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Afsnit 1 - Indledning: 
 

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi erstatter tidligere års ”Økonomisk Politik”.  

 

Udviklingsplanen skal understøtte og supplere kommunens overordnede fælles strategi ”Vores 

Vesthimmerlands 2022-2026” som erstatter Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018-2022. 

 

Udpluk fra ”Vores Vesthimmerland 2022-2026” som forventes endeligt godkendt af 

Byrådet i marts måned 2022.  

 

Sund økonomi 

At vi i Vesthimmerlands Kommune vil arbejde med Sund økonomi, som en 

grundlæggende værdi, er et udtryk for, at vi vægter ansvarlige beslutninger på politisk 

og administrativt niveau højt. Afsættet herfor er realistisk økonomisk planlægning og 

overholdelse af budgettet, hvilket skal sikre en skarp og strategisk prioritering af 

kommunens midler.  

 

Den sunde økonomi er en forudsætning for, at vi i Vesthimmerlands Kommune fremover 

har mulighed for at realisere vores visioner, og at vi kan prioritere investeringer i det, der 

gør vores Vesthimmerland til et godt sted at leve. 

 

Når vi i denne byrådsperiode vil arbejde med Sund økonomi som en grundlæggende 

værdi, indebærer det, at vi altid vil forholde os til beslutningers og indsatsers påvirkning 

på Vesthimmerlands Kommunes økonomi og opretholdelse af kapitalen på såvel kort som 

lang sigt.  

 

Planen skal efter Økonomiudvalgets godkendelse ses som fagudvalgenes rammer for 

udarbejdelse af budgetforslag for 2023 – 2026. 

 

Udviklingsplanen er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen. 

 

1.1 Lovgrundlag 

 

I henhold til styrelsesloven er Økonomiudvalget tildelt ansvaret – og de nødvendige beføjelser 

i forhold til andre udvalg - for udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og 

budgetoverslag. Forslagene skal udvise et budget i balance. 

 

• §37 Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af 

Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september. 

• §38 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 

2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. 

• §38 stk. 2 Kommunalbestyrelsens 2. behandling skal foretages senest den 15. oktober. 

 

1.2 Pejlemærker 

 

Økonomiudvalget fastlægger med godkendelsen de overordnede økonomiske målsætninger 

gældende for budgetperioden 2023-2026. Målene er pejlemærker. 

 

De overordnede målsætninger er, at sikre at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber 

balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til: 
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• Opretholdelse af et økonomisk og fagligt bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og 

virksomheder 

• Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen 

• En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten 

• Der over årene sker nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld 

 

1.3 Politiske fokusområder 

 

Udpluk fra ”Vores Vesthimmerland 2022-2026” som ikke er endeligt godkendt af Byrådet p.t. 

 

De næste fire år vil vi i Vesthimmerlands Kommune arbejde med fire særligt prioriterede 

fokusområder – alt sammen med henblik på at lykkes med vores overliggende mål: At skabe 

et godt sted at leve for alle.  

 

Vores fokusområder er: 

• Vores natur og grønne omstilling 

• Vores vækst  

• Vores fællesskaber 

• Vores børn og unge 

 

Til budgetprocessen i 2022 (budget 2023-2026) skal budgetalternativerne (driftsønsker, 

anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. 

Skemaerne til opstilling af budgetalternativer vil indeholde et felt hertil. 

 

1.4 Høring af budgetforslag 

 

Der er udarbejdet en særskilt drejebog om høringsprocessen. Drejebogen indeholder dels 

reglerne for høring i MED-systemet, og dels andre høringsberettigede parter. 

 

Høringsperiode m.v. indgår i den udarbejdede tids- og handleplan (se også afsnit 6) og går fra 

den 1. august til den 23. august 2022. 

1.5 Budgetforslag fra andre forslagsstillere 

 

Der indkommer hvert år ansøgninger fra diverse interesseorganisationer, der ønsker at få 

fremmet deres ønsker om specifikke tilskud m.v. Mange af disse ønsker indkommer så sent i 

budgetprocessen, at administrationen ikke har mulighed for at vurdere og kvalitetssikre disse.  

1.5.1 Politiske partier 

Af hensyn til budgetprocessen opfordres de politiske partier – hvis de har særlige ønsker til 

budgettet - at forelægge disse for fagudvalgene senest i udvalgsmøderne i juni måned 2022.  

 

Derved får de politiske partier mulighed for at få kvalitetssikret deres forslag. 

1.5.2 Foreninger m.v. 

I april/maj måned orienteres foreninger m.v. om, at eventuelle ønsker skal være fremsendt til 

administrationen senest den 15. maj. Herved kan ønskerne komme med i udvalgsmøderne i 

juni måned. 

 

Indkomne ønsker efter den 30. juni 2022 vil ikke kunne forventes medtaget i budgetmaterialet 

for 2023, men vil blive henvist til næste års budgetlægning. 
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2. Budgetbalance 
 

Udgangspunktet er overslagsår 2023 i den godkendte budgetaftale for budget 2022-2025. Der 

er foretaget korrektioner i forhold til det endeligt godkendte budget, hvor der blev foretaget 

nogle tekniske korrektioner for at overholde økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 

 

Derefter er der foretaget budgetjusteringer i overensstemmelse med drøftelserne på 

Økonomiudvalgets temamøde den 8. februar 2022, og Økonomiudvalgets beslutning i mødet 

den 16. marts 2022.  

 

I nedenstående budgetbalance er henvisning til afsnit 3, hvor der vil være detaljeret 

beskrivelse af årsagen til den indlagte ændring (3.1-3.8). 

 

Kommunernes budgetter er meget afhængige af den aftale, der kan indgås mellem Regeringen 

og KL. En ny aftale gældende for budget 2023 forventes godkendt primo juni 2022. 

 

Når KL har orienteret nærmere om aftalens indhold, kan der være behov for at justere denne 

budgetbalance. Der vil i juni måned blive afholdt et budgetorienteringsmøde for Byrådet. På 

dette møde gennemgås indholdet i budgetaftalen, og evt. forslag til justering af 

budgetbalancen. 

