NOTAT

Økonomiske rammer for det videre arbejde med
budget 2022-2025

NOTAT
18. august 2021

Overordnet konklusion
Den 8. juni 2021 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi i 2022. Sammen
med udviklingen i alders- og socioøkonomiske kriterier samt den forventede udvikling i
den økonomiske vækst er økonomiaftalen blevet indarbejdet i KL’s tilskudsmodel.

Sagsbehandler
cshan

På den baggrund har Frederikssund nu endeligt overblik over indtægtssiden (skatter,
tilskud og udligning) i 2022 og frem.

Sagsnr.
00.30.04-Ø00-7320

Det giver anledning til, at der i 2022 er indarbejdet en nettoindtægt på 29,5 mio. kr.,
mens der i 2023, 2024 og 2025 er indarbejdet nettoudgifter på henholdsvis 55,0 mio.
kr., 2,7 mio. kr. og 5,5 mio. kr. I bilag 1 redegøres der nærmere for de indarbejdede
korrektioner.
Efter indarbejdede korrektioner forventes i perioden 2022-2025 et strukturelt underskud
på 53,1 mio. kr.
På den baggrund anbefales det, at der i den videre budgetproces arbejdes med et
effektiviseringsmål på 15 mio. kr. i 2022 stigende til 25 mio. kr. i 2025. Dette for at
sikre:
•
•
•
•

Strukturel balance i perioden 2022-2025
Budgettering inden for nationale rammer
Råderum til politisk råderum på 8 mio. kr. årligt i 2022-2025 vedrørende
serviceudgifter
Efterlevelse af kommunens målsætning vedrørende likviditet

Som tidligere vil effektivisereringer på serviceudgifterne være helt centrale i arbejdet
med at skabe et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Men
som det fremgår, bør der ligeledes foretages reduktioner i de budgetterede
bruttoanlægsudgifter i 2023 i investeringsplanen. Andre udgiftsposter kan også bringes i
spil, herunder eksempelvis overførsler, til at indfri de økonomiske målsætninger.
Med en forholdsvis høj skatteprocent på 25,8 anbefales der ikke umiddelbart en
yderligere forhøjelse. Samtidig skal overvejelser vedrørende skattenedsættelser ses i
sammenhæng med kommunens strukturelle balance i 2022-2025.
Hvad definerer de økonomiske rammer for det videre budgetarbejde?
De økonomiske rammer for det videre arbejde med budget 2022-2025 tager
udgangspunkt i kommunens vedtagne økonomiske politik – og særligt følgende politiske
målsætninger:

1. Det strukturelle overskud skal finansiere anlæg, afdrag og renter

Det strukturelle overskud er udtryk for, hvordan balancen mellem kommunens
nettodriftsindtægter og nettodriftsudgifter er. Målsætningen er, at det strukturelle
overskud er tilstrækkeligt stort til at afholde anlægsudgifter, lån, afdrag,

finansforskydninger og renteudgifter uden kassetræk.
Mål for indeværende byrådsperiode 2018-2021:
I byrådsperioden ønskes strukturel balance. Målet skal ses i sammenhæng med det faktiske
anlægsbehov, den aktuelle kassebeholdnings størrelse samt eventuelle ekstraordinære
finansieringsmuligheder. Målet om strukturel balance i byrådsperioden opnås ved reduktion
af anlægsniveauet eller tilvejebringelse af øget råderum. Råderummet kan tilvejebringes
ved reducerede udgifter eller øgede indtægter.
I forbindelse med arbejdet med budget 2022-2025 indgår overvejelser omkring
gældsafvikling set i lyset af kommunens likviditet, der pr. 31. juli 2021 udgør 373,6 mio. kr.
Besluttes en gældsafvikling i en eller anden form, vil det selvsagt medføre nogle konkrete
udgifter til afdrag på gæld eller indbetaling af skyldige feriepenge til feriefonden. Det vil på
lang sigt medføre lavere udgifter, idet der spares renteudgifter. Men i de år hvor de
ekstraordinære afdrag foretages, vil det alt andet lige resultere i større kassetræk. Det er
et forhold, der bør tages i betragtning i forhold til vurderingen af, om målet vedrørende
strukturel balance efterleves i perioden 2022-2025. Det understreges, at der under alle
omstændigheder ikke vil være tale om serviceudgifter.

3. Tilvejebringelse af politisk råderum

Der skal hvert år tilvejebringes et råderum i budgettet, der giver mulighed for politisk
prioritering. Råderummet skal fremkomme som en række konkrete tiltag eller projekter.
Mål for indeværende byrådsperiode 2018-2021:
For at sikre det politiske råderum ønsker Byrådet at have mulighed for at bruge alle
økonomiske instrumenter, herunder også at træffe det politiske valg at sænke
serviceniveauet for at prioritere anderledes. Der skal altid være fokus på, at kommunens
indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som
redskab vurderes på relevante områder.

