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Notat 
 
 

Finansbudget 2023 - 2026 
 

Skatter, udligning og generelle tilskud og bidrag samt renter  
 

(med afsæt i statsgarantiudmelding og skattekørsel 14 pr. 12.7.2022) 
 
 
Indledning 
 
Dette notat gennemgår hovedlinjerne i finansieringsbudgettet for perioden 2023 – 2026. 
 
Middelfart Kommunes finansieringskilder består helt overordnet af indtægter fra indkomstskat, 
kommunale ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), selskabsskatter, nettoudligning 
og generelle tilskud fra staten, samt forskellige former for mere formålsbestemte tilskud. 
 
Finansbudgettet inkluderer derudover renteudgifter og –indtægter, investeringsafkast, 
finansiering fra låneoptagelse, samt et udviklingsbidrag til regionen. 
 
I forbindelse med budgetlægningen skal det hvert år besluttes om kommunen vil budgetlægge 
med baggrund i det statsgaranterede grundlag for skatter- og tilskud eller om kommunen vil 
anvende sit eget budgetskøn (selvbudgetteringsgrundlaget). 
 
Dette notat er skrevet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men 
notatet giver samtidig et skøn over hvad et eventuelt valg af selvbudgettering vil indebære.  
 
Økonomiaftalen og de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 
 
KL og Regeringen har i lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen har nået det 
højeste niveau i 39 år, indgået en historisk stram økonomiaftale. Det sker bl.a. med henblik på 
at modvirke flaskehale på arbejdsmarkedet, som kan skabe en opadgående løn- og prisspiral.  
 
Ud over at der afsættes midler til at dække det demografiske træk, tilfører økonomiaftalen 
ikke økonomi til at dække det udgiftspres, der i mange kommuner opleves på de 
specialiserede socialområder. Kommunerne skal således selv finde finansiering til at dække 
merudgifter til handicappede børn- og voksne, flere anbringelser og højere udgifter til sociale 
foranstaltninger mv.   
 
Økonomiaftalen udvider kommunernes samlede serviceramme med 1,3 mia. kr. til dækning af 
det demografiske træk. Dette løfter isoleret set Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag 
med 8,4 mio. kr. Hertil skal lægges en række mindre reguleringer som følge af ændret 
lovgivning (Lov og Cirkulære reguleringer).  
 
Den finansierede del af anlægsrammen sænkes med 1,4 mia. kr. i forhold til sidste års 
anlægsramme til 18,5 mia. kr. Dette reducerer isoleret set Middelfart Kommunes 
finansieringsgrundlag med 9,4 mio. kr.  
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Af hensyn til at sikre sunde offentlige finanser og ikke mindst sikre, at kommunerne efterlever 
budgetloven, er der fastsat et loft over de kommunale driftsudgifter og investeringer med en 
indbygget sanktionsmekanisme. Således er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, 
at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, 
mens 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af 
servicerammen. Der er således en samlet sanktionsrisiko på knap 26 mio. kr. for Middelfart 
Kommune indbygget i aftalen. 
 
Det er regerings seneste vækstskøn i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022, der danner 
baggrund for fastlæggelsen det statsgaranterede skatte- og tilskudsgrundlag. 
 
I forhold til selvbudgetteringsgrundlaget tages der i dette notat afsæt i 14. tilskuds- og 
skattekørsel pr. 12. juni 2022. 
 
Metodiske forudsætninger bag finansbudgettet 
 
Finansbudgettet er baseret på en forudsætning om, at både udskrivningsprocenten og 
grundskyldsprocenterne fastholdes uændret på 2023-niveauet.  
 
I lighed med de senere år tager notatet udgangspunkt i statsgarantiudmeldingen for 
budgetåret, mens budgetoverslagsårene er fremskrevet med baggrund i Middelfart Kommunes 
egen befolkningsprognose på selvbudgetteringsniveau med afsæt i KL’s skatte- og 
tilskudsmodel.  
 
Der er især fire forhold, som har afgørende for om det er fordelagtigt for kommunen at vælge 
statsgaranti eller selvbudgettering: 

 Udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag for året under optælling 
(fremregningsbasen) 
 

 Udviklingen i cpr-folketallet (påvirker udgiftsbehovsberegningen og dermed 
statstilskuddet) 
 

 Udviklingen i cpr-folketallet medio året (påvirker udskrivningsgrundlaget)  
 

 Forventningen til realiseret landsvækst i forhold til den økonomiske prognose bag 
statsgarantiudmeldingen 

 
Ejendomsskatteområdet 
 
Budgetlægningen af ejendomsskatteindtægter er særlig vanskelig i årene frem mod 
overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem.  
 
Vi befinder os lige nu midt i overgangen til de nye boligskatteregler, hvor afsættet er, at det er 
det er de nye 2020-vurderinger, der danner baggrund for beskatningen af ejerboliger fra og 
med 2021 - også selv om størstedelen af vurderingerne endnu ikke er udsendt.  
 
Middelfart Kommune følger KL’s anbefaling og budgetlægger med afsæt i kommunens 
skønnede afgiftspligtige grundværdier på baggrund af de nye vurderinger.  
 
I og med udsendelsen af de nye vurderinger udviser stor træghed må det alt andet lige 
påregnes, at de budgetlagte stigninger i ejendomsskatteindtægterne i 2023 først realiseres 1-2 
år efter skatteindtægterne er budgetlagt. Der vil således være en ikke helt uvæsentlig 
likviditetsmæssig forskydning og deraf følgende negativ budgetafvigelse, når kommunen ved 
udgangen af 2023 aflægger regnskab. 
 
Metoden er imidlertid nødvendig i forhold til at sikre en korrekt indvikling på tilskuds- og 
udligningssystemet og den neutralisationsordning, der forventes at være gældende. Der vil 
være adgang til at belåne den del af likviditetstabet, der skyldes indefrysning af 
ejendomsskattestigninger.  
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Ejendomsskatteprovenuet for 2023 er budgetlagt med baggrund i statens skøn for de nye 
vurderinger, mens skatterne i perioden 2024-2026 tager afsæt i 2023-skønnet tillagt en årlig 
stigning i de afgiftspligtige grundværdier på 1%. 
 
Rentebudget 
 
I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet stiger 
med 0,35% i forhold til det nuværende niveau frem mod 2023 og med yderligere 0,25% frem 
mod 2024, hvorefter niveauet forbliver uændret. Renteudgifterne er budgetlagt med baggrund 
i Kommunekredits renteprognose. 
 
Det indgår som en central forudsætning i rentebudgettet, at byggekreditten på 77,0 mio. kr. til 
finansiering af investeringerne på affalds- og genbrugsområdet omlægges til permanent 
finansiering i 2023, samt at der optages yderligere lån på 48,3 mio. kr. til yderligere 
investeringer på affalds- og genbrugsområdet. Herudover er det indregnet, at der i hvert af 
årene 2022, 2023 og 2024 optages lån for 5,0 mio. kr. til finansiering af de planlagte ESCO-
investeringer, som blev i værksat som ekstraanlæg i forbindelse med COVID-19 krisen. 
 
Skatte- og tilskudsprognose med afsæt i KL’s skatte- og tilskudsmodel 
 
Skatteprognosen er i lighed med sidste år udarbejdet på baggrund af KL’s skatte- og 
tilskudsmodel. 
 
Modellen er baseret på en komponentopdelt fremregning af udskrivningsgrundlaget på 
forskellige alderskategorier og indkomstkomponenter, herunder lønindkomst, pensioner, 
dagpenge, kontanthjælp, SU, virksomhedsoverskud og anden personlig indkomst. 
 
I modellen beregnes først et skøn over den endelige maj-afregning for året under optælling. 
Datagrundlaget tilpasses derefter efterreguleringsgrundlaget og der skønnes over 
udskrivningsgrundlaget for de personer, der endnu ikke er lignede i den pågældende 
skattekørsel.  
 
Skattegrundlaget for de ikke slutlignede skønnes ud fra:  
 

 Antallet af manglende slutlignede i kommunen fordelt på aldersgrupper. 
 