 

Budgetaftale 2022-2026           

Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 

Indtægter i alt   -2.759.393 -2.793.039 -2.863.854 -2.921.006 

Driftsudgifter i alt   2.600.020 2.645.192 2.704.208 2.765.430 

Renter i alt   7.100 6.858 6.267 5.665 

Anlæg i alt   95.786 100.407 91.634 85.000 

Optagne lån   -28.419 -15.500 -67.339 -35.500 

Udligning af lån   4.000 -28.000 32.000 -8.000 

Afdrag på lån i alt   68.212 70.293 72.462 73.706 

Balanceforskydninger i alt   4.425 4.425 4.425 4.465 

Ændring af likvider   -8.269 -9.364 -20.197 -30.240 

            

Ændringer ved endelig 
godkendelse           

Fra anlæg - asfalt   -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

Til drift - asfalt   5.000 5.000 5.000 5.000 

Regulering af pris og løn     2.073 4.001 -900 

Anlæg svømmecenter   -15.000 15.000 0 0 

Anlæg - Aalestrup Skole 9.000 -9.000       

Ændret balance   -32.269 7.709 -16.196 -31.140 
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Hele 1.000 kr. Afsnit 2022 2023 2024 2025 2026

Optaget i budgetberetning -32.269 7.709 -16.196 -31.140

Anlæg svømmecenter tilbageført 15.000 -15.000 0 0

-17.269 -7.291 -16.196 -31.140

Tilskud finanslovsaftale forventes 

videreført 3.1 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800

Indregnet demografi skole og 

dagtilbud (aconto) 3.2 -4.000 -7.000 -10.000 -10.000

Pulje til klimaindsats 3.3 1.000 4.000 7.000 7.000

Udfordring psykiatri og handicap 3.4 5.000 5.000 5.000 5.000

Indbetaling skyldige feriepenge 3.5 5.000 5.000 5.000 5.000

Pulje til usikkerhed ved 

økonomiaftalen 3.6 10.000 10.000 10.000 10.000

Pulje til drifts- og anlægsønsker 3.7 10.000 10.000 10.000 10.000

Politisk råderumspulje 3.8 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

Balance - Økonomiudvalget -11.091 -19.996 -34.940 -3.800

Udligning af lån tilbageføres -4.000 28.000 -32.000 8.000

Ny udligning af lån 4.000 -28.000 32.000 -8.000

Ny budgetbalance -Økonomisk 

Politik -11.091 -19.996 -34.940 -3.800
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3. Samlet udfordringsbillede 
 

Vesthimmerlands Kommune angiver i den politiske ledestjerne, at der skal være en sund 

økonomi. 

 

En sund økonomi kan kun opnås, såfremt der foreligger et godt og gennembearbejdet budget, 

hvor der så vidt muligt er taget hensyn til de udfordringer kommunerne står overfor, og 

således at budgettet er godt dokumenteret med de forudsætninger, som de enkelte budgettal 

hviler på. 

 

For budgetperioden 2023-2026 er beskrevet følgende 6 udfordringer: 

 

 

 

 

 

I de følgende afsnit 3.1 – 3.6 er disse udfordringer beskrevet med baggrundsmateriale og 

dokumentation for de ændringer, der er indlagt i 2023 (budgetbalancen i afsnit 2).  

 

Endeligt er der i afsnit 3.7 og 3.8 beskrevet  

- 3.7 pulje til drifts- og anlægsønsker 

- 3.8 fremskaffelse af en politisk råderumspulje 

3.1 Særtilskud 

 

Følgende indgår p.t. i det godkendte budget for 2022 og overslagsårene: 

 

Finansieringstilskuddet er nu indfaset som et fast element i bloktilskuddet. Beløbet kan derfor 

med sikkerhed indregnes i budgettet for 2023-2026. 

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår er et tilskud, der hvert år aftales i forbindelse med 

Finansloven. Beløbet er derfor ikke medtaget i budgetoverslagsårene i det godkendte budget 

for 2022-2025. Det anses dog for givet, at dette tilskud vil fortsætte, også i 2023-2026.  

Beløbet indregnes derfor i budget 2023-2026 som en yderligere indtægt med 13,800 mio. kr. 

årligt. 

 Særlige tilskud 

I hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Finansieringstilskud -33.816 -33.972 -33.768 -33.372 -33.372 -33.372 -33.372

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår -11.868 -13.464 -13.644 -13.800 0 0 0

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -12.996 -12.996 -20.004 -12.996 -12.996 -12.996 -12.996

I hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Overgangsordning vedr. udligningsreform 63.840 41.148 17.016 0 0

Regnskab Budget

Regnskab Budget

1. Særtilskud 2. Demografi 3. Klimaindsats 

6. Usikkerhed ved 

økonomiaftalen 

4. Udfordringer  

Sundhedsudvalget 

5. Skyldige  

feriepenge 
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Som det fremgår af ovenstående tabel med overgangsordning vedr. udligningsreformen, vil 

kommunen fra 2022 til 2023 få yderligere ca. 24 mio. kr. udbetalt i tilskud. 

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner tildeles kommunerne efter ansøgning (§16). 

Det antages, at kommunen også i 2023-2026 tildeles 12,996 mio. kr. hvert år i særtilskud. 

Fra 2022 er der kun muligt at få lånedispensationer gennem den ordinære lånepulje. Det 

antages, at kommunen også i 2023-2026 tildeles 12,000 mio. kr. hvert år som 

lånedispensation. 

Kommunerne har udover ovenstående lånedispensationer automatisk låneadgang til følgende 

anlægsopgaver: 

• Byfornyelse (95%) 

• Havne 

• Energimæssige tiltag 

Låneoptagelsen vil i budgetperioden 2023-2026 kunne blive forrykket, såfremt det – på grund 

af diverse undersøgelser m.v. – ikke vil være muligt at gennemføre et anlægsprojekt (eks. den 

nye marina i Løgstør). 

3.2 Demografi 

3.2.1 Demografi – statistik 

Befolkningsudviklingen har de sidste mange år vist et faldende samlet indbyggertal. Desuden 

viser udviklingen, at der fortsat er en flytning fra land til by – og specielt, at der sker en 

tilvækst i Aars by. 

En befolkningsprognose udtrukket fra Statistikbanken i december måned 2021 viser en fortsat 

nedgang i befolkningstallet. Endvidere viser prognosen, at der fortsat vil være en stor 

aldersforskydning i befolkningen med stor afgang af 6-66 årige, og tilvækst af borgere over 67 

år – og specielt stor tilvækst af de over 80 årige. 

 

Se en større model i bilag 1. 

I bilag 3 og bilag 4 er vist den historiske udvikling i antal indbyggere med udenlandsk 

baggrund. 

Den historiske udvikling i antal indbyggere med udenlandsk baggrund viser, at der fra 2019 

har været en stagnation i antallet. Speciel Polen viser en faldende tendens. 

