejlby Fed 
(Borgerfinansierede)

250 0 350 0

Borgerfinansiering -250 0 -350 0

I alt - skattefinansieret anlæg 94.079 94.016 94.128 93.555


