
 

Budgetfokus til budget 2022-25 

    

 

1. Hovedtallene i budgetforslaget 

Budgetfokus har til formål at beskrive hovedtallene i det teknisk-admini-

strative budgetforslag i forhold til de økonomiske hjørneflag, der følger 

af kommunens økonomiske politik. Herudover opridses budgetprocessen 

i hovedtræk, ligesom de væsentligste budgetforudsætninger beskrives. 

 

Nøgletallene i budgetforslaget fremgår af nedenstående tabel. 

 

Hele mio. kr., 2022-pl Mål i økonomisk politik 2022 2023 2024 2025 

Overskud på driftsbalancen Mindst 138 179 196 213 221 

Serviceudgifter 

Overholdelse af udmeldt 
ramme  
(2.033-2.041 i 2022) 2.029 2.045 2.052 2.069 

Anlægsudgifter (brutto) 
120 mio. kr. under indtryk 
af samlet anlægsramme 145 136 135 120 

Gennemsnitlig kassebeholdning 100-125 mio. kr. 491 530 594 667 

 

Den korte udlægning af disse hovedtal er, at de er i fuld overensstem-

melse med den økonomiske politik. De politiske budgetdrøftelser tager 

derved afsæt i et budgetforslag i balance. Det er imidlertid væsentligt at 

påpege, at budgetgrundlaget bygger på et uændret budgetniveau ift. 

det specialiserede socialområde. Med afsæt i budgetaftalen for 2021 er 

der gennemført en analyse af udviklingen på det specialiserede social-

område, der viser, at Egedal – i lighed med resten af landet – oplever et 

markant udgiftspres på området, der nødvendiggør en betydelig opskriv-

ning af udgiftsbudgettet, såfremt budgettet skal afspejle det nuværende 

udgiftsniveau. Den aktuelle budgetudfordring udgør 29 mio. kr. Dette 

udgiftspres overstiger råderummet ift. servicerammen, mens det er 

håndterbart ift. driftsbalancen.    

 

Overskuddet på driftsbalancen udgør således i budgetforslaget 179 mio. 

kr. i 2022, hvilket er 41 mio. kr. over minimumsmålsætningen i den 

økonomiske politik.   

 

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 

2.029 mio. kr. I den udmeldte ramme fra KL udgør Egedals måltal 2.023 

mio. kr. Heri indgår imidlertid ikke det servicerammeløft på i alt 1,4 mia. 

kr., som indgår i økonomiaftalen for 2022. Egedals andel heri kan be-

regnes på mindst to forskellige måder. Enten via Egedals størrelse (ba-

seret på indbyggertal), hvilket giver et løft på 10 mio. kr., og derved en 

serviceramme på i alt 2.033 mio. kr. Eller ved at forholde sig til, hvad 

løftet i aftalen er baseret på. Langt hovedparten af løftet er således be-
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grundet i, at kommunerne skal kompenseres for den demografiske ud-

vikling, der indebærer et udgiftspres på børne- og ældreområdet. Her 

oplever Egedal et større udgiftspres end landstendensen, særligt på 

grund af den markante stigning på dagtilbudsområdet. Her kan således 

argumenteres for, at Egedal skal have fuld dækning for det demografi-

ske udgiftspres, som i alt udgør 16,7 mio. kr. Såfremt det resterende, 

generelle løft i økonomiaftalen herudover fordeles via indbyggertal bliver 

det samlede løft til Egedal 17,6 mio. kr., hvilket indebærer en servicer-

amme på i alt 2.041 mio. kr.  

 

Sidstnævnte tilgang indebærer et råderum ift. serviceudgifterne på 12 

mio. kr., og de udarbejdede prioriteringsforslag kan medvirke til at ud-

vide råderummet med yderligere 4 mio. kr. Dette afspejler i høj grad, at 

der i det budgetforberedende arbejde er foretaget justeringer, der har 

bidraget til at reducere serviceudgifterne med 10 mio. kr. Hertil kommer 

en stigende profil ift. besparelser på ledelse og administration samt kon-

sulentudgifter, der bidrager med en forbedring af økonomien på 4 mio. 

kr. i 2022. 