Den seneste udvikling i antallet af indbyggere med udenlands baggrund kan forstærke den 

generelle nedgang i indbyggertallet i Vesthimmerlands Kommune (2 års stagnation mod 10 års 

udviklingstendens). 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Stigning/fald 2021-2032

 0 -2 947 952 949 958 973 989 1.008 1.023 1.034 1.037 1.036 1.034 87 9%

 3 - 5 1.101 1.096 1.048 1.006 1.011 1.008 1.020 1.035 1.054 1.077 1.094 1.108 7 1%

 6 - 16 4.641 4.542 4.459 4.420 4.314 4.214 4.158 4.083 4.050 4.012 4.014 3.985 -656 -14%

 17 - 66 21.724 21.556 21.418 21.253 21.084 20.929 20.741 20.567 20.374 20.202 19.978 19.782 -1.942 -9%

 67 - 79 5.674 5.690 5.749 5.752 5.770 5.782 5.782 5.807 5.803 5.818 5.866 5.952 278 5%

 80+ 2.275 2.357 2.438 2.554 2.681 2.806 2.933 3.046 3.178 3.271 3.362 3.430 1.155 51%

36.362 36.193 36.061 35.943 35.833 35.728 35.642 35.561 35.493 35.417 35.350 35.291 -1.071 -3%
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I bilag 5 er vist den skønnede udvikling i kommunens serviceudgifter fra 2022 til 2032 og i 

bilag 6 er vist den forventede udvikling i kommunens skatteprovenu i 2022 og 2032 (med 

26,3% skat). 

3.2.2 Indregnet demografiregulering i budgetbalancen. 

I det godkendte budget for budgetperioden 2022-2025 er der allerede indlagt en 

demografiregulering for ældreområdet, men ingen regulering for skoler og dagtilbud. 

På baggrund af befolkningsfremskrivningen (afsnit 2.3.1) indregnes i budget 2023-2026 en 

a´conto regulering for skoler og dagtilbud (mærket med gult nedenfor). Endelig beregning af 

konsekvensen for 2023 foretages af forvaltningen i maj måned 2022.  

Demografi på ældreområdet       

Hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026 
 

Indregnet i 2022 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517 
 

Indregnet i overslagsår 2023   2.556 2.556 2.556 2.556 
 

Indregnet i overslagsår 2024     2.927 2.927 2.927 
 

Indregnet i overslagsår 2025       3.009 3.009 
 

Indregnet i overslagsår 2026         3.100 Anslået 

  2.517 5.073 8.000 11.009 14.109 
 

Demografi på skole/dagtilbud       

Hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026 
 

Indregnet i 2022 -3.643 -3.643 -3.643 -3.643 -3.643 
 

Indregnet i overslagsår 2023   -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 a´conto 

Indregnet i overslagsår 2024     -3.000 -3.000 -3.000 a´conto 

Indregnet i overslagsår 2025       -3.000 -3.000 a´conto 

Indregnet i overslagsår 2026         -3.000 a´conto 

  -3.643 -7.643 -10.643 -13.643 -16.643 
 

 

3.2.3 Struktur 

Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være 

relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:  
 

• Antal skoler / dagtilbud  

• Antal plejecentre (tomme boliger) 

• Antal botilbud 

• Antal beskyttet beskæftigelse 

• Antal fritidsaktiviteter  

• Administrationsbygninger 

 

Afledt heraf: 

• Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet 

• Anlægsinvesteringer (langsigtet behov / geografi) 

• Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift / kloge m2 / nedrivning) 

 

Fagudvalgene bør i deres budgetlægning forholde sig til den demografiske udvikling, og 

konkret vurdere og beskrive, om udviklingen medfører behov for en ændret struktur. 
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3.3 Klimaindsats (DK2020) 

 

Der skal arbejdes videre med klimaindsatsen i overensstemmelse med kommunens 2020 plan 

og plan- og bæredygtighedsstrategi. 

 

For fuldt at kunne efterleve ovenstående vision, vil der på kort sigt være behov for at afsætte 

ekstra midler hertil.  

Der afsættes derfor 1,0 mio. i 2023, 4 mio. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025 og 2026. 

3.4 Udfordringer i Sundhedsudvalgets regi 

 

Sundhedsudvalget fik i sidste års budgetforhandlinger forhøjet budgettet med 21 mio. kr. 

Beløbet blev indregnet i alle budgetårene 2022-2025. 

 

Der er imidlertid fortsat budgetudfordringer på Sundhedsudvalgets område (handelsbalancen 

og psykiatri- og handicapområdet). 

Til imødegåelse af disse udfordringer afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. i hvert af budgetårene 

2023-2026. 

3.5 Skyldige feriepenge 

 

I forbindelse med ændring af ferieloven, skulle kommunerne opgøre deres skyldige feriepenge. 

I Vesthimmerlands Kommune blev den samlede forpligtelse opgjort til 126,8 mio. kr. Dette 

beløb skal på et tidspunkt indbetales til ”Lønmodtagernes Feriemidler”.  

 

I 2021 er der foretaget indbetaling af 36,0 mio. kr.  

 

Det skyldige beløb tilskrives en indeksering (forrentning). Indekseringssatsen fastsættes årligt 

inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen det seneste år. Indeksering opkræves ikke 

årligt, men forfalder sammen med feriemidlerne for den enkelte lønmodtager. 

Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er på 1,5 pct. 

 

Ultimo 2021 udgør restsaldoen inklusiv indeksering en gæld på 91,766 mio. kr.  

 

Der er ikke i det nuværende budget for 2022-205 afsat midler til den løbende indbetaling til 

Lønmodtagerne Feriemidler. 

Til nedsættelse af de skyldige feriepenge afsættes i budgettet for 2023-2026 et årligt afdrag 

på 5,0 mio.kr.  

3.6 Pulje til usikkerhed ved økonomiaftalen 

3.6.1 Budgetbuffer 

Kommunerne har siden 2014 haft mulighed for at budgettere med generelle reserver – en 

slags ”budgetbuffer”. Hvis reserverne ikke bliver anvendt i løbet af budgetåret, vil det resultere 

i et forbedret regnskabsresultat sammenlignet med budgettet. Bufferen må højst udgøre 1% af 

kommunens budgetterede nettoudgifter til service (svarende til ca. 18 mio. kr. for 

Vesthimmerlands Kommune). 

 

Som en stødpude for den usikkerhed der kan være om en ny økonomiaftale mellem KL og 

Regeringen afsættes under Økonomiudvalget en budgetbuffer på 10 mio. kr. (afsættes som 

serviceudgifter). 
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3.6.2 Pris- og lønfremskrivning 

Ved budgetlægningen i Vesthimmerlands Kommune foretages der ikke fuld pris- og 

lønfremskrivning af alle udgiftsarter. 

 

Det er således tidligere besluttet: 

Fra 2014 er der ikke længere prisfremskrivning på varekøb (art 2). 

Fra 2015 er der ikke længere prisfremskrivning på tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9). 

