
 

Budgetfokus til budget 2023-26 

    

 

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., 2023-pl Mål i økonomisk politik 2023 2024 2025 2026 

Overskud på driftsbalancen Mindst 138 118 133 153 175 

Serviceudgifter 

Overholdelse af udmeldt 
ramme  
(2.147-2.156 i 2023) 2.160 2.184 2.206 2.228 

Anlægsudgifter (brutto) 

120 mio. kr. under indtryk 
af samlet anlægsramme 
(138 mio. kr. i 2023) 189 201 120 120 

Gennemsnitlig kassebeholdning 100-125 mio. kr. 306 232 197 223 

 

Den korte udlægning af disse hovedtal er, at kun måltallet for den gen-

nemsnitlige kassebeholdning overholdes i budgetforslaget, mens drifts-

overskuddet er for lille, og såvel service- som anlægsudgifterne er for 

høje. Der er på den baggrund behov for at få reduceret udgifterne som 

led i budgetforhandlingerne. 

 

Det skal imidlertid bemærkes, at hovedårsagen til behovet for driftsbe-

sparelser er, at budgetforslaget indeholder en betydelig udgiftsvækst, 

som er forbundet med den demografiske udvikling, hvor der bliver flere 

småbørn med pasningsbehov samt flere ældre. Der er samlet set ind-

regnet en udgiftsvækst på knap 30 mio. kr. i 2023 med afsæt i den de-

mografiske udvikling. Dette kan sammenholdes med en kompensation i 

økonomiaftalen på ca. 10 mio. kr. 

 

Det skal ligeledes bemærkes, at behovet for anlægsreduktioner skal ses 

i lyset af et meget højt anlægsniveau i budgetforslaget, der ligger bety-

deligt over det budgetlagte niveau de senere år.   

 

Administrationen har beskrevet mulighederne for at justere i anlægspro-

grammet, således at det kommer i overensstemmelse med den økono-

miske politik i notatet ”Budgetlægning af anlægsprogrammet for 2023-

26”. Administrationen har herudover udarbejdet forslag til udgiftsreduk-

tioner på driften, som er beskrevet i notatet ”Prioriteringsforslag”. Der 

er udarbejdet prioriteringsforslag, som godt og vel kan dække den øko-
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nomiske ubalance, således at der er mulighed for politisk at vælge imel-

lem forslagene – og evt. skabe et råderum til udvidelser andre steder i 

økonomien. 

 

Ift. behovet for udvidelser andre steder i økonomien skal det bemærkes, 

at budgetforslaget bygger på et uændret budget til det specialiserede 

socialområde. Det specialiserede socialområde er imidlertid i vækst i 

hele landet, og også i Egedal. Tendensen har de senere år været, at ud-

gifterne på landsplan er steget med ca. 1 mia. kr. årligt. Det svarer til 

ca. 7 mio. kr. for Egedals vedkommende – alene for at følge landsten-

densen. Der er således et betydeligt udgiftspres på området, som der er 

behov for at drøfte som led i budgetforhandlingerne.  

 

I forhold til de konkrete målsætninger i den økonomiske politik kan be-

mærkes, at overskuddet på driftsbalancen i budgetforslaget udgør 118 

mio. kr. i 2023, hvilket er 20 mio. kr. under minimumsmålsætningen i 

den økonomiske politik. Det svarer til differencen mellem den faktiske 

demografiske udvikling og kompensationen i økonomiaftalen, men af-

spejler herudover en række øvrige forskydninger på såvel indtægts- 

som udgiftssiden.  

 

Ift. serviceudgifterne indeholder budgetforslaget serviceudgifter for 

2.160 mio. kr. I den udmeldte ramme fra KL udgør Egedals måltal 2.147 

mio. kr. Heri indgår imidlertid ikke det servicerammeløft på i alt 1,25 

mia. kr., som indgår i økonomiaftalen for 2023. Egedals andel heri kan 

beregnes til knap 10 mio. kr. med afsæt i en indbyggertals-nøgle. I gi-

vet fald kan servicerammen udgøre op til 2.156 mio. kr. Selv dette 

maksbeløb er imidlertid 4 mio. kr. under serviceudgifterne i budget-

grundlaget.  

