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2. budgetstatus for budget 2022 – 2025

1. Sammenfatning

Denne 2. budgetstatus for budget 2022–2025 tjener som
informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke
ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at
ændre vilkårene for budgetbalancen. 2. budgetstatus er en opdatering af
1. budgetstatus på baggrund af beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 24.
august 2021.
2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 35,7 (A) mio. kr. i 2022 ved
valg af statsgaranti.
Hovedoversigt budgetforslag 2022-2025:
Budget 2022
(Vedtaget i
2020)
1.710,3
10,1

2. budgetstatus for
2022
1.727,8
10,1

2. budgetstatus for
2023
1.735,1
10,1

2. budgetstatus
2024
1.749,6
10,1

2. budgetstatus
2025
1.760,2
10,1

1.720,4

1.737,9

1.745,2

1.759,7

1.770,3

92,7
1.813,1

100,0
1.837,9

80,7
1.825,9

61,1
1.820,7

69,3
1.839,6

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

0,0

0,0

35,3

77,5

121,6

C. RENTER

9,5

7,2

7,3

7,6

7,4

D. Balanceforskydninger

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

32,2

38,1

37,6

38,1

38,6

1.856,1

1.884,5

1.907,4

1.945,3

2.008,5

0,0
-0,5
-1.854,6
-1.855,1

0,0
-0,5
-1.848,3
-1.848,8

0,0
-0,6
-1.907,4
-1.907,9

0,0
-0,6
-1.972,0
-1.972,5

0,0
-0,6
-2.031,8
-2.032,4

1,0

35,7 (A)

-0,5

-27,3

-23,8

Driftsudgifter
Service robusthedspulje
A. Driftsvirksomhed inkl.
tekniske korrektioner
B. Anlægsvirksomhed
Drift og anlæg i alt

E. AFDRAG PÅ LÅN OG
LEASINGFORPLIGTELSER
SUM (A + B + C + D + E)
Forøgelse af likviditet
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Finansiering
Finansiering i alt
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)
LIKVIDITETOVERSKUD (-)

Denne budgetstatus er i forhold til 2022 baseret på den udmeldte statsgaranti fra
Indenrigs- og boligministeriet i forhold til finansiering i 2022. I forhold til 20232025 er 2. budgetstatus baseret på de seneste indtægtsskøn fra KL og Lejre
Kommunes egen befolkningsprognose. Der er desuden anvendt de seneste prisog lønskøn fra KL.
Derudover indgår i budgetforslag 2022 en efterregulering af indkomstskatter,
tilskud og udligning i forhold til 2019, hvor Lejre Kommune valgte selvbudgettering. Den endelige opgørelse af det faktiske beskatningsgrundlag for
2019 og det faktiske folketal mv. viser, at Lejre Kommune skal tilbagebetale 7,8
mio. kr. i forhold til 2019 i 2022. Gevinsten var i 2019 på 17,8 mio. kr. og efter
tilbagebetaling er gevinsten for Lejre Kommune 10,0 mio. kr. i 2019.
Covid-19 har medført store bevægelser på overførselsudgifterne, og grundet den
igangværende krise er udviklingen på området fortsat forbundet med en høj grad
af usikkerhed. I budgetforslaget er det lagt til grund, at udviklingen på
udgiftssiden skal matche statens skøn for den samlet udgiftsudvikling.
Budgetforslag 2022 er på arbejdsmarkedsområdet (inkl. førtidspension) på 328,3
mio. kr. I 2021 er budgettet på 324,0 mio. kr., og i FR-2 er forventningen et
forbrug på 334,3 mio. kr. Men som nævnt er området forbundet med en meget
stor usikkerhed.
På indtægtssiden er budgetforslaget fortsat også i 2022 påvirket af de negative
fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsreformen, hvor Lejre Kommune
tabte i alt 11,5 mio. kr. jf. opgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet. Der er i
reformen af tilskuds- og udligningssystemet indarbejdet en overgangsordning,
hvor reformens virkninger indfases over en årrække, så reformen er fuldt ud
indfaset for Lejre Kommune i 2022, hvor tabet er på i alt 11,5 mio. kr.
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af
indkomstskatten. Lejre Kommune brugte denne mulighed i 2021 og har hævet
skatten med 0,11 svarende til et provenu på 5,9 mio. kr. Der er i 2022 ligeledes
mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen
med 5,5 mio. kr., således Lejre Kommune har en teknisk mulighed for få dækket
tabet i forbindelse med udligningsreformen på i alt 11,5 mio. kr. Der er i
kommunens økonomiske politik ikke opstillet nogle retningslinjer i forhold til
fastsættelsen af skatten, og administrationens vurdering er derfor, at
fastsættelsen af skatten er en entydig politisk beslutning, men der søgt ministeriet
omkring skatteforhøjelse således at den politiske mulighed er åben.