 

Tjenesteydelser (art 4) indeholder mange kontraktområder. Det er derfor aftalt, at halvdelen 

af besparelsen tilbageføres til konkrete områder med mange kontrakter. Hvert år sker der en 

forringelse af købekraften på driftsområderne på 8,8 mio. kr. Heraf tilbageføres 3,5 mio. kr. til 

kontraktområderne. Den reelle mindre købekraft udgør derfor årligt ca. 5,3 mio. kr.  

 

Der vil i de kommende år kunne forventes en stigende inflation. Dette vil påvirke købekraften 

på hele driftsområdet, såfremt der ikke indregnes tilsvarende pris- og lønfremskrivning. 

På baggrund heraf fastsættes, at driftsområderne maksimalt må påvirkes med en samlet 

reduktion på pris- og lønfremskrivning med 5,0 mio. kr. pr. år. 

3.7 Pulje til drifts- og anlægsønsker 

 

Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til at kunne imødekomme ønsker om nye drifts- eller 

anlægsopgaver. 

 

3.8 Politisk råderumspulje 

 

Der stilles krav til udvalgene om at finde et politisk råderum på 17 mio. kr.  

(Se afsnit 4 - politisk mål nr. 5) 

 

 

  



14 

___________________________________________________________________________ 

 Udviklingsplan for bæredygtig økonomi - budgetlægningen 2023 – 2026 

Afsnit 4 – Politiske målsætninger for budget 2023-2026 
 

For budgetperioden 2023-2026 fastsættes følgende mål (kommentarer til de enkelte mål følger 

efter oplistningen): 

 

4.1 Den kommunale udskrivningsprocent fastholdes 

 

Skatteprocenten fastholdes på de nuværende 26,3% 

  

Grundskyld fastholdes uændret på  

• 7,20 ‰ for landbrug m.v. 

• 22,82 ‰ for øvrige 

Der opkræves ikke dækningsafgift 

 

Bilag 7 viser en oversigt over de indberettede skattesatser i 2022 (nordjyske kommuner). 

 

4.2 Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes. 

 

Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes med gennemsnitligt 15 mio. kr. årligt i 

budgetperioden (samlet nedsættelse med 60 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026). 

Målsætningen kan i særlige tilfælde fraviges (se nedenfor). 

 

Til nedsættelse af de skyldige feriepenge afsættes i budgettet for 2023-2026 et årligt afdrag 

på 5,0 mio. kr. 

 

På baggrund af lånebestanden i KommuneKredit ultimo 2021 og forventet låntagning jfr. 

budgetaftalen for 2022 kan der opstilles følgende samlet låneoversigt (budget) 

 

 
 
Lånoptagelse i 2022 er jfr. indstilling til Økonomiudvalget den 16/3-2022. 
Lånoptagelse i 2026 er anslået (nyt overslagsår er ikke dannet p.t.). 

 

Skattefinansieret

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet afdrag 46.660.981 49.826.054 50.642.453 51.476.938 52.329.940 50.122.129

Samlet restgæld ultimo 537.833.008 488.006.954 437.364.501 385.887.562 333.557.622 283.435.493

Ny låneoptagelse 23.681.000 15.500.000 67.339.000 35.500.000 20.000.000

Nye afdrag fra 2023 0 947.240 1.136.760 1.136.760 1.136.760

Nye afdrag fra 2024 620.000 620.000 620.000

Nye afdrag fra 2025 2.693.560 2.693.560

Nye afdrag fra 2026 1.420.000

Restgæld ultimo korrigeret 537.833.008 511.687.954 475.598.261 489.703.562 468.423.302 432.430.853

Brugerfinansieret

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet afdrag 17.329.086 17.292.922 17.251.632 17.210.797 17.170.416 17.130.486

Samlet restgæld ultimo 270.942.488 254.202.961 237.283.862 220.389.285 203.518.419 186.670.369

Skyldige feriepenge

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Samlet afdrag 36.057.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Samlet restgæld ultimo 91.766.000 86.766.000 81.766.000 76.766.000 71.766.000 66.766.000
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I årene efter 2026 begynder lån fra de gamle kommuner og sammenlægningsudvalget at 

udløbe (indfriet). Dette medfører en reduktion på de årlige ydelser (renter og afdrag) til 

KommuneKredit på 

 

2027 2028 2029 2030 

3.069.807 18.929.285 20.510.825 22.939.798 

 

 

Målsætningen om reduktion i den årlige gæld med gennemsnitlig 15 mio. kr. årligt kan fraviges 

• hvis der gennemføres investeringer, der vil medføre en netto driftsbesparelse 

• hvis investeringen er nødvendig i forhold til demografisk udvikling 

• hvis anlægsinvesteringen medfører en bedre energieffektivitet 

• hvis investeringen er pålagt kommunen som del af forbedret arbejdsmiljø  

• hvis der er tale om nødvendige investeringer, der skal til for at dække fremtidens behov 

(ud fra kommunens overordnede målsætninger).  

 

4.3 Anlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.450 kr. indbygger (skatte- og brugerfinansieret). 

 

Der afsættes netto anlæg på 360 mio. kr. i budgetperioden 2023 – 2026 (gennemsnit 90 mio. 

kr. pr. år).  
  

I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. hvert år). 

  

Den kommunale jordforsyning antages at være i balance (Udgifter og Indtægter afsættes med 

hver 3,0 mio. kr.) 

 

 

I det godkendte budget for 2022 og overslagsårene indgår følgende anlægssummer: 

 

Hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Økonomiudvalget 5.378 0 0 0 

Sundhedsudvalget 4.000 5.000 1.000 1.000 

Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 

Børne- og Familieudvalget 12.500 27.269 7.500 4.000 

Kultur- og Fritidsudvalget 6.811 52.497 3.500 1.500 

Teknik- og Miljøudvalget 48.097 35.641 84.634 50.325 

Anlæg op til økonomisk politik 0 0 0 26.728 

Pris- og lønstigninger 0 988 1.672 1.447 

Anlæg i alt 76.786 121.395 98.306 85.000 

          

Grundkapital 5.000 5.000 5.000 5.000 

 

For at overholde målsætningen om et anlægsbudget på 360 mio. kr. over en 4 års periode, vil 

der i 2026 alene være plads til et anlægsbudget på 55,0 mio. kr.  

 

Af de afsatte anlægsbeløb i perioden 2023-2026 er der jfr. budgetaftalen for 2022 allerede 

disponeret fuldt ud i 2023 og 2024. I 2025 er der 26,728 mio. kr., der ikke allerede er 

disponeret og i 2026 er der ikke p.t. indgået aftale om disponering af nogle midler. 
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Der forventes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 i størrelsesordenen 

omkring 100 mio. kr.  

 

Til støtte for det videre budgetarbejde med anlæg, kan der i foråret 2022 foretages en analyse 

af, om de budgetsatte anlægsprojekter praktisk kan gennemføres i overensstemmelse med de 

afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil evt. kunne vise, om der er behov for 

en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.  