5. Likviditeten skal styrkes

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde
kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift, og at have mulighed for at foretage
tilpasninger i løbet af året. 100 mio. kr. svarer til ca. 2,8 pct. af de årlige brutto drifts- og
anlægsudgifter, dvs. 10 dages drift.
Mål for indeværende byrådsperiode 2018-2021:
Frederikssund Kommunes kassebeholdning bør efter kassekreditreglen have en
likviditetsmæssig kapacitet på minimum 100 mio. kr. Der er et politisk ønske om at styrke
kommunens likviditet i perioden, stigende til 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

7. Budgetlægning i henhold til økonomiaftalerne

Budgettet udarbejdes i henhold til de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen, hvori
den samlede ramme for kommunernes økonomi fastlægges. Økonomiaftalerne indgås
under de betingelser, som Budgetloven lægger, hvilket bl.a. medfører, at regeringen kan
indføre sanktioner, hvis kommunerne som helhed overskrider aftalernes rammer for
service- og anlægsudgifter, samt skatteudskrivning.
Mål for indeværende byrådsperiode 2018-2021:
Frederikssund Kommune aktivt bidrager til overholdelse af de kommende økonomiaftaler,
for at sikre, at kommunernes økonomi ikke belastes af eventuelle økonomiske sanktioner i
perioden.
Med afsæt i ovenstående mål foreslås det, at budget 2022-2025 således i videst muligt
omfang skal sikre:
•

Balance i kommunens økonomi set over perioden.
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o

o
o

samtidig med, at der sikres et økonomisk råderum til politiske
prioriteringer i størrelsesorden 8 mio. kr. årligt vedrørende
serviceudgifter.
samtidig med, at det fortsat sikres, at kommunen fra og med udgangen
af 2022 har en kassebeholdning på minimum 125 mio. kr.
samtidig med, at kommunen i budgetlægningen holder sig inden for de
rammer, som de årlige økonomiaftaler udstikker.

Det økonomiske udgangspunkt
Udgangspunktet for det videre budgetarbejde udgøres af det korrigerede budget for 20222025.
Tabel 1. Korrigeret budget 2022-2025 pr. 18. august 2021
1.000 kr. Løbende priser
Overslag
Overslag
- = indtægt / + = udgift
2022
2023
Skatter, tilskud og udligning
-3.257.391
-3.316.639
Drift
3.053.482
3.134.703
heraf serviceudgifter
2.253.778
2.307.024
Strukturel driftsbalance

Overslag
2024
-3.411.236
3.217.263

Overslag
Total
2025
2022-2025
-3.498.448
-13.483.714
3.315.135
12.720.583

2.360.020

2.427.439

9.348.261

-203.909

-181.936

-193.973

-183.313

-763.131

Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Bruttoanlægsindtægter

148.621
149.620
-999

150.330
157.862
-7.532

112.637
112.637
-

103.694
103.694
-

515.282
523.813
-8.531

Resultat skattefinansieret område

-55.288

-31.606

-81.336

-79.619

-247.849

8.527

-26

-15

-15

8.471

61.403

99.029

65.512

66.578

292.522

14.642

67.397

-15.839

-13.056

53.144

Forsyningsvirksomheder
Finansielle poster
Resultat

Der ses et relativt stort fald i den strukturelle driftsbalance fra 2022 til 2023. Et fald der
bl.a. kan forklares ved, at det midlertidige årlige uddannelsestilskud på 29,2 mio. kr., som
kommunen har modtaget i 2021 og 2022, bortfalder med virkning fra 2023. Tilskuddet
vedrørte bagudrettet kompensation vedrørende manglende uddannelsesoplysninger for
udlændinge, og udgjorde en del af sidste års udligningsreform.
Endvidere gøres der opmærksom på periodiseringsforhold omkring opførelsen af 198
almene boliger i Vinge, hvor kommunen i 2021 har fået en indtægt på 34,3 mio. kr. fra salg
af grund til boligselskabet. Kommunen skal samtidig bidrage til finansieringen af boligerne i
form af et grundkapitalindskud, som udgør otte pct. af de samlede opførselsudgifter,
svarende til 34,9 mio. kr. Oprindeligt var forventningen, at kommunens betaling skulle
falde i 2022. Men da de sidste boliger først forventes indflyttet i 2023 falder betalingen
først der.
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Tabel 2. Indarbejdede korrektioner pr. 18. august 2021
1.000 kr.