 Andelen af skattepligtige på mandtal indenfor hver aldersgruppe, som nåede ligning i 
2021 inden maj-afregningen.  
 

 Det foreløbige gennemsnitlige skattegrundlag pr. lignede i kommunen, fordelt på 
aldersgrupper.  
 

 Udviklingen i forholdet mellem lignedes og ikke-lignedes gennemsnitlige 
skattegrundlag.  

 
Det samlede udskrivningsgrundlag fremskrives herefter for de efterfølgende år frem til 
budgetåret inkl. overslagsår.  
 
Fremskrivningen til de efterfølgende år er baseret på KL’s skøn for væksten i 
udskrivningsgrundlaget fra 2022-2026. Komponentfordelingen af væksten er tilpasset skatte- 
og tilskudsmodellens komponentfordeling.  
 
Fremskrivningen er tilpasset udviklingen i den enkelte kommune ved at:  
 

1) Skattegrundlaget er fremskrevet på komponentniveau, hvorved der tages højde for den 
enkelte kommunes komponentsammensætning.  
 

2) Komponentfremskrivningen er differentieret på aldersgrupper, hvorved der tages højde 
for forskelle i befolkningssammensætningen.  
 

3) Kommunens egen befolkningsprognose er lagt ind i skatteskønnet.  
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4) Fremskrivningen af til- og fraflytteres påvirkning af udskrivningsgrundlaget tager højde 
for, om det primært er ældre eller yngre, der flytter til og fra kommunen, samt hvilket 
indkomstgrundlag til-/fraflytterne bringe med sig. 

 
Budgetforventninger 2023-2026 
 
Af tabel nedenfor fremgår den samlede forventning til kommunens indtægtsbudget baseret på 
beregninger i KL’s skatte- og tilskudsmodel pr. 12. juli 2022. 
 

Tabel 1: Finansbudget 2023-2026 
 Skatter, udligning, renter og momsrefusion  

(TS-003B: Skattekørsel 14, kørselsdato 2021-07-12)  
Beløbsangivelse (i 1.000 kr.) Statsgaranti Selvbudgettering(TS-model) 

  2023 2023 2024 2025 2026 

CPR-folketal 40.163 40.027 40.195 40.606 41.029 

Udskrivningsgrundlag (1000 kr.) 7.712.349 7.905.531 8.187.159 8.547.081 8.933.012 

Grundskyld - øvrige grundværdier  5.580.862 5.580.862 5.580.862 5.636.671 5.693.037 

Grundskyld - værdien af produktionsjord  1.218.485 1.218.485 1.218.485 1.230.670 1.242.977 

            

Skatter -2.158.446 -2.208.287 -2.295.550 -2.432.185 -2.473.842 

   Forskudsbeløb -1.989.786 -2.039.627 -2.112.287 -2.205.147 -2.304.717 

   Efterregulering af forskudsbeløb 0 0 0 -57.838 0 

   Medfinansiering af skrå skatteloft 7.260 7.260 7.433 7.642 7.861 

   Dødsboskat -924 -924 -7.824 -900 -900 

   Forskerskat efter §48 0 0 0 0 0 

   Selskabsskat -48.655 -48.655 -53.899 -45.653 -44.467 

   Ejendomsskatter -126.341 -126.341 -128.973 -130.289 -131.619 

            

Generelle og særlige tilskud -474.727 -431.750 -455.189 -455.245 -488.518 

Kommunal udligning  49.428 90.762 87.018 96.784 105.968 

Statstilskud inkl. modr. energiselskaber -502.692 -500.987 -515.266 -551.334 -571.444 

Efterregulering budgetvalg 0 0 0 22.231 0 

Midtvejsregulering af tilskud/udligning 16.914 16.914 20.495 20.502 20.461 

Udligning vedrørende selskabsskat -10.740 -10.741 -19.350 -15.020 -14.798 

Udligning af dækningsafgift  -252 -252 -241 -235 -229 

Udligning vedr. indvandrer 6.276 6.215 6.492 6.836 7.177 

Efterregulering vedr. indvandrerudl. 0 0 0 -21 0 

   Udviklingsbidrag til regionen 4.739 4.739 4.881 5.073 5.275 

Tilskud til bedre dagtilbud  -3.900 -3.900 -4.013 -4.129 -4.249 

Tilskud til løft af ældreplejen -6.276 -6.277 -6.459 -6.647 -6.839 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -8.412 -8.411 -8.655 -8.906 -9.164 

Finansieringstilskud -10.164 -10.164 -10.164 -10.164 -10.164 

Tilskud til værdig ældrepleje -8.808 -8.808 -9.063 -9.326 -9.597 

Pulje til bekæmpelse af ensomhed -840 -840 -864 -889 -915 

            

Finansiering  før renter og momsref. -2.633.173 -2.640.037 -2.750.739 -2.887.430 -2.962.360 

 
          

Renteindtægter og -udgifter 11.664 11.664 13.775 14.283 14.272 

Renteindtægter 950 950 756 1.056 1.056 

Renteudgifter, ordinær gæld 8.292 8.292 8.835 8.934 9.037 

Renteudgifter, gæld forsyningsområde 1.398 1.398 3.169 3.289 3.187 

Renter ældreboliger 2.074 2.074 2.065 2.054 2.042 

Kursreg. og finansielle instrumenter 750 750 750 750 750 

Garantiprovision netto -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 

Indeksregulering - ny ferielov 250 250 250 250 250 

 
          

Momsrefusion 350 350 350 350 350 

 
          

Finansiering i alt efter renter og momsref. -2.621.159 -2.628.023 -2.736.614 -2.872.797 -2.947.738 
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* Tabellen er opstillet ud fra basisbudgettet, dvs. prioriteringsforslagene vedr. garantiprovision og dækningsafgifter 
indgår ikke.  
 
Som det fremgår af tabel 1 ovenfor skønnes Middelfart Kommunes samlede indtægtsgrundlag 
ved valg af statsgaranti at udgøre 2.621,2 mio. kr. mod 2.628,0 mio. kr. ved valg af 
selvbudgettering. Statsgarantien forventes således at bibringe et umiddelbart mindreprovenu 
på 6,9 mio. kr. i selve budgetåret. 
 
Ved valg af selvbudgettering efterreguleres skatter og tilskud 3 år efter budgetåret. På 
nuværende tidspunkt tegner det til, at der i 2026 vil blive udmøntet en positiv efterregulering 
af 2023 grundlaget på 1,6 mio. kr. Netto udgør den forventede gevinst ved valg af 
selvbudgettering således 8,5 mio. kr. på tværs af årene. 
 
Selvbudgetteringsvalget ser således umiddelbart mere attraktivt ud et valg af statsgaranti.   
 
Der kan dog være meget store risici forbundet med et selvbudgetteringsvalg i det kommende 
år. Lige nu står dansk økonomi overfor en række risikofaktorer, som kan påvirke 
udskrivningsgrundlaget markant i negativ retning.  
 
Aktuelt står vi overfor betydelige forstyrrelser i forsyningskæderne – både som følge af 
tidligere COVID-19 nedlukninger i Kina og de geopolitiske konflikter i Ukraine, som tilsammen 
har ført til en historisk høj inflation. 
 
Hvis der fx kommer komme yderligere restriktioner på de russiske gasforsyningerne til Europa, 
vil der med stor sandsynlighed opstå recession i de europæiske økonomier, hvilket vil påvirke 
kommunens udskrivningsgrundlag og skatteindtægter negativt.  
 
Herudover har de betydelige rentestigninger, kombineret med inflationsskabt udhuling af 
danskernes købekraft, allerede på nuværende tidspunkt skabt en begyndende afmatning på 
boligmarkedet. Erfaringsmæssigt indebærer en afmatning på boligmarkedet, at udflytningen 
fra de større byer til Middelfart Kommune bremser kraftigt op. Og når bosætningen bremser 
op, stagnerer væksten i kommunens udskrivningsgrundlag.  
 
Et sidste risikomoment, som er værd at tage med ind i betragtning er COVID-19. Det kan ikke 
udelukkes, at vi kommer til at se nye store sygdomsudbrud hen over vinteren, som kan 
påvirke dansk økonomi negativt.  
 
