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Overblik over prioriteringsforslag til budget 2022-2025 

 

 

 

 

Prioriteringsforslagene uddybes på følgende sider. 

 

 

 

  

Beløb i 1.000 kr. Priorite-          Priorite-          Priorite-          Priorite-          

rings rings rings rings 

forslag forslag forslag forslag

2022 2023 2024 2025

( i  2 2 - priser) ( i  2 2 - priser) ( i  2 2 - priser) ( i  2 2 - priser)

Reduktioner - - - -

Heraf serviceudgifter - - - -

Effektiviseringer -5.950      -3.826      -4.824      -6.242      

Heraf serviceudgifter -4.375       -1.650       -1.650       -3.150       

I alt prioriteringsforslag -5.950      -3.826      -4.824      -6.242      

Egedal Kommunes prioriteringsforslag (netto)  til budget 2022-25

Beløb i 1.000 kr. Netto-       Netto-       Netto-       Netto-       

udgifter udgifter udgifter udgifter

2022 2023 2024 2025

CAS22-101D: Ekstraordinær indbetaling til 

feriefonden
-1.575            -2.176       -3.174       -3.092       A

CAS22-102D: Reduktion af COVID-puljen -2.725            - - - S 

CTM22-101D: Reduceret budget til vintertjeneste
-1.250            -1.250       -1.250       -1.250       S

DIR22-101D: Samlet og reduceret budget til 

strategiske indsatser
-400              -400          -400          -400          S

CAS22-103D: Yderligere reduktion af 

konsulentudgifter i 2025
- - - -1.500       S

Reduktionsforslag - drift i alt -5.950          -3.826      -4.824      -6.242      

Oversigt: Prioriteringsforslag der vedrører reduktioner for budget 2022-2025 - 

nettoudgifter (1.000 kr.)
SO

FL

RA

Æ
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg Aktivitet (X2) RUE 

Ekstraordinær indbetaling til feriefonden 
 

CAS22-101D 
 

ØU 
 

 
 

E 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Med overgangen til den nye ferielov blev alle medarbejderes feriemidler i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. 
august 2020 indefrosset. Den oprindelige plan var, at disse midler først skulle udbetales, når den konkrete medarbejder 
gik på pension. Ansvaret for udbetaling og forretningen af de indefrosne feriemidler ligger hos ”Lønmodtagernes fond for 
tilgodehavende feriemidler". I lyset af covid-situationen blev der efterfølgende skabt mulighed for, at de indefrosne midler 
kunne udbetales straks med henblik på at understøtte den økonomiske aktivitet i samfundet. 
 
Egedal Kommune har som arbejdsgiver, uafhængigt af dette fortsat en forpligtigelse til at indbetale de indefrosne 
feriemidler til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” i takt med, at de konkrete medarbejdere går på 
pension. Den samlede gældsforpligtigelse kan aktuelt opgøres til 136,8 mio. kr. En gæld der skal betales til feriefonden 
hen over de kommende 40-50 år, såfremt kommunen ikke vælger at indfri gælden tidligere.  
 
I lyset af den aktuelle kassebeholdning foreslås det, at gældforpligtigelsen – helt eller delvis - indfries ultimo 2021. 
Derved vil kommunens samlede gæld blive væsentligt nedskrevet, ligesom de løbende indbetalinger til fonden kan fjernes 
fra budgettet.  
 
Endvidere vurderes det økonomisk fordelagtigt, da gælden til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” årligt 
opskrives svarende til lønudviklingen, hvilket på nuværende tidspunkt vurderes at være en årlig opskrivning af 
indbetalingerne med 2 – 2,5 %. I lyset af det nuværende renteniveau vurderes det at være tvivlsomt, hvorvidt midlerne 
kan forrentes tilsvarende, hvis midlerne bliver i kommunekassen og forrentes af kommunens kapitalforvaltere, hvor den 
nuværende vurdering er at midlerne potentielt kan forrentes med op til 1 % årligt.  Det indgår således også i 
økonomiaftalen for 2022, at ”Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager 
indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler”.    

Økonomiske konsekvenser 
Såfremt gældsforpligtelsen – helt eller delvis – indfries ultimo 2021 vil det medføre en tilsvarende nedskrivning af 
kommunens kassebeholdning. Omvendt vil den forventede udvikling i kassebeholdningen hen over de kommende 40-50 
år blive forbedret tilsvarende.   

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Såfremt gælden til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” indfries allerede i indeværende år, fjernes den 
usikkerhed om gældsudviklingen, som gør sig gældende ift. at den årligt opskrives med lønudviklingen.  