Side 2 af 11

1. Hovedresultat i 2. budgetstatus

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning –
underlagt en række eksterne grundvilkår.
Indtægter
Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag
for 2022, og KL har udsendt prognosemodel for 2023 til 2025.
Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får lidt færre indtægter svarende til
6,3 mio. kr. i 2022 set i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2021-2024.
Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning
Mio. kr.

-1.365,9

-1.381,8

-1.398,2

Ændring i
forhold til
budgetaftale
2021 -2024
(2022)
-16,4

-0,9

0,0

-0,1

-0,1

Budget
2021

Kommunal indkomstskat
Andel af skat af dødsboer
Selskabsskat
Grundskyld

Tilskud og udligning

-24,3

-28,2

-34,9

-6,7

-153,6

-165,6

-12,0

-0,3

-0,3

-0,3

0,0

-1.548,8

-1.563,9

-1.599,0

-35,1

-268,4

-291,5

-250,2

41,4

0,9

0,9

0,9

0,0

-1.816,3

-1.854,6

-1.848,3

6,3

Moms
Indtægter i alt

BF 2022

-157,5

Anden skat på fast ejendom
Skatter i alt

Budget 2022
(Vedtaget i
2020)

Tabel 2 -Tilskud og udligning på 250,2 mio. kr. dækker over:

Budgetforslag
2022

(1.000 kr.)
7.62.80 Udligning og generelle tilskud
001 Kommunal udligning

210.032
-236.050

002 Statstilskud til kommuner

410.397

007 Efterregulering af tilskud vedrørende 2019
010 Udligning af selskabsskat

27.416
7.860

011 Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto
001 Udligning vedrørende udlændinge

408
-4.982
-4.961

005 Efterregulering

-21

7.62.82 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne
002 Kommunalt udviklingsbidrag

-3.260
-3.260

7.62.86 Særlige tilskud

48.365

013 Tilskud til bedre dagtilbud

3.024
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Budgetforslag
2022

(1.000 kr.)
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

4.053

015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

5.432

019 Finansieringstilskud

7.260

023 Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken

9.132

024 Tilskud til værdig ældrepleje

5.688

026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

540

028 Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner - netto
I alt

13.236
250.155

Anlæg
Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 19,9 mia. kr. for
hele landet svarer til ca. 95 mio. kr. Budgetforslag 2022 - 2025 indeholder
bruttoanlægsudgifter for 100,0 mio. kr. i 2022, hvilket er 5,0 mio. kr. mere end
vores andel af bruttoanlægsrammen og 31 mio. kr. mere end gennemsnittet i
investeringsplanen.
Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede
område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger.
I 2022 er der tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket
medfører, at 1 mia. kr. (svarer til 4,8 mio. kr. i Lejre) af bloktilskuddet er betinget
af, at kommunerne samlet overholder det aftalte anlægsniveau på 19,9 mia. kr.
ved budgetvedtagelsen. Der er ingen sanktion på regnskabet
Serviceramme
Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.297,8 mio. kr. i 2022 for
Lejre Kommune. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.313,20 mio. kr.
hvilket er 15,4 mio. kr. mere end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre
Kommune.
Hvis kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det
udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner,
som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle
landets kommuner.