 

Det samlede råderum på op til 16 mio. kr. skal jo imidlertid sammenhol-

des budgetudfordringen på det specialiserede socialområde i størrelses-

ordenen 29 mio. kr. Der er derved formentlig brug for, at Egedal helt 

ekstraordinært forsøger at opnå en større andel af den samlede ser-

viceramme i dialogen med de 97 andre kommuner. Såfremt det lykkes 

at opnå en større andel af servicerammen, vil budgettet for 2022 alt i alt 

indebære et markant løft af udgifterne på de store velfærdsområder. Ud 

over løftet på socialområdet stiger udgifterne til såvel daginstitutions- og 

ældreområdet således betydeligt med afsæt i den indregnede demogra-

firegulering. Løftet til daginstitutions- og ældreområdet udgør således 

samlet set i omegnen af 20 mio. kr.  

 

Anlægsudgifterne afspejler investeringsplanen og tidligere besluttede in-

vesteringer, og udgør i alt 145 mio. kr. i 2022. Økonomiaftalen mellem 

regeringen og KL muliggør et fælleskommunalt anlægsniveau på 19,9 

mia. kr. i 2022. Såfremt denne samlede anlægsramme fordeles på bag-

grund af indbyggertal indebærer det en anlægsramme på ca. 150 mio. 

kr. for Egedal. Der er derved et begrænset råderum på anlægssiden i 

størrelsesordenen 5 mio. kr.   

 

Kassebeholdningen opgøres som en gennemsnitslikviditet i overens-

stemmelse med den økonomiske politik. I alle budgetårene har kassebe-

holdningen en størrelse, der overstiger minimumsmålsætningen i den 

økonomiske politik ganske betragteligt. Det muliggør investeringer, der 

vil forbedre den økonomiske situation i de kommende år, fx i form af 

ekstraordinært indskud i feriefonden, som anbefalet i prioriteringsforsla-

gene.  Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at budgetforslaget herud-

over indeholder en netto-gælds-afvikling hen over budgetperioden på op 

mod 50 mio. kr.  
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2. Budgetprocessen i hovedtræk 

Arbejdet med budgetforslaget for 2022-2025 blev allerede påbegyndt 

umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for 2021. I december 2020 

blev den politiske tidsplan således drøftet i Økonomiudvalget og Byrå-

det, og administrationen påbegyndte de nødvendige tekniske forberedel-

ser til budgetarbejdet, bl.a. via udarbejdelsen af en ny befolkningsprog-

nose.  

 

Det stod tidligt i processen klart, at det ville være muligt at fremlægge 

et budgetforslag i balance uden behov for markante reduktionsforslag – 

men omvendt også uden at der kunne forventes et større råderum til 

nye prioriteringer. Dette blev drøftet på byrådsseminaret i februar, hvor 

der var opbakning til denne tilgang i lyset af de særlige omstændighe-

der, der gør sig gældende for årets budgetlægning, herunder bl.a. den 

fortsatte håndtering af covid-situationen, der har nødvendiggjort skarpt 

fokus i opgaveløsningen under det budgetforberedende arbejde.  

 

Med afsæt heri er der ikke igangsat en række større budgetanalyser 

som led i budgetforberedelsen, men omvendt arbejdet intensivt med at 

identificere effektiviseringsmuligheder, og aktiviteter i kommunens øko-

nomi hvor der har været tendens til, at budgettet har overvurderet det 

reelle udgiftsniveau. Samtidig besluttede Byrådet i marts 2021 at tilba-

gekøbe SOLT-bygningerne, hvilket ligeledes har bidraget til forbedre de 

økonomiske hjørneflag i budgetgrundlaget for 2022.  

 

De gennemførte tilpasninger i budgetgrundlaget med henblik på at 

skabe et vist råderum til budgetforhandlingerne er beskrevet i afsnit 3.  

 

Der er herudover med afsæt i budgetaftalen for 2021 blevet udarbejdet 

den nævnte analyse af udviklingen på det specialiserede socialområde, 

der har illustreret et betydeligt udgiftspres på området. Analysen er be-

skrevet i afsnit 4.  

