
Orientering for borgere i Greve om kommunens budget



1. Velkomst

v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn

2. Udgangspunkt for Budget 2023-2026 

v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn

3. Overordnede rammer 

v. Centerchef for Økonomi og HR Stine Basballe

4. Udfordringer og handlemuligheder

v. Centerchef for Økonomi og HR Stine Basballe

5. Afrunding og Spørgsmål 

v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn



Udgangspunkt 



Befolkning: 51.244 indbyggere (30.6.22)

23 Daginstitutioner

9 Folkeskoler

4 Plejecentre

5 Hjemmeplejedistrikter

2 Museer

234 km kørebaner

103 km stier og cykelstier

2.706 fuldtidsstillinger (omregnet)



Pres på driften
• Demografi
• Specialiserede områder
• Ældre- og Sundhedsområdet
• Prisstigninger, mangel på varer og arbejdskraft

Pres på anlæg
• Behov for etablering af nye dagtilbud og 

ældreboliger
• Behov for renovering og genopretning af 

vedligeholdelsesefterslæb
• Prisstigninger, mangel på materialer og arbejdskraft

Finansiering
• Borgere og virksomheder tjener flere penge, hvilket 

øger skattegrundlaget
• Stigende rentesatser 
• De finansielle markeder er under pres 

Økonomiaftale med Regeringen
▪ Ikke fuld dækning af demografien 
▪ Ingen finansiering til de specialiserede områder, 

ældre og sundhedsudgifter



Budget 2023-26 er præget af:

1. Sundhedskrise med Covid-19 klinger af?

2. Aktuel flygtningekrise klinger af?

3. Største stigning i forbrugerpriser i over 40 år

4. Prisudviklingen drives af stigning i Energi- og fødevarepriser

5. Stigende byggeomkostningsindeks

6. Stigende rentesatser (forventning 3-5 pct.)

7. Forsvarsforlig 6.3.22 løfter Danmarks forsvarsudgifter til 2 pct. af 
BNP inden udgangen af 2033

8. Fortsat pres på de specialiserede områder

9. Fortsat demografisk pres

Største stigning i forbrugerpriserne siden 1983
Inflationen i Danmark steg i juni 2022 til 9,1 pct. 
(4,9 pct. i januar 2022)

Inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) steg til 9,6 pct. 
(5,6 pct. i januar 2022)

Inflationen i euroområdet er steget til 8,6 pct. 
(5,1 pct. i januar 2022)

https://www.dst.dk/nyt/35774


EU, Staten, 98 kommunerne under ét



▪ Budgettet er et værktøj til at styre 
kommunens økonomi

▪ Budgettet vedtages politisk én gang 
om året senest den 15. oktober og 
indeholder alle kommunale 
indtægter og udgifter for det 
kommende år (2023) samt for de 
efterfølgende tre år (2024-2026)

▪ Med vedtagelsen af budgettet afsætter 
Byrådet en ramme for kommunens 
fagudvalg, institutioner og anlægsarbejder

Driftsbudget 2022: 3,155 mia. kr.



1. Krav fra EU om balance mellem offentligt forbrug og indtjening i den private sektor

2. Krav fra Staten om at overholde Budgetloven og den Kommunale Styrelseslov
• Servicerammen

• Anlægsrammen

• Skattestop

• Krav til Bogføring, revision og formkrav til budget og regnskab

3. Økonomiaftale mellem Regeringen og KL
• Krav til de 98 kommuner under ét

4. Greve Kommunes Økonomiske politik
• Byrådets politiske målsætninger for økonomi, udbud og indkøb

5. Greve Kommunes Økonomiregulativ og delegationsplan
• Greve Kommunes interne regler vedrørende økonomisk styring og kontrol



Greve Kommunes husholdning

1. Overskud på den 
ordinære drift

2. Likviditet

Kommunernes fælles budget i 2023

3. Servicerammen

4. Anlægsrammen

▪ Indtægter minus udgifter skal kunne finansiere 
Anlæg og Afdrag på lån

▪ Likviditet på min. 200 mio. kr. 