 

4.4 Kassebeholdning efter kassekreditreglen skal udgøre 3% af kommunens brutto drifts- og 

anlægsbudget. (I 2023 udgør summen ca. 3 mia. kr.) 

 

Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 90 mio. kr.   

Der skal budgetteres med et budgetoverskud, såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning 

kommer under 90 mio. kr. 

 

Primo 2022 udgør den gennemsnitlige kassebeholdning ca. 200 mio. kr. Et foreløbigt 

likviditetsbudget for 2022 viser en forventning om at den gennemsnitlige kassebeholdning vil 

falde til ca. 140 mio. kr. ultimo 2022.  

 

Likviditetsbudgettet vil blive korrigeret, når Byrådet har truffet beslutning om hvor mange 

midler der ønskes overført fra 2021 til 2022.  

 

4.5 I det foreløbige budget for 2023 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til 

politisk prioritering. 

 

For bl.a. at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese ønsker om nye 

drifts- og anlægsopgaver, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 17 mio. 

kr. 

 

I den økonomiske politik for budget 2022 blev der ikke fastsat et økonomisk råderum. 

 

Økonomiudvalget har den 16. marts 2022 besluttet at rådighedsbeløbet fastsættes til 17 mio. 

kr., og at dette fordeles således på udvalg: 

 

  
Økonomiudvalget 
16. marts 2022 

1.000 kr. Beslutning 

Økonomiudvalget 2.000 

Sundhedsudvalget 5.000 

Beskæftigelsesudvalget 2.000 

Børne- og Familieudvalget 5.000 

Kultur og Fritidsudvalget 500 

Teknik- og Miljøudvalget 2.500 

I alt 17.000 

 
De 5 mio. kr. for Sundhedsudvalget er inkl. strukturelle besparelser i overslagsårene. 
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4.6 En stigning i antallet af ældre skal udløse budgetforhøjelse til ældreområdet 

 

Der foretages en demografiregulering af basisbudgettet på ældreområdet. Administrationen 

beregner størrelsen, og ændringen indarbejdes i basisbudgettet. 
 

Se afsnit 3.3.3 om demografi. Der er indregnet en forhøjelse af budgetterne med mellem 2,5 

mio. kr. og 3,1 mio. kr. årligt fra og med 2023. 

 

4.7 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse. 

 

Der foretages en demografiregulering af basisbudgettet på dagtilbuds- og skoleområdet. 

Administrationen beregner størrelsen, og ændringen indarbejdes i basisbudgettet. 
 

Se afsnit 3.3.3 om demografi. Der er indregnet en reduktion af budgetterne med mellem 3,0 

mio. kr. og 4,0 mio. kr. årligt fra og med 2023. 
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Afsnit 5 – Særlige forhold 
 

5.1 Overførsler mellem årene 

Som udgangspunkt er driftsbevillinger 1-årige. Der er ikke automatisk adgang til overførsel. 

Anmodning om overførsel skal ske til Byrådet via Økonomiudvalget og det faglige udvalg. 

Byrådet kan give tilladelse til overførsel på følgende vilkår:  

Institutioner: Gælder alle kommunens institutioner, institutionslignende enheder på det 

kulturelle område og for bygningsvedligeholdelse (ejendomskontoret). 

Overførsler af ikke forbrugte driftsmidler kan maksimalt udgøre 5% af enhedens nettobudget.  

Overskridelse af budgettet overføres fuldt ud. 

Aftaleområder: Aftaleområder omfatter Ældreråd, Handicapråd – fuld overførselsadgang 

Projekter: For projekter med ekstern finansiering, og som løber over flere år, kan det fulde 

beløb overføres – både over- og underskud.  

Øvrige driftsområder: Overførsel kan kun ske undtagelsesvis – og kun efter særskilt 

ansøgning. 

Anlæg: Der kan kun overføres til flerårige og ikke afsluttede anlæg. 

Øvrige bevillinger skal tilbageføres til kommunekassen 

 

Den centrale økonomifunktion udarbejder hvert år i forbindelse med afslutningen af 

regnskabet et dagsordenspunkt til Økonomiudvalget / Byrådet med de samlede 

overførselsønsker fra udvalgene for drift og anlæg til det følgende år. 

 

 

5.2 Statsgaranti / selvbudgettering: 

 

Byrådet skal i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet tage stilling til valg af 

statsgaranti eller selvbudgettering af indbyggertal og beskatningsgrundlag. 

 

Statsgaranti  

Staten har: 

• Fastlagt antal indbyggere 

• Fastlagt udskrivningsgrundlag 

Ingen efterfølgende regulering 

Selvbudgettering 

Kommunen har: 

• Skønnet antal indbyggere 

• Skønnet udskrivningsgrundlag 

Efterfølgende regulering 

 

I den løbende budgetproces antages, der vælges statsgaranti. 

 

5.3 Budgetopfølgning i regnskabsåret 

 

Der fastholdes følgende opfølgninger: 
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• Obligatoriske Budgetopfølgninger 31/3, 30/6 og 30/9 

• Udvalgsbestemte månedlige minibudgetopfølgninger 

• Genopretningsplaner  

• Kvartalsvis orientering om kassebeholdning 

• Min. kvartalsvis orientering om status på anlægsprojekter 

 

Se nærmere beskrivelse i bilag 8. 
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6.0 Tids- og Procesplan for budgetlægningen 2023-2026 
 

Tid og sted Handling Ansvarlig 

Uge 5 Administrationen forbereder tids- og procesplan og 

oplæg til ”Udviklingsplan for bæredygtig økonomi” 

(tidligere Økonomisk Politik) 

Direktionen 

(budget og 

regnskab) 

Økonomiudvalget 

8. februar 2022 

TEMAMØDE 

Økonomiudvalget  

- Drøfter indholdet i en ”Udviklingsplan for 

bæredygtig økonomi” for budgetlægningen 2023-

2026  

- Behandler og godkender en tids- og procesplan 

Direktionen 

(budget og 

regnskab) 

Direktionen 

8. marts 2022 

Direktionen udarbejder endeligt udkast til 

”Udviklingsplan for bæredygtig økonomi” og en tids- 

og procesplan. 

Direktionen 

(budget og 

regnskab) 

Økonomiudvalget 

16. marts 2022 

Godkendelse af ”Udviklingsplan for bæredygtig 

økonomi”  og tids- og procesplanen for 

budgetlægningen 2023-2026.   

Direktører 

Administrationen 

Marts til juni 2022 

Administrationen igangsætter arbejdet med 

budgetalternativer (bidrag til råderum, ønsker til drift 

og ønsker til anlæg). 

Det er administrative overvejeler, som kan bringes i 

spil i de faglige udvalg. 

