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1. Generelle forudsætninger og hovedresultater 
 
En stærk økonomi og et højt serviceniveau 
Nyborg Kommune har gennem flere år haft en stærk økonomi, hvor der har været 
balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser. 
 
Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg 
Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til 
prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større 
anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklima på 
skolerne, cykelstier og trafiksikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, 
klimaindsatser og grøn omstilling, strategisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, 
grundkapital til almene boliger. 
 
Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk 
udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede 
socialområde, hjælpemidler m.v. 
 
På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer 
for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de 
kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, 
et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne. 
 
Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld 
og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette 
har frigjort midler til et højere serviceniveau. 
 
Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-
19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en 
årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021. 
 
Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 ønsket, at der laves en 
gennemgang af kommunens drifts- og anlægsområder med henblik på at kvalificere 
og fastholde fundamentet for en fortsat stærk økonomi, der sikrer velfærden i 
fremtiden. Endvidere skal der udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med 
tilhørende finansiering. 
 
Stram økonomiaftale medfører besparelser 
Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 
2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række 
besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde 
de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023. 
 
Der er i administrationens tekniske budgetforslag 2023 indarbejdet konsekvenser af 
økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 30 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for 
at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre 
en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en 
langsigtet plan for anlægsinvesteringer. 
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Der er som ønsket foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter 
på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske 
forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer 
af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre 
budget uden reduktion af serviceniveauet.  
 
Nedenstående tabel viser, at der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. 
kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansierer et gennemsnitligt årligt anlægsniveau 
på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen 
er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter. 
 
Tabel 1: 

 
 
Der er indarbejdet ekstra finansiering på 7,445 mio. kr. i 2023 til serviceudgifter og 
demografi, herunder merudgifter til afregning til FynBus for kollektiv trafik, gratis 
tandpleje til 18-21-årige (FL2022), demografi udsatte børn og unge, demografi voksne 
handicappede, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, kvalitetspakker i 
sundhedsreformen, demografi og styrket driftsledelse i ældreplejen. 
 
Der er afsat et begrænset økonomisk råderum på 2,0 mio. kr. årligt til de politiske 
forhandlinger, hvilket skal ses i lyset af de pålagte besparelser og effektivisering som 
følge af den stramme økonomiaftale og ny lovgivning. Desuden har byrådet i 
forbindelse med indgåelse af tidligere års budgetaftaler allerede udmøntet det 
økonomiske råderum fuldt ud til et historisk højt serviceniveau. Frigørelse af et større 
økonomisk råderum vil kræve omprioriteringer indenfor eksisterende budgetter. 
 
Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til bl.a. 
byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af 
kommunale bygninger, cykelstier og trafiksikkerhed, klimaindsatser og grøn omstilling, 
indeklima i skolerne, ny daginstitution i skovparken, renovering og ombygning af 
Bastionen, fordyrelsen af sundhedshuset, forbedring af fysiske rammer til tandklinik-
træning-sundhedspleje, fordyrelsen af slotsprojektet. 
 
Det økonomiske overblik danner grundlag for administrationens tekniske budget-
forslag til budget 2023 og den videre politiske budgetproces.  
 
Der vedlægges bilag med opfølgning på den politiske aftale i budget 2022. 
 
 
 
 
 

Økonomiske nøgletal Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Skatter og generelle tilskud 2.422.931 2.511.269 2.601.074 2.692.060

Driftsudgifter og renter -2.347.931 -2.436.269 -2.526.074 -2.617.060

Driftsresultat 75.000 75.000 75.000 75.000

Serviceudgifter og demografi 7.445 8.702 8.318 9.082

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Økonomisk råderum til politisk forhandling 2.000 2.000 2.000 2.000

Anlægsinvesteringer 86.632 110.459 116.400 126.509
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Aftale om kommunernes økonomi for 2023 
Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 
2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række 
besparelser og effektiviseringer svarende til 35,653 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
Tabel 2: 

 
 
De kommunale serviceudgifter løftes med 1,250 mia. kr. til finansiering af demografi 
svarende til 6,835 mio. kr. i Nyborg Kommune.  
 
Det er omvendt forudsat, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter 
nedbringes med 1,6 mia. kr. årligt svarende til 8,749 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
Det er endvidere forudsat, at der frigøres 6,4 mio. kr. årligt i Jobcenter Nyborg i 
forbindelse med første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
samt tilpasning til konjunkturudviklingen med en øget beskæftigelse og færre ledige. 
 
Skøn for den konjunkturbestemte del af overførselsudgifterne er nedsat med 19,685 
mio. kr. i Nyborg Kommune på grund af øget beskæftigelse og den historisk lave 
ledighed, herunder udgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp, sygedagpenge og 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
 
Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i 
forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge 
af til området.  
 
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale 
medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 
2022. Regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille 
mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede 
en løsning med ikrafttræden fra 2024. 
 
Kommunernes anlægsudgifter nedsættes fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023 
svarende til en reduktion i indtægtsgrundlaget med 7,655 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation 
kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld. 
 
 
 
 

Økonomiaftalen 2023 Nyborg

1.000 kr.

Forhøjelse af serviceudgifter til demografi 6.835

Nulvækst på det specialiserede socialområde 0

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen -2.140

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen -4.260

Forbrug af eksterne konsulenter ØA22 -8.749

Lavere skøn for overførselsudgifter -19.685

Reduktion af anlægsloft fra 19,9 mia. kr. til 18,5 mia. kr. -7.655

Nettoeffekt -35.653
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Midtvejsregulering 2022 
Nyborg Kommune skal tilbagebetale samlet 23,727 mio. kr. til staten i forbindelse med 
midtvejsreguleringen i 2022. 
 
Tabel 3: 

 
 
Kommunerne bliver kompenseret med 600 mio. kr. i 2022 til håndteringen af covid-19 
svarende til 3,281 mio. kr. i Nyborg, der dækker nettomerudgifter til rengøring i 
kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, 
herunder bl.a. på ældreområdet. 
 
Kommunerne bliver kompenseret med 214 mio. kr. i 2022 til håndteringen af fordrevne 
fra Ukraine svarende til 1,170 mio. kr. i Nyborg, herunder overgangsordningen med 
indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Nyborg modtager ikke særligt 
mange fordrevne fra Ukraine og skal derfor betale 1,288 mio. kr. til finansiering af 
ordningen. 
 
Der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022 svarende til en 
samlet tilbagebetaling på 7,175 mia. kr. på landsplan. Nyborg Kommune skal derfor 
tilbagebetale 39,232 mio. kr. til staten i 2022.  
 
Omvendt kompenseres kommunerne for de ekstraordinært store pris- og lønstigninger 
med 2,977 mia. kr. i 2022 svarende til 16,279 mio. kr. i Nyborg. 
 
I forbindelse med ”midtvejsreguleringen” for 2022 foretages afregning af statsafgift på 
3,936 mio. kr. vedrørende salget af Nature Energy A/S. 
 
Sundhedsreformen af 20. maj 2022 
Der er 20. maj 2022 indgået politisk aftale om en sundhedsreform, der skal løfte 
indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust og 
dermed understøtte en omstilling af sundhedsvæsenet til et mere sammenhængende, 
nært og stærkt sundhedsvæsen.  
 
Den demografiske udvikling med flere ældre og flere med kroniske sygdomme og 
psykiske lidelser og samtidigt færre i den arbejdsdygtige alder udgør en 
grundlæggende udfordring for sundhedsvæsenet.  
 
 

Midtvejsregulering 2022 Nyborg

1.000 kr.

Kompensation håndtering af covid-19 3.281

Kompensation fordrevne fra Ukraine 1.170

Kompensation til særligt mange fordrevne fra Ukraine -1.288

I alt 3.163

Overførselsudgifter og PL-regulering

Midtvejsregulering overførselsudgifter -39.232

Kompensation pris- og lønstigninger 16.279

Modregning salg af Nature Energy A/S (statsafgift) -3.936

I alt -26.890

Total -23.727
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Derfor er der behov for en omstilling i sundhedsvæsenet med en styrket indsats i det 
nære sundhedsvæsen, der skal aflaste sygehusene og forebygge indlæggelser for at 
kunne imødegå stigningen i antallet af ældre borgere og plejekrævende borgere med 
kroniske sygdomme.  
 
Der skal i højere grad være fokus på det samlede patientforløb, og særligt forløb der 
går på tværs i sundhedsvæsenet. Det gælder fx den ældre medicinske patient, borgere 
med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser.  
 
Det store fokus på den nødvendige specialisering af sygehusene har betydet mindre 
fokus på, krav til og investeringer i de nære sundhedstilbud, som derfor ikke har 
gennemgået samme udvikling som på sygehusområdet. Styrket kvalitet i den nære 
sundhedsindsats skal bidrage til mere social og geografisk lighed i sundhed. 
 
Der er 13. juni 2022 indgået aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om 
udmøntning og implementering af sundhedsreformen. 
 
Med aftalen udmøntes samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 2022-
2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt. Midlerne fordeler sig med 1,5 mia. kr. til 
kommunerne i 2022-2029 og 230,4 mio. kr. varigt og 830,9 mio. kr. til regionerne i 
2022-2029, 110 mio. kr. varigt.  
 
Desuden er aftalt rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til 
nærhospitaler, heraf en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til 
hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer. 
 
Parterne er med planen enige om, at der skal ske en omstilling af sundhedsvæsenet 
med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, samtidig 
med, at kvaliteten i det nære løftes.  
 
Omstillingen indebærer strukturelle tiltag, der skal sikre sammenhæng for patienterne 
på tværs af sundhedsvæsenet og et styrket samarbejde mellem sygehus, kommune 
og almen praksis. Det gælder bl.a. nye formaliserede sundhedsklynger omkring 
akutsygehusene.  
 
Sundhedssamarbejdsudvalget i regionen og sundhedsklyngerne skal være overordnet 
drivkraft for implementering af intentionerne om omstilling til et mere nært 
sundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne skal bl.a. aftale lokale modeller for bedre 
patientforløb med fokus på kvalitet og nærhed for borgeren, igangsætte 
samarbejdsprojekter og implementere lokalt og nationalt aftalte initiativer.  
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Resultatopgørelse for Nyborg Kommune 2023-2026 
Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner: 
 
Tabel 4:  

 
Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, 
grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb. 
 
Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv). 
 
Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2023 af 8. juni 2022. 
 
Der er indarbejdet konsekvenser af første (juni 2021) og anden (juni 2022) delaftale om nytænkning af 
beskæftigelsesområdet. 
 
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering 
(KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022. Regeringen igangsætter et 
analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede 
ordning med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. 
 
 
 

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Skatter og generelle tilskud 2.422.931 2.511.269 2.601.074 2.692.060

Skatter 1.642.586 1.677.065 1.723.877 1.779.272

Tilskud og udligning 784.656 838.627 881.746 917.457

Udviklingsbidrag til regionen -3.811 -3.924 -4.049 -4.169

Købsmoms -500 -500 -500 -500

Driftsudgifter og renter -2.347.931 -2.436.269 -2.526.074 -2.617.060

Teknik- og Miljøudvalg -73.440 -73.437 -71.696 -71.573

Klima- og Naturudvalg -656 -656 -656 -656

Skole- og Dagtilbudsudvalg -443.625 -443.765 -442.254 -442.254

Kultur- og Fritidsudvalg -59.097 -58.836 -60.807 -60.807

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -210.079 -210.078 -210.078 -210.078

Ældreudvalg -381.801 -386.616 -394.207 -399.307

Social- og Handicapudvalg -276.200 -279.318 -282.436 -285.496

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg -581.492 -590.171 -598.850 -607.530

Erhvervs- og Udviklingsudvalg -11.017 -11.119 -11.119 -11.119

Økonomiudvalg -333.478 -330.716 -329.048 -328.284

Renter 3.000 3.000 3.000 3.000

Driftsreserve -600 -600 -600 -600

Serviceudgifter og demografi -7.445 -8.702 -8.318 -9.082

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning 30.000 30.000 30.000 30.000

Økonomisk råderum til politisk forhandling -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Pris- og lønfremskrivning 0 -73.253 -147.005 -221.274

Ordinært driftsresultat 75.000 75.000 75.000 75.000

Anlægsudgifter -86.632 -110.459 -116.400 -126.509

Anlægsindtægter 12.268 4.000 4.000 4.000

Drifts- og anlægsresultat 636 -31.459 -37.400 -47.509

Afdrag på lån -2.668 -2.668 -2.668 -2.668

Lånoptagelse 0 0 0 0

Finansforskydninger m.v. 171 171 171 171

Årets resultat -1.861 -33.956 -39.897 -50.006

Likviditet, primo 157.720 155.859 121.903 82.006

Likviditet, ultimo 155.859 121.903 82.006 32.000
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Driftsresultat 
Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at 
kunne finansierer et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte 
anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk 
gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter. 
 