2022

2024

2025

Serviceudgifter

19.690

26.965

31.585

41.879

120.119

- 2.950

- 2.950

- 2.950

- 2.950

- 11.800

2.886

2.915

2.915

2.915

11.631

- 9.060

- 5.734

- 3.026

- 3.026

- 20.846

Øgede eneriudgifter til ny svømmehal

1.030

1.030

1.030

1.030

4.120

Præmiestigning efter forsikringsudbud

880

880

880

880

3.520

Stigende udgifter til lejetab - almene boliger

900

900

500

500

2.800

Weekendrengøring på plejecentre

742

742

742

742

2.968

Jægerspris skoleprojekt - afskrivning af besparelseskrav

881

881

521

521

2.804

Tomgangsleje Parkvej 12

480

480

480

480

1.920

- 4.000

- 4.000

- 4.000

- 4.000

- 16.000

Færre udgifter til tjenstemandspensioner
Udkontering forsikringer, it og betalingsteam
Mindreforbrug på skole og SFO

Mindreudgifter - friplejecenter Lærkevej
Merforbrug - lægeerklæringer

2023

I alt

300

300

300

300

1.200

Mindreudgifter - specialdagtilbud

- 800

- 800

- 800

- 800

- 3.200

Licencer mv. til fagsystemet CURA

1.100

1.100

1.100

1.100

4.400

-

- 691

- 691

- 691

- 2.073

Demografi

- 464

2.084

4.742

15.199

21.561

Puljer til specielle faggrupper

1.698

2.264

2.264

2.264

8.490

Omlægning af pulje fra tilskud til bloktilskud - løft af folkeskolen

4.153

6.093

6.093

6.093

22.432

Beklædningsskift på plejecentre

Omlægning af pulje fra tilskud til bloktilskud - løft til bedre bemanding i ældreplejen
Øget budget - voksenhandicapområdet
Øget budget - familieområdet
Diverse
Overførselsudgifter
Tabt arbejdsfortjenste
Udkontering forsikringer, it og betalingsteam
Vækst fra 2024 til 2025 samtlige overførselsudgifter
Kommunal medfinansiering
Nye budgetter for de kommunale ældreboliger
Ændret konteringspraksis - lønmodtagers feriemidler
Lov- og cirkulæreprogram
Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsudgifter
Kultur og havnebad
Willumsens Museum
Frigivede HMN-midler til grøn omstilling
Tilretning af investeringsplan - periodiseringer, Dalvejen, parkeringshus mv.
Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsindtægter

3.775

3.775

3.775

3.775

15.100

12.000

12.000

12.000

12.000

48.000

6.000

6.000

6.000

6.000

24.000

139

- 304

- 290

- 453

- 908

- 2.297

- 3.650

- 4.476

7.519

- 2.904

2.500

2.500

2.500

2.500

10.000

- 2.886

- 2.915

- 2.915

- 2.915

- 11.631
12.000

-

-

-

12.000

- 791

-

-

-

- 791

788

1.143

1.141

1.136

4.208

- 1.908

- 4.378

- 5.202

- 5.202

- 16.690

502

111

- 87

- 21

505

- 15.624

32.004

21.626

12.510

50.516

3.950

4.550

-

-

8.500

- 2.180

80

6.840

-

4.740

701

701

701

701

2.804

- 18.095

26.673

14.085

11.809

34.472
- 881

6.416

- 7.297

-

-

Kultur og havnebad

7.100

- 7.100

-

-

-

Tilretning af investeringsplan - MakerVærket

- 684

- 197

-

-

- 881

Anlæg-brugerfinansierede - genbrugsskraldespande
Pris- og lønregulering
Skatter, tilskud og udligning

8.542

-

-

-

8.542

- 10.870

- 14.075

- 9.277

66.413

32.191

1.820

- 12.715

- 36.862

- 124.074

- 171.831

- 24.171

- 49.609

- 55.352

- 64.033

- 193.165

25.991

36.894

18.490

8.494

89.869

-

-

-

- 68.535

- 68.535

Finansielle poster

- 37.700

33.700

194

1.260

- 2.546

Lavere renteniveau

- 1.779

- 1.243

- 652

- 329

- 4.003

- 34.894

34.894

-

-

-

Garantiprovision

- 514

- 500

- 474

- 447

- 1.935

Frigivelse af deponering vedr. HMN

- 701

- 701

- 701

- 701

- 2.804

721

2.535

3.306

4.022

10.584

- 533

- 1.285

- 1.285

- 1.285

- 4.388

- 29.521

55.043

2.703

5.486

33.711

Skatter
Tilskud og udligning
Samlet skøn vedr. skatter, tilskud og udligning 2024-2025

Grundkapitalindskud - almene boliger i Vinge

Ændret konteringspraksis - lønmodtagers feriemidler
Diverse
I alt

I bilag 1 redegøres der nærmere for tabellens indhold.

Set over perioden 2022-2025 medfører det korrigerede budget et kassetræk på 53,1 mio.
kr. Der er altså ikke strukturel balance.
Samtidig giver det korrigerede budget pr. 18. august anledning til følgende
likviditetsprognose.
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Graf 1. Likviditetsprognose pr. 18. august 2021
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Prognose pr. 31. juli 2021
Realiseret likviditet (12 mdr. gennemsnit)
Mål for gennemsnitlig likviditet i Økonomisk Politik (12 mdr. gennemsnit)

Det ses, at den forventede likviditet, baseret på det korrigerede budget, udgør godt 400
mio. kr. med udgangen af 2021. Herefter ses et fald frem mod medio 2024, hvor
likviditeten udgør knap 280 mio. kr. Et niveau, der fastholdes frem til udgangen af 2025.

