
Direktionens budgetforslag 2022-2025 

Udgangspunktet for Direktionens budgetforslag 2022 er budgetoverslagså-
ret 2022 som det så ud med vedtagelsen af budget 2021. På daværende 
tidspunkt blev kassetrækket for 2022 opgjort til 33,8 mio. kr. For overslag-
sårene 2023 og 2024 var der tale om en kasseforøgelse på hhv. 45 og 55,6 
mio. kr. 

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2022 var det eks-
traordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som ud-
gangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomi-
ske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019. 

KL og regeringen har den 8. juni 2021 indgået aftale for kommunernes øko-
nomi for 2022.  

Økonomiaftalen rummer en række økonomiske forudsætninger og nøgletal. 
Her ses en oversigt over nogle af de vigtigste punkter: 

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner): 
• Der gives ekstra 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at

der kommer flere børn og ældre
• Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansie-

res af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan til-
vejebringe råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug af færre eksterne kon-
sulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsæt-
tes herudover frigjort 0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer. 

Samlet giver aftalen mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at 
dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og 
udvikle kernevelfærden. 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 og forliget om ny ud-
ligningsreform har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kom-
muners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2022.  

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2022-
25, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det 
oprindeligt forudsatte i overslagsårene. 
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Direktionens forslag indebærer et kasseforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2022. I 
forhold til overslagsåret 2022 i budget 2021, hvor der var et forventet kas-
seforbrug på 33,8 mio. kr. er dette en forbedring på ca. 32 mio. kr.  

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne bud-
get 2021 for året 2022 er følgende:  

Indtægter: 
Flere skatteindtægter (48 mio. kr.)

Færre indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag (-17 mio. kr.)

Lavere pris- og lønniveau (-5 mio. kr.)

Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (14 mio. kr.)

Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-12 mio. kr.) *)
Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning og omlægning af puljer til bloktilskud 
(10 mio. kr.)
Regulering af bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle 
økonomi (balancetilskud) (-36 mio. kr.)

Udgifter: 
Lavere pris- og lønniveau (5 mio. kr.)

Merudgifter som følge af især demografi (-3 mio. kr.)
Merudgifter som konsekvens af lovændringer og omlægning af puljer til 
bloktilskud (-13 mio. kr.)
Mindreudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (12 mio. kr.) *)

Forslag til driftsudvidelser (-3 mio. kr.)
Mindreudgifter til anlægsniveau især som konsekvens af ændret periodisering 
samt forslag til nye projekter (30 mio. kr.)
Finansielle poster (1 mio. kr.)
*) Regulering på arbejdsmarkedsområdet indeholder ikke konsekvenser af aftalen om ret til 
tidlig pension (Arne-pension). Aftalen er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed 
også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. De økonomiske konsekvenser 
aftales med KL på et senere tidspunkt. 
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Finansieringsoversigt – Direktionens budgetforslag 2022-25  

Det vurderes, at budgetforslaget for 2022 med en planlagt lidt større an-
lægsaktivitet i 2022 og en drift, der er i god balance, vil sikre et fremadrettet 
og sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvid-
ovre Kommune. 

Hvidovre Kommunes konsulentudgifter har været faldende og Direktionen 
som følge heraf ikke indarbejdet reduktioner i budgetforslaget. 

Mio. kr. Budg.forsl. Overslagsår Overslagsår Overslagsår

- = udgifter 2022 2023 2024 2025

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Skatter 3.030,7 3.095,8 3.178,1 3.261,7

Tilskud og udligning 1.111,2 1.118,3 1.139,9 1.164,4

Generelt likviditetstilskud 28,8 28,8 28,8 28,8

Bagudrettet kompensation vedr uddannelseskriterier (kun 

2021+22)

15,6

Indtægter i alt 4.186,3 4.243,0 4.346,8 4.454,9

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget -616,5 -612,2 -612,1 -612,1

Teknik- og Miljøudvalget -193,2 -183,1 -181,8 -181,8

Kultur- og Fritidsudvalget -100,0 -98,5 -98,5 -98,5

Børne- og Uddannelsesudvalget -1.197,4 -1.193,2 -1.198,8 -1.198,8

Ældre- og Sundhedsudvalget -774,2 -773,5 -774,4 -774,4

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -1.147,7 -1.147,5 -1.152,8 -1.152,8

Tekniske korrektioner, 1. runde -3,3 -9,2 -7,4 -13,1

Lov- og Cirkulæreprogram -12,5 -14,4 -14,2 -14,2

Overførselsindkomster (konjunkturnotat) 12,3 13,5 11,0 2,9

Forslag til driftsudvidelser -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

I alt driftsudgifter -4.035,0 -4.020,6 -4.031,5 -4.045,5

P/L -76,6 -169,6 -264,8

Renter 10,7 10,7 10,9 11,1

RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINÆR DRIFT) 162,0 156,4 156,4 155,7

Bruttoanlægsudgifter -161,0 -106,5 -174,7 -59,1

I alt anlægsindtægter 1,5 0,5 0,8

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2,5 50,4 -18,3 97,4

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Drift - Renovationsområdet 5,7 5,7 6,7 6,7

Anlæg - Renovationsområdet

C. RESULTAT I ALT (A+B) 8,2 56,1 -11,6 104,0

Afdrag -32,6 -32,7 -32,8 -32,9

Optagne lån 5,6 10,0 10,0 10,0

Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt

langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 16,6 16,6 4,6 4,6

I alt finansielle poster -10,4 -6,1 -18,2 -18,4

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -2,2 50,0 -29,9 85,6

LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 440,3 490,3 460,4 546,1

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER, BUDGET 2021-24 -33,8 45,0 55,6

Serviceramme ekskl. løft af kommunernes ramme med 1,4 mia. kr. 2.915,56

Hvidovre Kommunes anslåede andel af løft på 1,4 mia. kr. 13,62

Serviceramme inkl. løft af kommunernes ramme med 1,4 mia. kr. 2.929,18

Serviceramme, forventet med indregnede forudsætninger 2.941,32

Mere end udmeldt serviceramme -12,14




