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Indledning 

 

 

I Kolding Kommune designer vi livet sammen. Det handler om velfærd, vækst og innovation – det 

handler om erhvervsudvikling, bosætning og byliv. Alt sammen skal understøttes af indsatser, 

der sikrer, at vi har de kompetencer til rådighed, der bliver efterspurgt i fremtiden. Der skal sikres 

et økonomisk råderum til politisk handling og prioritering, og vi skal stå på sikker økonomisk 

grund. Budgetstrategi 2022-2025 støtter op om visionen gennem konkrete og praksisnære mål-

sætninger og tiltag 

 

Budgetstrategi 2022-2025 kommer i forlængelse af den økonomiske genopretning i 2019 og et 

2020 præget af Covid-19, uforudsigelighed og en ny virkelighed. Nu ser vi ind i en ny fase af den 

økonomiske genopretning af økonomien: Kommunens økonomi er bragt i balance; en balance 

der også kan ses på den lange bane. Men forudsætningerne kan ændre sig, og balancen kan 

hurtigt udvikle sig i den forkerte retning, hvis ikke der konstant er fokus på at fastholde en robust 

økonomi. Her ønsker vi at være på forkant med udviklingen, og derfor sætter vi fokus på større 

forudsigelighed, strategisk og langsigtet styring. For det enkelte fagudvalg er målet for økonomi-

styringen i Kolding Kommune gennemsigtighed og tydelighed omkring forudsætningerne for bud-

gettet. 
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Figur 1: Budgetlægningen 2022-2025 som 4. fase af genopretningen af Kolding Kommunes økonomi 

Målet har været at 
genoprette økonomi-
en. 
 
Genopretningsplanen 

indeholdt en forbed-

ring af likviditeten gen-

nem reduktion af ud-

gifter til drift og anlæg i 

2019 og forøgelse af 

overførslen til 2020. 

Målet har været at 
skabe balance. 
 
Balancen er opnået 

gennem blokbesparel-

ser, indarbejdelse af 

effektiviseringskrav og 

forhåndsjustering af 

budgetrammerne for 

særligt udfordrede om-

råder. 

Målet har været at skabe 
ro og stabilitet. 
 
Covid-19 har sat aftryk i 

form af bl.a. fremrykning 

af anlæg, pres på arbejds-
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kerhed om driftsudgifter. 

Det prioriteres at sikre ro 

til at implementere de be-
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handlinger om frie midler 
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Målet er at være på 
forkant med udviklin-
gen. 
 
Der er behov for sikre 

en mere stabil og ro-

bust økonomi med 

henblik på at imødegå 

økonomiske udfordrin-

ger uden voldsomme 

opbremsninger. 
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2. Robust økonomi 

Årets budgetstrategi tager afsæt i overskriften Robust økonomi. Forøgelse af den økonomiske robusthed er afgørende 

for, at der kan skabes et rum til udvikling af kommunen og realisering af de mange tværgående indsatser, som vi øn-

sker. Kraftige økonomiske opbremsninger og ”stop-go”-økonomistyring er ødelæggende, når der arbejdes med eksem-

pelvis at realisere visionen via designtænkning, sammenhængende borgerforløb, bæredygtighedsindsatser og tidlig 

forebyggelse. Ro på bundlinjen og styr på de strategiske investeringer skaber tilfredse borgere, gør det attraktivt at sat-

se på Kolding som sin fremtidige bopælskommune eller virksomhedslokation og skaber glade og motiverede medarbej-

dere.  

Et skridt mod opbygning af robust økonomi er at ændre tilgangen til den strategiske udgiftsstyring, så man følger op-

sparingstilgangen i stedet for behovstilgangen. Figur 2 viser to forskellige tilgange, behovstilgang og opsparingstilgang, 

til at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter.  

Figur 2: Tilgange til udgiftsstyring 

Den stiplede blå linje viser, at kommunens indtægter set over tid er forholdsvis stabile. Følger man 

”behovstilgangen”, som det til en vis grad har været tilfældet i Kolding, vil udgifterne stige i takt med behovet (f.eks. 

udviklingen i det demografiske træk, plejetyngde osv.). Når der så ikke længere er råd til at dække behovet inden for 

de eksisterende rammer har løsningen været at gennemføre en større sparerunde eller en skattestigning – et billede 

på den ”stop-go” økonomistyring, vi gerne vil undgå.  

Opnåelse af robust økonomi understøttes i høj grad af en ”opsparingstilgang”. Med opsparingstilgangen spares der 

løbende lidt op, så midlerne kan kanaliseres derhen, hvor behovene er størst, og hvor de skaber størst effekt for 

kommunen. Derigennem øges den økonomiske robusthed. Centralt realiseres opsparingstilgangen via budgetreser-

ven – i udvalgene sikres det gennem etablering af decentrale buffere.   
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2.1 Budgetstrategiens forudsætninger 

Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021 vil budgetbalancen for 2022 - 2025 se ud som vist i tabel 1. 