▪ Samlet ramme på 287,4 mia. kr., Greves andel ca. 2,4 mia. kr.

▪ Samlet rammen på 18,5 mia. kr., Greves andel 130,6 mio. kr.



▪ 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne 
overholder den aftalte serviceramme

▪ 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne 
overholder den aftalte anlægsramme i budgetterne

▪ En evt. sanktion er kollektiv

▪ Kommunerne sanktioneres krone for krone ved 
overskridelse af budgetterne for kommunerne under ét

▪ Greve Kommune udgør 0,851 pct.

▪ Overskridelse på 1 mia. kr. giver fradrag på 8,5 mio. kr.

▪ Regnskabssanktionen har et individuelt element (60 pct.), 
som fordeles blandt kommuner med en overskridelse af 
budgettet og et kollektivt element (40 pct.), som betales 
af kommunerne under ét.

▪ Hvis Greve Kommune overskrider regnskabet vil 
sanktionen afhænge af hvor meget de øvrige kommuner 
overskrider regnskabet med

▪ Hvis Kommunerne samlet set sætter skatten mere op end 
ned, finansierer kommunerne det samlede 
merprovenuet, fordelt kollektivt mellem en individuel og 
en kollektiv sanktion

Opdateret efter Borgermødet med beskrivelse af Skattesanktion



1,25 MIA. KR. TIL
DEMOGRAFI

SKATTEPULJE OG
SÆRTILSKUDSPULJE

MIDTVEJS- REGULERING
AF OVERFØRSLER OGPL

18,5 MIA. KR. TIL
ANLÆG

…OG SAMMENHÆNG MELLEM PENGE, POLITIK OG PRESSE

HÅNDTERING AF 
CORONA- OG 

UKRAINEØKONOMI
Reduktion på 1,7 mia. kr.Ingen finansiering til de 

specialiserede områder og sundhed
Skattepulje på 150 mio. kr.
Ingen nye lånepuljer i 2023 Arbejdsmarkedsomr. bedre end forventet

PL-regulering på 3 mia. kr. i 2022
1) Til kommuner og private 
2) Forhandling sidst på året 



20.-21. JUNI 2022

▪ Greve Kommunes udgifter til 
demografi stiger med 16,6 mio. kr. 
fra 2022 til 2023

▪ Greve Kommune modtager 10,6 
mio. kr. fra Staten til finansiering af 
ændringer i demografien    -
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Aldersfordeling pr. 1. januar 2022 (grøn flade) og 
Aldersfordeling pr. 1. januar 2033 (stor graf). 

Forskydningen i aldersgrupperne ses i forskellen 
mellem de to grafer

Opdateret efter Borgermødet med ny graf



▪ Anerkendelse fra Regeringen af udfordringen på de 

specialiserede områder 

▪ Økonomi på området løftet med 4 mia. kr. i 2018-2022, heraf 

ca. 1,2 mia. fra økonomiaftaler

Fotos fra NB-Økonomi

2021

2022



20.-21. JUNI 2022

▪ Anlægsrammen reduceres med 1,7 
mia. kr. ift. 2022

▪ Det sker samtidig med, at 
materialeomkostninger er steget 
med 11,3 pct. fra første kvartal 2021 
til første kvartal 2022

▪ Den offentlige sektor skal være med 
til at dæmpe presset på 
anlægssektoren



▪ Skattepulje
▪ Skattestoppet betyder, at ændringer i kommunal skatteudskrivning samlet set skal gå i nul

▪ Til Budget 2023 er der en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med 
tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 
2023

▪ Kommuner, der sætter skatten ned, får et tilskud, så provenutabet indfases over 5 år

▪ 75 pct. af provenutabet i 2023

▪ 50 pct. i 2024 og 2025 

▪ 25 pct. i 2026 og

▪ 0 pct. i 2027

▪ Tilskuddet er afhængig af, at andre kommuner sætter skatten ned
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Område Strategiske målepunkter 
1. Overskud på den ordinære 

driftsvirksomhed 

Indtil 2022: Overskud på mindst 90 mio. kr. årligt 

Fra 2023: Overskud på mindst 120 mio. kr. årligt 
2. Anlægsudgifter Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt. Anlæg herudover finansieres 

af gennemførte salg af jord og bygninger. 
3. Økonomiaftale mellem KL og regeringen Greve Kommunes regnskab overholder de budgetterede rammer for 

både servicedriftsudgifter og anlægsudgifter. 
4. Den gennemsnitlige likviditet 

(kassekreditreglen) 