Der er således en lang række sammenfaldende risikomomenter tilstede i dansk økonomi i 
øjeblikket, som samlet set gør forsikringen i statsgarantivalget attraktiv.  
 
Direktionen anbefaler på den baggrund, at budgetlægningen sker med baggrund i 
statsgarantiniveauet. 
 
Ved budgettering af de generelle tilskud er det forudsat, at såvel de individuelle som kollektive 
betingelser for at opnå statens betingede balancetilskud opfyldes i 2022 og årene fremover.  
 
Balancetilskuddet er betinget af kommunernes kollektive budgetoverholdelse og kan bortfalde 
helt eller delvist, hvis kommunerne overskrider budgetterne. Det betingede balancetilskud 
vedrørende serviceudgifter er i lighed med sidste år fastsat til 3,0 mia. kr. for kommunerne 
under ét, svarende til 20,3 mio. kr. for Middelfart Kommune. Det betingede balancetilskud til 
anlæg udgør 1,0 mia. kr., svarende til 6,8 mio. kr. for Middelfart Kommune.  
 
Den ikke ubetydelige sanktionsrisiko på driften betyder, at stram økonomistyring og 
budgetoverholdelse vil være en kritisk succesfaktor i årene fremover.  
 
Forventninger til kommunens fremtidige udskrivningsgrundlag  
 
Resultatet af den endelige skatteligning for indkomståret 2020 og forventningerne til det 
realiserede udskrivningsgrundlag for 2021 og 2022 er udgangspunktet for skønnet på 
udskrivningsgrundlaget for budget 2023 og overslagsårene.  
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Kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag for 2020 er endeligt opgjort til 6.831,7 mio. kr., 
hvilket svarer til en mervækst i forhold til landet på 0,8%. 
 
Udskrivningsgrundlaget inkluderer ligningen af fuldt skattepligtige helårsansættelser, fuldt 
skattepligtige periodeansættelser, døde i uskiftet bo samt dobbelt domicilerede, men er ekskl. 
aktieindkomst og begrænset skattepligtige.  
 
For året under optælling, dvs. skatteåret 2021, er der aktuelt 98,8% af de skattepligtige, der 
har opnået slutligning. Mandtalsprocenten ligger cirka 1% under sidste års realiserede 
mandtalsprocent.  
 
Af tabellen nedenfor fremgår det, at Middelfart Kommune for så vidt angår året under 
optælling (2021) forventes at opnå en vækst i udskrivningsgrundlaget, som ligger hele 2,3% 
over den landsgennemsnitlige vækst.  
 
For indeværende finansår (2022) forventes en mervækst i forhold til landet på 0,2%, mens der 
for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene forventes en vækst, der ligger 0,2 – 0,8% over 
landsgennemsnittet. 
 
Stigningen har først og fremmest baggrund i, at Middelfart kalkulerer med en pæn 
indbyggertalsvækst.   
 
Tabel 2: Forventet udskrivningsgrundlag fremskrivning på – selvbudgetteringsniveau 

Beløb i mio. kr. årets priser 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Udskrivningsgrundlag - Middelfart 6.832 7.343 7.581 7.906 8.187 8.547 8.933 

Vækst - Middelfart  2,2% 7,5% 3,2% 4,3% 3,6% 4,4% 4,5% 

Vækst - Land  1,4% 5,2% 3,0% 4,0% 3,1% 3,6% 3,7% 

Mervækst MFK  0,8% 2,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 

Kilde: Væksttal er beregnet ud fra KL’s skatte- og tilskudsmodel, tabel 5, 16 + databank landstal. 
Bemærk, at efterreguleringsgrundlaget i tabel 2 og det faktiske grundlag ikke er direkte sammenlignelige.  
 
Ovenstående skøn for udskrivningsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af KL’s forventede 
vækst for de individuelle skattekomponenter og Middelfart Kommunes egen aldersopdelte 
indbyggertalsprognose, som er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Indbyggertal 
 
Indbyggertallet pr. 1. januar 2023 er som nævnt ovenfor en afgørende parameter for 
finansbudgettet. 
 
Af tabel 4 nedenfor fremgår det anvendte indbyggertal, som ligger bag henholdsvis 
skatteprognosen og tilskudsprognosen (selvbudgetteringsskønnet) i budgetåret 2023 og de tre 
forudgående år.  
 
Tabel 3: Aldersfordelt folketal som ligger til grund for skatte- og tilskudsprognosen 

Aldersgrupper / Budgetår  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 0-17 år       7.866  
       

7.899  

       

7.958  

       

7.964  

       

7.951  

       

7.973  

       

8.014  

 18-25 år       2.810  
       

2.742  

       

2.766  

       

2.770  

       

2.774  

       

2.807  

       

2.834  

 26-40 år       5.610  
       

5.786  

       

5.978  

       

6.138  

       

6.280  

       

6.427  

       

6.572  

 41-60 år     11.522  
     

11.521  

     

11.467  

     

11.366  

     

11.241  

     

11.126  

     

11.018  

 60+ år 1)     11.178  
     

11.414  

     

11.647  

     

11.873  

     

12.154  

     

12.484  

     

12.825  

 Folketal - Skat    38.985    39.360    39.815    40.111    40.401    40.818    41.263  

 Folketal - Tilskud    38.733    39.116    39.603    40.027    40.195    40.606    41.029  

 Folketal - Statsgaranteret     38.548    39.063    39.372    40.163  NA  NA  NA  

 Folketal - Difference         185           53         231       -136  NA  NA  NA  

Kilde: Tilskudsmodellen tabel 15 og 16 
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Det anvendte folketal i skatteprognosen tager afsæt i det forventede indbyggertal i kommunen 
medio budgetåret. Skatteprognosens folketal har i tilskudsmodellen betydning for 
udskrivningsgrundlagets forventede størrelse. 
 
De seneste data for indbyggertalsudviklingen pr. 1. juli 2022 viser, at kommunens forventede 
folketal primo 2023 ligger noget over kommunens befolkningsprognose, men samtidig noget 
under det statsgaranterede indbyggertal.  
 
Det høje statsgarantiniveau afspejler en forventning om, at der tilflytter 225 ukrainere til 
kommunen. Til sammenligning var der ved indgangen til juli måned kun tilflyttet 155 ukrainere 
til kommunen. Samtidig har man set, at nogen ukrainere er begyndt at rejse tilbage til 
hjemlandet. Det kan indikere, at det statsgaranterede indbyggertalsskøn kan være sat på et 
for højt niveau.  
 
Tabel 4: Midtvejsjustering af folketalsforventning pr. 1. januar 2023 
Folketal  Oprindelig 

befolknings-

prognose 

(pr. februar 2022) 

Midtvejskorrigeret  

befolknings-

prognose 

(pr. juni 2021) 

Indbyggertal jf. 

statsgaranti 

udmeldingen pr. 

30. juni 2023 

Primo folketal pr. 1.1.2022 39.612 39.612   

Forventet årsvækst  225   

Realiseret vækst 01.07.2022  338   

Forventet restvækst 01.07.2022 – 01.01.2023  77  

Forventet folketal pr. 1.1.2023 39.837  40.027  40.163 

 
Baseret på den gennemsnitlige befolkningstilvækst i 2. halvår over de seneste 5 år vurderes 
det, at det anvendte folketal i selvbudgetteringsgrundlaget kan løftes med 77 indbyggere.  
 
Det er vigtigt at understrege, at væksten kan variere betydeligt over årene og at 5-årsvæksten 
for nærværende er bedste bud på en neutral vurdering, der hverken er konservativ eller 
overoptimistisk. 
 
Som det fremgår af tabellen nedenfor har indbyggertalsvæksten i 2. halvår i gennemsnit været 
119 indbyggere i 2020-2021, men udgør kun 62 indbyggere, hvis man ser på perioden 2019-
2021.  
 
Ser man på hele den 15-årige periode siden kommunalreformen, som indeholder både gode 
vækstår og kriseår, har gennemsnitsvæksten i 2. halvår ligget på 36 indbyggere.  
 