Tabellen viser, at der ventes en kasseforøgelse på 10 mio. kr. i 2022, mens tilvæksten i rammerne for de efterføl-

gende år balancerer omkring 0 .  

Tabel 1: Tilvækst og fald i kommunens kassebeholdning ved de nuværende budgetrammer for 2022-2025 (mio.kr.) 

  2022 2023 2024 2025 

Drift         

Serviceudgifter 4.049 4.065 4.077 4.090 

Arbejdsmarkedsområdet (overførsler) 1.540 1.552 1.554 1.556 

Øvrige områder udenfor servicerammen 336 339 339 339 

Pris- og lønstigning 125 244 363 481 

Renter 9 9 8 8 

Driftsudgifter i alt 6.059 6.209 6.340 6.475 

Indtægter (skat og tilskud) -6.372 -6.500 -6.648 -6.796 

Skattefinansieret driftsresultat -313 -291 -307 -321 

Anlægsudgifter 350 243 234 242 

Finansieringskilder -65 42 75 84 

Forsyningsvirksomhed 18 4 -7 -7 

Likvide aktiver (- = kasseforøgelse) -10 -2 -5 -2 
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En samlet robust økonomi omfatter både serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg og indtægtssiden. Budget-

strategi 2022-2025 har dog fokus på udgiftssiden og særligt serviceudgifterne. Det bunder i en antagelse om, at 

indtægtssiden ikke kan ændres på kort sigt. Endvidere er der i forvejen igangsat nogle spor til forbedring af ind-

tægtssiden. Det gælder blandt andet bosætningsindsatsen og den netop vedtagne erhvervs- og vækstpolitik. 

 

Der er ikke fastsat konkrete målsætninger for skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille. 

Det betyder, at de i budgetstrategi 2022-2025 forudsættes fastholdt på et uændret niveau. For skatteprocenten 

gælder, at Kolding Kommune med en skatteprocent på 25,5 % ligger over landsgennemsnittet. Grundskyldspro-

millen på 25,0 ‰ svarer næsten til landsgennemsnittet. Dækningsafgift, der kun opkræves i få kommuner uden 

for hovedstadsområdet, giver en årlig indtægt  på 50 mio. kr. (5 ‰). Dækningsafgiften skal ses i sammenhæng 

med den del af de kommunale investeringer, der målrettet tilgodeser erhvervslivets vilkår, f.eks. forbedret infra-

struktur, udvikling af erhvervsområder og skabelse af et attraktivt bymiljø. 

 

For så vidt angår arbejdsmarkedsområdet, vil balancen ændre sig og påvirke kommunens økonomi såfremt 

udviklingen i Kolding afviger fra landet som helhed. Området adresseres ikke i nærværende budgetstrategi, 

men arbejdet med investeringsstrategier på området fortsætter for at sikre en positiv udvikling i antal personer 

på overførselsindkomst og dermed frigøre midler til andre investeringer. 

Den stærke decentralisering i Kolding Kommune gør, at der er store forskelle på tværs af forvaltninger i forhold 

til økonomistyring, budgetproblematikker og kultur. På den baggrund er et særligt fokuspunkt for budgetstrategi 

2022-2025 at sikre større gennemsigtighed og samarbejde på tværs. Vi ønsker, i det omfang det er muligt, at 

ensrette økonomstyringen og blive bedre sammen.  

 

Det bemærkes, at de gældende bevillingsregler i Kolding Kommune ikke indgår i budgetstrategi 2022-2025. 
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2.2. Hovedtemaer og målsætninger 

Robust økonomi kan konkretiseres i en række målsætninger, der til sammen bidrager til at opfylde det overordnede 

mål, jf. figur 3. Målsætningerne falder inden for to overordnede temaer, der vedrører Strategisk styring og Økonomisk 

styring. 

 

Figur 3: Sammenhæng mellem overordnet mål, hovedtemaer og målsætninger i Kolding Kommunes budgetstrategi. 
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2.3.Strategisk styring  

Det første hovedtema, som understøtter budgetstrategiens overordnede mål om en robust økonomi, er strategisk 

styring. Figur 4 giver et overblik over de opstillede målsætninger og mekanismer, der skal fremtidssikre økonomien 

og løfte de områder, der har særligt behov. På de følgende sider redegør vi nærmere for indholdet af de opstillede 

målsætninger.  

 

Figur 4: Understøttelse af strategisk styring med målsætninger og mekanismer. 