Analyse af anlægsprogrammet for 2022-2026 

Direktører 

Økonomiudvalget / 

MED 

23. marts 2022 

Der er i den politiske mødekalender afsat møde 

mellem ØK og HovedMed. 

På mødet orienteres om ”Udviklingsplan for 

bæredygtig økonomi” og tids- og procesplanen for 

budgetlægningen 2023-2026.   

Direktører 

Byrådet  

31. marts 2022 

TEMAMØDE 

Gennemgang af budgetprocessen i 2022. 

Foreløbigt resultatbudget 

Nyt fra KL m.v.  

 

Fagudvalgene 

4. – 6. april 2022 

 

 

Fagudvalgene orienteres om ”Udviklingsplan for 

bæredygtig økonomi” – herunder det eventuelle 

beløb, som det enkelte udvalg skal bidrage med til 

den politiske råderumspulje. 

Direktører 
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Fagudvalgene fastsætter herefter selv en procedure 

og tidsplan for den politiske budgetbehandling i 

udvalget med hensyn til. 

- Bidrag til råderum 

- Ønsker til ny drift 

- Anlægsønsker 

Fagudvalgene 

Maj – juni 2021 

Fagudvalgene arbejder indtil juni måned 2022 med 

udkast til råderum, drifts- og anlægsønsker. 

Direktører 

Økonomiudvalget 

11. maj 2022 

Der forventes at foreligge en udmelding fra KL om 

forventet pris- og lønniveau for budget 2023-2026 

På den baggrund udmeldes de første foreløbige 

rammer (budgetoplæg) for udvalgenes budget 2023-

2026. 

Budget og 

Regnskab 

Fagudvalgene 

30. maj – 1. juni 

2022 

Økonomiudvalget 

8. juni 2022 

Fagudvalgene behandler budgetalternativerne – 

rådighed/besparelse – driftsønsker – anlægsønsker. 

Udvalgenes anlægsønsker fremsendes til 

Økonomiudvalget til behandling den 8. juni 2022. 

De budgetreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker 

der af udvalget indstilles at indgå i den videre 

budgetbehandling klargøres til høring. (Høring må 

først finde sted efter den 1. august 2022). 

Økonomiudvalgets egne budgetreduktioner, 

driftsønsker og anlægsønsker klargøres til høring 

efter mødet den 8. juni 2022. (Høring må først finde 

sted efter den 1. august 2022). 

Direktører 

Direktionen 

Medio juni måned 

2022 

Direktionen deltager i orienteringsmøde om 

økonomiaftalen for 2023 (forventes fremlagt af KL 

medio juni måned). 

Direktører 

Direktionen 

14. juni 2022 

(møde uden 

dagsorden) 

Direktionen gennemgår økonomiaftalen og drøfter de 

nærmere konsekvenser for Vesthimmerlands 

Kommune. 

Konsekvenser meddeles af direktører til de enkelte 

fagområder. 

Forbereder fremlæggelse for Byrådet den 16. juni 

2022 og Økonomiudvalget den 22. juni. 

Direktører 

Byrådet Orientering om Økonomiaftalen for 2022. Direktører 
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16. juni 2022 

TEMAMØDE 

(Det forventes at KL´s orienteringsmøder herom er 

afholdt) 

Byrådet orienteres om budget(u)balance på 

baggrund heraf. 

HovedMed deltager med 3 tilhørere (Alternativt kan 3 

fra HovedMed deltage i orienteringen den 26. august 

2022) 

Økonomiudvalget 

22. juni 2022 

Økonomiudvalget tager på baggrund af resultatet af 

Økonomiaftalen stilling til evt. justering af bidrag til 

råderumspuljen (besparelseskravet). 

Økonomiudvalget orienteres om de behandlede 

bidrag til anlægsønsker, som har været behandlet i 

fagudvalgene i juni måned 2022.  

Økonomiudvalget drøfter ansøgninger om 

lånedispensationer og særtilskud. 

Direktionen 

(budget og 

regnskab) 

Ultimo juni KL forventes at have udsendt budgetvejledning til 

Lov- og cirkulæreprogrammet og revideret pris- og 

lønskøn. 

Budget og 

Regnskab 

Administrationen 

Primo juli måned 

Efter økonomiaftalen – og KL´s budgetvejledninger - 

tilpasser Budget og Regnskab budgettet 

- Pris- og lønskøn 

- Lov- og cirkulæreprogram 

- Overførselsudgifter (rammer) 

- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ramme) 

- Indtægterne tilpasses  

 

Nye budgetrammer for de enkelte udvalg udsendes. 

Budget og 

Regnskab 

Budget og 

Regnskab 

1. august 2022 

Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud 

indsendes til ministeriet. (Endelig tidsfrist udmeldes 

af Indenrigs- og Boligministeriet))  

Budget og 

Regnskab 

Høring 

1. august 2022 – 

23. august 2022  

(fagudvalgsmøder 

10. – 12. august) 

Alle budgetalternativer skal høres i de respektive 

høringsberettigede fora. Budgetalternativerne er 

frigivet af fagudvalgene i juni mødet, og udsendes 

herefter som bilag til mødeindkaldelserne til MED 

m.fl. 

Forvaltningerne udsender materiale og 

mødeindkaldelse i god tid. 

Beslutning træffes på laveste MED-niveau (der hvor 

sagen vedrører).  

Alle 
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Overliggende MED-udvalg orienteres om 

høringssvarene fra de underliggende udvalg. 

Direktionen 

Uge 32 

(8. og 9. august 

2022) 

For at kvalitetssikre de enkelte forvaltningers forslag 

til budget for 2023-2026 gennemgår Direktionen 

sammen med afdelingschefen for Budget og 

Regnskab budgetmaterialet fra de enkelte 

udvalgsområder. 

I gennemgangen af materialet til det enkelte 

fagudvalg deltager Økonomifunktionen og 

afdelingschefer for området. 

8. august 2022 kl. 9.00 – 12.00 

Sundhedsudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget 

 

8. august 2022 kl. 13.00 – 16.00 

Økonomiudvalget 

Teknik- og Miljøudvalget 

 

9. august 2022 kl. 9.00 – 12.00 

Børne- og Familieudvalget 

Beskæftigelsesudvalget 

 

De respektive økonomifunktioner medtager materiale 

(besparelser, ønsker og anlæg samt 

halvårsregnskab) til uddeling på mødet 

Direktører 

Fagudvalgene 

10. – 12. august 

2022 

Orienteres om budgetstatus (kvalitetssikring). 

Udvalgene godkender endeligt budgetalternativerne 

bidrag til råderum, driftsønsker og anlægsønsker. 

Såfremt nye budgetalternativer er fremkommet siden 

juni mødet skal disse også sendes i høring. 