Serviceudgifter

Af tabel 1 fremgår det, at Frederikssund i 2022 forventer at afholde serviceudgifter på
2.253,8 mio. kr. Sammenholdes dette med kommunens andel af den samlede
serviceramme (inklusiv løftet på 1,4 mia. kr.) i 2022 på 2.267,7 mio. kr., ses det, at der er
et yderligere råderum på 13,9 mio. kr.
Vedrørende serviceudgifterne kan det således konkluderes, at der som udgangspunkt
budgetteres inden for nationale rammer i 2022.
Som udgangspunkt kan råderummet imidlertid ikke disponeres, idet den strukturelle
balance udviser et underskud på 53,1 mio.kr.

Bruttoanlægsudgifter – investeringsplan 2022-2030

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der vedtaget en 10-årig investeringsplan
for 2021-2030 for 1.214,1 mio. kr. (2022-prisniveau). Udgifterne er justeret til 22prisniveau på baggrund af KL’s prisskøn for at fastholde købekraften. Det korrigerede
budget for 2021-2030 udgør 1.247,0 mio. kr. og budgettet er således opjusteret med 32,9
mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes periodisering mellem årene som følge af overførsler
fra 2020 til 2021 og uafsluttede anlæg.
Af nedenstående tabel fremgår de årligt budgetterede bruttoanlægsudgifter i perioden
2022-2025 samt de samlede budgetterede bruttoanlægsudgifter i 2026-2030 inden for
rammerne af den med budget 2021 vedtagne investeringsplan for perioden 2021-2030.
I oplægget er der indarbejdet ændrede periodiseringer til allerede afsatte rådighedsbeløb
vedrørende Vinge, forslag vedrørende parkeringshus i Vinge, opgradering af Dalvejen 2,
kystbeskyttelse, kulhusecykelstien mv. Disse ændrede periodiseringer betyder
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anlægsudgifter i 2023 på i alt 157,9 mio. kr., hvilket overstiger kommunens anlægsramme,
som er i størrelsesordenen 150 mio. kr. årligt.
I perioden 2022-2025 budgetlægges for i alt 523,8 mio. kr. svarende til et årligt
gennemsnit på 131 mio. kr. I 2026-2030 budgetlægges for 569,2 mio. kr. svarende til
113,8 mio. kr. årligt. Der planlægges således med et højt anlægsniveau i 2022-2025.
Beløbene udspecificeres på de enkelte projekter i investeringsplanen for 2022-2030 (se
særskilt bilag).

Mio. kr. Faste priser
Bruttoanlægsudgifter

2022
149,6

2023
157,9

2024
112,6

2025
103,7

2022-2025 2026-2030 2022-2030
523,8
569,2
1.093,0

I 2026 er der indarbejdet en udgift på 12,7 mio. kr. Udgiften vedrører køb af Klintegården som følge
af overtagelse fra Region Hovedstaden i 2015, idet bygningerne er finansieret via en sale and leaseback, der udløber i 2026.

I 2022 er der budgetlagt investeringer for i alt 149,6 mio. kr. I økonomiaftalen for 2022 er
der afsat en samlet anlægsramme til kommunerne på 19,9 mia. kr. svarende til en
bruttoanlægsramme for Frederikssund på 150 mio. kr. Kravet til budgettering inden for
nationale rammer overholdes således i 2022.
En af opgaverne i indeværende års budgetproces er at specificere anlægsniveauet i 2025,
som indgår i en samlet pulje for perioden 2025-2030 i forbindelse med sidste års
budgetarbejde.
Som udgangspunkt er medtaget årlige fastsatte budgetbeløb a la digitaliseringspulje,
rekreative stier, Idræts- og spejderfacilitetspulje, energiinvesteringer, ejendomsrenovering,
slidlagsarbejder, skift til hybrid/elbiler, teknisk anlægspulje. Klimahandlingsplan,
støttepunkter til friluftsliv og cykelstier og fortove i 2025.
Supplerende budgetbeløb: Daginstitution Vinge 31,3 mio. kr., hvor Opvækstudvalget har
fremsat ønske på maj møde om fremrykning til 2024.
Beløbene for de enkelte investeringsforslag er afsat som del af investeringsplan for 20212030 indeholder 3 pct. af anlægssummen til intern projektering. For den samlede periode
2022-2030 er der afsat 20,8 mio. kr. i alt. Modellen for finansiering af personaleressourcer i
forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen er taget i forbindelse med budget
2021.
Det strategiske udgangspunkt
Sammenholdes kommunens målsætninger i den økonomiske politik med den konkrete
økonomiske situation efter indarbejdede korrektioner foreslås det, at der i den videre
budgetproces arbejdes med et effektiviseringsmål på 15 mio. kr. i 2022 stigende til 25 mio.
kr. i 2025.
Realiseres et sådant mål sikres følgende:
•
•
•
•

Der sikres strukturel balance – samlet overskud på 32,9 mio. kr.
Og hermed et årligt råderum til politisk prioritering på 8 mio. kr.
Der budgetters inden for nationale rammer.
Efterlevelse af kommunens målsætning vedrørende likviditet.