Målsætning Mekanisme 

1. Koble Kolding Kommunes vision og overord-

nede målsætninger til disponering af midler til 

anlæg og drift  

Udvikle og implementere visions- og politikdrevet sty-

ringsmodel 

Sikre strategisk retning for ændringsforslag og anlægs-

projekter 

2. Kortlægge og budgettere efter dokumenteret 

udgiftspres, demografi og nødvendige investerin-

ger  

Regulere for udvikling i befolkningssammensætningen 

via demografimodel 

Budgettere efter fysiske udviklingsplaner 

Kvalificere investeringer i forhold til planstrategien 

Fremme dialog 

3. Skabe større gennemsigtighed og ensartethed 

på tværs af forvaltninger  

Styrke central understøttelse af den decentrale organi-

sation 

Budgetændringer sker via ændringsforslag 
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Det er afgørende, at Kolding Kommunes budgetstrategi er forankret i kommunens overordnede vision og målsæt-

ninger, jf. figur 5. Visionen og de tilhørende indsatsområder udtrykker de pejlemærker, som skal skabe vækst og 

udvikling i kommunen. Måden, hvorpå kommunens økonomiske ressourcer anvendes, skal naturligvis afspejle det. 

Uden en sikring af denne sammenhæng risikerer vi at dekoble økonomien fra det strategiske rum, hvor kommu-

nens fremtidige velværd og vækst planlægges. 

 

Mekanisme: Udvikling og implementering af visions- og politikdrevet styringsmodel 

Der pågår et arbejde med at udvikle en visions- og politikdrevet styringsmodel, der favner på tværs af po-

litikere, administrativ ledelse og medarbejdere. Formålet med modellen er at skabe et fælles sprog for 

hele organisationen og sikre et tydeligt begrebshierarki. Desuden kommer modellen til at sætte retning for, hvordan 

det politiske og administrative system skal arbejde sammen om at realisere visionen og dens fire strategiske spor 

gennem politikker, strategier, indsatser og drift.  

Som en del af modellen skal resultater formidles tilbage op i organisationen gennem et fastlagt ledelsesinformati-

onssystem (business intelligence-system). Modellen sikrer også en systematisering af arbejdet med at udarbejde, 

implementere og følge op på politikker i Kolding Kommune. Konkret udarbejder alle udvalg efter kommunalvalget i 

efteråret 2021 nye politikker for udvalgets politikområder. 

 

Handling 

Der skal sikres sammenhæng mellem udvikling og implementering af henholdsvis en visions- og politikdre-

vet styringsmodel og kommunens budgetstrategi. Denne sammenhæng understøttes blandt andet gennem 

 overlap og dialog på alle niveauer.  

 De stående udvalg skal vedtage udvalgets politik for byrådsperioden. 

 

Mekanisme: Strategisk retning for ændringsforslag og anlægsprojekter  

Det bliver frem over et krav, at ændringsforslag og nye anlægsprojekter skal understøtte det visionsdrevne 

eller lovgivningsmæssige. Der skal redegøres for dette ved udarbejdelse af ændringsforslag og dagsor-

   denspunkter. 

  

Handling 

 Alle ændringsforslag, dagsordenspunkter og anlægsbevillinger skal indeholde redegørelse for sam-

 menhæng med visionens og relevante politikers indsatsområder. 

Koble Kolding Kommunes vision og overordnede målsætninger til dispone-
ring af midler til anlæg og drift 1 
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Figur 5: Kolding Kommunes vision 
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Kortlægge og budgettere efter dokumenteret udgiftspres, demografi og nødvendige 
investeringer 2 

Kolding Kommune er landets 11. største kommune målt på indbyggertal. Der flytter løbende nye borgere til for at 

uddanne sig eller arbejde i kommunen, og dertil kommer, at Kolding har mere end 50.000 arbejdspladser. I 2019 var 

Kolding landets 7. største kommune målt på arbejdspladser. Kolding Kommune skal fortsat udnytte sin beliggenhed i 

trekantsområdet og være en attraktiv placering for virksomhederne.  

Kolding Kommune ligger i front, når det handler om kvaliteten af dagtilbud og skole, hvad enten der måles på nor-

meringer i dagtilbud, løfteevne, trivsel eller afgangskarakterer. Ligeledes står kommunens social– og seniorområde 

stærkt gennem arbejdet med strategien Selvværd og Sammenhæng. Den nære velfærd understøttes også af mo-

derne og tidssvarende rammer på kommunens nybyggede sundhedscenter og på idrætsområdet er der fokus på 

både bredde– og eliteidræt.  

Det er afgørende, at boligbyggeri, byggemodninger og kommunens infrastruktur understøtter udviklingen, så det 

fortsat er attraktivt at satse på Kolding som sin fremtidige bopælskommune eller virksomhedslokation. Ved en kort-

lægning af nødvendige investeringer understøtter budgetstrategien både kommunens Planstrategi samt den netop 

vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik, hvor målet er at bygge videre på Koldings styrker gennem stærke erhvervsvil-

kår, bæredygtig vækst og en førerposition inden for design, innovation og iværksætteri. 