I finans- og boligkriseårene inkl. perioden med langsom genopretning på boligmarkedet blev 
der i gennemsnit realiseret en indbyggertalstilbagegang på 34 i 2. halvår.  
 
Tabel 4a: Gennemsnitsvækst i 2. halvår i udvalgte perioder 

Periode 

Nettotilflytning af borgere  
i perioden  

1. juli til 31. december 

15 års gennemsnitsvækst (2007-2021) 36 

5 års gennemsnitsvækst (2017-2021) 77 

3 års gennemsnitsvækst (2019-2021) 62 

2 års gennemsnitsvækst (2020–2021) 119 

Gns.vækst i finans- og boligkriseår (2009-2015) -34 

 
For så vidt angår overslagsårene anvendes befolkningsprognosen uden justeringer, idet 
mervæksten i 2023 kan være udtryk for midlertidige forskydninger i forhold til de ukrainske 
tilflyttere. Dette sker ud fra et forsigtighedsprincip.  
 
Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt det statsgaranterede indbyggertal for 2022 til 
40.163 hvilket er et løft på hele 791 indbyggere i forhold til sidste års statsgarantiniveau. 
Niveauløftet medfører i sig selv en væsentlig provenueffekt.  
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Statsgarantien ses at ligge 136 indbyggere under kommunens eget skønnede folketal. 
Folketallet i sig selv tilvejebringer således isoleret set et argument for at vælge statsgaranti for 
budgetåret 2023. 
 
Selvbudgettering versus statsgaranti 
 
Kommunen skal hvert år vælge om man vil tage statens budgetskøn eller anvende eget 
budgetskøn (selvbudgettering). 
 
Statsgarantien er en slags forsikringsordning. Ved valg af statsgaranti bærer staten risikoen 
for at skatteindtægterne bliver lavere end forventet, hvis beskæftigelsen, indbyggertallet eller 
den nationale konjunkturudvikling udvikler sig dårligere end forventet.  
 
Ved valg af selvbudgettering kan kommunen få en positiv efterregulering, hvis udviklingen i 
indbyggertal, beskæftigelse og dermed udskrivningsgrundlaget er bedre end forventet. Modsat 
kan en negativ udvikling i indbyggertallet give en negativ efterregulering.  
 
Efterreguleringen efterafregnes med staten 3 år efter budgetåret, dvs. et eventuelt valg af 
selvbudgettering i 2023 efterreguleres med staten i 2026.  
 
Som det fremgår af tabel 5 nedenfor udgør forskellen mellem selvbudgettering og  
statsgaranti 6,8 mio. kr. i selvbudgetteringens favør, når man alene ser på indtægtsgrundlaget 
i budgetåret 2022. Merprovenuet har først og fremmest baggrund i, at væksten i kommunens 
udskrivningsgrundlag er højere end den landsgennemsnitlige vækst.  
 
Når den forventede efterregulering i 2026 tages med ind i betragtning, bibringer 
statsgarantivalget et samlet merprovenu på 8,5 mio. kr.  
 
Tabel 5: Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering  

Beløb i 1.000 kr.  Statsgaranti 
 Selv-

budgettering 
 Forskel  

Indkomstskatteprovenu -1.989.786 -2.039.627 49.841 

Foreløbigt tilskud og udligning -491.647 -448.664 -42.983 

Nettoprovenu -2.481.433 -2.488.291 6.858 

Skøn over efterregulering af 2022 i 2025 0 -1.625 1.625 

Forskel garantivalg i alt  -2.481.433 -2.489.916 8.482 

* - = indtægter / merprovenu , + = udgifter / mindreprovenu 
** Skatter og udligning er opgjort ekskl. ejendomsskatter samt eksklusiv efterreguleringer.  Tabellen er derfor ikke 
sammenlignelig med summerne i tabel 1.  
 
Væksten i udskrivningsgrundlaget, og dermed den forventede provenueffekt af et eventuelt 
selvbudgetteringsvalg, er behæftet med særlig stor usikkerhed dette år. 
 
Dels er der, som tidligere nævnt, usikkerhed om vi er på vej ind i en større recession med 
deraf følgende stigning i arbejdsløsheden, faldende boligpriser og faldende tilflytning til 
kommunen. Et sådant scenarium slår uafværgeligt negativt igennem på 
udskrivningsgrundlaget.  
 
Men derudover er der også den usikkerhed, der knytter sig til de tilflyttede ukrainere. For det 
første kan indkomstgrundlaget på de tilflyttede være vanskelig at vurdere. Der er en risiko for, 
at KL’s skatte og tilskudsmodel i fremregningen af skattegrundlaget for de kommende år 
overvurderer indkomstgrundlaget i netop denne gruppe. Samtidig er der en ”fraflytningsrisiko”, 
forstået på den måde, at det vil slå negativt igennem på især efterreguleringen af 
udgiftsbehovet på tilskudssiden, hvis flere ukrainere vælger at vende hjem inden årsskiftet.  
 
Mere generelt i forhold til garantivalget, så er det som altid relevant at gøre opmærksom på, 
at fordelagtigheden af de forskellige budgetvalg ikke kun afhænger af udviklingen i Middelfart 
Kommune. Udviklingen i de andre 97 kommuner har også en meget stor betydning for om 
statsgarantivalget falder ud til kommunens fordel eller ej.  
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Når økonomiaftalen først er indgået, og kommunernes samlede økonomi for det kommende 
budgetår er fastlagt, vil fordelingen af tilskud som udgangspunkt være et nulsumspil mellem 
kommunerne. 
 
Hvis det viser sig, at den faktiske vækst i BNP, og dermed kommunernes 
udskrivningsgrundlag, bliver lavere end det skøn, der lå til grund, da Økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL blev indgået, vil konsekvensen være, at det samlede strukturelle underskud i 
kommunerne stiger. 
 
Hvis konjunkturbilledet ændrer sig væsentligt i negativ retning vil kommunerne opleve et 
stigende strukturelt underskud på landsplan. Konsekvensen vil være, at en større andel af 
bloktilskuddet anvendes til at finansiere underskuddet i udligningen, mens der bliver et mindre 
statstilskud tilbage til fordeling efter bloktilskudsnøglen.  
 
Risikoen ved selvbudgettering er derfor, at selv om Middelfart Kommune i princippet opnår det 
forudsatte folketal og udskrivningsgrundlag i selvbudgetteringssituationen, så kan kommunen 
alligevel blive ramt af en stor negativ efterregulering af tilskud i en situation, hvor det faktiske 
udskrivningsgrundlag i landets øvrige kommuner falder væsentligt under statsgarantien.  
 
Et yderligere forhold af mere principiel karakter, som kan tale for at vælge statsgaranti frem 
for selvbudgettering, er hensynet til den at sikre den langsigtede budgetstabilitet. Store 
positive eller negative udsving fra år til år i efterreguleringen kan tvinge kommunen ud i en 
uhensigtsmæssig ”stop-and-go” politik, hvor man det ene år sætter initiativer i gang på drifts- 
og anlægssiden, som så det næste år må bremses op eller standses fordi efterreguleringen 
pludselig vender fortegn.  
 
Et tredje forhold, der kan tale for statsgarantivalget er, at der er betydelige geopolitiske og 
forsyningsmæssige risici lige nu, som potentielt kan påvirke udskrivningsgrundlaget negativt. 
Eksempelvis har nationalbankens beregninger vist, at et scenarium, hvor der er fuldt 
leverancestop for gas fra Rusland til EU vil medføre en bredt funderet recession, som rammer 
vigtige danske eksportmarkeder, og dermed skaber faldende afsætning, arbejdsløshed og 
derigennem lavere udskrivningsgrundlag.   
 
Som et fjerde og sidste punkt skal det fremhæves, at inflationen i juli måned har ramt 8,2% - 
et niveau, der væsentligt overstiger regeringens skøn i maj-prognosen. Det høje 
inflationsniveau understøtter alt andet lige, et højere renteniveau i en længerevarende periode 
i Euroland og Danmark. Den højere rente medvirker sammen inflationsudhulning af 
købekraften til at lægge en kraftig bremse på væksten og dermed udskrivningsgrundlaget.  
 