I forlængelse heraf understreges det, at der – efter politisk opdrag – skal være tale om
effektiviseringsforslag og ikke servicereduktioner
Som tidligere vil effektivisereringer på serviceudgifterne være helt centrale i arbejdet med
at skabe et politisk råderum og fortsat konsolidering af kommunens økonomi. Men som det
fremgår, bør der ligeledes foretages reduktioner i de budgetterede bruttoanlægsudgifter i
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2023 i investeringsplanen. Andre udgiftsposter kan også bringes i spil, herunder
eksempelvis overførsler, til at indfri de økonomiske målsætninger.
Med en forholdsvis høj skatteprocent på 25,8 anbefales der ikke umiddelbart en yderligere
forhøjelse. Samtidig skal overvejelser vedrørende skattenedsættelser ses i sammenhæng
med kommunens strukturelle balance i 2022-2025.
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Bilag 1. Nærmere redegørelser for elementer af de indarbejdede
korrektioner
Serviceudgifter

Færre udgifter til tjenestemandspensioner

Igennem de seneste år har kommunen oplevet mindreforbrug vedrørende præmiebetaling
og pensionsbetaling i forhold til tjenestemænd. Som en konsekvens heraf reduceres
budgettet med 3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam

Udkontering af forsikrings-, it- og betalingsteamudgifter er samlet en nul-sum-økonomi.
Af den samlede udkontering på 9,9 mio. kr. overføres de 2,9 mio. kr. til overførselsudgifter.
Danmarks Statistik har gjort opmærksom på, at dette er en forkert praksis, og at disse skal
overføres til serviceudgifter. Danmarks Statistiks henvendelse drejer sig konkret om 0,7
mio. kr. ud af de 2,9 mio. kr., der i alt overføres til overførselsudgifter. Kritikken kan
imidlertid overføres til alle 2,9 mio. kr., hvorfor serviceudgifterne øges med 2,9 mio. kr.
årligt i 2022 og frem.

Mindreforbrug på skole og SFO

Budgettet til skole og SFO reduceres med 9,1 mio. kr. i 2022, 5,7 mio. kr. i 2023 og 3 mio.
kr. årligt i 2024 og frem.
På skoleområdet reduceres budgettet med 7,6 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023 og 1,5
mio. kr. årligt i 2024 og frem. Budgetreduktionen kan primært henføres til, at
udgiftsniveauet på skoleområdet er stabiliseret – herunder specialundervisningsområdet,
som på nuværende tidspunkt ser ud til at have fundet et stabilt niveau med
budgettilførslen på 18 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Almenområdet er tidligere blevet tilført
16 mio. kr. årligt i 2022 og frem med henblik på at skabe sammenhæng mellem
demografiregulering, klassedannelse og faldende elevtal. Den nævnte budgetreduktion er
således en konsekvens af, at skoleområdet har tilpasset og optimeret i højere grad end
forventet.
På SFO-området kan den årlige budgetreduktion på 1,5 mio. kr. primært henføres til færre
indmeldte børn.

Øgede energiudgifter til ny svømmehal

De forventede energiudgifter til den nye svømmehal er større end oprindeligt budgetlagt,
hvorfor budgettet øges med 1 mio. kr. årligt.

Præmiestigning efter forsikringsudbud

Kommunens forsikringsmægler Willis har oplyst kommunen om, at – grundet forhold
specifikt i Frederikssund Kommune og på forsikringsmarkedet generelt – må der forventes
en præmisstigning. Med udgangspunkt heri øges budgettet således med 0,9 mio. kr. årligt
fra 2022 og frem.

Stigende udgifter til lejetab – almene boliger
Frederikssund Kommune har anvisningsret til en række almennyttige boliger. Dermed skal
kommune også finansiere tomgangsleje. I de senere år har der været et merforbrug til
denne tomgangsleje, hvorfor budgettet øges med 0,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I 2024
og frem øges budgettet med 0,5 mio. kr. årligt.