 

Mekanisme: Demografimodellen 

For at kunne tage økonomisk højde for de driftsudgifter, som vækst i befolkningen og forskydninger i be-

folkningens sammensætning medfører, blev der indført en egentlig demografimodel i Kolding Kommune i 

2018. Modellens formål er at udligne de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen for de enkelte områ-

ders budgetter ved at tilstræbe et uændret udgiftsniveau pr. borger.  

Udgangspunktet for demografimodellen er kommunens befolkningsprognose, som revideres årligt og godkendes af 

byrådet i april måned. Den nyeste prognose viser, at der fra primo 2021 til primo 2025 forventes en stigning i indbyg-

gertallet på 3 %, og at tilvæksten er meget ujævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper. Den skæve udvikling på 

aldersgrupper ses i hele landet, og lokalt sikrer demografimodellen, at serviceniveauet kan holdes uændret uanset 

befolkningsudviklingen. 

Handling 

 Demografimodellen videreudvikles løbende.  
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Ved en fysisk udviklingsplan forstås en samlet udviklings-, vedligehol-

delses-, udbygnings- og investeringsplan for et områdes fysiske rammer. Det 

er praksis, at der med mellemrum udarbejdes flerårige fysiske udviklingspla-

ner for de store serviceområder i kommunen. Der skal for alle store service-

områder være opdaterede fysiske udviklingsplaner, så der er muligt at følge, 

hvorvidt behovene ændrer sig. 

Mekanisme: Budgettere efter fysiske udviklingsplaner 

Til synliggørelse af behovet for fremtidige udgifter til drift og anlæg er fysiske udviklingsplaner centrale, 

da de siger noget om det fremtidige investeringsbehov.  

Formålet med at udpege fysiske udviklingsplaner som en mekanisme i budgetstrategien er at bruge dem til at 

skabe et bredere og mere fyldestgørende grundlag for en politisk prioritering af projekter, der er nødvendige eller 

fremmer en ønsket udvikling. Derved kan det politisk sikres, at midlerne i både investeringsfonden og budgetre-

serven anvendes til langsigtede strategiske formål. 

Handling 

For at understøtte målsætningen om at budgettere efter nødvendige fremtidi-

ge investeringer igangsættes en centralt koordineret indsats, der skal: 

 

 Afdække arbejdet med fysiske udviklingsplaner. Igangsætte nye efter behov, således at der for 

alle store serviceområder foreligger opdaterede fysiske udviklingsplaner. 

 Beregne afledte økonomiske konsekvenser og indarbejde dette i ændringsforslag til politisk 

prioritering. 
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Mekanisme: Kvalificere investeringer i forhold til planstrategien 

Som et vigtigt supplement til de ovennævnte mekanismer bør også kommunens planstrategi adresseres. 

Kolding Kommunes Planstrategi opstiller konkrete mål og handlinger for omsætningen af designvisionen i 

byens fysiske udtryk. Her er fokus på byudvikling og infrastruktur, og der kan således indgå nye investeringer af betyde-

lig størrelse, som bør implementeres i den langsigtede budgetlægning.  

Som led i budgetlægningen for 2022 skal der udarbejdes et overblik over investeringer, der er nødvendige i forhold til 

planstrategien. Ligeledes skal afledte driftsudgifter beregnes og fremlægges, når nye lokalplaner vedtages. Såfremt 

udgifterne ikke kan afholdes inden for eksisterende budgetrammer, skal det kommunikeres tydeligt ved fremsendelse af 

ændringsforslag til politisk behandling.  

Eksempler på forhold i planstrategien, der kan påvirke de økonomiske rammer betydeligt, er beslutningen om, at områ-

der i den eksisterende by skal videreudvikles på baggrund af helhedsplanen for bymidten. Der skal også ske en videre-

udvikling af campusområdet, arbejdes for en motorvejstilslutning ved Seest og udvikles en samlet kommunal udviklings-

strategi for de fysiske rammer for fritidsområdet omfattende både udendørs- og indendørsfaciliteter. 

Det store erhvervsområde ved Tankedalsvej, der oprindeligt blev lanceret som Nordic Synergy Park, er et eksempel på 

et område, som ikke matchede efterspørgslen. Derfor anlægges der nu en anden tilgang med ny disponering og anven-

delse. Endelig kan en eventuel anlæggelse af en nordlig omfartsvej blive en betydelig post, selvom den ikke for nuvæ-

rende indgår i planstrategien.  

Alle de nævnte eksempler vil have en væsentlig betydning for Koldings fremtid som attraktiv bosætnings- og erhvervs-

kommune, og derfor skal budgetstrategien naturligvis understøtte, at økonomien kan følge med.  

 

Handling 

 By- og Udviklingsforvaltningen foretager en gennemgang af planstrategien og udarbejder en oversigt 

over forventede afledte økonomiske konsekvenser fordelt på år. Fremover sikrer forvaltningen, at nye lokalplaner 

ledsages af konkret redegørelse for størrelsen af afledte udgifter sammen med en stillingstagen til, om disse kan 

finansieres via eksisterende budgetter eller via ændringsforslag.  