Der er indarbejdet ekstra finansiering på 7,445 mio. kr. i 2023 til serviceudgifter og 
demografi, herunder merudgifter til afregning til FynBus for kollektiv trafik, gratis 
tandpleje til 18-21-årige (FL2022), demografi udsatte børn og unge, demografi voksne 
handicappede, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, kvalitetspakker i 
sundhedsreformen, demografi og styrket driftsledelse i ældreplejen. 
 
Servicerammen 
Der budgetteres med serviceudgifter på 1.625,997 mio. kr., hvilket overholder den 
udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til 
serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den 
ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen 
og udligningsreformen. 
 
Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning 
Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 
2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række 
besparelser og effektiviseringer svarende til 35,653 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
Der er i administrationens tekniske budgetforslag 2023 indarbejdet konsekvenser af 
økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 30 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for 
at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre 
en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en 
langsigtet plan for anlægsinvesteringer. 
 
Der er som ønsket foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter 
på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske 
forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer 
af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre 
budget uden reduktion af serviceniveauet.  
 
Specifikation af de enkelte forslag på udvalgsområder fremgår af bilag 3. 
 
Økonomisk råderum til politisk prioritering 
Der er afsat et begrænset økonomisk råderum på 2,0 mio. kr. årligt til de politiske 
forhandlinger, hvilket skal ses i lyset af de pålagte besparelser og effektivisering som 
følge af den stramme økonomiaftale og ny lovgivning. Desuden har byrådet i 
forbindelse med indgåelse af tidligere års budgetaftaler allerede udmøntet det 
økonomiske råderum fuldt ud til et historisk højt serviceniveau. Frigørelse af et større 
økonomisk råderum vil kræve omprioriteringer indenfor eksisterende budgetter. 
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Anlægsudgifter og -indtægter 
Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, hvilket overholder den 
udmeldte anlægsramme i 2023. I overslagsårene budgetteres med anlægsudgifter på 
110,459 mio. kr. i 2024, 116,400 mio. kr. i 2025 og 126,509 mio. kr. i 2026. De samlede 
anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. 
kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger. 
 
Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 
4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v. 
 
Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til bl.a. 
byggemodning og køb af jord, grundkapital til almene boliger, strategisk byudvikling, 
energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafiksikkerhed, klima-
indsatser og grøn omstilling, indeklima ved skolerne, ny daginstitution og renovering 
af idrætshal i skovparken, renovering og ombygning af kulturhuset Bastionen, 
fordyrelsen af sundhedshuset, forbedring af fysiske rammer til tandklinik-træning-
sundhedspleje, fordyrelsen af slotsprojektet. 
 
Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 5. 
 
Samlet drifts- og anlægsresultat 
Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023. 
 
Afdrag på lån 
Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af resterende gæld. 
 
Likviditet ultimo 
Der budgetteres med en likviditet på 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 
mio. kr. i 2026. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene. 
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2. Skatter og generelle tilskud 
 
Der er i nedenstående tabel foretaget en ajourføring af skønnet for skatter og generelle 
tilskud i 2023-2026 (løbende priser). 
 
Tabel 5: 

 
 
Tabellen viser, at der budgetteres med indtægter på samlet 2.422,931 mio. kr. i 2023 
svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
 
Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 
procent, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretnings-
ejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv). 
 
Staten giver tilskud til en generel nedsættelse af udskrivningsprocenten uden 
forhøjelse af andre skatter svarende til 75% af provenutabet i 2023, 50% i 2024 og 
2025 og 25% i 2026.Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger 
beskatningen i tilskudsperioden. 
 
 
 
 
 

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Skatter: 1.642.586 1.677.065 1.723.877 1.779.272

Kommunal indkomstskat (26,3 procent) 1.498.237 1.533.876 1.580.702 1.636.109

Afregning af det skrå skatteloft -649 -662 -676 -688

Selskabsskat 13.337 13.000 13.000 13.000

Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) 810 0 0 0

Grundskyld (27,83 promille) 130.851 130.851 130.851 130.851

Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 0 0 0

Tilskud og udligning: 784.656 838.627 881.746 917.457

Udligning og generelle tilskud 685.752 737.865 779.067 812.753

Kommunal udligning 259.488 279.247 295.135 303.407

Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud 404.244 427.406 459.736 486.086

Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 0 0 0

Udligning af selskabsskat 21.528 30.720 23.704 22.769

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 492 492 492 491

Deponerede midler til modregning af energiselskaber 0 0 0 0

Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto -3.228 -3.337 -3.443 -3.499

Tilskud til udlændinge 11.736 12.076 12.427 12.787

Udgfter (tilsvar) -14.964 -15.413 -15.869 -16.286

Særlige tilskud 102.132 104.099 106.122 108.203

Tilskud til bedre dagtilbud 2.772 2.852 2.935 3.020

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 5.472 5.632 5.795 5.963

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7.332 7.546 7.765 7.990

Tilskud værdig ældrepleje 7.680 7.903 8.132 8.368

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 732 753 775 798

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 43.776 45.046 46.352 47.696

Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform) 4.884 4.884 4.884 4.884

Finansieringstilskud 29.484 29.484 29.484 29.484

Udviklingsbidrag til regionen -3.811 -3.924 -4.049 -4.169

Tilbagebetaling af købsmoms -500 -500 -500 -500

INDTÆGTER I ALT 2.422.931 2.511.269 2.601.074 2.692.060
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Indkomstskatten 
Der budgetteres med indtægter fra indkomstskat på 1.498,237 mio. kr. i 2023 
svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en skatteprocent på 26,3%. 
 
Afregning af det skrå skatteloft 
Der budgetteres med udgifter på 0,649 mio. kr. i 2023 til kommunal medfinansiering 
af det skrå skatteloft. 
 
Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) 
følger af lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge 
af personskattelovens skatteloft.  
 
Kommuner er omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: 

 Kommunernes udskrivningsprocent er højere end i 2007, og 

 Kommunernes udskrivningsprocent er højere end 24,95 
 
Beregningen af medfinansieringen er baseret på et skønnet topskattegrundlag, som 
beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før og fremskrevet med 
statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra to år før til skatteåret. 
 
Selskabsskatter 
Indtægterne fra selskabsskatter udgør 13,337 mio. kr. for Nyborg i 2023. Hertil 
kommer yderligere indtægter på 21,528 mio. kr. fra landsudligningen af 
selskabsskatter, hvor der sker en udligning på 50% af selskabsskatteprovenuet 
mellem kommuner. 
 
De kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end 
landsgennemsnittet, modtager således et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af 
forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. 
 
Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere 
end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen 
mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. 
 
Med udligningsreformen øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den 
kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24% til 
14,24%. Samtidig løftes kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende. 
 
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) 
Der budgetteres med indtægter på 0,810 mio. kr. i 2023 fra anden skat pålignet visse 
indkomster (dødsboskat). 
 
Grundskyld (27,83 promille) 
Der budgetteres med indtægter fra ejendomsskat på 130,851 mio. kr. i 2023 svarende 
til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en grundskyld på 27,83 promille. 
 
Dækningsafgift af forretningsejendomme 
Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. 
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Udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag 
Der budgetteres med indtægter på 259,488 mio. kr. i 2023 fra kommunal udligning af 
udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. 
 
Kommuner med et beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet får bidrag på 93% 
af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner 
med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får tilskud på 95% af forskellen 
mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. 
 
Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud 
på 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgen-
nemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over 
landsgennemsnittet et bidrag på 75% af forskellen mellem kommunens beskatnings-
grundlag og landsgennemsnittet. 
 
Udligningsprocenten er 95% for kommuner med et særligt lavt beskatningsgrundlag 
og 93% for kommuner med særligt højt beskatningsgrundlag. 
 
En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og 
den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det 
socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen 
med en vægt på henholdsvis 67,0% og 33,0%. 
 
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud 
Der budgetteres med indtægter på 404,244 mio. kr. i 2023 fra kommunal udligning af 
udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. 
 
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 
Der budgetteres med indtægter på 0,492 mio. kr. fra en særskilt udligning på 10% 
vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme, som blev etableret i forbindelse 
med udligningsreformen. 
 
Deponerede midler til modregning af energiselskaber 
I forbindelse med ”midtvejsreguleringen” for 2022 foretages afregning af statsafgift på 
3,936 mio. kr. vedrørende salget af Nature Energy A/S. 
 
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
Der budgetteres med udgifter på 3,228 mio. kr. (netto) i 2023 vedrørende den 
kommunale udligningsordning vedrørende udlændinge. Nyborg Kommune modtager 
indtægter på 11,736 mio. kr., men skal samtidig medfinansierer udgifter på 14,964 mio. 
kr. til andre kommuner. 
 
Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes 
gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til 
udlændinge. 
 
Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold 
til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil 
således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, 
flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.  
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I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter 
vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på 
generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og 
sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til 
danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. 
 
Særlige tilskud 
Der budgetteres med en række særlige tilskud på 102,132 mio. kr. til følgende formål. 
 
Tabel 6: 

 
 
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
Der budgetteres med tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud på 2,772 mio. kr. i 2023. 
Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2012 og fordeles efter den enkelte kommunes 
andel af det skønnede antal 0-5-årige børn. 
 
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
Der budgetteres med tilskud til et generelt løft af ældreplejen på 5,472 mio. kr. i 2023.  
Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af til L 399 af 6. juni 2002 om frit 
valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk 
hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk 
nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. 
 
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
Der budgetteres med tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 7,332 mio. kr. i 2023.  
Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010. 
Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det 
aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. 
 
Tilskud til en værdig ældrepleje 
Der budgetteres med tilskud til en værdig ældrepleje på 7,680 mio. kr. i 2023.  
Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2016. Tilskuddet fordeles efter en demografisk 
nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. 
 
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet 
Der budgetteres med tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet på 0,732 
mio. kr. i 2023. Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2019 med henblik på at 
understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe 
ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med 
inddragelse af civilsamfundet. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på 
ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. 

Særlige tilskud Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Tilskud til bedre dagtilbud 2.772 2.852 2.935 3.020

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 5.472 5.632 5.795 5.963

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7.332 7.546 7.765 7.990

Tilskud værdig ældrepleje 7.680 7.903 8.132 8.368

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 732 753 775 798

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 43.776 45.046 46.352 47.696

Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform) 4.884 4.884 4.884 4.884

Finansieringstilskud 29.484 29.484 29.484 29.484

I alt 102.132 104.099 106.122 108.203
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Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 
Der budgetteres med tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 43,776 mio. kr. i 2023. 
Tilskuddet er afsat i forbindelse med det nye udligningssystem i 2021, som er målrettet 
udsatte ø- og yder-kommuner.  
 
For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som 
årligt vil blive ganget med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange 
af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des 
højere faktor.  
 
For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- 
eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatnings-
grundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover er der 7 kriterier, hvor 
kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier.  
 
Kriterierne omhandler: 

 Andelen af 70+ årige. 

 Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med 
op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen. 

 Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige. 

 Ø- og selvstændig kommune. 

 Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger. 

 Andelen af ”gamle” førtidspensionister pr. indbygger. 

 Andelen af førtidspensionister. 
 
Tilskuddet finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse 
af det kommunale bloktilskud. 
 
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform) 
Nyborg Kommune modtager en årlig kompensation på 4,884 mio. kr. for nedsættelse 
af indkomstskatten svarende til provenutabet ved reduktion af skatteprocenten fra 
26,4% til 26,3% i 2021 og fremover. 
 
Finansieringstilskud 
Som en del af udligningsreformen i 2021 har Nyborg Kommune fået permanent 
videreført det ekstraordinære finansieringstilskud på 29,484 mio. kr. til styrkelse af 
kommunens likviditet. 
 
Udviklingsbidrag til regionerne 
Grundbidrag til regionen på udviklingsområdet udgør 3,811 mio. kr. i 2023. 
 
Tilbagebetaling af købsmoms 
Der budgetteres med 0,5 mio. kr. i 2023 vedrørende tilbagebetaling af købsmoms. 
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3. Befolkningsudviklingen 
 
Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn, der har haft den største procentvise 
vækst i befolkningen i perioden 2014-2022. 
 
Tabel 7: 

 
 
Befolkningen i Nyborg Kommune er forøget med 784 personer (1,98%) fra 1. januar 
2014 til 1. januar 2022.  
 
En ny befolkningsprognose for 2023 viser, at der forventes en yderligere vækst på 338 
personer (1,05%) fra 1. januar 2021 til 1. januar 2034. 
 
Figur 1: 

 
 
I byområderne Nyborg, Ullerslev og Ørbæk forventes vækst i befolkningen på 351 
personer fra 1. januar 2022 til 1. januar 2034. I landsbyer og landområder forventes 
samlet et mindre fald i befolkningen frem til 2034.  
 