I lyset af ovennævnte vækstrisici, er det direktionens anbefaling, at budgettet i 2023 baseres 
på statsgarantien. 
 
Efterregulering af skatter og tilskud fra tidligere år 
 
I 2023 bliver skatter og tilskud efterreguleret for de kommuner, der valgte at selvbudgettere i 
2020. Middelfart Kommune har valgt statsgaranti for budgetårene 2012-2018, samt årene 
2020-2021, men selvbudgettering i 2019 og 2022. 
 
Middelfart Kommune modtager således ikke en efterregulering i 2023 og 2024, men kan se 
frem til en efterregulering i 2025.   
 
Selvbudgetteringsvalget i 2022 tegner ind til videre til at bibringe en samlet merindtægt på 
skatter på 57,8 mio. kr. og en modgående nedregulering af tilskud på 22,2 mio. kr. 
Kommunen står således til at modtage en positiv efterregulering på 35,6 mio. kr. i 2025. 
Inklusiv det merprovenu, der allerede er forhåndshjemtaget i 2022, tegner 
selvbudgetteringsvalget til at give merindtægter for i alt 53,9 mio. kr.  
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Tabellen nedenfor viser hvad gevinsterne/tabet ved kommunens budgetvalg har været over de 
senere år.  
 
Tabel 6: Mer/mindreprovenu ved valg statsgarantivalg og kommunens faktiske 
budgetvalg i perioden 2012-2022 

Beløb i 1.000 kr.  
 

 
Optimal

t 
valg 

Konsekvens 
statsgaranti 

valg 

Middelfart 
Kommunes 
budgetvalg 

Gevinst 
ved  

kommunens 
budgetvalg 

Budgetår 2012   14.769 Statsgaranti  14.769 

Budgetår 2013   50.600 Statsgaranti  50.600 

Budgetår 2014   23.558 Statsgaranti  23.558 

Budgetår 2015   9.734 Statsgaranti  9.734 

Budgetår 2016   5.803 Statsgaranti  5.803 

Budgetår 2017  -9.373 Statsgaranti  -9.373 

Budgetår 2018    10.945 Statsgaranti  10.945 

Budgetår 2019   -17.780 Selvbudgettering 17.780 

Budgetår 2020  -12.784 Statsgaranti  -12.784 

Budgetår 2021 (foreløbig)  -76.169 Statsgaranti  -76.169 

Budgetår 2022 (foreløbig)    -53.895 Selvbudgettering 53.895 

         

Konsekvens af budgetvalg 2012-2022  -54.592   88.757 

+ = gevinst ved statsgarantivalg 
Kursiv = foreløbige skøn 
 
Garantivalgene har samlet set bibragt et merprovenu på 88,8 mio. kr. i perioden 2012-2022. 
 
Det forhold, at staten i betydelig grad medvirkede til at holde hånden erhvervslivet og 
borgernes indkomster under COVID-19, medvirkede til, at der faktisk var en forholdsvis 
gunstig udvikling i det kommunale indkomstgrundlag i årene 2020 og 2021. Set i 
bagklogskabens lys ville det have været optimalt at selvbudgettere i disse år.  
 
Retfærdigvis skal det dog bemærkes, at ingen af landets 98 kommuner har valgt 
selvbudgettering i 2021 grundet den massive usikkerhed om COVID-19. Samtidig har de få 
kommuner, der valgte at selvbudgettere for indkomståret 2020 helt ekstraordinært fået lov at 
omgøre budgetvalget. 
 
Selskabsskat 
 
Den kommunale andel af selskabsskatten for Middelfart Kommune for skatteåret 2020 til 
afregning i 2023 er opgjort til 48,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 22,9% i forhold til sidste 
års niveau. Til sammenligning faldt de landsgennemsnitlige indtægter fra selskabsskat med 
6,4% i perioden. Det betyder, at Middelfart Kommunes andel af landsindtægten for 
selskabsskat er steget fra 0,38% til 0,42% fra 2022 til 2023.  
 
Middelfart Kommunes selskabsskatteindtægter ligger traditionelt set noget under 
landsgennemsnittet, som trækkes kraftigt op af kommuner med store internationale 
koncerner, herunder Ballerup Kommune, Gladsaxe Kommune og Billund Kommune. 
 
For budgetoverslagsårene er det historiske normalniveau på 0,38% lagt til grund for 
selskabsskatteindtægten. 
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Tabel 7: Selskabsskatteindtægter for perioden 2021-2026 

Selskabsskatteindtægter, beløb i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunens selskabsskatteindt.* 26.652 39.581 48.656 53.899 45.653 44.467 

Heraf afr. vedr. tidligere indkomstår -183 1.167 9.438 3.474 3.474 3.474 

Afregning vedr. aktuelt afregningsår** 26.835 38.414 39.218 50.425 42.179 40.993 

Indtægt på landsplan***  7.896.872 10.085.658 9.435.519 13.312.691 11.135.680 10.822.400 

Andel af landsindtægt (pct.) 0,34% 0,38% 0,42% 0,38% 0,38% 0,38% 
* Kommunens indtægter fra selskabsskat er opgjort inkl. viderefordeling. 
** Aktuelt afregningsår er 3 år forud for budgetåret, dvs. 2020 afregnes i 2023 
*** Indtægter på landsplan er opgjort ekskl. afregninger fra tidligere år. 

 
 
 
Ejendomsskatter 
 
De forventede indtægter fra ejendomsskat i 2023 fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 8: Indtægter fra ejendomsskat i budgetåret 2022 

Beløb i 1.000 kr. Skattesats Grundlag Provenu 

Kommunal grundværdi  21,290 5.580.862 118.817 

Produktionsjord 6,490 1.218.485 7.908 

I alt grundværdi    6.799.347 126.725 

        

Dækningsafgift af offentlige ejendomme   3.616 

        

Ejendomsskatteprovenu brutto     130.341 

        

Ejendomsskattetilbagebetalinger og øvrige reguleringer     -4.000 

        

Ejendomsskatteprovenu netto     126.341 

* Tabellen indeholder ikke merindtægt fra ejendomsskatteprovenu jf. prioriteringsforslag 
** Der opkræves ikke dækningsafgift på forretningsejendomme 
 
Nedenfor er de enkelte delelementer af ejendomsbeskatningen gennemgået.  
 
For så vidt angår overgangen til det nye vurderingssystem henvises til notatets side 2-3. 
 
Grundskyld 
Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 21,29‰ fra 2022 til 2023. 
 
Grundskyldsprovenuet er i modsætning til tidligere år opgjort baggrund af de nye 
grundværdier, der indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. KL’s anbefalinger.  
 
De anvendte grundværdier i statsgarantien tager højde for effekten af de ændrede 
ejendomsvurderinger, som udsendes gradvist i perioden fra 2021 til 2025.  
 
I det anvendte ejendomsskattegrundlag er produktionsjord udskilt i en selvstændig linje, idet 
der gælder særlige regler for beregning af grundskyld på produktionsjord. Provenu vedrørende 
produktionsjord skal beregnes ud fra en promille på 6,49‰, svarende til den kommunale 
grundskyld fratrukket 14,8‰.  
 
For så vidt angår budgetoverslagsårene 2024-2026 tages der afsæt i et konservativt 
stigningsestimat på 1% årligt.  
 
Det samlede forventede ejendomsskatteprovenu før tilbagebetalinger og andre reguleringer 
forventes at andrage 130,3 mio. kr. for 2023. 
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Konsekvensen af det nye vurderings- og ejendomsskattesystem frem mod 2024 
 
Folketinget har vedtaget, at der træder i et nyt vurderings- og ejendomsskattesystem i kraft 
med virkning fra og med 2024. 
 
For kommunerne medfører overgangen fra afgiftspligtige grundværdier baseret på gamle 
vurderinger til nye vurderinger et behov for at forholde sig til budgetlægningen af grundskyld 
på en anden måde end tidligere. Det skyldes bl.a., at ministeriets udmelding for 2023 ikke 
længere kan holdes op mod kommunens egne data for afgiftspligtige grundværdier i ESR, da 
de beløb er baseret på de eksisterende vurderinger fra 2011/12. 
 