 

Anlægsudgifterne afspejler investeringsplanen og øvrige besluttede in-

vesteringer, og udgør i alt 189 mio. kr. i 2023. Dertil kommer 

hensigtserklæringen fra Budget 2022 om fremrykning af midler til kultur 

og fritid, samt behov for reperiodisering af lejeudgifter til 

flygtningepavilloner, hvilket reelt bringer udgangspunktet for 

anlægsprogrammet for 2023 op på godt 195 mio. kr. Økonomiaftalen 

mellem regeringen og KL muliggør et fælleskommunalt anlægsniveau på 

18,5 mia. kr., og Egedal har på den baggrund fået udmeldt en individuel 

anlægsramme på 138 mio. kr. Det indebærer behov for at udskyde og 

neddrosle projekter i størrelsesordenen knap 60 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. Kommunen har således en op-

sparing, der kan bringes i anvendelse ved pludselige – og midlertidige – 
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forværringer i økonomien. Kassebeholdningens størrelse ændrer imidler-

tid ikke på, at der er brug for en grundlæggende og langsigtet balance i 

økonomien.  

 

 

2. Budgetprocessen i hovedtræk 

Arbejdet med budgetforslaget for 2023-2026 blev allerede påbegyndt 

umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for 2022. I november 2021 

blev den politiske tidsplan således drøftet i det daværende Økonomiud-

valg og Byråd, og administrationen påbegyndte de nødvendige tekniske 

forberedelser til budgetarbejdet, bl.a. via udarbejdelsen af en ny befolk-

ningsprognose.  

 

Det stod tidligt i processen klart, at der ville blive pres på udgiftsram-

merne, og den økonomiske balance. Budgettet for 2022 indebar en for-

udsat udgiftsstigning på serviceudgifterne i størrelsesordenen 11 mio. 

kr. for 2023. Det udgiftspres blev efterfølgende fordoblet i forbindelse 

med udarbejdelsen af den nye befolkningsprognose, som blev godkendt 

i Byrådet i marts 2022, og som særligt indebar en opskrivning i antallet 

af børn i dagtilbudsalderen. Den samlede udgiftsstigning på serviceud-

gifterne skyldes kort fortalt den demografiske udvikling med flere små-

børn og flere ældre. Det indebærer som tidligere nævnt en udgiftsstig-

ning på knap 30 mio. kr. i 2023 for at kunne fastholde et uændret ser-

viceniveau.  

 

Det stod ligeledes tidligt i processen klart, at der ville blive pres på an-

lægsrammen. Budgettet for 2022 indebar således et udgiftsniveau på 

163 mio. kr., og en række efterfølgende beslutninger og hensigtserklæ-

ringer øgede niveauet yderligere, og dermed langt over målsætningen 

fra den økonomiske politik, der i udgangspunktet udgør 120 mio. kr. – 

men under indtryk af den samlede anlægsramme. Sidstnævnte udgør de 

138 mio. kr. udmeldt af KL i forlængelse af økonomiaftalen. 

 

I lyset af de tidlige advarselslamper ift. at sikre den økonomiske balance 

i dette års budgetforhandlinger blev der allerede primo året igangsat et 

arbejde i administrationen med at identificere mulige reduktionsforslag, 

hvilket også har givet anledning til flere drøftelser af budgetudfordringen 

med MED-organisationen.  

 

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som blev indgået primo 

juni, stod det endegyldigt klart, at der ville blive behov for udgiftsreduk-

tioner som led i budgetforhandlingerne. Økonomiaftalen er således over-

ordentligt stram såvel ift. service- som anlægsrammen, og lægger op til 

hårde prioriteringer i alle kommuner. Egedal får med økonomiaftalen 

kun dækket en lille del af ekstraudgifterne forbundet med den demogra-
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fiske udvikling, og der er ingen ekstra penge til det specialiserede social-

område, som ellers er under pres i alle kommuner. Samtidig blev an-

lægsrammen sænket. 

 

I kølvandet på økonomiaftalen udmeldte Indenrigs- og Boligministeriet 

den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og 

udligningsbeløbene for 2023, som udgør kommunens indtægtsside. 

Også indtægtssiden bærer præg af den stramme økonomiaftale, og her-

udover oplever Egedal en lidt lavere vækst i skatteindtægterne end ud-

viklingen på landsplan. Sidstnævnte skyldes, at beskæftigelsen i Egedal 

har holdt sig på et højt niveau de senere år, og derfor ikke løftes sva-

rende til resten af landet under den igangværende højkonjunktur.  