3. Statsgaranti eller selvbudgettering

I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet
- som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter – ud fra et
statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over
udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af
vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret, dvs. for 2022.
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Statsgarantien findes kun for budgetåret (2022), mens overslagsårene (2023-25)
altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt
statsgaranti, men valgte selvbudgetting i 2019.
Med baggrund i den usikre økonomiske situation som følge af Covid-19 er der i
budgetforslaget anvendt statsgaranteret kommuneskat, tilskud og udligning i
2022, ligesom skønnet i 2023-2025 ligeledes sker ud fra en skønnet statsgaranti.
Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og
udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er
beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet og udmeldt 1. juli. Folketallet følger
prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. I tal fra Danmarks
Statistik forventes 28.350 borgere pr. 1. januar 2022. Lejre Kommune havde pr.
30. juni 2021 28.501 borger, og befolkningsprognosen forventer der vil være
28.614 borgere pr. 1. januar 2022. Hvis der regnes på et befolkningstal på 28.614
i forhold til selvbudgettering vil der være en gevinst på 9-10 mio. kr. ved valg af
statsgaranti.
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger skattetal for
2020, og der derfor er beregnet på 2019 skattetal. Dette betyder, at vurderingen
af forventet beskatningsgrund i forhold til 2022 er forbundet med stor usikkerhed.
KL forventer, at skattedata for 2020 vil være tilgængelige efter selvangivelsesfristen, og KL vil have dem indarbejdet i Skatte- og tilskudsmodellen medio
september.
Administrationen vil når skattetal for 2020 foreligge komme med yderligere
beregninger i forhold til selvbudgettering. Det skal samtidig bemærkes, at ingen
kommuner er endt med selvbudgettering i 2020 og 2021. På nuværende tidspunkt
er der ca. 10 kommuner som overvejer selvbudgettering for 2022.

4. Pris- og Lønregulering (PL)
Der indgår i 2. budgetstatus KL´s seneste skøn fra juni 2021 for udviklingen i
priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg.
Tabel 3 - KL´s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag 2022 -2025

Løn (hovedart 1 og 5.1)
Brændsel (art 2.3)
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2,
2.6, 2.7 og 2.9)
Entreprenør- og håndværkerydelser
(art 4.5)
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og
4.9)

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
2,00
2,24
2,60
2,60
0,33
1,07
1,07
1,07
1,22

1,07

1,07

1,07

0,89

0,89

0,89

0,89

2,20

2,20

2,20

2,20
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2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Tilskud til kollektiv trafik
(konto 2.32.31 grp. 001)
Priser i alt
Løn og priser i alt, nye skøn

2,68
1,86
2,0

2,68
1,86
2,1

2,68
1,86
2,4

2,68
1,86
2,4

5. 2. budgetstatus for budget 2022 -2025 – forudsætninger og
væsentlige elementer
A. Drift
Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2022 fra det vedtagne budget
2021-2024 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden
vedtagelsen af budget 2021-2024, PL-fremskrivning (hvor der også er sket en
tilbagerulning i forhold til 2021), påvirkning af demografiske ændringer samt
øvrige tekniske korrektioner.
Bevillingsoversigt er vedlagt som bilag 1.
Der er siden 1. budgetseminar indarbejdet følgende:
Tekst

Type

Budgetstatus 1. budgetseminar

1.000 kr.
1.735,30

Ændret pris- og løn

Kalkulatorisk post

-1,80

Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden

KB beslutning

0,44

Udskiftning af bilpark, afdrag internt lån 2022-2029

KB beslutning

-0,26

Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem indsatser i BNBO KB beslutning

0,10

Midler til Hvalsø Skoles deltagelse i Play@Heart

KB beslutning

0,00

Midler til projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø
Skole

KB beslutning

-0,03

Midler til projekt Teksperimentet

KB beslutning

0,00

Dagtilbudskapacitet, etablering yderligere pladser

KB beslutning

0,81

Adm.bidrag Udbetaling Danmark Nyt skøn juli

Kalkulatorisk post

0,15

Adm.bidrag Seniorpensionsenhed Nyt skøn juli

Kalkulatorisk post

0,01

Forsikringer præmiestigning

Kalkulatorisk post

0,13

Udmelding omkring Kommunal medfinansiering af
sundhedsvæsnet

Kalkulatorisk post

-0,12

Budgetforslag fra bestyrelsen fra Movia

Kalkulatorisk post

1,37

Ældreboliger og servicearealer

Kalkulatorisk post

-1,46

Renovation

Kalkulatorisk post

-0,91

Ekstra demografiregulering på dagtilbudsområdet

Demografi

3,10
1.736,8

2. budgetstatus 2022
Dagtilbudskapacitet - nærområder, KB 24.08.21 (25)
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KB beslutning

1,3

Tekst

Type

Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør,
KB 24.08.21 (27)
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje, KB 24.08.21
(23)
2. budgetstatus 2022