I overgangsperioden frem mod 2024 vil der gælde nogle aftalefastsatte 
stigningsbegrænsninger, som betyder, at der beregningsteknisk nu kan være ”plads” til, at de 
afgiftspligtige grundværdier fra 2020 til 2021 kan stige med reguleringsprocenten for 2021 på 
op til 6,4 pct.  
– samt stige fra 2021 til 2024 med årlige reguleringsprocenter på op til 2,8 pct. 
 
Middelfart Kommune havde ramt ERS-loftet med de gamle vurderinger og havde derfor frem til 
2021 en flad udvikling i ejendomsskatteprovenuet. 
 
Men med de nye regler, vil det – uanset hvad det måtte blive udsendelsestidspunktet – være 
den nye 2020-ejendomsvurdering, som er gældende for ejendomsskatteopkrævningerne for 
ejerboliger fra og med skatteåret 2021, mens en ny 2021-vurdering vil være gældende for 
øvrige ejendomme fra og med 2022. 
 
Det betyder alt andet lige, at de fleste borgere i 2023 vil modtage ejendomsskatteafregninger 
på gamle grundlag. Og det vil samtidig medføre, at opkrævningerne for 2021-2023 skal 
reguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger. 
 
Ifølge KL’s anvisninger skal der nu budgetlægges i perioden årene 2022, 2023 og 2024 som 
om de nye vurderinger ville være gældende med de givne årlige stigningsbegrænsninger, dvs. 
der skal indregnes en grundlagsforøgelse med hensyntagen til loftet over 
reguleringsprocenten. 
 
Periodeforskydningen eller likviditetstabet kan estimeres ved at sammenligne de aktuelle 
vurderinger med de forventede fremtidige 2020 og 2021 nyvurderinger. Opstillingen ses i 
tabellen nedenfor. 
 
Tabel 8A: Estimeret likviditetsvirkning af ”forsinket” vurderingsudsendelse  

Beløb i 1.000 kr. 

Budgetlagt 
provenu 

Estimeret 
provenu 

m. kendte  
gamle  

vurderinger 
 

Likviditets- 
forskydning 

Kommunal grundværdi  118.817 111.165 7.651 

Produktionsjord 7.908 7.606 302 

I alt grundværdi  126.725 118.771 7.953 

        

Dækningsafgift af offentlige ejendomme 3.616 3.616 0 

        

Ejendomsskatteprovenu brutto 130.341 122.387 7.953 

 
Som det ser ud lige nu vil der være en periodeforskydning og dermed negativ likviditetseffekt 
på 8,0 mio. kr.  
 
Der er stor usikkerhed om tempoet i udrulningen af de nye vurderinger og derfor usikkerhed 
om det faktisk realiserede ejendomsskatteopkrævninger i 2023.  
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Den udmeldte takt fra statens side er følgende:  
 

 September 2021: Nye vurderinger for 50.000 parcel- og rækkehuse 
 Maj og juni 2022: Nye vurderinger for 100.000 parcel- og rækkehuse 
 Ultimo 2022: Nye vurderinger for de resterende ca. 700.000 parcel- og rækkehuse. 
 2023: Nye vurderinger til øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse.  
 2024: Nye vurderinger til komplicerede ejerboliger 
 2025: Nye erhvervsvurderinger 

 
Som anført, tages der afsæt i det af staten skønnede ejendomsvurderingsgrundlag, jf. 
statsgarantien. For overslagsårene er der anvendt en fremskrivningsprocent på 1% i alle år.  
 
Dækningsafgift af offentlige og statslige ejendomme 
Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag om omlægning af dækningsafgifter og 
fastsættelse af dækningsafgiftspromiller. 
 
Det indgår i lovforslaget, at dækningsafgiftsprovenuet for offentlige ejendomme i 2022 og 
2023 fastfryses på 2021-niveau. Samtidig omlægges dækningsafgiften af forskelsbeløb på 
øvrige offentlige ejendomme til dækningsafgift af grundværdien.  
 
Det betyder, at budgettet for 2023 svarer til niveauet for opkrævet dækningsafgift of offentlige 
ejendomme i 2022. Provenuet udgør 3,6 mio. kr.  
 
Tilbagebetaling af grundskyld 
En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. 
beregningen af skatteloftet for ejendomme med nye eller ændrede fradrag for forbedringer 
siden 2005 ikke er i overensstemmelse med tidligere gældende lovgivning. Det betyder, at 
kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter, såfremt det er 
teknisk muligt. 
 
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. i budgettet til honorering af ejendomsskattetilbagebetalinger og 
øvrige reguleringer.  
 
Dødsboskat  
 
Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales udenom tolvtedelsafregningerne til 
kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.  
 
Dødsboskatten er i sin natur en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.  
 
Dødsboskatten for 2020 til afregning i 2023 er opgjort til 0,9 mio. kr. for Middelfart Kommune. 
Afregningsniveauet ligger på normalniveauet. 
 
For budgetoversalgsåret 2024 forventes ekstraordinært høje indtægter fra dødsboskat. De 
forventede indtægter udgør således hele 7,8 mio. kr. Beløbet er ikke endeligt opgjort.  
 
For overslagsårene 2025-2026 foreligger der ikke en endelig opgørelse af 
dødsboskatteindtægterne. Det er forventningen, at provenuet fra dødsboskat i 2025-2026 vil 
ligge på 0,9 mio. kr., svarende til normalniveauet over de senere år. 
 
Forskerskat 
 
Forskerskatten er ligeledes en ustabil skattekilde.  
 
Sidste år blev der realiseret et provenu på 1,1 mio. kr., mens der andre år ikke har været 
indtægter fra forskerskat.  
 
Indtægtsgrundlaget vil først være afklaret i 4. kvartal 2023 og der budgetlægges derfor - ud 
fra et forsigtighedsprincip – ikke med indtægter fra forskerskat i 2023.  
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Generelle tilskud og bidrag 
 
I dette afsnit gennemgås budgetforudsætningerne for kommunens indtægter fra tilskud og 
udligning.  
 
Middelfart Kommune modtager samlet set nettoudligning og tilskud for 483,6 mio. kr. i 2023.  
 
Kommunal udligning 
 
Middelfart Kommune skal afregne et samlet bidrag til den kommunale udligningsordning på 
49,4 mio. kr. Delposterne fremgår af nedenstående tabel.  
 
Tabel 9: Udligning af beskatningsgrundlag, udgiftsbehov mv.  
Udligning af beskatningsgrundlag  Beløb i t.kr. 

Udligning af beskatningsgrundlag  -57.672 

Finansiering af tillæg vedrørende beskatningsgrundlag -5.124 

Korrektion vedrørende overudligning  2.004 

Udligning af udgiftsbehov 99.696 

Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov  1.476 

Særlig kompensation  9.048 

Kommunal udligning 49.428 

+ = udgift / afregning, - = indtægt 
 
Middelfart Kommune modtager en samlet udligning på 57,7 mio. kr. på beskatningsgrundlaget, 
samt et udligningstillæg på 5,1 mio. kr. Dette afspejler, at Middelfart Kommunes 
beskatningsgrundlag ligger lidt under landsgennemsnittet. Således ligger 
beskatningsgrundlaget pr. indbygger på 207.390 kr. i Middelfart Kommune, mens det 
landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag ligger på 215.084 kr.  
 
Middelfart Kommunens beskatningsgrundlag er fortsat det næsthøjeste i Region Syddanmark, 
kun overgået af Fanø Kommune.  
 
På udligningssiden afgiver Middelfart Kommune 99,7 mio. kr. til udligningen på baggrund af de 
beregnede forskelle i udgiftsbehov mellem kommunerne. Hertil kommer en tillægsudligning på 
1,5 mio. kr. Bidraget afspejler, at det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov pr. indbygger i 
Middelfart Kommune ligger markant under det landsgennemsnitlige udgiftsbehov pr. 
indbygger. Årets socioøkonomiske udgiftsbehov udgør 85,0% af det landsgennemsnitlige 
socioøkonomiske udgiftsbehov, hvilket er det næst laveste i Region Syddanmark. Kun Fanø 
Kommune har et lavere udgiftsbehov.    
 