Direktører 

Børne – og 

Familieudvalget 

11. august 2022 

Udvalget fremsender foreløbige takster for dagtilbud 

til Byrådet (indgår i budgetmappen til 

prioriteringsseminaret). 

Økonomifunk-

tioner 

Pakning af 

budgetmappe 

14. august – 14. 

september 2021 

Alle forvaltninger indsender efter fagudvalgsmøderne 

i august materiale til Budget og Regnskab med de 

endelige 

- Bidrag til råderum 

- Driftsønsker 

- Anlægsønsker 

Alle forvaltninger 

er ansvarlige for 

at indsende 

bidrag til Budget 

og Regnskab 
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Økonomiudvalget 

17. august 2022 

Orienteres om budgetstatus (kvalitetssikring). 

Udvalget godkender endeligt egne budgetalternativer 

(bidrag til råderum, driftsønsker og anlægsønsker). 

Direktører 

 

Høring slut 

23. august 2022 

Sidste frist for høringsberettigede til at afgive 

høringssvar. 

Høringsberettige

de 

Administrationen 

24. - 26. august 

2022 

Samling af høringssvar og udsendelse af dagsorden 

med bilag til fagudvalgene 29/8 – 31/8 2022 

 

Respektive 

forvaltninger 

Byrådet 

26. august 2022 

Særskilt møde 

Budgetorientering 

Forventet udmelding om særtilskud og 

lånedispensationer for 2023. 

Aflyses såfremt der allerede til Byrådets møde den 

25. august foreligger svar fra ministeriet. 

Direktionen 

Fagudvalgene 

29. august – 31. 

august 2022 

Gennemgang af høringssvar 

Gennemgang af budgetopfølgningen pr. 30. juni 

2022 

Direktører 

Budget og 

Regnskab 

2. – 14. september 

2021 

Samling af høringssvar for alle udvalg – og danne 

materiale som bilag til budgetmappen. 

Den færdige mappe må først forventes at være klar 

til udlevering den 16. september 2021 

Se drejebog for 

høring 

Økonomiudvalget 

7. september 2022 

Fremlægger et budget i balance til Byrådets 1. 

behandling af budgettet den 15. september 2022  

Slut for yderligere budgetønsker til budgetmappen. 

Indkomne ønsker efter den 7. september fremlægges 

for Byrådet ved budgetseminaret, hvor det afgøres, 

om ønskerne skal/kan indgå i budgetforhandlingerne. 

Direktører 

Økonomiudvalget 

14. september 

2022 

Der er i den politiske mødekalender afsat møde 

mellem ØK og HovedMed. 

Direktionen 

Administrationen 

15. september 

2022 

Budgetmappen til prioriteringsseminaret afleveres til 

Byrådets medlemmer den 15. september. 

Indeholder samling af høringssvar 

Budget og 

Regnskab 
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Byrådet 

15. september 

2022 

 

1. behandling 

Byrådets 1. behandling af budget 2023-2026 

Det vil som udgangspunkt være budgetbalancen fra 

den økonomiske politik tilrettet med resultat af 

økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt 

tekniske korrektioner. 

Såfremt der ikke indgår ændringer herefter, vil det 

være budgettet for 2023-2026. Det skal derfor være 

endeligt med balance også i overslagsårene 

Direktører 

Direktionen 

20. september 

2022 

Direktionen forbereder budgetseminaret den 22. og 

23. september 2022. 

 

Byrådet 

22. og 23. 

september 2022 

Prioriteringsseminar 

Fysisk placering ikke fastlagt p.t. men forventes 

afholdt som internat. 

Direktionen 

27. september 

2022 kl. 12.00 

Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til 

budgettet. 

Supplerende sagsfremstilling udsendes til 

Økonomiudvalget om indkomne ændringsforslag  

Byrådssekretariat

et 

Forvaltningerne uge 

39 2022 

26. – 30. 

september 

Administrationen beregner takster for 2022 – med 

ændringer i forhold til budgetseminaret. 

Takster der kræver BYR afgørelse fremsendes til 

godkendelse. 

Direktører 

Økonomiudvalget  

28. september 

2022 

Økonomiudvalget orienteres om indkomne 

ændringsforslag, og indstiller rettidige forslag til 

byrådets 2. behandling. 

 

Fagudvalgene 3. – 

5. oktober  

Fagudvalgene behandler forslag til takster for 2023 – 

med ændringer i forhold til budgetseminaret. 

Takster der kræver BYR afgørelse fremsendes til 

godkendelse. 

Direktører 

Økonomiudvalget 

6. oktober 2022 

 

EKSTRA MØDE (fremgår ikke af mødeplanen) 

Økonomiudvalget indstiller takster for 2023. 

Kun for takster der i henhold til Styrelsesloven 

kræver Byrådets godkendelse. 

Direktører 
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Byrådet 

6. oktober 2022 

Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026  

Byrådet fastsætter takster for 2023. 

Direktører 

Forvaltningerne 

10. – 25. oktober 

Økonomifunktionerne indberetter endelige budgettal i 

Prisme 

Særskilt skrivelse udsendes i 2022 om særlige krav 

Økonomifunktion

er 

Direktionen 

25.oktober 2022 

Direktionen gennemgår det vedtagne budget og 

iværksætter fornødne tiltag til udmøntning af 

besparelser m.v. 

Direktionen informerer efterfølgende Chefforum om 

budgettet. 

Direktionen 

Budget og 

Regnskab senest 

den 2. november 

2022 

Budget og Regnskab udsender skabeloner til brug for 

budgetbemærkninger og personaleoversigter. 

Budget og 

Regnskab 

Forvaltningerne 

1. december 2022 

Personaleoversigt og budgetbemærkninger skal være 

indsendt til Budget og Regnskab  

Økonomifunktion

er 

Direktionen 

6. december 2022 

Direktionen gennemgår budget 2023 og drøfter 

status for udmøntning af besparelser, igangsætning 

af nye ønsker og anlæg. 

Direktionen 

Senest 31. 

december 2022 

Offentliggørelse af budget (udleveres til Byrådet ved 

første byrådsmøde i 2023) 

Budgetberetning 

Budgetbemærkninger 

 

Budgetannonce i de lokale aviser indrykkes til uge 4 i 

2023. 