Budgetstrategi 2022-2025 
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Den sidste målsætning under strategisk styring går på at styrke gennemsigtigheden og ensartetheden på tværs af 

den kommunale organisation. Målsætningen adresserer behovet for tværgående videndeling og netværk samt 

behovet for en central videns- og ressourcebank.  

I Kolding Kommune skal decentralisering være en stærk værdi, som skaber gode lokale løsninger for opgavernes 

udførelse, medarbejdernes trivsel, og i sidste ende bedre service for borgerne. Decentraliseringen medfører dog 

også et behov for en målrettet indsats for at sikre koordinering omkring udførelsen af specifikke opgavetyper og 

funktioner, som foregår i flere fagforvaltninger, ligesom videndeling og sparring på tværs kan styrke de faglige 

miljøer.  

 

Mekanisme: Fremme dialog på tværs  

Der skal ske en styrkelse af de fora, der understøtter dialog og videndeling. Der er allerede ved starten 

af 2020 indført kvartalsvise økonomimøder mellem Centralforvaltningen og fagforvaltningernes økono-

mifunktioner. Møderne fastholdes også i de kommende år. 

Kredsen af økonomichefer mødes hver 2. måned i Økonomiforum. Derudover arbejdes der videre med en udvik-

ling af netværket ØK
2
 for økonomi- og analysemedarbejdere, og der afholdes halvårlige supportmøder vedrøren-

de økonomisystemet Prisme. Det undersøges, om der skal suppleres med eksempelvis nyhedsbreve, temadage 

eller andre mødefora, eksempelvis omkring udførelsen af specifikke opgavetyper og funktioner. Kolding Kommu-

nes intranet, Hercules, kan også i højere grad benyttes til at dele de gode historier og erfaringer.  

 

Handling 
 Kvartalsvis drøftelse i direktionen omkring arbejdet med den gældende strategiske og økonomi-

 ske styring. 

 Der afholdes seks årlige møder i Økonomiforum. 

 Kvartalsvise møder mellem Centralforvaltningen og den enkelte fagforvaltnings økonomiafdeling. 

 Centralforvaltningen videreudvikler koncept for netværk for økonomi- og analysemedarbejdere. 

Skabe større gennemsigtighed og ensartethed på tværs af forvaltninger 3 



  16 

 Kolding Kommune 

  Centralforvaltningen, Analyse og Udvikling 

 

Mekanisme: Central understøttelse af den decentrale organisation 

De forskellige teams og funktioner i Centralforvaltningen udgør en kompetencebank, som de øvrige 

forvaltninger kan trække på. På økonomiområdet omfatter fundraiserfunktionen, Prismeteamet, BI-

teamet, budgetteamet, analyseteamet og regnskabsfunktionen.  

 

Handling 

 Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, der skal udarbejde 

 fælles standarder for budgetopfølgning, ledelsesinformation m.v. 

 Centralforvaltningen understøtter på tværs med vidensbank, Analyseteam, BI-team, Prisme-team mv. Der 

arbejdes videre med at synliggøre, hvilke ressourcer, der kan trækkes på fra vidensbanken, og hvem man 

skal kontakte. 
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2.4 Økonomisk styring 

Det andet hovedtema, som understøtter budgetstrategiens overordnede mål om en robust økonomi, er økono-

misk styring. Ligesom for temaet strategisk styring er økonomisk styring konkretiseret ved en række målsæt-

ninger med tilhørende mekanismer og handlinger, jf. figur 6. 

 

Figur 6: Understøttelse af økonomisk styring med målsætninger og mekanismer 

Målsætning Mekanisme 

4. Fri likviditet skal udgøre mindst 200 mio. kr. 

Der må ikke være et budgetteret kasseforbrug i budget-

året eller de 3 overslagsår  

Der gives ingen kassefinansierede tillægsbevillinger  

5. Omstillingsmål for serviceudgifter på 0,5%  

Målet skal årligt realiseres af det enkelte fagudvalg og 

indgå i udvalgets budgetbidrag  

Understøtte med tværgående indsatser  

Midlerne fra omstillingsmålet tilføres budgetreserven, og 

fordeles årligt  

6. Udmøntning af statslige midler vurderes kon-

kret    

Midler fra lov- og cirkulæreprogrammet tilføres/fradrages 

som hovedregel den enkelte bevilling uden yderligere 

krav om dokumentation  

Der skal fremsendes ændringsforslag ved udmøntning af 

midler fra Økonomiaftalen, midler fra Finansloven m.v  

7. Politisk prioritering af økonomisk råderum   

Budgetreserven anvendes til uafviselige merudgifter og 

resten disponeres én gang årligt af Byrådet efter indstil-

ling fra Økonomiudvalget 

Investeringsfondens frie midler disponeres én gang årligt 

af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget 
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Fokus på opbygning og fastholdelse af en robust økonomi er i høj grad bundet op på til enhver tid at have 

tilstrækkelig likviditet til at undgå ”her og nu-besparelser”. De store realiserede besparelser i 2020 har 

betydet, at Byrådets mål om en fri likviditet på mindst  200 mio. kr. allerede igen kan realiseres i løbet af 

2021. Med et budget i balance vil den frie likviditet i hele budgetperioden 2022-2025 ligge stabilt omkring 

250 mio. kr. 