Weekendrengøring på plejecentre

I kommunens nuværende rengøringsaftale er der medtaget rengøring på plejecentrenes
fællesarealer og servicearealer i hverdagene. COVID-19 situationen har imidlertid vist, at
der ligeledes er behov for rengøring i weekenderne. På den baggrund øges budgettet med
0,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem.
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Jægerspris skoleprojekt – afskrivning af tidligere besluttet besparelseskrav

I forbindelse med samlingen af en række matrikler på Jægerspris Skole blev der besluttet
et besparelseskrav. Det har efterfølgende vist sig, at udfasningen af Skolen i Herredet,
Kølholm og Jægerspris bibliotek forventes at ske langsommere end forudsat. Ligesom
driften af den nye Jægerspris Skole er underbudgetteret med 0,3 mio. kr. Alt i alt betyder
det, at det oprindelige besparelseskrav ikke kan honoreres fuldt ud. Derfor øges budgettet
med 0,9 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Tomgangsleje Parkvej 12

Kommunen har anvisningsret til ældreboliger på Parkvej 12. Dermed skal kommunen også
finansiere tomgangsleje. Udgifter hertil udgør i størrelsesorden 0,5 mio. kr. årligt. Til og
med 2021 er der afsat budget hertil. På den baggrund øges budgettet med 0,5 mio. kr.
årligt i 2022 og frem.

Plejecentret – Lærkevej

Som følge af lavere takst for kommunens borgere på friplejecentret Lærkevej, der drives af
Attendo, nedskrives budgettet med 4 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Merforbrug – lægeerklæringer

På baggrund af tidligere års forbrug opjusteres budgettet til lægeerklæringer i Jobcentret
med 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Mindreudgifter – specialdagtilbud

Som følge af fald i aktiviteten til køb af pladser til specialdagtilbud reduceres budgettet
med 0,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Fagsystemet CURA

I forhold til fagsystemet CURA, der anvendes på ældre-, sundheds- og socialområdet, øges
budgettet med 1,1 mio. kr. årligt til køb af licenser, tablets og mobiltelefoner, som er
nødvendige i brugen af systemet.

Beklædningsskift på plejecentre

I budget 2016 blev der bevilliget 1,3 mio. kr. årligt med henblik på at medarbejdere på de
kommunale plejecentre kan skifte beklædning som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Tiltaget
er implementeret, men har vist sig billigere end forventet, hvilket betyder, at budgettet kan
nedskrives med 0,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem. I 2022 anvendes de 0,7 mio. kr. til
renovering af omklædningsfaciliteter på Pedershave.

Demografi

På en række områder – der hvor der er sammenhæng mellem udgifter og udviklingen i
befolkningen – arbejdes der med demografiregulering af budgetterne. De største områder
er:
•
•
•

Dagtilbudsområdet
Skoleområdet
Ældreområdet

Demografireguleringen er baseret på befolkningsprognose 2021, der er udarbejdet i
februar 2021. Prognosen indeholder en opjustering af befolkningstilvæksten frem til 2025.
Opjusteringen er primært på skolebørnene (6-16 årig) samt for de erhvervsaktive (17-64
årig).
Samlet set opjusteres demografimidlerne med 4,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 9,5 mio.
kr. mellem 2022 og 2023, 9,8 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 10,5 mio. kr. mellem
2024 og 2025.

9

De nye forudsætninger i befolkningsprognose 2021 bevirker, at demografipuljerne sænkes
med 0,5 mio. kr. i 2022, og herefter hæves de med 2,1 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024
og 15,2 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose.
På baggrund af en forespørgsel fra Social- og Sundhedsudvalget, blev udvalget på mødet
den 11. januar 2021 orienteret om eventuelle økonomiske konsekvenser ved at indføre
demografiregulering af sundhedsplejen. Dette notat blev forelagt som en del af materialet
til budgetseminariet den 24. juni 2021 vedrørende budget 2022-2025. Stillingtagen til,
hvorvidt en eventuel teknisk korrektion af sundhedsplejens budget skal ske via automatisk
demografiregulering eller alternativt konkrete beregninger vil indgå i de videre politiske
drøftelser.

Pulje til specielle faggrupper

KL anbefaler, at 0,11 pct. af kommunernes lønsum reserveres til puljer vedrørende
rekruttering og særlige formål til specielle faggrupper. For Frederikssund betyder det, at
der afsættes 1,7 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Omlægning af puljer fra direkte tilskud til bloktilskud

I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 blev to puljer omlagt fra direkte tilskud til at
indgå i bloktilskuddet i 2022 og frem. Den tilsvarende forbrugsmulighed på 8 mio. kr. i
2022 stigende til 9,9 mio. kr. i 2023 og frem er derfor medtaget som ramme i de
indarbejdede korrektioner. Konkret drejer det sig om:
•
•

Løft af folkeskolen; 4,2 mio. kr. i 2022 stigende til 6,1 mio. kr. årligt i 2023 og
frem.
Løft til bedre bemanding i ældreplejen: 3,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Øget budget til voksenhandicapområdet

Som følge af budgetpres på voksenhandicapområdet – primært vedrørende
botilbudsområdet – øges budgettet med 12 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Øget budget på familieområdet
Som følge af budgetpres på familieområdet – primært vedrørende forebyggelsesområdet –
øges budgettet med 6 mio. kr. årligt i 2022 og frem.
Overførselsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Grundet efterslæb i behandling af ansøgninger samt efterregulering i eksisterende sager
forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt.

Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam

Den årlige indlagte merudgift på serviceudgifter, jf. ovenfor, modsvares af en tilsvarende
mindreudgift under overførselsudgifter.

Vækst fra 2024 til 2025 samtlige overførselsudgifter

De samlede udgifter til overførsler i 2025 øges med 12 mio. kr., idet 2025 som
udgangspunkt er en kopi af 2024.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Med udgangspunkt i tilgængelig statistik vurderes det, at kommunens udgifter til
aktivitetsbestemt medfinansiering kan reduceres med 0,8 mio. kr. i 2022.

Nye budgetter for kommunale ældreboliger

Som følge af nye budgetter for de kommunale ældreboliger opskrives budgettet med 0,8
mio. kr. i 2022 og med 1,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem. En opskrivning, der skal ses i
sammenhæng med afledte konsekvenser på renter og afdrag vedrørende ældreboligerne,
hvorefter den reelle likviditetseffekt udgør 0,05 mio. kr. årligt.
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Ændret konteringspraksis – lønmodtagers feriemidler
Som følge af ændring i den autoriserede kontoplan skal udgifter til skyldige feriepenge til
Feriefonden udgiftsføres under afdrag på lån under finansielle poster og ikke længere
under driften. Som følge heraf nulstilles budget på driften svarende til, at der lægges 1,9
mio. kr., 4,4 mio. kr., 5,2 mio. kr. og 4,7 mio. kr. i kassen i henholdsvis 2022, 2023, 2024
og 2025.
Lov- og cirkulæreprogram
Efter konkret vurdering på områderne af de enkelte lovtiltag i lov- og cirkulæreprogrammet
opskrives budgettet med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 og 2025
nedskrives budgettet med henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,02 mio. kr.
Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsudgifter

Kultur og havnebad

Grundet ændret periodisering flyttes budget fra 2021 til 2022 og 2023 med henholdsvis 4
mio. kr. og 4,6 mio. kr. Det samlede budget er uændret.

Willumsens Museum

Grundet ændret periodisering reduceres budgettet med 2,2 mio. kr. i 2022, mens det øges
med 0,1 mio. kr. og 6,8 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

Tilretning af investeringsplan

Der er medtaget en række ændringer til Investeringsplan 2021-2030, der udgøres af
ændret periodisering af allerede besluttede rammer eller anførsel af beløb på allerede
besluttede projekter. Ændringerne giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne
i 2022 på 18,1 mio. kr. og en stigning i bruttoanlægsudgifterne i 2023, 2024 og 2025 på
henholdsvis 26,7 mio. kr., 14,1 mio. kr. og 11,8 mio. kr.
Konkret er der tale ændringer i forhold til følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinge – Grønt hjerte
Vinge Boulevarden 1.-3. etape
Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførsel af almene boliger i område I
Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C
Vinge – Opgradering af Dalvejen etape 2
Vinge – Parkeringshus
Kystbeskyttelse
Kulhusecykelstien
Bedre bredbånd
Klub
Makerværket

Frigivne HMN-midler til grøn omstilling

Det årligt frigivne beløb vedrørende afvikling af HMN på 0,7 mio. kr., jf. afsnittet om
finansielle poster, modsvares af en årlig anlægsudgift til grøn omstilling.
Anlæg - skattefinansieret – bruttoanlægsindtægter

Kultur og havnebad

Som følge af ændret periodisering vedrørende kultur og havnebad flyttes indtægter på 7,1
mio. kr. fra 2022 til 2023. Det samlede budget er uændret.

Tilretning af investeringsplan

Vedrørende MakerVærket flyttes budget på 0,9 mio. kr. fra 2021 til henholdsvis 2022 og
2023 med henholdsvis 0,7 mio. kr. og 0,2 mio. kr.
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Anlæg – brugerfinansieret
Affaldsområdet skal investere i nye skraldespande til genbrug. En investering, der samlet
set udgør 45 mio. kr. Finansieringen forventes delvis at ske ved brug af forsyningsområdets
opsparede mellemværende i kommunekassen, der ultimo 2021 forventes at udgøre 8,5
mio. kr., hvorfor der budgetteres med et tilsvarende forbrug i 2022. Den resterende
investering forudsættes lånefinansieret.
Pris- og lønregulering
For at få så retvisende budgetter som muligt korrigeres for den forventede pris- og
lønregulering på nuværende tidspunkt. En korrektion, der giver anledning til en reduktion i
budgettet med 10,9 mio. kr. i 2022, 14,1 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 samt en
stigning i budgettet på 66,4 mio. kr. i 2025. Stigningen i 2025 skal ses i sammenhæng med
en forventet indtægtsstigning fra skatter, tilskud og udligning på 68,5 mio. kr. i 2025, jf.
nedenfor.
Skatter, tilskud og udligning
Udviklingen i alders- og socioøkonomiske kriterier og den forventede udvikling i den
økonomiske vækst er nu sammen med økonomiaftalen for 2022 blevet indarbejdet i KL’s
tilskudsmodel, hvorfor der nu foreligger et endeligt overblik over kommunens indtægtsside
i 2022 og frem.