Derudover indgår der i det nye udligningssystem en særlig (permanent) kompensation på 9,0 
mio. kr. nominelt i forbindelse med omlægningen af udligningssystemet, samt en yderligere 
korrektion for overudligning på 2,0 mio. kr. i det samlede udligningsbeløb. 
 
Der findes i udligningssystemet en overudligningsordning, som indebærer, at en stigning i en 
kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som 
overstiger 93% af kommunernes skatteprovenu af ændringen. Der er i alt 8 
hovedstadskommuner der modtager kompensation fra overudligningsordningen, hvoraf 
Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune tegner sig for hele 76% af totalbeløbet. 
Kommunerne bidrager til ordningen efter indbyggertal og Middelfart Kommunes bidrag udgør 
2,0 mio. kr. 
 
Statstilskud: 
 
I 2023 modtager Middelfart Kommune et statsligt balancetilskud på 502,7 mio. kr.  
 
Heraf er 20,3 mio. kr. betinget af kommunernes kollektive budgetoverholdelse på 
serviceområdet og 6,8 mio. kr. er betinget af overholdelse af anlægsloftet.  
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Tabel 10: Kommunalt bloktilskud  
Bloktilskud  Beløb i t.kr. 

Bloktilskud vedr. serviceudgifter  -20.340 

Bloktilskud vedr. anlægsudgifter -6.780 

Bloktilskud ordinært -475.572 

Bloktilskud -502.692 

+ = udgift / afregning, - = indtægt 
 
Det betingede tilskud vedrørende serviceudgifter forudsætter, at kommunerne både 
budgetlægger og aflægger regnskaber, der holder sig indenfor servicerammen. Sker det ikke, 
kan der udløses en regnskabssanktion, hvor 60% af merforbruget sanktioneres individuelt, 
mens de øvrige 40% sanktioneres kollektivt.  
 
Det betingede anlægstilskud indeholder kun en budgetsanktion, dvs. regnskabsmæssigt 
merforbrug på anlæg er som udgangspunkt friholdt fra sanktion.  
 
Midtvejs- og efterregulering af tilskud- og udligning, herunder beskæftigelsestilskud 
 
I lighed med tidligere år afsattes en pulje på 16,9 mio. kr. i 2023 stigende til 20,5 mio. kr. i 
budgetoverslasårene til forventet midtvejsregulering af tilskud og udligning, herunder først og 
fremmest midtvejsvurderingen af overførselsområdet, som erfaringsmæssigt er negativ.  
 
Udlændingeudligning:  
 
Middelfart Kommune har færre udlændinge end landsgennemsnittet. Derfor afregnes et 
nettobidrag til ordningen på 6,2 mio. kr.  
 
Tabel 11: Den særlige udlændingeudligning  
Udligning af beskatningsgrundlag  Beløb i t.kr. 

Tilskud vedr. indvandrer og efterkommere -12.324 

Bidrag vedr. indvandre og efterkommere  18.600 

Indvandrerudligning 6.276 

+ = udgift / afregning, - = indtægt 
 
 
Udligning af selskabsskatteindtægter  
Selskabsskatteindtægterne udlignes som udgangspunkt med 50%.  
 
Da Middelfart Kommune, trods en pæn indtægtsvækst, fortsat har lavere indtægter fra 
selskabsskat end landsgennemsnittet, modtages 10,7 mio. kr. fra ordningen i 2023. 
 
I forhold til selskabsskatten bør det nævnes, at der i 2024 (hvor indtægterne fra 2021 
afregnes) er udsigt til ekstraordinært høje selskabsskatteindtægter, som primært vil tilfalde 
nogle få hovedstadskommuner og Billund Kommune. Da selskabsskaterne indgår fuldt i 
balancetilskudsberegningen, men kun udlignes med 50%, påvirkes Middelfart Kommunes 
samlede indtægtsgrundlag i 2024 negativt med cirka 8,6 mio. kr. netto. 
 
Indtægtstabet modvejes heldigvis for en stor del af førnævnte ekstraordinære indtægter fra 
dødsboskat i 2024. 
 
Udligning af dækningsafgift  
Med udligningsreformen er der etableret en særskilt udligningsordning for det kommunale 
provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu herfra er højere 
end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end 
landsgennemsnittet pr. indbygger. 
 
Middelfart Kommune modtager 0,3 mio. kr. fra ordningen i 2023.  
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Finansieringstilskud 
 
Med udligningsreformen permanentgøres likviditetstilskuddet til kommunerne.   
 
Tilskuddet bliver fordelt nominelt til kommunerne efter følgende kriterier:  
 

 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 
 

 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. 
indbygger over landsgennemsnittet  
(Middelfart Kommunes strukturelle underskud udgør 96,5% af det landsgennemsnitlige 
strukturelle underskud)  
 

 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag 
(statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.  

 
Middelfart Kommune modtager kun grundtilskuddet som udgør 10,2 mio. kr.  
 
Øvrige målrettede tilskud til serviceområder 
 
Kommunen modtager i lighed med tidligere år 3,9 mio. kr. fra puljen til styrkelse af kvaliteten 
på dagtilbudsområdet og 6,3 mio. kr. i statstilskud til ældreplejen. Derudover modtages 8,4 
mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. 
 
I forhold til ældreområdet modtages 8,8 mio. kr. fra værdighedsmilliarden på ældreområdet, 
samt 0,8 mio. kr. fra puljen til bekæmpelse af ensomhed.  
 
Det toårige overgangstilskud vedrørende udligningsreformen er bortfaldet fra og med 2023. 
Det giver isoleret set anledning til en provenureduktion på 6,5 mio. kr.  
 
Grundbidrag til regionen: 
 
For 2023 er kommunens grundbidrag på udviklingsområdet fastsat til 118 kr. pr. indbygger, 
svarende til 4,7 mio. kr.  
 
Særtilskud 
 
Middelfart Kommune har ikke ansøgt om at få del i regeringens særtilskudspulje til særligt 
vanskeligt stillede kommuner i 2023.  
 
Med en likviditet som p.t. overstiger den anbefalede mindsteværdi, væksttal på niveau med 
landsgennemsnittet og en positiv demografisk udvikling, er vurderingen, at kommunen næppe 
vil kunne kvalificere sig til puljemidlerne. 
 
Refusion af købsmoms  
 
Momsudligningsordningen indgår fra og med 2007 i balancetilskuddet til kommuner og opgøres 
således ikke længere individuelt for den enkelte kommune.  
 
Der er derfor kun udgifter og refusion i forbindelse med købsmoms tilbage på kommunens 
budget. De to poster skal principielt opveje hinanden. 
 
Der budgetlægges dog med momsen på huslejeindtægterne, svarende til 0,350 mio. kr.   
 
Kommunens lån og anbringelser: Renter, afdrag og restgæld  
 
Dette afsnit giver et overblik over kommunens låneportefølje, herunder udviklingen i renter, 
afdrag og restgæld.  
 
Budgetskønnene er bl.a. baseret på Kommunekredits renteprognose pr. juni 2022, samt 
kommunens forventninger til låneoptagelse og afdrag.  
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I forhold til budgetlægningen af nettorenteudgifter forudsættes det, at renteniveauet stiger 
med 0,35% i forhold til det nuværende niveau frem mod 2023 og yderligere 0,25% frem mod 
udgangen af 2024, hvorefter niveauet forbliver uændret. Renteudgifterne er budgetlagt med 
baggrund i Kommunekredits renteprognose. 
 
Det indgår som en central forudsætning i rentebudgettet, at byggekreditten på 77,0 mio. kr. til 
finansiering af investeringerne på affalds- og genbrugsområdet omlægges til permanent 
finansiering i 2023, samt at der optages yderligere lån på 48,3 mio. kr. til investeringerne på 
affalds- og genbrugsområdet. Renterne finansieres af brugerne via taksten.  
 
Herudover er det indregnet, at der i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 optages lån for 5,0 
mio. kr. til finansiering af de planlagte ESCO-investeringer, som blev i værksat som 
ekstraanlæg i forbindelse med COVID-19 krisen. 
 