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           SO 

FL 

RA 

Æ  
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2022 2023 2024 2025 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -1.575 -2.176 -3.174 -3.092  A 

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -1.575 -2.176 -3.174 -3.092  

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg Aktivitet (X2) RUE 

Reduktion af COVID-puljen 
 

CAS22-102D 
 

ØU 
 

 
 

E 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der blev i budget 2021-2024 afsat en corona-pulje på 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,75 mio. kr. i 2022 (21-priser) til at gribe 
de afledte effekter af corona-pandemien. I lyset af vaccine-udrulningen og genåbningen af samfundet, foreslås det, at 
corona-puljen for 2022 nedlægges. Dog foreslås det, at der fastholdes et ekstraordinært løft på 1,1 mio. kr. til to ekstra 
stillinger til forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen på sygedagpenge-området i 2022. I 2021 har puljen således bl.a. 
finansieret i alt 4 ekstra årsværk til et ekstraordinært løft af beskæftigelsesindsatsen mhp. at få de ledige hurtigst muligt 
tilbage i beskæftigelse. I lyset af de aktuelle beskæftigelsestal vurderes det muligt at halvere dette ekstraordinære løft til 
2 ekstra medarbejdere i 2022 med særligt fokus på sygedagpengeområdet, og tilbagevenden til normalniveauet fra 2023.     

Økonomiske konsekvenser 
Corona-puljen har skabt en finansieringsmæssig sikkerhed i det indeværende års håndtering af corona-relaterede udgifter 
i kommunes økonomi. En nedlæggelse af puljen vil frigøre 3,825 mio. kr. (opregnet til 22-priser) i 2022. Herfra skal 
fratrækkes det ekstraordinære løft af beskæftigelsesindsatsen på 1,1 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Det kan ikke afvises, at der fortsat opstår corona-relaterede udgifter. Dette vil i givet fald blive håndteret i de løbende 
budgetopfølgninger.   

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           SO 

FL 

RA 

Æ  
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag Forslag 

 
2022 2023 2024 2025 

      

Udgifter      
 

Løn              

Øvrige udgifter -2.725 0 0 0  S 

Indtægter        

Beløb netto (i alt) -2.725 0 0 0 S 

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg Aktivitet (X2) RUE 

Reduceret budget til vintertjeneste 
 

CTM22-101D 
 

TMU 
 

 
 

E 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der foreslås, at budgettet til vintertjeneste nedjusteres i lyset af de gennemsnitlige regnskabstal de sidste 5 år. Der har 
således hvert år siden 2016 været et mindreforbrug på mellem 0,25 mio. kr. og 2,1 mio. kr. Det gennemsnitlige 
mindreforbrug udgør 1,25 mio. kr.   

Økonomiske konsekvenser 
Vintertjenestebudgettet udgør godt 4,5 mio. kr., men vurderes at kunne nedjusteres med 1,25 mio. kr. i lyset af de sidste 
5 års udgiftsniveau.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Vintertjenestebudgettet er selvsagt yderst afhængigt af vejret, og varierer derfor fra år til år. En nedjustering af 
vintertjenestebudgettet til det gennemsnitlige forbrug de sidste 5 år vil derfor øge sandsynligheden for et merforbrug ift. 
budgettet i de år, hvor vinteren er hårdere end den gennemsnitlige.   

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           SO 

FL 

RA 

Æ  
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag Forslag 

 
2022 2023 2024 2025 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter -1.250 -1.250 -1.250 -1.250  S 

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 S 

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg Aktivitet (X2) RUE 

Samlet og reduceret budget til strategiske 
indsatser 
 

DIR22-101D 
 

ØU 
 

 
 

E 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Der er på nuværende tidspunkt budgetlagt med forskellige puljemidler under direktionen til at kunne understøtte politisk 
strategiske indsatsområder, der opstår i løbet af året. Der er således aktuelt følgende udisponerede puljemidler i 
budgettet: 

 Byrådets strategiske midler: godt 1 mio. kr. 

 Direktionens strategiske pulje: godt 0,5 mio. kr. 
 
Puljemidlerne er i tidligere års budgetforhandlinger blevet reduceret, senest ved budget 2020. Endvidere er 0,5 mio. kr. 
blevet prioriteret til en naturvejlederstilling med henblik på at fremme og understøtte natur- og friluftsoplevelser. 
Tilsvarende er 0,5 mio. kr. prioriteret til en styrket tværgående administrativ understøttelse. Det vurderes imidlertid 
realistisk at lave en yderligere – begrænset – reduktion af puljemidlerne, og fortsat have mulighed for at understøtte 
strategiske indsatsområder i løbet af året. Samtidig anbefales det, at puljemidlerne – herunder også de udviklingsmidler, 
som hver direktør har til rådighed - samles til én samlet pulje. Det foreslås på den baggrund, at alle puljemidler under 
direktionen samles til én strategiske pulje, og at beløbet nedskrives med 0,4 mio. kr.  