Den genmslige likviditet opgjort over 12 måneder skal udgøre mindst 

200 mio. kr. 
5. Optagelse af nye lån Der søges kun om låneadgang til: 

- Bygning af institutioner/kulturtilbud 

- Udbygning af institutioner 

- Ekstraordinær renovering fx pga. PCB 

Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. 

Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang 

til ifølge Lånebekendtgørelsen. 
6. Langfristet gæld Kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-

/ældreboliger skal årligt nedbringes. 
7. Effektiv drift Greve Kommunes driftsudgifter pr. indbygger på alle de store 

serviceområder skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne. 

En dårligere placering skal være et aktivt tilvalg. 





Udfordringer og Handlemuligheder



Der er et overskud på den ordinære drift, 
som ikke dækker Anlæg og Afdrag. 

Byrådet har derfor aftalt at finansiere 
anlægsudgifter fra kommunekassen 

Budget 2022 Mio. kr.

Indtægter (skatter og afgifter) -3.270

Driftsudgifter (løn og øvrig drift) 3.155

Renter 1

Ordinære driftsresultat -113

Anlægsudgifter (netto) 133

Afdrag på lån 56

Lånoptag -13

Finansforskydninger -63

Kassepåvirkning 0

Indtægter skrives med Minus

Udgifter skrives med Plus

Byrådet kan med sigte for den langsigtede 
likviditet forbruge opsparede midler

Likviditet pr. 31.12.21 (Genms. over 365 dage) 586 Positiv Likviditet har positivt fortegn



Serviceudgifter 2,3 mia. kr.

Anlægsudgifter (netto) 140 mio. kr.

Ledig likviditet (pr. 30.6.2022) 32,6 mio. kr. 

Beskatningsgrundlaget er 13 pct. højere end 
landsgennemsnittet

Udgiftsbehovet er 3 pct. lavere end 
landsgennemsnittet
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Udvikling

2022 2028 2033 2022-2033

Institutionsbørn (0-5 år)                   3.536                   3.840                   4.129 17%

Skolebørn (6-16 år)                   6.965                   7.117                   7.637 10%

Unge (17-24 år)                   3.959                   4.087                   3.910 -1%

Erhvervsaktive (25-64 år)                25.425                26.119                25.899 2%

Seniorer (65-79 år)                   8.396                   7.731                   8.355 0%

Ældre (80 år+)                   2.535                   4.096                   4.433 75%

Antal borgere
Aldersgruppe

Opdateret efter Borgermødet med data 
2022-2033 (i stedet for 2021-2028)



▪ Manglende finansiering på 43,5 mio. kr. (indenfor servicerammen) 
▪ Demografi er underfinansieret med 6 mio. kr.

▪ Stigende udgifter til det specialiserede børneområde 12,4 mio. kr.

▪ Stigende udgifter til det specialiserede voksenområde på 25,1 mio. kr. 

▪ Forkert afregningsgrundlag på 6,6 mio. kr. (udenfor servicerammen)
▪ Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

▪ Finansiering skal tilvejebringes ved reduktion andre steder



▪ Øge indtægterne
▪ Øge skatbetaling – indenfor det samlede skattestop

▪ Øge brugerbetaling

▪ Reducere udgifterne 
▪ På igangværende velfærdsproduktion

▪ Ikke at sætte nye ting i gang

▪ Stoppe besluttede anlægsprojekter inden de igangsættes



Dato

10. august Budgetmateriale udsendes i høring

24. august Høringsfrist

1.-2. september Evt. Budgetforlig udsendes i høring

5. september 1. behandling af budgettet

16. september Høringsfrist

3. oktober 2. behandling af budgettet



SPØRGSMÅL