 
 

Befolkning Faktisk Faktisk Ændring Pct.

pr. 1. januar 2014 2022 2014-2022 2014-2022

Odense 195.797 205.978 10.181 5,20%

Middelfart 37.685 39.603 1.918 5,09%

Nyborg 31.314 32.098 784 2,50%

Nordfyns 29.066 29.714 648 2,23%

Svendborg 57.979 59.193 1.214 2,09%

Kerteminde 23.665 24.034 369 1,56%

Faaborg-Midtfyn 51.078 51.849 771 1,51%

Assens 41.037 40.972 -65 -0,16%

Langeland 12.695 12.316 -379 -2,99%

Ærø 6.393 6.025 -368 -5,76%

I alt 486.709 501.782 15.073 3,10%
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Der etableres knap 1.800 nye boliger frem mod 2034 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, 
heraf 1.100 nye boliger frem til 2028 (fx Banegårdsalléen, Knudshovedkvarteret, 
Strandhøjen).  
 
De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af 
boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Der opleves en stor 
interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder. 
 
Der har været stigende tilflytning fra andre kommuner de seneste 3 år, men der er 
også en del som er fraflyttet kommunen. På grund af stigende ældrebefolkning er der 
en højere dødelighed. 
 
Der er ikke taget højde for konsekvensen af flygtninge fra Ukraine, da antallet af 
kommende flygtninge på nuværende tidspunkt er usikkert. 
 
Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 8: 

 
 
Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 
32.098 pr. 1. januar 2022 til 32.436 pr. 1. januar 2034, hvilket svarer til en vækst på 
338 personer. 
 
Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet andelen af 
personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% i 2022 til 
44% i 2034. 
 
Andelen af 0-16 årige forventes at falde fra 18% i 2022 til 17% i 2034. 
 
Andelen af 80+ årige forventes at stige fra 6% i 2021 til 10% i 2033. 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkning 2022 2023 2024 2025 2026 2034 Ændring Pct.

pr. 1. januar 2022-2034 2022-2034

0-5 1.730 1.739 1.731 1.749 1.779 2.027 297 17,14%

6-16 3.936 3.858 3.796 3.727 3.633 3.617 -319 -8,10%

17-25 2.822 2.902 2.958 3.004 3.069 2.534 -288 -10,20%

26-39 4.398 4.427 4.469 4.482 4.445 4.486 88 1,99%

40-64 11.090 11.042 10.949 10.882 10.812 9.867 -1.223 -11,03%

65-79 6.099 6.129 6.191 6.190 6.199 6.715 616 10,10%

80+ årige 2.023 2.122 2.219 2.373 2.493 3.191 1.168 57,72%

I alt 32.098 32.219 32.313 32.406 32.429 32.436 338 1,05%

Årlig vækst 165 121 94 94 23 0

Andel 26-64 år 48% 48% 48% 47% 47% 44%

Andel 80+ år 6% 7% 7% 7% 8% 10%

Andel 0-16 år 18% 17% 17% 17% 17% 17%
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4. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres 
 
Der er i forhold til det oprindelige budgetgrundlag indarbejdet en række tillægs-
bevillinger og rammekorrektioner vedrørende drifts- og serviceudgifter. 
 
Tabel 9: 

 
 
Tabellen viser, at der er indregnet merudgifter til serviceudgifter og demografisk 
svarende til 7,445 mio. kr. i 2023, 8,702 mio. kr. i 2024, 8,318 mio. kr. i 2025 og 9,082 
mio. kr. i 2026. 
 
4.1 Afregning til FynBus for kollektiv trafik 
Der er merudgifter til afregning af FynBus for kollektiv trafik svarende til 1,440 mio. kr. 
i 2023, 2,043 mio. kr. i 2024, 0,990 mio. kr. i 2025 og 1,081 mio. kr. i 2026.  
 
Årsagen til merudgifterne skyldes primært de stigende dieselpriser som følge af krigen 
i Ukraine, hvilket på nuværende tidspunkt er estimeret til en merudgift i år 2022 på 
1,070 mio. kr. Stigningen er indregnet i budget 2023-2026 som en merudgift.  
 
Derudover skal Nyborg Kommune afregne merudgift vedrørende regnskab 2021 på 
0,357 mio. kr. i budget 2023, samt forventet merudgift vedrørende regnskab 2022 på 
1,041 mio. kr., som skal afregnes i budget 2024.   
 
Merudgifterne i regnskab 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt det stigende 
omkostningsindeks samt faldende passagerindtægter. Som følge af den aftalte 
budgetsikkerhedsmodel med FynBus afregnes merforbrug i det enkelte regnskabsår 
først to år efter. 
 
Budgetforslaget fra FynBus er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan, 
og i forhold til den negative påvirkning af passagertallet på grund af covid-19 forventes 
det at aftage således, at der vil være en fremgang fra forventet regnskab 2022 til 
budget 2023 på 13% for rutekørsel. 
 
Derudover er merudgiften på 0,510 mio. kr. vedrørende rute 920 også indregnet i 
budgettet for 2023-2026. 
 
 
 
 
 
 

Serviceudgifter og demografi Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Afregning til FynBus for kollektiv trafik 1.440 2.043 990 1.081

Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022) 305 959 1.628 2.301

Udsatte børn og unge, demografi 500 500 500 500

Voksne handicappede, demografi 2.000 2.000 2.000 2.000

Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler 500 500 500 500

Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje 1.000 1.000 1.000 1.000

Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme 700 700 700 700

Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 7.445 8.702 8.318 9.082
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4.2 Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022) 
Der er merudgifter vedrørende gratis tandpleje til 18-21-årige svarende til 0,305 mio. 
kr. i 2023, 0,959 mio. kr. i 2024, 1,628 mio. kr. i 2025 og 2,301 mio. kr. i 2026. 
 
I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når 
de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til 
tandlæge. 
 
Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er 
vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021. Tilbuddet 
træder i kraft i midten af 2022. 
 
Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt 
implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 
2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025. 
 
Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge 
hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdoms-
tandplejen.  
 
4.3 Udsatte børn og unge, demografi 
Der er merudgifter på 0,5 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til 
foranstaltninger på det specialiserede socialområde.  
 
Årsagen skyldes merudgifter til anbringelser på opholdssteder for børn og unge, 
ungdomskriminalitet og forebyggende foranstaltninger.  
 
Der er stor efterspørgsel efter ydelser fra Familiehuset og Kontaktpersonkorpset.  
Familiehuset er administrativt organiseret sammen med PPR på skoleområdet, og der 
varetages tværgående opgaver mellem Familiehuset, Kontaktpersoner og PPR. 
 
4.4 Voksne handicappede, demografi 
Der er merudgifter på 2,0 årligt til visitation af flere voksne og handicappede til 
foranstaltninger på det specialiserede socialområde.  
 
Merudgifter skyldes bl.a. overgangen fra barn til voksen og at flere voksne 
handicappede fortsætter med få ydelser efter pensionsalderen på 67 år. Endvidere er 
der sket en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser i andre kommuner. 
 
Merudgifterne vedrører især følgende områder: 

 Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA-ordning). 

 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 

 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110). 

 Længerevarende botilbud, fælles udgifter og indtægter. 

 Midlertidig botilbud, fælles udgifter og indtægter. 

 
Udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 67 år afholdes af budget afsat under 
Ældreudvalget og ikke af budget afsat under Social- og Familieudvalget. Ligeledes 
afholdes alle udgifter til hjælpemidler af budget afsat under Ældreudvalget. 
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4.5 Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler 
Der er merudgifter på 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af ekstra sagsbehandler med 
henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, visitation til 
hjemmeplejen m.v. 
 
4.6 Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje 
Der er merudgifter på 1,0 mio. kr. årligt til kvalitetspakke vedrørende styrkelse af 
akutfunktioner og sygepleje, jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes 
via bloktilskuddet. 
 
De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen inden for den 
økonomiske ramme med inddragelse af kommuner og regioner og forventes 
færdiggjort inden udgangen af 2022. De lokale aftaler for samarbejdet skal udvikles i 
de nye sundhedsklynger. 
 
4.7 Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme 
Der er merudgifter på 0,7 mio. kr. årligt vedrørende kvalitetspakke til forebyggelse af 
kroniske sygdomme (træning, kostomlægning, patientuddannelse), jf. sundheds-
reformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. 
 
Midlerne er afsat til kommunernes implementering af kvalitetspakker målrettet 
patientrettet forebyggelse i form af bedre og mere ensartede tilbud om træning, 
kostomlægning og patientuddannelse for borgere med visse kroniske sygdomme. 
Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.  
 
De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen, som i arbejdet 
inddrager perspektiver for omstilling, inden for den økonomiske ramme og med 
inddragelse af kommuner og regioner. 
 
4.8 Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi 
Der er merudgifter på 1,0 mio. kr. årligt til styrket driftsledelse i ældreplejen på grund 
af den demografiske udvikling med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og en øget 
indsats i forhold til nedbringelse af det høje sygefravær. 
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5. Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning 
 
Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 
2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række 
besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde 
de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023. 
 
Der er i administrationens tekniske budgetforslag 2023 indarbejdet konsekvenser af 
økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 30 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for 
at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre 
en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en 
langsigtet plan for anlægsinvesteringer. 
 
Der er som ønsket foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter 
på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske 
forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer 
af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre 
budget uden reduktion af serviceniveauet.  
 
Hertil kommer at alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til 
håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået 
lov til at beholde en årlig driftsbesparelse som følge af indfrielsen af feriegælden fuldt 
ud med 96 mio. kr. i 2021. 
 
Tabel 10:  

 
 
Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 
mio. kr., heraf Teknik- og Miljøudvalget 5,630 mio. kr., Skole- og Dagtilbudsudvalget 
25,409 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 4,951 mio. kr., Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget 4,168 mio. kr., Ældreudvalget 7,553 mio. kr. Social- og 
Familieudvalget 3,922 mio. kr., Erhvervs- og Udviklingsudvalg 2,987 mio. kr. og 
Økonomiudvalget 26,237 mio. kr. 
 
 
 

NYBORG KOMMUNE Regnskab Regnskab Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Afvigelse

Beløb i 1.000 kr. Budget Budget Oprindeligt Korrigeret

2020 2021 2021 2021 2021 2021

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD 2.261.858 2.345.052 2.354.491 2.345.052 -9.439 0

DRIFTSUDGIFTER -2.136.784 -2.206.532 -2.289.491 -2.240.051 82.959 33.520

Teknik- og Miljøudvalg -64.872 -60.250 -69.566 -65.047 9.317 4.797

Skole- og Dagtilbudsudvalg -423.594 -431.020 -439.807 -457.544 8.787 26.523

Kultur- og Fritidsudvalg -53.571 -55.615 -57.093 -61.886 1.478 6.271

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg -189.487 -197.145 -207.982 -208.903 10.837 11.758

Ældreudvalg -318.010 -326.796 -337.666 -334.349 10.870 7.553

Social- og Familieudvalg -511.957 -540.195 -516.528 -544.152 -23.667 3.957

Beskæftigelsesudvalg -307.378 -308.601 -313.978 -308.601 5.378 0

Erhvervs- og Udviklingsudvalg -10.537 -11.680 -11.235 -14.771 -445 3.091

Økonomiudvalg -264.004 -283.811 -338.035 -348.064 54.224 64.253

Driftsreserve 0 0 -600 0 600 0

Renter 6.627 8.581 3.000 8.581 5.581 0

Overførsler mellem årene 0 0 0 60.563 0 -60.563

Forbrugsprocent og tidsforskydninger 0 0 0 34.119 0 -34.119

DRIFTSRESULTAT 125.074 138.520 65.000 105.000 73.520 33.520
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Teknik- og Miljøudvalget 
 
Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 1,658 mio. kr. årligt 
vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver baseret på 
regnskaber for tidligere års afholdte udgifter. 
 
De tekniske korrektioner vedrører udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede 
grunde, Smart City projekter, byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri 
(byfornyelsesprojekter mv.), ekstra strandrensning og badevandsanalyser samt 
vejafvandingsbidrag. 
 
Herudover medfører lovændring om parkeringsafgifter, at kommunerne får en øget 
indtægt vedrørende parkeringsafgifter. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.1 Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde 
Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter og indtægter. Budgettet anvendes til at vedligeholde de ubebyggede 
grunde i kommunen indtil de bliver solgt. 
 
5.2 Smart City projekter 
Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende Smart City projekter. Det er besluttet at puljen til Smart 
City fremover skal prioriteres til at understøtte arbejde med strategisk byudvikling.  
 
5.3 Byfornyelse 
Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2022 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende byfornyelsesprojekter og udgifter til skimmelsvamp.  
 
5.4 Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger mv.) 
Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. 
 