Økonomiske konsekvenser 
Direktionens ramme nedskrives med 0,4 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Færre midler til at understøtte strategiske indsatsområder i løbet af året medfører behov for skarpere prioritering imellem 
de projekter, der ønskes igangsat 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           SO 

FL 

RA 

Æ  
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2022 2023 2024 2025 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter -400 -400 -400 -400  S 

Indtægter           

Beløb netto (i alt) -400 -400 -400 -400 S 

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      
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Forslagets navn  Forslag nr. Udvalg Aktivitet (X2) RUE 

Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025 
 

CAS22-103D 
 

ØU 
 

 
 

E 

Forslag: 
     

Beskrivelse af forslaget 
Med budgettet for 2021-24 blev vedtaget en reduktion af udgifterne ift. kommunens anvendelse af eksterne konsulenter. 
Besparelsen udgør i alt 3 mio. kr. i 2021 stigende til 6 mio. kr. i 2024. Besparelsen blev fastsat under indtryk af 
økonomiaftalen for 2021, hvor der på landsplan blev aftalt en målsætning om at nedbringe udgifterne til eksterne 
konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. frem mod 2025. 
 
Med økonomiaftalen for 2022 har regeringen og KL aftalt, at anvendelsen af konsulenter skal nedbringes med yderligere 
0,25 mia. kr. på landsplan, således at kommunerne samlet i 2025 har nedbragt konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. 
Det svarer til en opskrivning af målsætningen i 2025 for Egedal Kommune på 1,5 mio. kr.  

Økonomiske konsekvenser 
Såfremt Egedal Kommune indarbejder en yderligere reduktion af konsulentforbruget i 2025 i overensstemmelse med 
økonomiaftalen indebærer det en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr.  

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Køb af ekstern konsulentbistand benyttes typisk i tilfælde, hvor: 

 Der er behov for højt specialiserede kompetencer, der vanskeligt kan rekrutteres til Egedal eller som kun 
efterspørges ved sjældne lejligheder 

 Der midlertidigt er brug for ekstra ressourcer 
 Der er brug for eksterne parter, der ikke er en del af den kommunale organisation til uafhængig rådgivning 

Udgifter til eksterne konsulenter er en bred betegnelse, der bl.a. også omhandler borgerrettede ydelser på f.eks. 
arbejdsmarkeds- og socialområdet, samt bundne opgaver f.eks. i tilknytning til energimærkning og anlæg. Det vil derfor 
fortsat være nødvendigt for kommunen at anvende eksterne konsulenter i et vist omfang, og den allerede indlagte 
besparelse fra budget 2021 er i forvejen et ambitiøst krav. I det omfang effektiviseringen ikke fuldt ud kan realiseres via 
lavere konsulentudgifter kan det blive nødvendigt at kigge på bredere løsninger, herunder ift. lønmidler.   
 
Prioriteringsforslaget fordeles mellem centrene på baggrund af den fordelingsnøgle, som også blev anvendt i budget 2021, 
og som består af tre parametre, der vægtes ligeligt; andel af forbrug af management-konsulenter, andel af det samlede 
konsulentforbrug på serviceudgifterne og andel af kommunens samlede lønsum. Dette indebærer (1.000 kr.): 

Center 2022 2023 2024 2025 

Center for Administrativ Service - - - -106 

Center for Arbejdsmarked og Ydelse - - - -98 

Center for Borgerservice og Kultur - - - -179 

Center for Ejendom og Intern Service - - - -94 

Center for Teknik og Miljø - - - -123 

Center for Myndighed og Service - - - -326 

Center for Skole og Dagtilbud - - - -436 

Center for Sundhed og Omsorg - - - -138 
 

 

Økonomi:  

Beløb i 1.000 kr.  
Priorite-           Priorite-           Priorite-           Priorite-           SO 

FL 
RA 

Æ  
rings  rings  rings  rings  

 
forslag forslag forslag forslag 

 
2022 2023 2024 2025 

      

Udgifter      
 

Løn      

Øvrige udgifter - - - -1.500 S 

Indtægter           

Beløb netto (i alt) - - - -1.500 S 

Årsværk           

Omregnet til fuldtidsstillinger      

 