Skatter

I forhold til kommunens skatteindtægter betyder det en opskrivning med 24,1 mio. kr. i
2022, en opskrivning med 49,6 mio. kr. i 2023, en opskrivning med 55,4 mio. kr. i 2024 og
en opskrivning med 64,0 mio. kr. i 2025.
Stigningen i skatteindtægterne kan primært henføres til en øget økonomisk vækst – og
dermed et øget beskatningsgrundlag, da flere kommer i beskæftigelse – samt den positive
befolkningsudvikling i Frederikssund i form af stigende befolkningstal.

Tilskud og udligning

I forhold til kommunens indtægter fra tilskud og udligning fås en nedskrivning på 26,0 mio.
kr. i 2022, en nedskrivning på 36,9 mio. kr. i 2023, en nedskrivning på 18,5 mio. kr. i 2024
og en nedskrivning på 8,5 mio. kr. i 2025.
Faldet kan primært henføres til et faldende statstilskud som følge af de stigende
skatteindtægter, jf. ovenfor. Endvidere forventes Frederikssunds socioøkonomiske forhold,
at udvikle sig relativt gunstigt i perioden 2022-2025, hvilket medfører, at kommunen
bidrager mere til den kommunale udligning.
Omvendt medfører løftet i serviceramme aftalt med økonomiaftalen for 2022, at
Frederikssunds indtægter fra tilskud og udligning stiger med 10,6 mio. kr. årligt i perioden
2022-2025. Ligesom det forhold, at to puljer med økonomiaftalen for 2022 overgår fra
direkte tilskud til at være en del af bloktilskuddet, medfører øgede indtægter for
kommunen svarende til 8 mio. kr. i 2022 og 9,9 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Samlet skøn vedrørende skatter, tilskud og udligning 2024-2025

De samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning øges med 68,5 mio. kr. i 2025, idet
2025 som udgangspunkt er en kopi af 2024. Den øgede indtægt skal ses i sammenhæng
med den stigende udgift under pris- og lønstigninger på 66,4 mio. kr. i 2025, jf. ovenfor.

Skatter, tilskud og udligning samlet

Ses der samlet på skatter, tilskud og udligning fås et indtægtsfald i 2022 på 1,8 mio. kr.,
mens der i 2023, 2024 og 2025 fås en indtægtsstigning på henholdsvis 12,7 mio. kr., 36,9
mio. kr. og 124,1 mio. kr. Den store indtægtsstigning i 2025 skal som sagt ses i
sammenhæng med en udgiftsstigning på 66,4 mio. kr. under pris- og lønstigninger.
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Finansielle poster

Lavere renteniveau

Som følge af lavere renteniveau end tidligere budgetlagt reduceres de forventede
renteudgifter med 1,8 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 samt 0,3 mio.
kr. i 2025.

Grundkapitalindskud – almene boliger i Vinge

I forbindelse med opførelse af 198 almene boliger i Vinge er det aftalt med DOMEA, at det
kommunale grundkapitalindskud først skal betales, når de sidste boliger indflyttes. Da
indflytningen nu først forventes i 2023, og ikke i 2022, flyttes budget på 34,9 mio. kr. fra
2022 til 2023.

Garantiprovision

Grundet flere garantistillelser fås en merindtægt via garantiprovision på 0,5 mio. kr. årligt i
2022-2024 og 0,4 mio. kr. i 2025.

Frigivelse af deponering vedr. HMN

I henhold til beslutning på byrådsmøde den 24. juni 2021 frigives det deponerede beløb,
fra udlodning i forbindelse med afvikling af HMN Naturgasselskab, med en tiendedel årligt
fra 2022 svarende til 0,7 mio. kr. til anvendelse i forhold til grøn omstilling.

Ændret konteringspraksis – lønmodtagers feriemidler

Som følge af ændring i den autoriserede kontoplan skal udgifter til skyldige feriepenge til
Feriefonden udgiftsføres under afdrag på lån under finansielle poster og ikke længere
under driften. Som følge heraf er budgettet på driften nulstillet, jf. oven for. Desuden er de
forventede udgifter til skyldige feriepenge i 2022-2025 ændret grundet ny viden omkring
de relevante personers pensionsalder, hvorefter budgettet på afdrag på lån opskrives med
0,7 mio. kr., 2,5 mio. kr., 3,3 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023, 2024 og
2025.
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