5.5 Ekstra strandrensning og badevandsanalyser 
Teknisk budgetreduktion på 265.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter til ekstra strandrensning og badevandsanalyser. 
 
Der har de senere år ikke været behov for ekstra strandrensning, og der har dermed 
været mindreudgifter i forhold til det afsatte budget til strandrensning på 265.000 kr.  
 
Badevandsanalyser vil ikke være påvirket af budgetreduktionen.  
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5.6 Parkeringsudgifter og -indtægter 
Teknisk budgetreduktion på 250.000 kr. årligt fra 2023 vedrørende parkeringsudgifter 
og -indtægter som følge af lovændring. 
 
Lovgivningen for parkeringsafgifter er ændret fra 2021 i forbindelse med 
udligningsreformen. Frem til 2021 blev kommunernes parkeringsindtægter modregnet 
med 70% til staten. Som en del af udligningsreformen blev modregningsordningen 
ændret, og fra 2021 har kommunernes kunne beholde parkeringsindtægter op til 320 
kr. pr. indbygger, svarende til 10,2 mio. kr. i Nyborg Kommune. Indtægter over 320 kr. 
pr. indbygger modregnes fuldt ud til staten. 
 
5.7 Vejafvandingsbidrag 
Teknisk budgetreduktion på 243.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende vejafvandingsbidrag. 
 
Vejafvandingsbidrag betales til NFS og udgør jævnfør betalingsvedtægt for 
spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakforsynings-
anlæg. NFS´s anlægsudgifter varierer fra år til år, så der vil være udsving i udgiften 
mellem årene, men set som gennemsnit over en periode forventes udgiften at svare til 
det tilpassede budget.  
 
 

Skole- og Dagtilbudsudvalget 
 
Skole- og Dagtilbudsudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 11,007 mio. kr. 
årligt vedrørende reduktion af fællespuljer og tekniske korrektioner af centrale 
fælleskonti m.v. 
 
På skoleområdet vedrører budgettilpasningerne fællesudgifter på skoleområdet 
(sygeundervisning mv.), pulje til øvrige indsatser på skoleområdet, kvalitetspulje på 
skoleområdet og nytænkning af specialundervisningsområdet. 
 
På dagtilbudsområdet vedrører budgettilpasningerne mellemkommunale indtægter for 
dagtilbud, private daginstitutioner, Pulje til social udligning for børn med særlige behov 
og Pulje til ekstra løft af minimumsnormering. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.8 Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.) 
Teknisk budgetreduktion på 1.500.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende fællesudgifter på skoleområdet. Budget til fællesudgifter 
finansierer bl.a. hjælpemidler til handicappede elever, skoleafdelingens IT, driftstilskud 
til 10. klasse mv. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i 
puljen. 
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5.9 Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet 
Teknisk budgetreduktion på 1.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende øvrige indsatser på skoleområdet. Puljen finansierer 
øvrige indsatser på skoleområdet og disponeres administrativt af skolechefen. Der har 
gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen. 
 
5.10 Pulje til kvalitet i undervisningen 
Teknisk budgetreduktion på 2.307.000 kr. årligt fra 2023 til det aftalte niveau for faste 
indsatser vedrørende øget kvalitet i undervisningen. Puljen til kvalitet i undervisningen 
på 7,307 mio. kr. årligt disponeres af Skole- og Dagtilbudsudvalget. Udvalget har 
tidligere vedtaget at 5,0 mio. kr. af puljen anvendes til faste løbende formål, og 2,307 
mio. kr. prioriteres årligt til forskellige formål. Puljen reduceres så den fremadrettet kun 
finansierer de faste indsatser. 
 
5.11 Nytænkning af specialundervisningsområdet 
Budgetreduktion på 2.500.000 kr. årligt fra 2023 i forbindelse med nytænkning af 
specialundervisningsområdet. 
 
I forbindelse med KLK’s analyse af specialundervisningsområdet og udvikling af ny 
styringsmodel for skoleområdet i 2020 konkluderede KLK, at Nyborg Kommune både 
havde en større andel af elever i specialtilbud end andre kommuner, samt at Nyborg 
Kommunes ressourcetildeling pr. elev til specialskolerne var højere end i andre 
kommuner. KLK vurderede, at der var et effektiviseringspotentiale på special-
undervisningsområdet i Nyborg Kommune. 
 
Efterfølgende blev det politisk besluttet, at alle ressourcer forblev på skoleområdet til 
understøttelse af inklusion. Skoleområdet er samtidig tilført statstilskud til øget kvalitet 
i folkeskolerne på 4,5 mio. kr. årligt og et løft af folkeskolerne med bæredygtig økonomi 
på alle skoler med 60 mio. kr. over en periode på 10 år. 
 
Samlet betyder det, at skoleområdet i de seneste år er tilført over 10,5 mio. kr. årligt 
samtidig med at KLK-analysen ikke medførte tilpasninger af ressourcerne. 
 
På det grundlag foreslås en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. på specialundervisnings-
området. Budgetreduktionen vil medføre en lavere budgettildeling til specialskolerne, 
som kan realiseres med en øget fokus på elevtallet i specialtilbud eller med en 
reduktion i ressourcetildeling pr. elev til specialskolerne, som anbefalet af KLK. 
 
Da der er stor søgning fra andre kommuner til pladser på især Nyborg Heldagsskole, 
kan et øget optag af elever fra andre kommuner give øgede indtægter til Nyborg 
Kommune, der ligeledes kan finansiere en del af budgetreduktionen. 
 
5.12 Mellemkommunale indtægter for dagtilbud 
Teknisk budgetreduktion på 2.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
realiserede mellemkommunale indtægter for dagtilbud. Der opnås indtægter fra andre 
kommuner ved optag af børn fra andre kommuner, herunder grænsekrydsere og 
plejebørn. Budgettet tilpasses de faktiske indtægter. 
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5.13 Private daginstitutioner 
Teknisk budgetreduktion på 500.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter til private daginstitutioner. Tilskud til private daginstitutioner afhænger 
af antallet af børn, der indmeldes i private tilbud, og gennemsnitsudgiften pr. barn i 
Nyborg Kommunes kommunale institutioner. Erfaringer fra de seneste år viser, at 
antallet af indmeldte børn i private institutioner er let faldende, mens der i det afsatte 
budget er forudsat et stabilt højere niveau. 
 
5.14 Pulje til social udligning 
Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende social udligning i dagtilbud. Puljen finansierer særlige 
indsatser til social udligning i dagtilbud, men der har gennem en årrække været 
mindreforbrug og restbudget i puljen. 
 
5.15 Pulje til ekstra løft af minimumsnormering 
Budgetreduktion på 1.000.000 kr. årligt fra 2023 vedrørende afskaffelse af puljen til 
ekstra løft af minimumsnormering i dagtilbud. 
 
Opgørelser af normering i daginstitutioner i Nyborg Kommune viser, at Nyborg 
Kommune fra 2020 allerede har opnået den lovpligtige minimumsnormering på 3 børn 
pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Frem mod 2024 stiger 
statstilskuddet til minimumsnormeringer betydeligt, så normeringerne i Nyborg 
Kommunes daginstitutioner vil blive væsentligt bedre end lovkravet.  
 
I den politiske aftale om budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til yderligere 
understøttelse af normeringer eller nedsættelse af forældrebetaling. Det vurderes, at 
Nyborg Kommune fuldt ud kan leve op til kravene om minimumsnormering i alle 
daginstitutioner uden den ekstra tildeling, og det anbefales at forældrebetalingen 
fastholdes på 25% uden nedsættelse.  
 
 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 1,700 mio. kr. årligt. 
 
De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på 
regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større 
end de afholdte udgifter. 
 
De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksen-
undervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor 
folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og 
musikarrangementer samt bygninger. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
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5.16 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg 
Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende fælles formål, stadion og idrætsanlæg. Området omfatter 
fælles udgifter vedrørende alle idrætsanlæg, herunder Ullerslev Kultur- og 
Idrætscenter, Ørbæk Midtpunkt samt Nyborg Idræts- og Fritidscenter, som vedrører 
udgifter til vedligeholdelse og indkøb af inventar og materiel udover de løbende 
driftstilskud. 
 
5.17 Folkeoplysende voksenundervisning 
Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende folkeoplysende voksenundervisning. Der registreres 
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fx undervisning, studiekredse, 
foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 2, stk. 2, 
nr. 1. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. AOF Østfyn, LOF Østfyn, FOF 
Østfyn, Aftenskolen Skovbrynet, Husflidsskolen, Ullerslev Husflid, Yogaskolen mv.  
 
5.18 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der registreres 
tilskud til frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. I Nyborg Kommune udbetales der 
tilskud til bl.a. NGIF Gymnastik og Atletik, Nyborg Karate Klub, Nyborg Badminton 
Klub, Ullerslev Spejdergruppe, Langtved Skytte, gymnastik og idrætsforening m.fl.  
 
5.19 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 
Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Der 
registreres støtte til særlige ordninger udenfor folkeoplysningsloven herunder støtte til 
bl.a. Voldspil, Tossede tirsdage mv.  
 
5.20 Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde 
Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde. 
Der registreres lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt lokaletilskud 
til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.  
 
5.21 Tilskud til andre kulturelle opgaver 
Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende tilskud til andre kulturelle opgaver. På området afholdes 
tilskud til forsamlingshuse, kulturelle aktiviteter, herunder Kulturnat, Nyborg Skyder 
Sommeren Ind, og derudover udmøntes der årligt midler efter konkrete ansøgninger 
fra Kulturkonto.  
 
5.22 Tilskud til musikarrangementer 
Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende tilskud til musikarrangementer. Der ydes tilskud til 
musikarrangementer, herunder Nyborg slotskoncert, tilskud til SAMMUS og til 
Danehofgarden.  
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5.23 Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter 
Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Nyborg 
Kommune afholder udgifter vedrørende vedligeholdelse og forbrugsudgifter på haller, 
klubhuse, fritidsfaciliteter samt øvrige kulturfaciliteter.  
 
 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 0,699 
mio. kr. årligt vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver 
baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter. 
 
De tekniske korrektioner omfatter Begravelseshjælp, Sundhedspuljen og Støtte til 
frivilligt socialt arbejde. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.24 Begravelseshjælp 
Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende begravelseshjælp.  Ved dødsfald hvor afdøde ikke 
efterlader en større formue, kan de efterladte søge om begravelseshjælp, der 
finansieres af kommunerne.  
 
5.25 Sundhedspuljen 
Teknisk budgetreduktion på 284.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Sundhedspuljen finansierer udgifter 
til projekter med sundhedsfremme og forebyggende sigte, der både kan være 
éngangsudgifter men også faste årlige udgifter. Alle projekter er iværksat af Sundheds- 
og Forebyggelsesudvalget.  
 
5.26 Støtte til frivilligt socialt arbejde 
Teknisk budgetreduktion på 115.000 kr. årligt fra 2023 2023 svarende til tidligere års 
afholdte udgifter vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde . 
 
Nyborg Kommune udmønter en gang årligt tilskud til frivillig socialt arbejde jf. 
Servicelovens §18. Formål med tilskuddet er at fremme samarbejdet og sikre bedre 
samspil mellem de frivillige og kommunens egne sociale tilbud. Aktiviteterne der 
tildeles midler skal have et socialt, forebyggende og/eller sundhedsmæssige sigte, og 
den frivillige indsats skal være kernen i aktiviteterne.  
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Social- og Handicapudvalget 
 
Social- og Handicapudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 3,0 mio. kr. årligt 
som følge af lov- og regelændringer, hvor der modtages øgede indtægter fra den 
centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.27 Statens refusionsordning, voksen 
Teknisk budgetreduktion på 2.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som 
følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning. 
 
I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, udbetalte ydelser mv. overstiger fastsatte 
grænser, ”særligt dyre enkeltsager”, kan kommunerne modtage refusion fra staten i 
form af kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens 
refusionsordning og omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. 
Serviceloven §§ 176 og 176a.  
 
Som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med 
virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages 
refusion for flere sager, end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet 
tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 2,0 mio. kr. årligt 
fra 2023 på voksenområdet.     
 
5.28 Statens refusionsordning, børn 
Teknisk budgetreduktion på 1.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som 
følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning. 
 
I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, plejefamilier mv. overstiger fastsatte grænser, 
”særligt dyre enkeltsager”, kan kommunerne modtage refusion fra staten i form af 
kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens refusionsordning og 
omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. Serviceloven §§ 176 og 176a.  
 
Som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med 
virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages 
refusion for flere sager, end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet 
tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 1,0 mio. kr. årligt 
fra 2023 på børneområdet. 
 
5.29 Nulvækst på det specialiserede socialområde 
Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i 
forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge 
af til området.  
 
Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede 
socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for 
økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at 
styre den faglige og økonomiske udvikling. 
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Det vil derfor kræve en nulvækst på det specialiserede socialområde i de kommende 
år for at undgå besparelser på andre velfærdsområder i Nyborg Kommune fx dagtilbud 
og skoler, specialundervisning, SFO og klubtilbud, kultur og fritid, lokale events og 
turisme, kollektiv trafik, grøn omstilling og bæredygtighed m.v. 
 
Det anbefales derfor, at Social- og Handicapudvalget senest 31. marts 2023 kommer 
med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, 
herunder nedsættelse af serviceniveauet indenfor især voksne handicappede og 
tildeling af hjælpemidler. Dette vil have konsekvenser for borgerne og personale. 
 
Analyse af regnskabstal fra 2018 til 2021 viser, at alle de fynske kommuner har store 
udfordringer med at reducere væksten og overholde budgetterne på det specialiserede 
socialområde. Fra regnskab 2020 til regnskab 2021 steg udgifterne på det 
specialiserede socialområde i gennemsnit med 5,7% for de fynske kommuner. 
 
I Nyborg Kommune var der en stigning i udgifterne på 17,561 mio. kr. fra regnskab 
2020 til regnskab 2021 svarende til 6,0%.  
 
Såfremt denne udvikling fortsætter i 2022 må der forventes en betydelig overskridelse 
af nuværende budgetter til det specialiserede socialområde, hvilket forstærkes af 
ekstraordinært store prisstigninger på en række sociale ydelser og tilbud.  
 
Der kan således forventes en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde 
på mellem 6% til 10% i 2022, hvilket svarer til merudgifter på mellem 8,175 mio. kr. og 
32,866 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme reduceres med 6,4 mio. kr. 
årligt som følge af lovgivning vedrørende første og anden delaftale om nytænkning af 
beskæftigelsesindsatsen og finansieringen af ny ret til tidlige pension ”Arne-pension”. 
 
De lovbundne tilpasningerne sker i Jobcenteret under administration på konto 6. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.30 Opgaver, ledighedsprocent og ressourcer i Jobcenteret 
Jobcenter Nyborg hjælper borgere og virksomheder med en række områder indenfor 
job, ledighed, ansættelse og rekruttering, herunder selvbetjening/visitation af ledige 
borgere, aktivering og revalidering, indstilling til førtidspension, vejledning om 
seniorpension, aktiveringsprojekter, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge 
sagsbehandling, sprogundervisning til indvandrere/flygtninge. 
 
Ledigheden er faldende i hele Danmark og i Nyborg Kommune.  
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Tabel 11: 

 
Kilde: Danmarks Statistik antal fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) i pct. af arbejdsstyrken. 
 
Tabellen viser, at antallet af fuldtidsledige i pct. arbejdsstyrken i Nyborg Kommune er 
reduceret fra 3,8% i juni 2018 til 2,3% i juni 2022. 
 
Andelen af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% 
i 2022 til 44% i 2034, jf. befolkningsprognosen 2023. 
 
Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune er således historisk lav og er faldet markant i 
2022 i forhold til de foregående 4 år. Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune ligger 
under landsgennemsnittet og lavere end den generelle ledighed på Fyn. 
 
Der er afsat 29,150 mio. kr. til administration af Jobcenter i 2023. Derudover betales 
administrationsbidrag på 9,0 mio. kr. til Udbetaling Danmark for administration af bl.a. 
førtidspension og boligstøtte. Samlet set er der afsat 38,151 mio. kr. til administration 
på beskæftigelsesområdet i 2023. 
 
Der er ansat samlet 64,18 årsværk i Jobcentret i 2022. 
 
Jobcenter Nyborg havde et samlet overskud på 0,654 mio. kr. i regnskab 2021. 
 
5.31 Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
Budgetreduktion som følge af lovændring på 2.140.000 kr. årligt fra 2023. 
 
Folketinget har i 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, ”Arne-pension”. Med 
lovændringen indføres en ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til 
folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Til finansiering af ret til tidlig pension reduceres den aktive beskæftigelsesindsats med 
1,1 mia. kr. årligt, som bl.a. omfatter en reduceret aktivering af unge. Som en del af 
aftalen om ret til tidlig pension skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, og der skal 
tilvejebringes besparelser inden for jobcentrenes samlede indsatsområde, der bliver 
udmøntet via en række delaftaler.  
 
 
 

Ledighedsprocent 2018M06 2019M06 2020M06 2021M06 2022M06

Hele landet 3,8 3,6 5,3 3,7 2,5

Region Syddanmark 3,8 3,6 5,3 3,3 2,4

Landsdel Fyn 4,4 4,2 6,0 3,8 2,7

Assens 3,7 3,4 5,5 2,8 2,0

Faaborg-Midtfyn 3,9 3,7 5,5 3,5 2,1

Kerteminde 4,2 3,7 5,4 3,5 2,4

Langeland 4,7 4,3 6,9 4,9 3,4

Middelfart 3,0 2,8 4,2 2,6 1,8

Nordfyns 4,3 4,2 6,1 3,6 2,7

Nyborg 3,8 3,5 6,0 3,1 2,3

Odense 5,0 4,8 6,5 4,5 3,2

Svendborg 4,4 4,2 6,2 3,7 2,9

Ærø 3,7 4,4 4,8 3,0 1,8
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I juni 2021 er første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra 
Beskæftigelsesministeriet. I aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelses-
hjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. 
Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres 
overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald. 
 
Partierne er med aftalen enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort 
med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19. Ledige får 
med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks 
måneders ledighed. 
 
Udmøntning af første delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en 
besparelse i Jobcentret svarende til 2,140 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne 
tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret. 
 
5.32 Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
Budgetreduktion som følge af lovændring på 4.260.000 kr. årligt fra 2023. 
 
Folketinget har i 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, ”Arne-pension”. Med 
lovændringen indføres en ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til 
folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Til finansiering af ret til tidlig pension reduceres den aktive beskæftigelsesindsats med 
1,1 mia. kr. årligt, som bl.a. omfatter en reduceret aktivering af unge. Som en del af 
aftalen om ret til tidlig pension skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, og der skal 
tilvejebringes besparelser inden for jobcentrenes samlede indsatsområde, der bliver 
udmøntet via en række delaftaler.  
 
I juni 2022 er anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra 
Beskæftigelsesministeriet. Aftalen skal giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats 
og forenkle reglerne for beskæftigelsesindsatsen, give a-kasserne et større ansvar og 
udvide mulighederne for digitale samtaler.  
 
Aftalen vil bl.a. betyde, at opgaverne i kommunernes jobcentre bliver færre, og flere 
digitale samtaler vil mindske det administrative arbejde. Derudover bliver der et endnu 
større fokus på den virksomhedsrettede indsats, og man lemper proceskrav for såvel 
de ledige og for sagsbehandlere. 
 
Partierne er enige om, at kontaktforløbet for forsikrede ledige kan forenkles, og at a-
kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed.  
 
Partierne ønsker desuden med aftalen at understøtte en omlægning af en del af 
indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære 
løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.  
 
Partierne er med aftalen enige om at reducere administrationen i jobcentrene, hvilket 
bl.a. en udvidelse af muligheden for digitale samtaler i indsatsen kan bidrage til. 
Udmøntning af anden delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en 
besparelse i Jobcentret svarende til 4,260 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne 
tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret. 
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Økonomiudvalget og tværgående områder 
 
Økonomiudvalgets budgetramme foreslås reduceret med 5,535 mio. kr. vedrørende 
ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2,5 mio. kr., tilpasning af administration i 
Ydelseskontoret til færre ledige 800.000 kr., reduktion af udgifter til administration og 
eksterne konsulenter 1,435 mio. kr. og reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling 
Danmark 800.000 kr. 
 
De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående. 
 
5.33 Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 
Budgetreduktion på 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af ny fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi. 
 
Regeringen har udsendt ”Danmarks Digitaliseringsstrategi” om nye teknologiske 
løsninger, der skal frigøre tid og arbejdskraft i den offentlige sektor, herunder bidrage 
til at løse rekrutteringsudfordringerne i fremtiden. Der vil frem mod 2026 ske 
udmøntning af 61 initiativer indenfor følgende 9 temaer: 
 

 Øget vækst og digitale SMV (små og mellemstore virksomheder). 

 Styrket cyber- og informationssikkerhed. 

 Danskerne rustet til en digital fremtid. 

 Sammenhængende service for borgere og virksomheder. 

 Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger. 

 Et stærkt, etisk og ansvarligt digitalt fundament. 

 Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi. 

 Danmark i centrum af international digitalisering. 

 Fremtidens digitale sundhedsvæsen. 

 
KL’s nye digitaliseringspolitik peger på 7 veje til fremtidens velfærd: 
 

 Gentænk velfærden: Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraft-

udfordringen. 

 Bedre service: Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg. 

 Alle skal kunne være med: Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd. 

 Tryghed for borgerne: Hold styr på data, etik og sikkerhed. 

 Brug det der virker: Implementér teknologier, der har vist sit værd. 

 Klogere brug af data: Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats. 

 En moderne arbejdsplads: Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at 

arbejde i kommunerne. 

 
Udmøntning af digitaliseringsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 2,5 mio. kr. 
årligt fra 2023 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt på administrative funktioner 
og selvstyrende områder i hele organisationen.  
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5.34 Tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige 
Budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023 i Ydelseskontoret i Borgerservice. 
 
Den faldende ledighed medfører et behov for tilpasning af administrative ressourcer i 
Ydelseskontoret til færre ledige.  
 
Udviklingen i antal sager og udbetaling af ydelser følges løbende i takt med udviklingen 
i antallet af ledige og udmøntning af lovbundne tilpasninger i Jobcenteret. 
 
Ydelseskontoret behandler ansøgninger vedrørende forsørgelsesydelserne, herunder 
fleksløntilskud, uddannelses- og kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløbs-
ydelser, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.  
 
Hvis en borger vurderes at være berettiget til en specifik ydelse, står Ydelseskontoret 
for at beregne og udbetale ydelsen. 
  
Hertil kommer områder som beregning og udbetaling af løntilskud, enkeltydelser, 
personlige tillæg, helbredstillæg, boliglån og opkrævning. Herudover yder Ydelses-
kontoret generel råd og vejledning til borgere. 
 
Der er ansat samlet 20,35 årsværk i Ydelseskontoret i 2022. 
 
Ydelseskontoret er en del af Borgerservice, som havde et samlet overskud på 0,799 
mio. kr. i regnskab 2021. 
 
5.35 Udgifter til administration og eksterne konsulenter 
Budgetreduktion på 1.435.000 kr. årligt fra 2023 på grund af økonomiaftalen 2023.  
 
Det er i økonomiaftalen 2023 mellem regeringen og KL forudsat, at kommunernes 
anvendelse af eksterne konsulenter nedbringes med 1,6 mia. kr. årligt svarende til 
8,749 mio. kr. i Nyborg Kommune. 
 
Indenrigs- og Boligministeriet har i juni 2022 udarbejdet en benchmarkinganalyse af 
kommunernes udgifter til ledelse og administration i regnskab 2021, hvor nøgletal er 
korrigeret i forhold til forskelle i rammevilkår m.v. 
 
Det fremgår, at de samlede udgifter til ledelse og administration i Nyborg Kommune 
er forøget med 9,2% siden 2017, heraf 4,9% fra 2020 til 2021. 
 
Tabel 12: 

 
 
Udgifterne til myndighedsfunktioner, som træffer afgørelser i forhold til borgerne (fx 
Social, Teknik og Miljø, Jobcenter), ligger 8% over forventet rammevilkår og 10,8% 
over landsgennemsnit. 
 

Regnskab (Nyborg) 2017 2018 2019 2020 2021 Stigning Stigning Indeks

Kr. pr. indbygger 2017-2021 2020-2021

Samlede administrationsudgifter 9.522 9.470 9.534 9.911 10.394 9,2% 4,9% 99

Støttefunktioner og chefer 3.614 3.686 3.639 3.910 4.177 15,6% 6,8% 86

Myndighedspersonale 2.259 2.001 2.241 2.245 2.374 5,1% 5,7% 108

Decentrale ledere 2.041 2.078 1.922 1.991 2.052 0,5% 3,1% 97

Øvrig administration 1.608 1.705 1.733 1.765 1.791 11,4% 1,5% -
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Udgifterne til støttefunktioner og chefer (fx Økonomi og Digitalisering, HR og 
Personale, Sekretariat) ligger 14% under forventet rammevilkår og 10,0% under lands-
gennemsnit. 
 
Nedenstående tabel viser, at udgifterne til centrale administration på konto 6 under 
Økonomiudvalget er forøget med 14,408 mio. kr. fra 2019 til 2021 målt i faste priser. 
 
