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Notat 
 
 
Mulighed for rammebesparelser via regulering af prisfremskrivningen i budget 2023-
2026 
 
I forbindelse med direktionens budgetforslag i balance er et af håndtagene til at skabe balance 
at regulere den pris- og lønfremskrivning som der foretages til budget 2023. 
Rammebesparelser ved hjælp af en regulering af prisfremskrivningen er en fremgangsmåde 
som flere andre kommuner enten permanent eller jævnligt benytter sig af. 
 
Der har gennem de sidste år været en del forskel på den faktiske prisudvikling i forhold til det 
som har været forventet i fremskrivningerne for budget 2021 og 2022. Den store afvigelse har 
været på arten brændsel og drivmidler. 
 
Direktionen vedtog i forbindelse med drøftelser af det tekniske budget for 2023-2026 at 
budgetterne derfor skulle rulles tilbage og fremskrives med de nye prisskøn for 2021 og 2022. 
Således vil udgangspunktet for budgetterne for 2023-2026 være højere end hvis dette ikke 
blev foretaget. Dette skete i forbindelse med at KLs prisskøn for marts 2022 blev indarbejdet i 
det tekniske budget.  
 
Efterfølgende har KL kommet med et opdateret pris- og lønskøn for 2023-2026. Heri er 
specielt fremskrivningen af lønskønnet nedjusteret. Alle lønbudgetter er derfor fremskrevet 
med det seneste skøn for lønudviklingen. 
 
Et håndtag til at skabe balance kan findes ved, at regulere prisfremskrivningen til centrale 
og decentrale enheders for varer og tjenesteydelser. For alle varer og tjenesteydelser er det 
tekniske budget fremskrevet med KLs skøn fra marts 2022. 
 
Hvis man ønsker at finde 15 mio. kr. på driften, som et af håndtagene til direktionens 
budgetforslag for 2023 -2026 i balance, så kan det vælges at regulere prisfremskrivningen i 
nedadgående retning (dvs. at lønfremskrivningen ikke berøres i forslaget). 
 
Samlet set kan de 15 mio. kr. findes ved: 
 
Ikke at foretage prisfremskrivning af driftsbudgetterne følgende arter: 
 

 Tjenesteydelser uden moms (art 4.0 – 2,63%) – fx kurser og uddannelsesvirksomhed 
samt huslejer 

 Øvrige tjenesteydelser (art 4.9 – 2,63%) – fx kunst og leje af inventar 
 
Og nedsætte prisfremskrivningen af driftsbudgetterne med 1,5% på følgende arter: 
 

 Fødevarer (art 2.2) – fx mælk, kød m.v. – efterfølgende er fremskrivningen 0,92% 
 Øvrige varekøb (art 2.9) - fx it-udstyr, bøger og materialer - efterfølgende er 

fremskrivningen 0,52% 
 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) - fx tømrer, vvs m.v.- efterfølgende er 

fremskrivningen 0,60% 
 Øvrige tilskud og overførsler (art 5.9) – fx tilskud til foreninger og klubber m.v. - 

efterfølgende er fremskrivningen 1,12% 
 



 

2 af 2 

 
Samlet giver disse ændringer i prisfremskrivningerne en besparelse på 15,1 mio. kr. i budget 
2023-2026. 
 
Der er med ovenstående forslag fuld prisfremskrivning på brændsel og drivmidler (art 2.3), 
betalinger til/fra Middelfart Kommune og stat, region og andre kommuner. Endvidere er der 
fuld fremskrivning på overførsler til person og tjenestemandspensioner. 
 
På baggrund af den tidligere omtalte justering for prisudviklingen bagud for de tidligere år vil 
mange opleve at have et større budget i 2023 end i 2023, også selvom muligheden for 
regulering af prisfremskrivningen fra 2022 til 2023. 
 
Det betyder, at tilskud til foreninger, sammenslutninger mv., institutioner, skoler m.v. samt 
forvaltningers budgetter til indkøb af varer og tjenesteydelser bliver mindre end de ellers ville 
have været. Og at alle enheder – decentrale som centrale - må finde gode lokale løsninger for 
at sikre mindre udgifter og derved omprioritere således at de budgetrammerne overholdes. I 
det omfang at besparelsen ikke kan hentes på indkøbskonti, så har institutionen / 
forvaltningen ansvaret for at indhente besparelsen på anden vis. Som kan have 
personalemæssige konsekvenser. 
 
Fordelt på udvalgs- og politikområder ser budgettet for 2023 således ud før og efter 
reguleringen af prisfremskrivningen: 
 

Budgetår 2023 2023 2023 

I 1.000 kr. Budget med marts 
prisfremskrivning og 
juni lønfremskrivning 

Budget med justerede 
prisfremskrivninger og 
juni lønfremskrivning 

Forskel 

Byrådet 2.521.228 2.506.023 -15.068 

Økonomiudvalget 350.325 347.060 -3.265 

Politisk organisation 9.969 9.908 -60 

Administration 278.824 277.221 -1.603 

Erhverv og Turisme 14.710 14.392 -318 

Fælles funktioner 36.822 35.830 -992 

Beredskabssamarbejde 10.000 9.709 -292 

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 603.514 602.783 -731 

Beskæftigelsesindsats 603.514 602.783 -731 

Skoleudvalget 368.367 366.766 -1.601 

Undervisning 368.367 366.766 -1.601 

Børn, Kultur og Fritidsudvalget 318.515 316.165 -2.350 

Kultur og Fritid 46.049 45.422 -627 

Børn, Familie og Sundhed 120.888 120.065 -823 

Dagtilbud 151.578 150.679 -899 

Social- og Sundhedsudvalget 773.319 768.243 -5.076 

Sundhed 316.616 315.600 -1.016 

Senior og Velfærd 228.689 226.617 -2.073 

Social og Velfærd 221.592 219.637 -1.955 

Strategi og Udvikling 6.422 6.389 -33 

Teknisk udvalg 95.496 93.798 -1.698 

Vej, Trafik og Rekreative områder 61.398 60.116 -1.282 

Bygningsvedligehold og Byudvikling 34.098 33.683 -415 

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget 11.692 11.343 -348 

Natur- og Miljø 7.203 6.970 -233 

Klima og Energi 4.488 4.373 -115 

 
 
Hvis man ønsker at finde yderligere 7 mio. kr. i besparelse på prisfremskrivningen i 
budgetoverslagsårene 2024 til 2026 i direktionens budgetforslag kan man undlade  
prisfremskrivningen tjenesteydelser uden moms og Øvrige tjenesteydelser endnu et år. 