 

Det teknisk-administrative budgetforslag tager udgangspunkt i budget 

2021-2024, men er opdateret med bl.a. demografiændringer, nye be-

regninger for skatter og udligning, konsekvenser af økonomiaftalen og 

lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønfremskrivning m.v. Dette er 

yderligere beskrevet i afsnit 5.  

 

 

3. Tilpasninger i budgetgrundlaget med henblik på at skabe råderum 

Der har som led i det budgetforberedende arbejde været fokus på at 

identificere effektiviseringer og udgiftsposter i budgettet, hvor der har 

været tendens til mindreforbrug igennem en årrække – og hvor det der-

for vurderes muligt at nedskrive budgettet uden, at dette har en egent-

lig konsekvens for aktiviteten.  
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Der er som led i dette arbejde blevet reduceret på følgende udgiftspo-

ster i budgetforslaget: 

 SOLT: Med byrådets beslutning fra marts 2021 om at tilbage-

købe SOLT-bygningerne, har det været muligt at reducere ser-

viceudgifterne med knap 5 mio. kr. og forbedre driftsoverskuddet 

med 2,7 mio. kr. En del af reduktionen ift. serviceudgifterne ved-

rører betaling af ejendomsskat, hvilket er årsagen til, at drifts-

overskuddet ikke forbedres tilsvarende. 

 Elevbudgettet på ældreområdet: En revurdering af udgiftsfor-

ventningen ift. elevbudgettet på ældreområdet, bl.a. med afsæt i 

regnskabsniveauet de senere år, har ført til en nedskrivning af 

budgettet på 2 mio. kr. ift. den tidligere forventede udgiftsudvik-

ling. Det skal dog bemærkes, at der stadig er budget til en bety-

delig udvidelse i antallet af elever under hensyntagen til den se-

neste dimensioneringsaftale.  

 Vejafvandingsbidrag: Med afsæt i udgiftsniveauet i de senere 

års regnskaber er budgettet til vejafvandingsbidrag reduceret 

med godt 1 mio. kr. 

 Energibudgettet: Med afsæt i udgiftsniveauet de senere års 

regnskaber er budgettet til energi reduceret med 1 mio. kr. 

 

Der er herudover – som et generelt element i det budgetforberedende 

arbejde – blevet foretaget diverse justeringer i budgetniveauerne på en 

række budgetposter. I alt er herved foretaget justeringer, der har bidra-

get til at forbedre den økonomiske situation for kommunen med i omeg-

nen af 10 mio. kr. ift. serviceudgifterne. Hertil kommer, at der allerede 

ved budget 2021 blev besluttet en stigende profil ift. besparelser på le-

delse og administration samt konsulentudgifter, der bidrager med en 

forbedring af økonomien på 4 mio. kr. ekstra i 2022. Den samlede sum 

af effektiviseringer og besparelser i budgetforslaget for 2022 udgør såle-

des 14 mio. kr. Egedal Kommune lever derved – godt og vel – op til for-

ventningen i økonomiaftalen for 2022 om, at kommunen skal frigøre et 

råderum på i alt ca. 4 mio. kr. i 2022, selv uden at medregne priorite-

ringsforslagene.  

 

Arbejdet med at identificere effektiviseringer og udgiftsposter i budget-

tet, hvor der har været tendens til mindreforbrug de senere år, har her-

udover dannet baggrund for følgende prioriteringsforslag, der indgår i 

prioriteringskataloget: 

 Ekstraordinær indbetaling til feriefonden: Det vurderes øko-

nomisk fordelagtigt at foretage en ekstraordinær indbetaling til 

feriefonden, og derved forbedre den økonomiske udvikling de 

næste 40-50 år. I 2022 vil en udgift på 1,6 mio. kr. derved 

kunne undgås. 

 Nedskrivning af covid-pulje: Der blev i budgettet for 2021 af-

sat 3,75 mio. kr. til covid-relaterede udgifter i 2022. I lyset af 

den aktuelle kontrol med pandemien vurderes det muligt at ned-
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skrive covid-puljen med 2,7 mio. kr. Derved fastholdes en eks-

traordinær indsats i forhold til sagsbehandlingen på beskæftigel-

sesområdet i 2022. 