I en gennemsnitlig dansk kommune er likviditeten mere end dobbelt så stor som i Kolding, og den samle-

de likviditet i kommunerne er større end Regeringen finder nødvendigt. Hvis en kommende Økonomiafta-

le indeholder en reduktion af bloktilskuddet med den begrundelse, at kommunernes samlede likviditet 

skal reduceres, vil reduktionen ramme alle kommuner lige. Sker det, vil Kolding skulle gribe til besparel-

ser tidligere end en gennemsnitskommune. Det bør derfor overvejes, om Koldings likviditet i højere grad 

skal nærme sig landsgennemsnittet. 

I figur 7 fremgår både gennemsnitlig likviditet og fri likviditet (de blå kurver). Gennemsnitlig likviditet er 

den faktiske likviditet, mens fri likviditet er gennemsnitlig likviditet fratrukket allerede disponerede midler 

bestående af overførsel af overskud til næste år for serviceudgifter og anlægsudgifter. Disse midler er 

primært øremærket decentrale enheder og besluttede anlægsprojekter og kan ikke disponeres til andre 

formål.  

Figur 7: Kolding Kommunes forventede likviditetsudvikling pr. 31.10.2020 

Fri likviditet skal udgøre mindst 200 mio. kr. 4 
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Mekanisme: Der må ikke være et budgetteret kasseforbrug i budgetåret eller overslagsår 

For at undgå at udhule kassebeholdningen fastholder vi kommunens princip om, at der ikke må bud-

getteres med kasseforbrug i budgetåret eller overslagsårene.  

 

Handling 

 Der kan ikke godkendes et budget med et kasseforbrug. 

 

 

Mekanisme: Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger 

Ligesom der ikke bør budgetteres med kasseforbrug, må der heller ikke gives kassefinansierede til-

lægsbevillinger i løbet af budgetåret, hvis målet for fri likviditet skal opretholdes. Likviditeten udhules, 

hvis der tages penge fra kassen. Såfremt det enkelte udvalg skal bruge ekstra penge ud over dem, der er afsat 

i budgettet, skal de derfor findes inden for egen ramme. Derfor skal forslag om serviceudvidelser og andre ud-

giftsdrivende tiltag altid være ledsaget af forslag til finansiering inden for politikområdets egen budgetramme. 

Derfor er det være relevant at opbygge en buffer inden for udvalgsområdets eget område til imødegåelse af 

uforudsete merudgifter. Ved særlige udfordringer pålægges direktionen at undersøge på tværs af politikområ-

der.  

 

Handling 

 Det enkelte udvalg skal tage stilling til eget behov for en buffer og igangsætte de nødvendige 

 tiltag for tilvejebringelse af bufferen inden for egen ramme. 

 Direktionen forpligtes til at tage en dialog på tværs ved konkrete udfordringer, der ikke vurderes at kunne 

finansieres inden for egen ramme. Det påhviler direktionen at foreslå finansiering inden politisk behand-

ling. 
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Omstillingsmål for serviceudgifter på 0,5 % 5 

I forbindelse med budget 2020 blev det vedtaget, at alle politikområder hvert år skulle finde nye effektiviserin-

ger svarende til 0,5 % af deres budget. For at sikre, at der er råd til uafviselige merudgifter og sekundært, at 

der er et restbeløb til politisk udmøntning og omfordeling, fastholdes dette mål. Fremover omdøbes målet til 

omstillingsmålet for at signalere, at kravet også kan medføre omlægning eller serviceforringelser på et ud-

valgsområde. Omstillingsmålet kan dermed realiseres både ved besparelser, serviceforringelser og omlæg-

ninger. 

 

Mekanisme: Omstillingsmålet skal årligt realiseres af det enkelte fagudvalg og indgå i udval-

gets budgetbidrag 

De stående udvalg har ansvaret for hvert år at realisere omstillingsmålet. Det kan for eksempel ske 

gennem digitalisering, velfærdsteknologi eller andre tekniske tiltag, der kan bidrage til at opgaver 

løses smartere eller på en ny måde. Det løbende fokus på omstilling kan også medføre politisk besluttede 

omlægninger af serviceniveauet. 

Omstillingsmålet foretrækkes som mekanisme frem for årlige sparekataloger, da det giver det enkelte fagud-

valg mulighed for at planlægge flerårige omstillinger og investeringer, der frigør ressourcer.  

 

Handling 

 Centralforvaltningen reducerer servicerammerne på alle politikområder med 0,5% og indarbej-

 der konsekvensen i bevillingsrammerne i marts måned. 

 Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller be-

sparelser.  

 Det enkelte fagudvalg leverer en konkret konsekvensbeskrivelse til Økonomiudvalget for budgetåret og 

de tre overslagsår. 
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Mekanisme: Tværgående indsatser 

Ud over at det enkelte fagudvalg selv skal finde handlinger og tiltag, der understøtter omstilling, kan 

der også være tværgående analyser og indsatser, som bidrager til omstilling på tværs af udvalgs-

områder. Det kan f.eks. være de tværgående analyser af serviceområderne eller større digitalise-

      ringsanalyser.  

 

 

Handling 

 Centralforvaltningen understøtter gennemførelse af tværgående indsatser 

 

 

 

Mekanisme: Midlerne fra omstillingsmålet tilføres budgetreserven, og fordeles årligt  

De midler, der tilvejebringes via omstillingsmålet, tilføres kommunens budgetreserve under ser-

viceudgifter. Ligeledes indebærer det, at den halve procent, der bliver fundet, går tilbage til driften 

     via budgetreserven, jf. figur 8. (side 26) Et omstillingsmål på 0,5 % svarer årligt til omkring 20 mio. kr. 

 

Handling 

 Centralforvaltningen tilfører midlerne fra omstillingsmålet til budgetreserven.  
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Udmøntning af statslige midler vurderes konkret 6 

Den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlægger rammerne for kommunernes bloktilskud i det 

kommende budgetår. Ligeledes afgøres finansieringen til kommunerne under ét til meropgaver, demografisk 

udvikling m.v. i økonomiaftalen. Kolding Kommunes andel af de forhandlede midler opgøres ud fra befolknin-

gens andel af landets samlede befolkningstal.  

 

Fremover fordeles midler, der kommer fra Økonomiaftalen, Finansloven og andre statslige puljer af Byrådet 

på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, ud ændringsforslag fremsendt af de stående udvalg. Hvis en 

opgave allerede helt eller delvist løses inden for det eksisterende budget, kan der ikke tildeles nye midler til 

den del, der allerede løses. Hvis midlerne er midlertidige forventes en redegørelse for, hvordan man forholder 

sig når finansiering udløber.  

 

Mekanisme: Midler fra lov- og cirkulæreprogrammet tilføres eller fradrages som hovedregel 

den enkelte bevilling uden yderligere krav om dokumentation 

Som en del af Økonomiaftalen udsendes Lov- og Cirkulæreprogrammet hvert år sidst i juni. Lov- 

og Cirkulæreprogrammet er den kompensation/modregning, som kommunerne modtager eller skal betale 

som følge af lovændringer. I Lov- og Cirkulæreprogrammet kan man derfor se en opgørelse pr. lovændring af 

den mer- eller mindreudgift, som lovændringen vil betyde for kommunerne under ét.  

Kolding Kommune har tidligere praktiseret en grænse på 150.000 kr., som betød, at positive beløb under 

150.000 kr. aldrig blev tilført de områder, som blev berørt af den pågældende lovændring. Negative regulerin-

ger blev automatisk udmøntet. Frem over afskaffes grænsen på de 150.000 kr., og i stedet udmøntes alle 

positive beløb som udgangspunkt til de berørte områder. 

 

Handling 

 Centralforvaltningen og de berørte fagforvaltninger udarbejder årligt et notat for konsekven-

 sen af det samlede lov- og cirkulæreprogram. 
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Den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlægger rammerne for kommunernes bloktilskud i det kom-

mende budgetår. Ligeledes afgøres finansieringen til kommunerne under ét til meropgaver, demografisk udvikling 

m.v. i økonomiaftalen. Kolding Kommunes andel af de forhandlede midler opgøres ud fra befolkningens andel af lan-

dets samlede befolkningstal.  

Fremover fordeles midler, der kommer fra Økonomiaftalen, Finansloven og andre statslige puljer af Økonomiudval-

get, på baggrund af ændringsforslag fremsendt af de stående udvalg. Hvis en opgave allerede helt eller delvist løses 

inden for det eksisterende budget, kan der ikke tildeles nye midler til den del, der allerede løses. Hvis midlerne er 

midlertidige forventes en redegørelse for, hvordan man forholder sig når finansiering udløber.  

 

Mekanisme: Der skal fremsendes ændringsforslag ved udmøntning af midler fra Økonomiaftalen, 

midler fra Finansloven m.v. 

Ved udmøntning af midler fra Økonomiaftalen skal det enkelte fagudvalg argumentere for behovet for at 

tilføre fagudvalget midlerne. Konkret skal det ske ved at udarbejde ændringsforslag, som skal indeholde 

en redegørelse for forslagets forventede udgifter og eventuelle indtægter samt forventede effekt. 

 

Handling 

 Centralforvaltningen udarbejder en skabelon til ændringsforslag 

 For hver konkret sag udarbejder relevant fagforvaltning ændringsforslag med konsekvensbeskrivelse 

 Økonomiudvalget beslutter på baggrund af ændringsforslag udmøntning af midler. 