Budget og 

Regnskab 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1. Befolkningsfremskrivning jfr. Statistikbanken (Danmarks Statistik) december måned 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Statistikbanken – december måned 2021. 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Stigning/fald 2021-2032

 0 -2 947 952 949 958 973 989 1.008 1.023 1.034 1.037 1.036 1.034 87 9%

 3 - 5 1.101 1.096 1.048 1.006 1.011 1.008 1.020 1.035 1.054 1.077 1.094 1.108 7 1%

 6 - 16 4.641 4.542 4.459 4.420 4.314 4.214 4.158 4.083 4.050 4.012 4.014 3.985 -656 -14%

 17 - 66 21.724 21.556 21.418 21.253 21.084 20.929 20.741 20.567 20.374 20.202 19.978 19.782 -1.942 -9%

 67 - 79 5.674 5.690 5.749 5.752 5.770 5.782 5.782 5.807 5.803 5.818 5.866 5.952 278 5%

 80+ 2.275 2.357 2.438 2.554 2.681 2.806 2.933 3.046 3.178 3.271 3.362 3.430 1.155 51%

36.362 36.193 36.061 35.943 35.833 35.728 35.642 35.561 35.493 35.417 35.350 35.291 -1.071 -3%



 

 

Bilag 3. Historisk udvikling i Vesthimmerlands Kommune - folketal med udenlandsk 

baggrund i årene 2008-2021. 

 

 

 

 
 

Kilde: Statistikbanken – december måned 2021. 

 

 

Bilag 4. Historisk udvikling i folketal (med udenlandsk baggrund) i Vesthimmerlands 

Kommune – efter oprindelsesland i årene 2008-2021. 
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Kilde: Statistikbanken – december måned 2021. 

Bilag 5. Udviklingen i kommunens skønnede serviceudgifter i 2022 og 2032. 

 
Ændret i forhold til Økonomiudvalgets godkendelse den 16. marts 2022 (fejl i 65-74 årige) 

 

 
 

Såfremt det antages, at enhedsprisen for de respektive aldersgrupper vil være uændret, vil 

udgiftsbehovet i 2032 være på 1,743 mia. kr. mod 1,735 mia. kr. i 2022. Dette selv om det 

samlede antal borgere er faldet med 902. 

 

Bilag 6. Udviklingen i kommunens skønnede skatteindtægter i 2022 og 2032. 

 

 

Såfremt det antages, at den gennemsnitlige indtægt pr. borger vil være uændret, vil det 

samlede skatteprovenu i 2032 udgøre 1,655 mia. kr. mod 1,691 mia. kr. i 2023. Der vil 

således være et faldende skatteprovenu på 36,1 mio. kr.  

Skatteprovenu i 2023 budgetteret med   1.691.553.000 

Beregnet skatteprovenu i 2032  

(teknisk beregning af adm.) 

1.691.53 / 36.061 * 35.291   1.655.433.000 

 

 

 

 

  

•Kriterium Enhedsbeløb i kr. Antal Beløb Antal Beløb

•0 – 5-årige 65.703,60 2.048 134.560.973 2.142 140.737.111

•6 – 16-årige 84.956,53 4.542 385.872.559 3.985 338.551.772

•17 – 19-årige 32.066,08 1.244 39.890.204 1.111 35.625.415

•20 – 24-årige 28.087,12 1.521 42.720.510 1.337 37.552.479

•25 – 29-årige 34.078,49 1.716 58.478.689 1.520 51.799.305

•30 – 34-årige 32.680,06 1.962 64.118.278 1.936 63.268.596

•35 – 39-årige 33.423,76 1.864 62.301.889 2.144 71.660.541

•40 – 44-årige 34.604,32 2.060 71.284.899 2.061 71.319.504

•45 – 49-årige 35.824,97 2.229 79.853.858 1.843 66.025.420

•50 – 54-årige 38.498,65 2.527 97.286.089 2.026 77.998.265

•55 – 59-årige 39.648,98 2.821 111.849.773 2.251 89.249.854

•60 – 64-årige 48.604,25 2.636 128.120.803 2.459 119.517.851

•65 – 74-årige 33.166,13 4.686 155.416.485 5.053 167.588.455

•75 – 84-årige 47.291,16 3.264 154.358.346 3.715 175.686.659

•85 +årige 138.871,89 1.073 149.009.538 1.708 237.193.188

36.193 1.735.122.891 35.291 1.743.774.415

2022 2032
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Bilag 7:  Indenrigsministeriet nøgletal  - udskrivningsprocenterne og 

beskatningsniveauet i de nordjyske kommuner i 2022: 

 

 

Tal fra skatteministeriet over indberettede skattesatser i 2022: 

 

 

 
 

 
 

 

  



31 

___________________________________________________________________________ 

 Udviklingsplan for bæredygtig økonomi - budgetlægningen 2023 – 2026 

Bilag 8 Retningslinjer for budgetopfølgninger 

 

Obligatoriske budgetopfølgninger 

De obligatoriske budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni og 30. september skal forelægges 

Byrådet via Økonomiudvalget og via de faglige udvalg. 

 

Minibudgetopfølgninger 

Derudover skal der aflægges minibudgetopfølgning pr. 30. april og 30. november. Denne 

minibudgetopfølgning omfatter alene driftsudgifterne og er ikke så dybtgående i analysen som 

de obligatoriske budgetopfølgninger. 

 

I fremlæggelsen af budgetopfølgningen pr. 30. november bør så vidt muligt skeles til det 

samlede forventede regnskab for året. 

 

Der er ikke centrale krav om budgetopfølgninger pr.: 

• 31. januar 

• 28. februar 

• 31. maj 

• 31. juli 

• 31. august 

• 31. oktober 

• 31. december (afventer årsafslutning) 

 

Dette er en tidsplan med minimumskrav. De enkelte forvaltninger/udvalg kan efter behov 

udvide med yderligere opfølgninger. 

 

Det anbefales i den forbindelse, at administrationen hver måned fremlægger en rapport med 

forbrugsprocent (forbrug i år sammenlignet med forbruget på tilsvarende tidspunkt året før) – 

holdt op mod seneste obligatoriske afrapportering. 

 

Genopretningsplaner 

Der gives som udgangspunkt ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. (Bevillinger til projekter 

med ekstern finansiering kan fortsat gives, når der er fuld finansiering for opgaven). 

 

Forinden ansøgning om kassefinansierede tillægsbevillinger søges, skal det faglige udvalg 

analysere sit samlede udgiftsområde for at finde mulighed for en evt. egen finansiering. 

 

Likviditet 

I henhold til gældende lovgivning skal der kvartalsvis forelægges et likviditetsregnskab for 

Byrådet (via Økonomiudvalget). 

 

Status på anlægsprojekter 

Udvalgene skal løbende holdes orienteret om de igangværende anlægsprojekter. 

 

Min. hvert kvartal skal der forelægges en rapport med status: 

 

Samlet anlægsbevilling 

Afsat rådighedsbeløb i budgetåret 

Forbrug i budgetåret / samlet forbrug 

Problemstillinger/udfordringer m.v. 

Forventet afvigelse 

Forventet afslutning 

 

 

 