 Nedskrivning af vintertjeneste-budgettet: De sidste fem år 

har der været mindreforbrug ift. vintertjeneste-budgettet, om-

fanget har dog varieret. En nedskrivning af vintertjeneste-bud-

gettet til et niveau svarende til gennemsnittet for de sidste 5 år 

svarer til 1,25 mio. kr. 

 Nedskrivning af strategipulje-midler: Det vurderes muligt at 

foretage en mindre nedskrivning i størrelsesorden 0,4 mio. kr. af 

strategipulje-midlerne i budgettet.  

 

Ovenstående poster vil alt i alt kunne bidrage til at forbedre økonomien 

med ca. 6 mio. kr., og mindske serviceudgifterne med godt 4 mio. kr.  

 

 

4. Analyse af det specialiserede socialområde 

Forligspartierne bag budget 2021-24 besluttede som en del af budgetaf-

talen, at der frem mod budget 2022 skulle udarbejdes en analyse af ud-

viklingen på det specialiserede socialområde. Analysen blev drøftet og 

godkendt på byrådsmødet i juni. 

 

Hovedkonklusionen i analysen er, at Egedal – svarende til resten af lan-

dets kommuner – oplever et massivt økonomisk pres på det specialise-

rede socialområde. Helt aktuelt er der en økonomisk udfordring ift. 

købsbudgettet på 29 mio. kr., der dog også afføder stigende indtægter 

fra den centrale refusionsordning – i 2022 skønnet til 11 mio. kr. Disse 

stigende indtægter er indregnet i budgetforslaget. 

 

Der vurderes behov for at inddrage det økonomiske pres på det speciali-

serede socialområde i budgetforhandlingerne, da der alternativt vil være 

behov for betydelige udgiftsreduktioner på området. Denne situation er 

generelt gældende for kommunerne, og baggrunden for, at KL i økono-

miforhandlingerne ønskede en massiv økonomisk opprioritering af områ-

det svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan. Dette blev imidlertid afvist fra 

regeringens side, og økonomiaftalen indebærer ingen økonomisk hånds-

rækning til området, men blot en tekst om, at der er behov for ”vanske-

lige prioriteringer”. Dette var som bekendt baggrunden for, at et samlet 

Byråd den 22. juni sendte en henvendelse til Folketingets Social- og Æl-

dreudvalg om, at økonomiaftalen langt fra var tilfredsstillende.  

 

 

5. Budgetforudsætninger 2022-25 

I dette afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens bud-

get 2022-25, nemlig kommunens befolkningsprognose, den opdaterede 

beregning for tilskud og udligning samt Investeringsplan 2028.  
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Befolkningsprognose  

Byrådet vedtager hvert år en befolkningsprognose. Den aktuelle befolk-

ningsprognose blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2021 og er base-

ret på boligindflytningsplanen for 2020-32 samt historiske data om til- 

og fraflytning, flyttemønstre, befolkningsfortætning mv. 

Befolkningsprognosen er en af de væsentlige budgetforudsætninger, da 

prognosen bruges til planlægning på særligt børne- og ældreområdet 

samt til budgettering af skatteindtægter og kommunal udligning. Befolk-

ningsprognosens forudsigelser om befolkningstal i aldersklasser på 

børne- og ældreområdet fremgår nedenfor.  

 

Udviklingen i antal personer i aldersklasserne for børn og ældre. Bemærk at 1. 

aksen har længere intervaller efter 2025.   

Befolkningsprognosen indebærer:  

 En stigning i antallet af 0-5 årige såvel i budgetperioden og i 

årene derefter.  

 Et fald i antallet af 6-16 årige frem mod 2025, men en efterføl-

gende stigning.  

 Et fald for de 65-74 årige de kommende år, men en stigning igen 

fra 2025.  

 En stigning i aldersklassen med de 75-84 årige frem til 2026, og 

et efterfølgende fald 

 En stigning i antallet af 85+ årige, såvel i budgetperioden som i 

årene herefter.  