 

Der er på den baggrund udarbejdet reduktionsforslag på driften for i alt 

36 mio. kr. Når der er udarbejdet prioriteringsforslag af større omfang 

end den umiddelbare økonomiske ubalance skyldes det såvel behovet 

for politisk mulighed for at vælge imellem reduktionsforslagene, samt et 

vurderet behov for også at kunne udvide øvrige steder i økonomien, 

herunder særligt på socialområdet, som beskrevet nedenfor. Enhver ud-

videlse i økonomien medfører således behov for kompenserende bespa-

relser øvrige steder i lyset af den økonomiske situation.  

 

 

3. Udgiftspres på det specialiserede socialområde 

Udgifterne på det specialiserede socialområde er kraftigt stigende i hele 

landet. Det skyldes bl.a. en stigning i antallet af psykiske diagnoser, sti-

gende levetid blandt handicappede, og et generelt behov for øget hjælp 

og støtte i målgruppen.  

 

På landsplan er udgifterne vokset med ca. 1 mia. kr. årligt de senere år. 

Det svarer til ca. 7 mio. kr. for Egedal.  Med budgettet for 2022 blev 

området tilført 29 mio. kr. Dette med henblik på at løfte budgettet til det 

udgiftsniveau, som var gældende ved sidste års budgetlægning. Udgif-

terne fortsætter imidlertid med at vokse – såvel i Egedal som på lands-

plan.  

 

Som led i budgetforhandlingerne er der behov for at drøfte håndteringen 

af dette udgiftspres, som anerkendes i økonomiaftalen mellem Regerin-

gen og KL, men uden at der følger de nødvendige midler med.  

 

 

4. Budgetforudsætninger 2023-26 

I dette afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens bud-

get 2023-26, nemlig kommunens befolkningsprognose og den opdate-

rede beregning for tilskud og udligning.  

 

 

 



 side 5 af 6 

Befolkningsprognose  

Byrådet vedtager hvert år en befolkningsprognose. Den aktuelle befolk-

ningsprognose blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2022 og er base-

ret på boligindflytningsplanen for 2022-33 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.  

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 2024, 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 markant stigning i antallet af 85+ årige, såvel i budgetperio-

den som i årene herefter.  

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2026 at være vokset 

til 46.937 indbyggere, svarende til en vækst på 5,8 %. 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 

ældreområdet indebærer et udgiftspres, som skal håndteres de kom-

mende år, og er indarbejdet i budgettet frem til 2026.  

Den samlede betydning af den demografiske udvikling fra budget 2022 

til budget 2023 er for dagtilbudsområdet +18,9 mio. kr., for skole og 

SFO -3,4 mio. kr. og for ældre- og sundhedsområdet +14,2 mio. kr. 

Skat, tilskud og udligning  

Budgetforslaget for 2023 er baseret på statsgarantiens tal for beskat-

ningsgrundlaget samt tilhørende udmeldte beløb for tilskud og udligning. 

Såfremt der i stedet vælges selvbudgettering, viser foreløbige beregnin-

ger en gevinst på ca. 25 mio. kr. Gevinsten afhænger imidlertid af sta-

tens forventninger til udskrivningsgrundlaget for 2023. En prognose her-

for vil blive offentliggjort ultimo august. Det endelige skøn for en even-

tuel gevinst vil derfor først indgå i sagen om 2. behandlingen af budget 

2023. 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 lyset af den aktuelle økonomiske 

usikkerhed samt den store følsomhed i befolkningsudviklingen relateret 

til modtagelsen af ukrainske flygtninge. 
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Budgetforslaget bygger samtidig på en fuld afskaffelse af dækningsafgif-

ten, som besluttet i budgettet for 2022. Det svarer til en mindreindtægt 

på 1,6 mio. kr. i 2023. Der er imidlertid søgt om tilskud til denne skatte-

nedsættelse, og det er forventningen, at dette bliver imødekommet fra 

ministeriets side. Der er således indregnet en forventet kompensation 

fra ministeriets side på 75 pct. i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 samt 25 

pct. i 2026.   

 

Der er herudover yderst begrænsede muligheder for at ændre skatten i 

budgetlægningen for 2023. Såvel grundskylden som dækningsafgiften 

kan ikke øges pga. boligskatteaftalen. Og indkomstskatten kan kun løf-

tes efter ansøgning – og godkendelse - fra ministeriets side. Alternativt 

kan der ventes statslige sanktioner ift. skattestigningen. Fristen for evt. 

ansøgning om en skatteforhøjelse er den 9. september. Samme dato 

skal ansøges om tilskud til eventuelle overvejelser om øvrige skattened-

sættelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 