Alle ændringsforslag skal indeholde en tydelig beskrivelse af forslagets konkrete indhold.  

 

 Der skal redegøres for udgifter pr. år til både drift og/eller anlæg samt afledt drift af an-

læg. 

 Der skal redegøres for forslagets forventede effekt. 

 Der skal redegøres for forslagets eventuelle sammenhæng med Kolding Kommunes visi-

on og strategier. 

 Til ændringsforslag vedrørende udmøntning af midler skal tilmed være en konsekvens-

beskrivelse med redegørelse for udgifter og indtægter med og uden udmøntning.  
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Politisk prioritering af økonomisk råderum 7 

Budgetreserven finansieres gennem omstillingsmålet, hvor de 0,5 %. årligt tilfører omkring 20 mio. kr. Inve-

steringsfonden består i udgangspunktet af de nuværende midler. 

Midler fra budgetreserven og investeringsfonden skal i første omgang bruges på ”skal-udgifter” og herefter på 

ønsker ud fra politisk prioriterede ændringsforslag. Det beløb, der er til rådighed til ønsker, kan blive påvirket 

af udefrakommende forhold, som kan give øgede uafviselige merudgifter. Det kan f. eks være konsekvenser 

af regeringsaftalen, lovændringer, svigtende skattegrundlag eller ændrede konjunkturer.   

 

Mekanisme: Budgetreserven anvendes til uafviselige merudgifter og resten disponeres 

en gang årligt af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget 

Budgetreserven skal i første omgang dække ”uafviselige merudgifter”, og derefter vil et eventu-

elt restbeløb kunne disponeres af Byrådet. Denne disponering sker en gang årligt med udgangspunkt i æn-

dringsforslagskataloget. 

 

Handling 

 Budgetreserven tilføres årligt 20 mio. kr. via omstillingsmålet. 

 Byrådet disponerer først eventuelle nødvendige skal-udgifter. 

 Disponering af resterende midler sker med udgangspunkt i ændringsforslagskataloget. 

 

 

 

Figur 8: Det økonomiske råderum 
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Mekanisme: Investeringsfondens frie midler disponeres en gang årligt af Byrådet efter indstilling 

fra Økonomiudvalg 

Investeringsfonden består af bundne og frie midler, og disponeres af Byrådet én gang årligt. Der kan til-

føres midler f.eks. fra ekstraordinært salg. 

 

Handling 

 Investeringsfonden tilføres midler opnået gennem f.eks. ekstraordinært salg 

 Disponering sker med udgangspunkt i ændringsforslagskataloget. 
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3. Opsamling og tidsplan for budgetprocessen 
Med indførelsen af mål, mekanismer og handlinger vil der ske en styrkelse af robustheden af Kolding kommunes 

samlede økonomistyring. Der gives en status for realiseringen af de præsenterede målsætninger ved byrådssemi-

nar i August 2021 og igen i forbindelse med kvartalsrapporteringerne i 2022. Tidsplanen for budgetlægningen vedr. 

2022-2025 er vist herunder.  
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19. januar Økonomiudvalget: Drøfter budgetstrategi for 2022-2025 

23. februar Økonomiudvalget og Byrådet: Godkender budgetstrategi for 2022-2025 

16. marts Økonomiudvalget: Godkender foreløbige bevillingsrammer 2022-2025 

14. juni 

Økonomiudvalget: 

Vedtager endelige bevillingsrammer 2022-2025 samt procesplan 

Behandler budgetbidrag for egne driftsområder 

Behandler udkast til investeringsoversigt 

Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område 

14. juni 

Byrådsseminar med orientering om: 

Forventet regnskab 2021 

Aftalen mellem Regeringen og KL 

Status for budgetlægningen 2022 

26. august De stående udvalg, seneste frist for fremsendelse af egne budgetbidrag og ændringsforslag 

31. august Drøftelse mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetforslag 2021 (høring) 

31. august 

Byrådsseminar med orientering om: 

Status for den forventede regnskabsrealisering 2021 

Status for budgetlægningen 2022 herunder regeringsaftalen 

1.-9. september Byrådsgrupperne kan udarbejde egne ændringsforslag 

9. september 
Seneste frist for Byrådsgruppers og Byrådsmedlemmers fremsendelse af egne ændringsforslag til Borg-

mesteren. 

14.-17. septem-

ber 
Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2022-2025 

21. september 
Økonomiudvalget: 1. behandling af budgetforslag 2022 

Byrådet (ekstraordinært møde): 1. behandling af budgetforslag 2022 

12. oktober 
Økonomiudvalget: 2. behandling af budgetforslag 2022 

Byrådet (ekstraordinært møde): 2. behandling af budgetforslag 2022 

Tabel 2: Foreløbig tidsplan for budgetlægning 
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