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2025 at være vokset 

til 46.026 indbyggere, svarende til en vækst på 5,3 %. Andelen af er-

hvervsaktive, opgjort som de 25–64 årige, forventes at ligge stabilt om-

kring 51 % af kommunens samlede befolkning i budgetperioden, men 

faldende i årene herefter. De demografiske forskydninger på børne- og 
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ældreområdet indebærer et udgiftspres, som skal håndteres de kom-

mende år, og er indarbejdet i budgettet frem til 2025 på baggrund af de 

aktuelle prognoseforventninger.  

For 2022 er der et ekstraordinært stort demografisk pres forbundet med 

det markant stigende antal småbørn, der allerede er konstateret i løbet 

af 2020, og aktuelt fortsætter her i 2021. Dette er medtaget i befolk-

ningsprognosen. Såfremt den meget markante – og atypiske – tilvækst i 

børnetallet fortsætter vil udviklingen dog overstige de forventninger, 

som befolkningsprognosen bygger på.   

Den samlede betydning af den demografiske udvikling fra budget 2021 

til budget 2022 er for dagtilbudsområdet +14,8 mio. kr., for skole og 

SFO -2,7 mio. kr. og for ældre- og sundhedsområdet +4,6 mio. kr. 

Tilskud og udligning  

Den 5. maj 2020 blev der indgået en landspolitisk aftale om en udlig-

ningsreform. En konsekvens af reformen er, at Egedal Kommune årligt 

skal betale ca. 20 mio. kr. mere i udligning. Dette tab blev indfaset med 

10 mio. kr. startende i 2021. I budgetforslaget for 2022 er således ind-

regnet et yderligere tab på 10 mio. kr., hvorefter at reformen er fuldt 

indarbejdet i kommunens økonomi.  

 

Budgetforslaget for 2022 er baseret på statsgarantiens tal for udskriv-

ningsgrundlag, tilskud og udligning. Såfremt der i stedet vælges selv-

budgettering, viser foreløbige beregninger en gevinst på 29 mio. kr. Ge-

vinsten afhænger imidlertid af statens forventninger til udskrivnings-

grundlaget for 2022. En prognose herfor vil blive offentliggjort ultimo 

august. Det endelige skøn for en eventuel gevinst vil derfor først indgå i 

sagen om 2. behandlingen af budget 2022. En eventuel gevinst skal ses 

i sammenhæng med den betydelige økonomiske risiko, som kommunens 

herved påtager sig – særligt i lyset af de usikre økonomiske prognoser i 

kølvandet på covid-19.   

 

Kommunens indtægter for 2019 var baseret på selvbudgettering af ud-

skrivningsgrundlaget efter kommunens forventninger ud fra de tidligere 

befolkningsprognoser. Det indebærer, at kommunens skatteindtægter, 

statstilskud og udgifter til den kommunale udligning bliver efterreguleret 

3 år efter indtægtsåret, dvs. i 2022. Efterreguleringen sker bl.a. ud fra, 

hvad der viser sig at være den faktiske befolkningsstørrelse og sammen-

sætningen, samt endeligt opgjorte skattegrundlag i Egedal Kommune 

samt på landsplan.  

 

For 2019 var der ved budgetvedtagelsen ventet en gevinst på 8 mio. kr. 

Forventningen til denne gevinst udgør nu 4 mio. kr., hvilket indebærer 

en tilbagebetaling af 4 mio. kr. i 2022, hvilket er indregnet i budgetfor-

slaget. 
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Investeringsplan 2028 

I budget for 2019-22 vedtog Byrådet Investeringsplan 2028 med an-

lægsinvesteringer for i alt 1,16 mia. kr., som plan for at prioritere føl-

gende anlægsudfordringer over 10 år:  

 Kreative læringsfællesskaber for børn og unge. 

 Plejeboliger og botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. 

 En bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og 

virksomheder til kommunen. 

 Bygninger som lever op til moderne vedligeholdelsesstandarder. 

 Øvrige investeringer rettet mod øvrige politiske prioriteringer. 

 

Investeringsplanens projekter og fremdrift er som led i det budgetforbe-

redende arbejde opdateret, jf. særskilt ”Notat om revidering af Investe-

ringsplan2028”. 