KB beslutning
KB beslutning

1.000 kr.
0,0
-0,2
1.737,9

2. budgetstatus for budget 2022-2025 tager udgangspunkt i følgende:
1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2022 samt overslagsår
2023-2025.
2. Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg
med konsekvens for budget 2022–2025 frem til 24. juni 2021 er
indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative
konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede
bevillinger).
3. Budgettet er fremskrevet med KL´s seneste prognose for udviklingen i
priser- og lønninger.
4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af
bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med
indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca.
0,6 mio. kr. som er indarbejdet i budget 2022, jf. vedlagte bilag.
5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes
egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den
demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder, jf.
politiske beslutninger om demografimodeller.
6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser,
sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre
Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2022-2025.
7. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet er der
brugt de af KL-udmeldte forventet udgifter til den kommunal
medfinansiering for 2022.
8. På området kollektiv trafik er der indarbejdet det fremsendte
budgetforslag fra Movia. Budgetforslaget er den 29. juni blevet 1.
behandlet og godkendt af bestyrelsen for Movia. Movias budgetmodel
indebærer, at der mellem et budgetforslags første- og andenbehandling
sædvanligvis kun indarbejdes ændringer som følge af kommuners og
regioners trafikbestillinger, mens øvrige parametre fastholdes. Den
ekstraordinære situation som følge af COVID-19 betyder dog, at der i
andenbehandlingen af budgetforslag 2022 vil blive indarbejdet
konsekvenser af ændringer omkring statskompensation og COVID-19
forudsætningerne. Budgetforslaget for 2022 til 1. behandling er præget af,
at der er usædvanligt stor usikkerhed forbundet med prognoserne som
følge af COVID-19 pandemien.
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9. Tidlig pension - Som led i ’Aftale om ret til tidlig pension’ (2020) er det
aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal
tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og
en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes
samlede indsatsområde. For Lejre Kommune betyder det, at der i 2022
skal findes besparelser for 1,5 mio. kr., 3,4 mio. kr. i 2023 og stigende til
4,9 mio. kr. i 2024 og frem i forhold til beskæftigelsesindsatsen.
Administrationen har i budgetforslaget reduceret beskæftigelsesindsatsen
med ovenstående beløb, man ladet besparelsen blive stående indenfor den
samlet bevillingsramme under Job- og arbejdsmarkedsudvalget. Dette
skyldes der ikke pt. foreligger beregninger omkring de økonomiske
konsekvenser af reformen for Lejre Kommune. Der vil senere blive
fremlagt sag til politisk behandling omkring de økonomiske konsekvenser
af tidlig pension for Lejre Kommune, og herunder konsekvenser i forhold til
andre ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte m.v.
10. Løft til bedre behandling i ældreplejen er omlagt til bloktilskud fra
driftsindtægt. Der skal derfor tages stilling til om beløbet på 2,2 mio. kr.
som er indeholdt i bloktilskuddet helt eller delvist skal tilføres
ældreområdet
11. Løft folkeskolen er omlagt til bloktilskud, og der skal tages stilling til om
beløbet på 2,5 mio. kr. som er indeholdt i bloktilskuddet skal tilføres
skoleområdet helt eller delvist.
12. Ekstra demografiregulering på dagtilbudsområdet med 3,1 mio. kr. i 2022
og frem.
Antallet af 0-5-årige er i første halvår af 2021 steget med væsentligt flere
børn end der var forudsat i befolkningsprognosen. Der har i første halvår
været en stigning på 85 0-5-årige, hvor der var forventet en stigning på
81 0-5-årige i hele 2021. Årsagen er bl.a. at der er blevet født flere børn i
2021 end i tidligere år. Derudover har der også været en øget tilflytning af
nye børnefamilier end forventet. Den gennemsnitlige tilflytning til Lejre
Kommune er i 2021 steget med 24 % i forhold til de foregående 3 år.
Fraflytningen er tilsvarende steget med 9%. Dette er en positiv udvikling
som dog også kommer til at presse Lejre Kommunes økonomi, særligt på
dagtilbudsområdet da afvigelsen i forhold til prognosen hovedsageligt er
sket på dette område. Prognosen for de 6-16-årige ser ud til at holde.
Administrationen har derfor på baggrund af den konstateret udvikling i
årets første måneder udarbejdet en ny prognose for antallet af 0-5-årige.
Det skal dog understreges, at prognosen er meget usikre, da mange
forhold som Lejre Kommune ikke har indflydelse på kan ændre sig i den
kommende tid (flyttemønstre, babyboom, konjektur m.v.).
Denne bygger på følgende forudsætninger:
a. De faktiske befolkningstal pr. 1. juli 2021. Det forventes at denne
udvikling fortsætter i resten af 2021 med yderligere 85 nye
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borgere. Dette er begrundet i bl.a. tal fra pladsanvisningen, som
viser en stigning i antallet af borgere på venteliste til en
daginstitutionsplads jf. sag om Daginstitutionskapacitet nærområder, som behandles den 17. august 2021 på
ekstraordinært UBU-møde.
b. Der er i årets første halvår opført 126 boliger, og det forventes det
nuværende boligbyggeprogram med i alt 229 boliger holder i 2021.
c. At den forventede stigning i løbet af 2022 holder sig til de
nuværende forudsætninger i befolkningsprognosen for 2022, og
herunder boligbyggeprogrammet for 2022.