 
Renteindtægter og udgifter 
 
Tabel 7 nedenfor viser kommunens forventede renteindtægter og udgifter i budgetperioden 
2023-2026. 
 
Tabel 12: Renteindtægter og udgifter i budgetperioden 
 

Beløb i 1.000 kr. løbende priser 2023 2024 2025 2026 

Renteindtægter 950 756 1.056 1.056 

Renteudgifter, ordinær gæld 8.292 8.835 8.934 9.037 

Renteudgifter, gæld forsyningsområde 1.398 3.169 3.289 3.187 

Renter ældreboliger 2.074 2.065 2.054 2.042 

Kursreguleringer 750 750 750 750 

Garantiprovision netto -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 

Renter / indeksering LD Fonde 250 250 250 250 

Renter 11.664 13.775 14.283 14.272 

* - = renteindtægt, + = renteudgift 
* Tabellen indeholder ikke merindtægt fra garantiprovision jf. prioriteringsforslaget 
 
Nettorenteindtægterne fra kommunens korte og langfristede anbringelser og træk på 
driftskreditter i pengeinstitutter forventes at være 1,0 mio. kr. i 2023. Der kalkuleres med et 
vist kredittræk i takt med efterslæbet på anlægsområdet indhentes. Samtidig vil der fortsat, i 
et vist omfang, være negativ rente på dele af kommunens obligationsportefølje (allerede købte 
obligationer).  
 
Korte- og langfristede anbringelser omfatter bl.a. nettorenteindtægter fra bankindestående 
eller træk på driftskreditter, renter på aktier og investeringsforeningsbeviser, samt 
renteindtægter fra betalingskontrol og mellemkommunale tilgodehavender.  
 
Renteudgifterne på kommunens skattefinansierede gæld ekskl. ældreboliger forventes at 
udgøre 8,3 mio. kr. i 2023 og forventes at stige til 9,0 mio. kr. frem mod 2026. Stigningen er 
en konsekvens af indregnet låneoptagelse og stigende renteniveau over de kommende år. 
 
Nettorenteudgifterne til ældreboliger inkl. statslig ydelsesstøtte forventes at udgøre 2,1 mio. 
kr. i 2023. Niveauet er nogenlunde uforandret i overslagsårene.  
 
Renteudgifterne på gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringerne på Affald- og 
Genbrugsområdet forventes at udgøre 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 13,2 mio. kr. i 2026. 
Udgifterne til låneydelse dækkes af forbrugerne i tilslutningsområdet via en takststigning.  
 
Herudover afsættes der 0,750 mio. kr. til negative kursreguleringer med baggrund i 
forventningen om en stigende rente og dermed kursfald på den lange ende af 
obligationsporteføljen. 
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Renteudgifterne på kommunens samlede låneportefølje inklusiv forventet kursregulering 
forventes at udgøre 11,7 mio. kr. i 2023 stigende til 14,3 mio. kr. i 2026.  
 
Låneoptagelse, afdrag på lån og udvikling i restgælden 
 
Over de senere år er den rentebærende gæld blevet forøget som følge af de gennemførte 
anlægsinvesteringer, herunder erhvervelsen af havnearealet og iværksættelse af ekstra 
anlægsinitiativer i forlængelse af COVID-19. Udgiften til afdrag på lån er derfor stigende.  
 
Den i budgetlægningen forudsatte låneoptagelse fremgår af tabel 13. 
 
Tabel 13: Forudsat låneoptagelse i budgetperioden 

 
Beløb i 1.000 kr. løbende priser 2022 2023 2024 2025 2026 

Optagelse på lånerammen  5.000 5.000 5.000 0 0 

AG - Byggekredit træk m. senere permanent lånehjemtagelse ** 20.000 42.000 0 0 0 

AG – Låneoptagelse til ny genbrugspladsstruktur 0 48.300 0 0 0 

Låneoptagelse i alt inkl. forsyning 25.000 95.300 5.000 0 0 

* Låneoptagelse på forsyningsområdet foregår på en byggekredit som omlægges til langfristet gæld ved byggeriets 
afslutning, forventeligt pr. ultimo 2023.  
** AG = Affald og Genbrug 
 
Af tabel 14 nedenfor fremgår sammensætningen af afdrag på lånekategorier.  
 
Tabel 14: Afdrag i budgetperioden 
 

Beløb i 1.000 kr. løbende priser 2023 2024 2025 2026 

Ordinære lån  17.487 17.950 18.421 18.701 

Forsyningsområdet, Affald og Genbrug 539 2.903 3.701 3.803 

LD Fonde 6.763 6.842 6.921 7.003 

Ældreboliger 12.029 12.152 12.278 12.406 

Afdrag i alt 36.818 39.847 41.321 41.913 

* sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr. 
 

Afdraget på kommunens egne lån ses at være svagt stigende – fra 17,5 mio. kr. i 2023 til 18,7 
mio. kr. i 2026. Det er en følge af den planlagte låneoptagelse og lånenes annuitetsprofil.  
 
Afdrag på lån vedr. ældreboliger ses af tabel 14 at udgøre 12,0 mio. kr. i 2022 stigende til 
12,4 mio. kr. i 2024. Langt størstedelen af afdragene betales af beboerne via huslejen. Netto 
har de stigende afdrag på ældreboliger således kun begrænset indvirkning på kommunens 
økonomi. 
 
Indekseringen, dvs. forrentningen af gælden hos LD Fonde, akkumuleres i saldoen. Det 
betyder, at forrentningen af mellemværendet tillagt saldoen og derfor afregnet som ”afdrag”. 
Forrentningen af mellemværendet følger lønudviklingen, som forventes at ligge på et 
forholdsvist højt niveau de kommende år. 
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Mellemværende med kirken  
 
Middelfart Kommune har inklusiv korrektion for efterreguleringen af skattegrundlaget for 2019 
et mellemværende med kirken på 4,9 mio. kr. i kirkens favør.  
 
Mellemværendet forventes forøget med 1,5 mio. kr. i 2022, således at mellemværendet primo 
2023 vil udgøre 6,4 mio. kr.  
 
Tabel 15: Mellemværende med kirken primo 2023 

 
Mellemværende med Middelfart Provsti Beløb i 1.000 kr. 

    

Mellemværende primo 2022* -4.913 

Provenu ved selvbudgettering 2022 -56.749 

Provstiudvalgskasse 10.900 

5% midler 1.500 

Landskirkeskat  9.516 

Kirkekasser 33.308 

Forskydning af mellemværende -1.524 

Mellemværende pr. 1.1.2023** -6.437 

* Mellemværendet primo er korrigeret for efterreguleringen af skattegrundlaget for 2019. 
** Minus er udtryk for at kirken har et tilgodehavende hos Middelfart Kommune. 
 
Kirkens finansieringsgrundlag for perioden 2023-2026 forventes at se således ud:  
 
Tabel 16: Kirkens skatteprovenu for perioden 2023-2026 
 
Kirkeskatteprovenu  
beløb i 1.000 kr. 

Statsgaranti 
2023 

Selvbudget. 
2023 

Selvbudget. 
2024 

Selvbudget. 
2025 

Selvbudget. 
2026 

Udskrivningsgrundlaget  -6.600.511  -6.724.006  -6.963.381  -7.269.770  -7.598.363  

Vækst i udskrivningsgrundlaget  2,1% 4,1% 3,6% 4,4% 4,5% 

Udskrivningsprocent  0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 

Skatteprovenu før efterregulering -59.405  -60.516  -62.670  -65.428  -68.385  

Efterregulering 0  0  0  -1.407  0  

Skatteprovenu inkl. efterregulering -59.405  -60.516  -62.670  -66.835  -68.385  
* - = indtægter, + = udgifter 
 
Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget tilbagemelding fra kirken angående fastsættelse 
af kirkeskatteprocent og provenuanvendelse i 2023.  
 
Det lægges ind til videre til grund for budgetlægningen, at kirkeskatten fastholdes på 
uforandret niveau, samt at det anvendte skatteprovenu i 2023 svarer til det statsgaranterede 
grundlag, således at der ikke optræder forskydninger i mellemværendet med kirken i 2023. 