B. Anlæg
Anlægsudgifterne udgør i 1. budgetprognose for 2022 i alt 100,0 mio. kr.
Anlægsudgifterne var oprindeligt på 92,7 mio. kr. i 2022.
Tabel 4 – anlægsudgifter 2022 -2025
Anlægsprojekt (1.000 kr.)

2022

2023

2024

2025

Faste anlæg
Vedl. kommunale bygninger 2021

20.900

16.763

9.373

9.373

Pulje til tilgængelighed handicap 2021

505

505

505

505

Nationalpark 2021

434

434

434

434

Byfornyelsespulje 2021

2.018

2.018

2.018

2.018

Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021

5.650

5.650

5.650

5.650

Broer 2021

2.119

2.119

2.119

2.119

Asfalt og slidlag 2021

6.053

6.053

6.053

6.053

37.678

33.541

26.151

26.151

9.889

25.223

25.223

0

Faste anlæg i alt
Anlægsprojekter
Plejecenter Hvalsø
Osted Skole og Børnehus

42.571

18.715

0

0

Digitalisering

2.836

0

0

0

Ejby Børnehus

6.963

0

0

0

99

2.477

9.080

0

Daginstitutionspulje
Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads
Anlægsprojekter i alt

0

550

0

0

62.358

46.964

34.303

0

0

0

0

43.149

100.036

80.506

60.454

69.300

Udisponeret pulje

Samlet anlæg

C. Finansiering – ansøgning af puljer
Lejre Kommune har søgt om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede
kommuner i hele landet
Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer på 200 mio. kr. i forhold til det
ordinære anlægsområde.
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Der er søgt om 52,6 mio. kr. målrettet følgende 2 projekter:
•
•

Nyt Plejecenter Hvalsø (10,0 mio. kr.)
Osted skole og Børnehus (42,6 mio. kr.)

Hvis Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne
mulighed.
Der er desuden søgt om mulighed at sætte indkomstskatten op med 5,5 mio. kr.,
svarende til ca. 0,1 % i 2022. Lejre Kommune er ikke forpligtet til at udnytte denne
mulighed.
6. Budgetproces – status
I 2. budgetstatus 2022-2025 er indarbejdet følgende der er markerede med X:
Status Aktivitet
X

Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg
med konsekvens for budget 2022–25 er indarbejdet i budgetforslaget med
såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner
for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus.

X
X

Demografi (Sundhedspleje, Ældre, daginstitutioner, specialiserede
socialområder, undervisning, SFO samt Tandpleje)
Øvrige tekniske korrektioner

X

Pris- og lønfremskrivning (KL skøn juni)

X

Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2019
og tidligere år.
Lånoptagelse

X

Skøn for renter og afdrag
Takstkatalog

X

Prisregulerede takster

X

Satsreguleringer

X

Investeringsoversigt

X
X

Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi
Lov- og Cirkulærerprogram

X

Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag

Søgt

Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje §16

Søgt

Ansøgning omkring lånepulje

Søgt

Mulighed for skattestigning 5,5 mio. kr.

X

Beslutninger i forbindelse med FR-1

X

Beslutninger i forbindelse med FR-2
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