Tabel 13: 

 
 
Årsagen til de stigende administrative udgifter skyldes bl.a. ny lovgivning og 
administrativ understøttelse af en række højt prioriterede områder fx nedbringelse af 
sagsbehandlingstid på socialområdet og hjælpemidler, nedbringelse af sagsbehand-
lingstid på byggesager, Erhverv og Bæredygtig udvikling, HR og juridisk rådgivning, 
sekretariatsbistand, borgerrådgiver, pressehåndtering, Digitalisering og I-sikkerhed, 
Udbud og Indkøb, tværgående projekter m.v. 
 
Dette nødvendiggør en tilpasninger af de administrative ressourcer med 1,435 mio. kr.  
årligt fra 2023. Budgetreduktionen omfatter en effektivisering af administration og 
brugen af eksterne konsulenter, som udmøntes bredt på ledelse og administrative 
funktioner i hele organisationen.  
 
5.36 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
Teknisk budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023. 
 
Kommunerne yder årligt et bidrag til Udbetaling Danmark til dækning af udgifter til 
varetagelse af Udbetaling Danmarks sagsområder. I 2023 og frem vil bidraget være 
mindre end det afsatte budget, og der kan således foretages en teknisk 
budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration og myndighed Regnskab Regnskab Regnskab Stigning

Faste priser i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2019-2021

Direktion 5.139 5.211 6.280 1.141

Direktionstaben 1.801 1.904 2.105 304

HR og Personale 4.463 5.196 5.154 691

Sekretariat 5.946 6.148 6.446 500

Økonomi og Digitalisering 21.808 24.394 25.178 3.370

Teknik  og Miljø 25.760 28.500 31.410 5.651

Borgerservice 14.956 14.680 14.713 -243

Skole og Kultur 4.290 4.740 5.530 1.240

Børn 2.403 2.728 2.756 354

Jobcenter 30.038 28.505 28.943 -1.095

Social (børn, voksen, myndighed) 27.429 30.344 32.321 4.892

Sundhed og Omsorg 7.086 4.889 4.690 -2.396

I alt 151.118 157.239 165.526 14.408
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6. Overførselsudgifter og beskæftigelse 
 
Der er er udarbejdet nyt skøn for overførselsudgifterne i 2023-2026 på baggrund af 
landsudviklingen og fremskrivning af udviklingen i Nyborg Kommune.  
 
Tabel 14: 

 
 
Tabellen viser, at budgettet til overførselsudgifterne i Nyborg Kommune er nedsat fra 
597,762 mio. kr. i regnskab 2021 til 581,492 mio. kr. i budget 2023 og forventes 
herefter at stige til 607,530 mio. kr. i 2026. 
 
Skøn for den konjunkturbestemte del af overførselsudgifterne er nedsat på grund af 
øget beskæftigelse og den historisk lave ledighed, herunder lavere udgifter til 
forsikrede ledige, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
 
Antallet af 26-64 årige forventes at falde i de kommende år, hvilket sammen med den 
lave ledighed vil have en afledt effekt på overførselsudgifterne.  
 
Overførselsudgifterne er omfattet af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne 
skal tilbagebetale et overskud og får dækket et underskud i efterfølgende år, hvis 
aktivitets- og ledighedsudviklingen bliver anderledes end forudsat i økonomiaftalen. 
 
Refusionsandelen for overførselsudgifterne er reduceret fra ca. 40% i 2012 til ca. 15% 
i 2022. Efter refusionsreformen pr. 1. januar 2016 udgør refusionssatsen 80 procent 
de første fire uger på offentlig forsørgelse, 40 procent fra uge 5–26, 30 procent fra uge 
27–52 og 20 procent fra uge 53. Hvis borgeren er selvforsørgende sammenlagt et år 
indenfor en periode på tre år starter borgeren forfra på refusionstrappen.  

Overførselsudgifter Regnskab Forventet Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Integration 2.973 3.664 2.537 2.537 2.537 2.537

Sygedagpenge 60.399 64.717 56.116 56.116 56.116 56.116

Kontant- og uddannelseshjælp 47.028 46.853 45.905 45.905 45.904 45.904

Forsikrede ledige 58.306 51.174 42.870 42.870 42.870 42.870

Revalidering 2.057 1.500 1.530 1.530 1.530 1.530

Fleksjob og ledighedsydelse 86.036 86.517 81.576 81.576 81.576 81.576

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 23.900 23.459 18.402 18.402 18.402 18.402

Ressource- og jobafklaringsforløb 27.902 32.459 28.568 28.568 28.568 28.568

Førtidspensioner og personlige tillæg 253.612 258.899 266.355 274.524 282.693 290.862

Boligstøtte 35.549 36.357 37.634 38.144 38.655 39.165

I alt 597.762 605.600 581.492 590.171 598.850 607.530

Administrationsudgifter til Jobcentre 29.412 28.878 29.150 29.150 29.150 29.150

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 8.304 8.824 9.000 9.000 9.000 9.000

Administrationsudgifter i alt 37.715 37.702 38.151 38.151 38.151 38.151

Nøgletal

Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige 38.040 38.546 37.160 37.913 38.579 39.346

Administrationsudgifter pr. 26-64 årige 2.400 2.400 2.438 2.451 2.458 2.471

Administrationsandel 6,3% 6,2% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3%

Befolkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal 26-64 årige, ultimo 15.714 15.711 15.648 15.566 15.523 15.441

Udgifter pr. 26-64 årige 38.040 38.546 37.160 37.913 38.579 39.346
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7. Anlægsudgifter og -indtægter 
 
ANLÆGSUDGIFTER 
Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til den 
udmeldte anlægsramme i 2023. I overslagsårene budgetteres med anlægsudgifter på 
110,459 mio. kr. i 2024, 116,400 mio. kr. i 2025 og 126,509 mio. kr. i 2026.  
 
De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 
110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger. 
 
Tabel 15: 

 
 
 
 
 

Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget I alt

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Teknik- og Miljøudvalg 49.277 42.014 33.500 23.500 148.291

Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Strategisk byudvikling Nyborg 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Jordkøb og byggemodning af grunde tll salg 10.000 0 10.000 0 20.000

Grundkapital almene boliger 0 5.500 0 0 5.500

Pulje til bygningsvedligeholdelse 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000

Energirenovering af kommunale bygninger 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

Offentlige legepladser 200 200 200 200 800

Gadelys, udskiftning af kviksølvarmaturer 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Tændskabe i transformerstationer 200 0 0 0 200

NFS investeringsplan 800 800 800 800 3.200

Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 15.577 13.014 0 0 28.591

Pulje til bolværker og havneudvikling 0 0 0 0 0

Multibassin og multihus (udskydes) 0 0 0 0 0

Klima- og Naturudvalget 5.000 5.000 5.500 5.000 20.500

Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Skyttealléen Ravnholt, genplantning 0 0 500 0 500

Skole- og Dagtilbudsudvalg 1.300 2.800 18.800 19.800 42.700

Indeklimapulje til folkeskolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Pulje til legepladser 300 1.800 1.800 1.800 5.700

Ny daginstitution i Skovparken 0 0 16.000 17.000 33.000

Kultur- og Fritidsudvalg 5.455 5.045 3.000 28.000 41.500

Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg 500 500 500 500 2.000

Pulje til idrætsfaciliteter og kultur 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Renovering af Skovparkhallen 0 0 0 25.000 25.000

Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto) 2.455 2.045 0 0 4.500

Pulje til renovering af forsamlingshuse 500 500 500 500 2.000

Sundheds- og forebyggelsesudvalg 25.000 55.000 55.000 20.000 155.000

Sundhedshus 25.000 45.000 35.000 0 105.000

Tandklinik, Træning, Sundhedspleje 0 10.000 20.000 20.000 50.000

Erhvervs- og Udviklingsudvalg 600 600 600 600 2.400

Landsbyforskønnelse 600 600 600 600 2.400

Økonomiudvalg 0 0 0 29.609 29.609

Tilskud til Slotsprojektet 0 0 0 29.609 29.609

Anlægsreserve til prisstigninger 0 0 0 0 0

Anlægsreserve (ikke øremærket) 0 0 0 0 0

I alt 86.632 110.459 116.400 126.509 440.000
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 
 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 49,277 mio. 
kr. i 2023, 42,014 mio. kr. i 2024, 33,500 mio. kr. i 2025 og 23,500 mio. kr. i 2026.  
 
6.1 Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til 
byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og 
Ullerslev. Puljen kan derudover bruges til opfølgning på de udviklingsplaner som der 
er lavet for de to byer. 
 
6.2 Strategisk byudvikling Nyborg 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til strategisk 
byudvikling i Nyborg. 
 
Byrådet har vedtaget en strategisk udviklingsplan for Nyborg med titlen ”En samlet by”.  
Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: 
Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej.  
 
Der er enig om, at projekterne skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre 
i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes. 
 
I Handleplan for Nyborgs bykerne anbefales en prioritering af en række projekter i 
Nyborgs bykerne, hvoraf flere er udført i de seneste år eller under anlæg i 2022.  
 
Følgende projekter forventes at kunne udføres i de kommende år, hvis der prioriteres 
midler hertil: Ombygning af krydset Adelgade-Strandvejen, ny plads ved Royal centret, 
opgradering af Korsgade mellem Strandvejen og Vestervoldgade, opgradering af 
området ved Dronningensvej mellem Adelgade og Korsgade og forskønnelse af 
Gammel Torv. 
 
Sideløbende med arbejdet i bykernen er der ønsker til opfølgning på Helhedsplan for 
Svanedammen og i forbindelse med udviklingen langs Storebæltsvej. 
 
6.3 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget i hvert af budgetårene 2023 og 2025 afsat 10,0 
mio. kr. til jordkøb og byggemodning af grunde til salg. Puljen kan bruges indenfor 
både boligområdet og erhvervsområdet. 
 
6.4 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,5 mio. kr. i budget 2024 til projekt 
“Boligområde på Ullerslev-Center grund + parkeringsareal”. Beløbet reserveres til 
Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.  
 
6.5 Pulje til bygningsvedligeholdelse 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 8,0 mio. kr. til 
bygningsvedligeholdelse i hele kommunen. Puljen anvendes til den generelle løbende 
bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, 
daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v.  
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6.6 Energirenovering af kommunale bygninger 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 2,5 mio. kr. til 
energirenovering i kommunale bygninger. Investeringerne forventes at give en årlig 
driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. og reducere CO2 udledningen med 333 tons årligt. Der 
primært tale om energirenovering af skoler og daginstitutioner, herunder belysning, 
ventilation, varmepumper, solceller, isolering af lofter og klimaskærm. 
 
6.7 Offentlige legepladser 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering 
og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige 
sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser. 
 
6.8 Pulje til gadelys (energibesparende) 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til 
energibesparende investeringer i gadelys. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af 
budget 2022 afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til energirenovering af vejbelysningen. 
Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser 
på energiforbruget. 
 
6.9 Tændskabe i transformerstationer 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 200.000 kr. i budget 2023 til omlægning af 
tændskab i transformerstationer efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af 
vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer. 
 
6.10 NFS-investeringsplan 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. årligt til afledte kommunale 
udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye 
vejbrønde og stikledninger. 
 
6.11 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 28,591 mio. kr. i en pulje til en række nye 
cykelstier og øget trafiksikkerhed. Fordelt med 15,577 mio. kr. i budget 2023 og 13,014 
mio. kr. i budget 2024.  
 
Endvidere er der i budget 2022 afsat 10,409 mio. kr., således det samlede 
anlægsbudget til cykelstier i perioden 2022-2024 udgør 39,0 mio. kr. 
 
Byrådet har den 22. marts 2022 godkendt at etablering af nye cykelstier gennemføres 
som planlagt i perioden 2022-2024 i nedenstående prioriteret rækkefølge. 
 
Tabel 16: 

 
 

Nr. Projekt Projektnavn (1.000 kr.) År Udgifter Km

1 N27 Kertemindevej, Aunslev (fællessti) 2022 1.250 0,50

2 N10 Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej) 2022 5.780 2,30

3 N8 Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget 2022 0 3,10

4 N21 Svanedamsgade, Nyborg 2022 2.100 0,50

5 N2 Ørbæk mod Ellested (Assensvej) 2023 9.680 3,50

6 N5 Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej) 2023 9.635 3,70

7 N11 Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej) 2024 6.065 1,30

34.510 14,90Bruttoudgifter i alt
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Det er samtidig besluttet, at projekt vedrørende etablering af cykelsti mellem 
Blankenborgvej og Gl. Vindingvej (projekt N14) afventer samlet plan for 
vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord. 
 
Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup 
og Revninge (projekt N5), jf. infrastrukturaftalen. Projektet omfatter etablering af en 3,8 
km dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevej/Revninge Bygade mellem Flødstrup og 
Revninge. Cykelstien etableres som en 2,5 m bred asfalteret sti vest for kørebanen. 
Stien adskilles fra kørebanen af 1,5 m skillerabat. Som sikring af krydsning ved 
enderne af den dobbeltrettede cykelsti etableres der krydsningsheller. Ved Flødstrup 
etableres krydsningshellen lige inden for byporten nord for byen. Ved Revninge 
etableres krydsningshellen vest for Revninge Bygade 99. Der er i dag 2-1 vej på denne 
del af Revninge Bygade, så denne vil blive tilpasset etableringen af en krydsningshelle. 
 
Der er på driften afsat 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier, jf. 
politisk aftale af 19. april 2021. 
 
6.12 Multibassin og multihus, Nyborg Marina 
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 43,975 mio. kr. i budget 2028 til projekt 
vedrørende multibassin og multihus ved Nyborg Marina. Midlerne er overført fra 
budget 2023 og 2024 på grund af anlægsrammer og ekstraordinært store 
prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver.  
 
Projektet vil formentligt ikke kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme med 
nuværende prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver, hvilket i sidste ende afhænger 
af udbud og samlet licitationsresultat for projektet. 
 
Endvidere er der rejst tvivl om muligheden for benyttelse af billig overskudsvarme fra 
Fortum til opvarmning af varmtvandsbassin. Dette skyldes regeringens planer om 
indførelse af en ny CO2-afgift, hvilket kan have store konsekvenser for den fremtidige 
drift af Fortum. 
 
Det anbefales, at der i forbindelse med budget 2023 træffes politisk beslutning om ikke 
at gennemføre projektet eller udskyde projektet til budget 2028. Såfremt projektet ikke 
gennemføres mistes tilsagn om medfinansiering af 9,2 mio. kr. fra Lokal- og Anlægs-
fonden. 
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KLIMA- OG NATURUDVALGET 
 
Der er under Klima- og Naturudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 5,0 mio. kr. 
i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 5,5 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026.  
 
6.13 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling 
Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 i 
en pulje til klimaindsatser og grøn omstilling. 

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med 
fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der er udarbejdet en særlig 
risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer.  

Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer 
grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af Politik for 
grøn Omstilling for Nyborg Kommune. 

Sideløbende med puljens udmøntning er der enige om, at økonomien til klimaindsatser 
og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, 
regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor 
som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde. 

Nyborg Kommune skal således også bidrage til at fastholde et nationalt fokus på 
bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for 
kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling. 

Forligspartierne er enige i at der i forbindelse med den grønne omstilling ses på 
mulighederne for at inddrage nye teknologier. 
 
6.14 Skyttealleen Ravnholt, genplantning 
Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal 
medfinansiering af genbeplantning af Skytteallén ved Ravnholt. 
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SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET 
 
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 1,3 
mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024, 18,8 mio. kr. i 2025 og 19,8 mio. kr. i 2026.  
 
6.15 Indeklima på folkeskolerne 
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat 1,0 mio. kr. årligt i budget 2023-2026, 
til forbedring af indeklimaet på skolerne.  
 
6.16 Pulje til legepladser og udenomsarealer 
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en pulje på 0,3 mio. kr. i budget 2023 
og 1,8 mio. kr. årligt i budget 2024-2026 til vedligeholdelse af legepladser og 
udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen er i 2021-2023 omprioriteret til 
forbedring af indeklima på folkeskolerne. Puljen kan også anvendes til etablering af 
offentlige legepladser og aktivitetspladser ”udendørs fitness” i centrale byområder.  
 
6.17 Ny daginstitution i Skovparken 
Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en samlet ramme på 50,0 mio. kr. til 
en ny daginstitution i Skovparken, fordelt med 16,0 mio. kr. i 2025, 17,0 mio. kr. i 2026 
og 17,0 mio. kr. i 2027. 
 
I den nordlige del af Nyborg by har nye boligområder i bl.a. Strandvænget og tilflytning 
af børnefamilier skabt behov for flere daginstitutionspladser. Samtidig er der i områdets 
nuværende daginstitutioner i Skovparken og Møllervangen ikke mulighed for 
udvidelser med flere pladser.  
 
Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder 
for byggeri af ny daginstitution i Skovparken. Styregruppen fremlægger beslutnings-
grundlag og forslag til etablering af en ny daginstitution og idrætshal i Skovparken 
ultimo 2022 til Økonomiudvalget. 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 
 
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 7,5 mio. kr. 
i 2023, 3,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025 og 28,0 mio. kr. i 2026.  
 
6.18 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til 
større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, 
Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Anlægsrammen udmøntes på 
baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering 
og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 
100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige 
driftstilskud fra Nyborg Kommune.  
 
Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.  
 
6.19 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur 
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til 
idrætsfaciliteter og kultur. Puljen anvendes til renoveringer og vedligeholdelse indenfor 
Idræts, kultur- og fritidsområdet. Puljen kan også anvendes til diverse nye tiltag 
indenfor området. 
 
6.20 Renovering af Skovparkhallen 
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 25,0 mio. kr. i budget 2026 til renovering 
af Skovparkhallen. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse 
skal klarlægge omfanget af renoveringen.  
 
Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, 
hvilket kan betyde nybyggeri af hal. Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes 
springgrav for gymnasterne, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af 
springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen. 
 
Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder 
for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger 
beslutningsgrundlag og forslag til etablering af en ny daginstitution og idrætshal i 
Skovparken ultimo 2022 til Økonomiudvalget 
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6.21 Bastionen Kulturhus – fondsprojekt (netto) 
Der afsat samlet 28,5 mio. kr. til energirenovering og ombygning af Bastionen med 
udskiftning af tag samt ombygning af 2. og 3. sal, som ligger ubenyttet hen. Projektet 
indebærer også øget tilgængelighed for handicappede ved indgangspartiet. Beløbet 
er fordelt med 24,0 mio. kr. i 2022, 2,455 mio. kr. i 2023 og 2,045 mio. kr. i 2024. 
 
Den kommunale medfinansiering udgør 9,5 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 4,5 
mio. kr. til udskiftning af taget i budgettet (prioriteret fra anlægspulje til bygnings-
renovering). De resterende udgifter på 19 mio. kr. søges finansieret af indtægter fra 
Lokal- og Anlægsfonden samt andre eksterne fonde. 
 
Der er udarbejdet et skitseprojekt vedrørende ombygning af 2.og 3. sal med hjælp fra 
Lokale- og anlægsfonden, der ser et stort potentiale i projektet. Projektet vil samlet set 
give ca. 600 kvm. ekstra areal til nye kulturfaciliteter med små værksteder, 
udstillingslokaler og mødefaciliteter, hvor borgere, institutioner og foreninger får 
mulighed for selv at være udøvende og kreative. På den måde bliver kommunens 
kulturhus til meget mere end et sted, hvor man primært går hen for at opleve kultur.  
 
Renovering og ombygningen forventes samtidig at medfører en årlig besparelse i 
energiforbrug til drift af den store bygning. Taget er i så ringe stand, at det skal 
udskiftes snarest muligt. 
 
6.22 Pulje til renovering af forsamlingshuse 
Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering 
af forsamlingshuse. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 
16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i 
forbindelse med projekterne. 
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SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 
 
Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget budgetteret med anlægsudgifter 
på 45,0 mio. kr. i 2023, 55,0 mio. kr. i 2024, 45,0 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.  
 
6.23 Sundhedshus 
Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat samlet 125,0 mio. kr. til 
etablering af det nye sundhedshus, hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud. 
Der er afsat rådighedsbeløb på 105 mio. kr. i 2023-2025 og 20 mio. kr i tidligere 
budgetår 2020-2022. 
 
Byggeriet er udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,3 mio. kr. excl. moms. 
Bruttoarealet skal være minimum 5.000 m2 og ønsket 5.243 m2. Tildelingskriteriet 
”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med vægtning af kvalitet (55%), proces og 
organisation (30%) og bæredygtighed (15%).  
 
Øvrige udgifter omfatter bl.a. jordundersøgelser, køb af grund, ekstern rådgivning, 
indretning og inventar, udenomsarealer m.v. 
 
Der er sket prækvalifikation af 4 tilbudsgivere på baggrund af erfaring og kompetencer: 

 C.C. Contractor (CUBO Arkitekter, AFRY Ingeniører).  

 Dansk Boligbyg (RUM Arkitekter, VITA Ingeniører). 

 Hans Jørgensen & søn (NIRAS Ingeniører, C&W Arkitekter, TKT Arkitekter). 

 STB Byg (GPP Arkitekter, ABC Ingeniører). 

 
C.C. Contractor, Dansk Boligbyg og Hans Jørgensen & søn har afgivet foreløbigt tilbud 
med skitseprojekter, men det er kun C.C. Contractor, som har afgivet endeligt tilbud 
på opgaven den 17. maj 2022. 
 
På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier 
er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter 
vedrørende tilkøbsydelser og bygherreleverencer. Ekstraudgifterne søges finansieret 
af statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nærhospitaler og specialiserede 
sundhedshuse uden aktutfunktioner og sengepladser. 
 
Afleveringsdato for det færdige byggeri er fastsat til 28. august 2024. 
 
Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablerer et Sundhedshus i 
samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes 
udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere 
med kronisk sygdom, tidligere udskrivelser fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning 
mv.  
 
Visionen om at etablere et Sundhedshus i Nyborg har baggrund i et ønske om at styrke 
det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og 
praktiserende læger bl.a. gennem styrkelse af sektorovergange, hurtigere afklaring og 
synergi. Målet er at øge den patientoplevede kvalitet i mødet med det nære 
sundsvæsen og sikre lægedækningen i fremtiden.  
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Formålet er blevet aktualiseret yderligere i forbindelse med den politiske aftale af 20. 
maj 2022 om en sundhedsreform og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Der er 
bl.a. afsat en statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nye nærhospitaler i hele 
landet, dvs. specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser. 
 
Sundhedshuset skal således medvirke til: 

 At sikre lægedækning og åbne for tilgang af patienter i Nyborg by. 

 At fremtidssikre lægedækningen i takt med flere læger når pensionsalderen. 

 En bedre kvalitet i sektorovergangene ved udskrivelse fra sygehus. 

 En hurtigere afklaring af borgerens behov. 

 At reducere indlæggelser og genindlæggelser. 

 At færdigbehandlede borgere hurtigere kan hjemtages. 

 At skabe tværfaglig samarbejde og synergi på tværs af sektorer. 

 At forebygge at sygdom udvikler sig. 

 At bidrage til at borgerne kan mestre deres sygdom. 

 At begrænse eller udskyde sygdom. 
  
Sundhedshuset skal derfor indeholde lægepraksis og andre sundhedsaktører, 
kommunale sundhedstilbud samt midlertidige pladser for borgere med behov for tæt 
observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold.  
 
Private aktører 
Lægerne Nørrevoldgade, Lægerne Enghavevej, RygXperten, Ørelægen i Nyborg v/ 
Maria Quisgaard, Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard, Tandklinik Steengaard.  
 
Kommunale aktører  
Kommunale sundhedstilbud (Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Træning), 
fleksible konsultationsrum (delt), sygeplejeklinik (delt), 20 midlertidige pladser.  
 
Regionale aktører   
Høreklinik, lægevagt (delt), fleksible konsultationsrum (delt). 
 
Frivillige aktører 
Patientforeningerne. 
 
Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og 
togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. 
Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og 
helhedsplanen for Nyborg by. 
 
Samtidig med etableringen af det nye Sundhedshus med 20 midlertidige pladser 
omdannes Jernbanebo til et plejecenter med 25 nye plejeboliger for at imødekomme 
den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling 
med flere ældre over 80 år. Dette sker samtidig med flytningen af Rehabiliterings-
centeret til det nye sundhedshus for at undgå at kommunen skal betale husleje for 
tomme pladser ved Jernbanebo. 
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Sideløbende med byggeprojektet pågår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og 
Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet 
en fælles vision for Nyborg Sundhedshus. Den fælles politiske styregruppe består af 
borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i henholdsvis Ældreudvalget og 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt politikere fra Region Syddanmark, 
herunder Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt repræsentation fra 
direktørniveau på Odense Universitetshospital og fra almen praksis i Nyborg 
Kommune. Det strategiske afsæt for dette arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og 
mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik. 
 
Af den politiske aftale for 2021 fremgår, at der er enighed om, at der skal sikres en 
bred og inddragende politisk proces med involvering af Sundhedshusets mange 
interessenter fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, 
Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er 
endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget godkender Sundhedshusets anvendelses- og brugsplan. 
 
6.24 Tandklinik, Træning og Sundhedspleje 
Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget budgetteret med anlægsudgifter 
til Tandklinik, Træning og Sundhedspleje på i alt 50,0 mio. kr. Fordelt med 10,0 mio. 
kr. i 2024, 20,0 mio. kr. i 2025, og 20,0 mio. kr. i 2026. 
 
Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund 
af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter 
i Skippergade i Nyborg. 
 
I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den 
kommunale børne- og ungdomstandpleje. Implementering forventes påbegyndt medio 
2022 og fuldt implementeret via en gradvis indfasning ved udgang af 2025. Dette vil 
give yderligere pres på kapaciteten i Tandplejen. 
 
Sundhedsplejen er med den nuværende placering på Provst Hjortsvej også udfordret 
i forhold til kapacitet og pladsmangel til holdtræning m.v. 
 
Der ses tilsvarende kapacitetsudfordringer i forhold til Sundhed og Træning i 
Skovparken på grund af et stigende antal genoptræningsforløb i forbindelse med 
hurtigere udskrivning af borgere fra sygehus og et større antal ældre som skal have 
vedligeholdelsestræning for at opretholde funktionsevnen. Dette skal også ses i lyset 
af sundhedsreformen og etablering af de nye sundhedsklynger 1. juli 2022, hvor der 
bliver et øget fokus på det nære sundhedsvæsen, rehabilitering og forebyggende 
indsatser. 
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Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for etablering 
af et fælleshus for den kommunale tandpleje og sundhedsafdelingen. Arkitektfirmaet 
Arne Birk har på den baggrund udarbejdet skitseprojekt til en ny bygning på knap 1500 
kvm. svarende til 37,413 mio. kr. (2021-prisniveau). Hertil kommer udgifter til køb af 
grund. Projektet blev ikke prioriteret i forbindelse med budget 2022 og er indtil videre 
sat i bero, idet forslag til placering på DSB´s grund mellem Birkhovedskolen og 
baneterrænet vil forudsætte realisering af helhedsplanen for Svanedams- og 
stationsområdet til anslået 150-200 mio. kr. 
 
Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til 
at løse kapacitetsudfordringerne og forbedre de fysiske rammer for Tandplejen, 
Træning og Sundhedsplejen. Placering i Skovparken i tilknytning til nuværende lokaler 
for Sundhed og Træning undersøges nærmere. Projektet samtænkes i forhold til 
planer om etablering af ny daginstitution i Skovparken og renovering af 
Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget 
ultimo 2022. 
 
 
ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET 
 
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 
600.000 kr. årligt i perioden 2023-2026.  
 
6.25 Landsbyforskønnelse 
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til 
landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunes 
landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen. 
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ØKONOMIUDVALGET 
 
Der er under Økonomiudvalget budgetteret med anlægsudgifter på 29,609 mio. kr. i 
budget 2026. 
 
6.26 Slotsprojektet 
Der er under Økonomiudvalget afsat 29,609 mio. kr. i budget 2026 til færdiggørelse af 
slotsprojektet. Derudover er der afsat ekstra 20,0 mio. kr. i budget 2027 på grund af 
prisstigninger i forbindelse med forsinkelse af projektet. Samlet er der reserveret 
49,609 mio. kr. til færdiggørelse af projektet og Nyborg Kommunes medfinansiering. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende 
renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af 
Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2021-priser).  
 
Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. 
Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 
57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg 
Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives 
med udviklingen i byggeindekset. 
 
Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også 
tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke 
mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og 
omlægning af Torvet i Nyborg.  
 
I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om 
projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke 
kunne realiseres. Der har siden været arbejdet med planer om ændring af 
museumsloven eller en anlægslov på finansloven for at realiserer projektet. Projekt vil 
nu tidligst kunne færdiggøres til 2027. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har 8. februar 2022 oplyst, at A.P. Møller Fonden udtræder 
af projektet vedrørende ”Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri”. A.P. Møller Fonden 
har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at den vedstår sig den oprindeligt aftalte 
fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har 
endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om 
støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et 
endeligt projekt og dettes økonomi foreligger. 
 
Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt 
formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre 
eksterne fonde. 
 
6.27 Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter 
Der er ikke afsat anlægsreserver til prisstigninger i perioden 2023-2026. 
 
6.28 Anlægsreserve 
Der er ikke afsat anlægsreserver i perioden 2023-2026. 
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ANLÆGSINDTÆGTER 
 
Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 
4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v. 
 
Tabel 17: 

 
 
6.29 Salg af byggegrunde 
Anlægsindtægterne budgetteres til 4,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.  
 
Budgettet er nedjusteret fra 8,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen 
først skal have byggemodnet nye områder før grundene er klar til at blive solgt. 
 
6.30 Tilskud fra staten og fonde 
Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup 
og Revninge (projekt N5) i 2023, jf. infrastrukturaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget I alt

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Salg af grunde og bygninger -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -16.000

Tilskud fra staten og fonde -8.268 0 0 0 -8.268

Indtægter i alt -12.268 -4.000 -4.000 -4.000 -24.268
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8. Renter og finansielle poster 
 
Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster. 
 
Tabel 18: 

 
 
Renter og afdrag 
Der budgetteres med årlige renteindtægter på 3,0 mio. kr. og afdrag på 2,668 mio. kr. 
 
Afvikling af gælden 
Det fremgår af økonomiaftalen 2023, at Regeringen og KL er enige om, at 
kommunerne i den aktuelle økonomiske situation vil arbejde for at nedbringe 
kommunernes gæld.  
 
Nyborg Kommune har gennem en målrettet indsats over flere år nedbragt gælden og 
er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og 
indtægter på driften. Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af 
ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021. 
 
Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel 
sammenlignet med landsgennemsnittet.  
 
Figur 2: Langfristet gæld incl. feriepenge pr. indbygger 

 
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal. 

 
 

Renter og finansielle poster Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Renter -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Afdrag på lån 2.668 2.668 2.668 2.668

Lånoptagelse 0 0 0 0

Øvrige finansforskydninger -171 -171 -171 -171

I alt -503 -503 -503 -503
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Nedenstående tabel viser, at Tårnby og Nyborg er de kommune i landet som har den 
laveste gæld pr. indbygger i regnskab 2021. 
 
Tabel 19: Langfristet gæld pr. indbygger 

 
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal. 

 
Definition af langfristet gæld ultimo året i balancen: 
9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst. 
9.55.64 Stat og hypotekbank. 
9.55.65 Andre kommuner og regioner. 
9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring. 
9.55.67 Andre forsikringsselskaber. 
9.55.68 Realkredit. 
9.55.70 Kommunekredit. 
9.55.71 Pengeinstitutter. 
9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer. 
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. 
9.55.74 Offentlig emitterede obligationer i udland. 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor. 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer. 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Kommune 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Tårnby Kommune 22 14 9 4 1 1.092 3.042 0

2 Nyborg Kommune 8.177 5.716 1.038 922 800 1.672 641 586

3 Billund Kommune 8.854 7.357 6.090 5.197 4.213 5.060 7.020 3.949

4 Københavns Kommune 4.063 3.520 3.113 2.698 2.310 5.522 4.339 4.151

5 Kalundborg Kommune 12.203 12.027 11.324 10.333 9.440 9.465 7.463 6.424

6 Nordfyns Kommune 9.103 8.616 8.177 7.451 6.783 7.087 8.550 7.604

7 Brøndby Kommune 13.568 13.111 11.565 10.955 9.620 5.098 6.181 8.511

8 Odense Kommune 9.344 9.153 9.237 8.538 8.229 8.500 10.126 9.705

9 Fredensborg Kommune 14.935 14.926 14.352 13.577 11.379 10.891 11.369 9.907

10 Lyngby-Taarbæk Kommune 10.114 8.995 8.574 5.491 6.874 9.491 10.714 10.174
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Bilag 1 
 

Økonomiske målsætninger i budgettet 
 
Formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og 
bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for 
service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation. 
 
Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressource-
udnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, 
dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt. 
 
Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger: 
 

 Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.  

 

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det 

vedtagne budget overskrides i løbet af året.  

 

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet 

af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget 

driftsområde. 

 

 Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 

mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, 

slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 

 

 Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. 

 

 Det er ikke hensigten at optage ny gæld. 

 
Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle 
tilskud og ikke ved lånoptagelse.  
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Bilag 2 
 

Serviceudgifter og demografisk udgiftspres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviceudgifter og demografi Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Afregning til FynBus for kollektiv trafik 1.440 2.043 990 1.081

Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022) 305 959 1.628 2.301

Udsatte børn og unge, demografi 500 500 500 500

Voksne handicappede, demografi 2.000 2.000 2.000 2.000

Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler 500 500 500 500

Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje 1.000 1.000 1.000 1.000

Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme 700 700 700 700

Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 7.445 8.702 8.318 9.082
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Bilag 3 
 

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning 
 

 
 
 
 
 

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026

Teknik- og Miljøudvalget 1.658 1.658 1.658 1.658

Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde 100 100 100 100

Smart City projekter 200 200 200 200

Byfornyelse 400 400 400 400

Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger) 200 200 200 200

Ekstra strandrensning og badevandsanalyser 265 265 265 265

Parkeringsudgifter og -indtægter 250 250 250 250

Vejafvandingsbidrag 243 243 243 243

Skole- og Dagtilbudsudvalget 11.007 11.007 11.007 11.007

Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.) 1.500 1.500 1.500 1.500

Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet 1.000 1.000 1.000 1.000

Pulje til kvalitet i undervisningen 2.307 2.307 2.307 2.307

Nytænkning af specialundervisningsområdet 2.500 2.500 2.500 2.500

Mellemkommunale indtægter for dagtilbud 2.000 2.000 2.000 2.000

Private daginstitutioner 500 500 500 500

Pulje til social udligning 200 200 200 200

Pulje til ekstra løft af minimumsnormering 1.000 1.000 1.000 1.000

Kultur- og Fritidsudvalget 1.700 1.700 1.700 1.700

Fælles formål, stadion og idrætsanlæg 200 200 200 200

Folkeoplysende voksenundervisning 100 100 100 100

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 400 400 400 400

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 100 100 100 100

Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde 300 300 300 300

Tilskud til andre kulturelle opgaver 200 200 200 200

Tilskud til musikarrangementer 100 100 100 100

Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter 300 300 300 300

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 699 699 699 699

Begravelseshjælp 300 300 300 300

Sundhedspuljen 284 284 284 284

Støtte til frivilligt socialt arbejde, SEL 18 115 115 115 115

Social- og Handicapudvalget 3.000 3.000 3.000 3.000

Statens refusionsordning, voksen 2.000 2.000 2.000 2.000

Statens refusionsordning, børn 1.000 1.000 1.000 1.000

Nulvækst på det specialiserede socialområde 0 0 0 0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 6.400 6.400 6.400 6.400

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 2.140 2.140 2.140 2.140

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 4.260 4.260 4.260 4.260

Økonomiudvalget 5.535 5.535 5.535 5.535

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2.500 2.500 2.500 2.500

Tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige 800 800 800 800

Udgifter til administration og eksterne konsulenter 1.435 1.435 1.435 1.435

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 800 800 800 800

I alt 30.000 30.000 30.000 30.000
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Bilag 4 
 

Overførselsudgifterne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overførselsudgifter Regnskab Forventet Budget Budget Budget Budget

Beløb i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Integration 2.973 3.664 2.537 2.537 2.537 2.537

Sygedagpenge 60.399 64.717 56.116 56.116 56.116 56.116

Kontant- og uddannelseshjælp 47.028 46.853 45.905 45.905 45.904 45.904

Forsikrede ledige 58.306 51.174 42.870 42.870 42.870 42.870

Revalidering 2.057 1.500 1.530 1.530 1.530 1.530

Fleksjob og ledighedsydelse 86.036 86.517 81.576 81.576 81.576 81.576

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 23.900 23.459 18.402 18.402 18.402 18.402

Ressource- og jobafklaringsforløb 27.902 32.459 28.568 28.568 28.568 28.568

Førtidspensioner og personlige tillæg 253.612 258.899 266.355 274.524 282.693 290.862

Boligstøtte 35.549 36.357 37.634 38.144 38.655 39.165

I alt 597.762 605.600 581.492 590.171 598.850 607.530

Administrationsudgifter til Jobcentre 29.412 28.878 29.150 29.150 29.150 29.150

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 8.304 8.824 9.000 9.000 9.000 9.000

Administrationsudgifter i alt 37.715 37.702 38.151 38.151 38.151 38.151

Nøgletal

Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige 38.040 38.546 37.160 37.913 38.579 39.346

Administrationsudgifter pr. 26-64 årige 2.400 2.400 2.438 2.451 2.458 2.471

Administrationsandel 6,3% 6,2% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3%

Befolkning 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal 26-64 årige, ultimo 15.714 15.711 15.648 15.566 15.523 15.441

Udgifter pr. 26-64 årige 38.040 38.546 37.160 37.913 38.579 39.346

Ledighedsprocent 2018M06 2019M06 2020M06 2021M06 2022M06

Hele landet 3,8 3,6 5,3 3,7 2,5

Region Syddanmark 3,8 3,6 5,3 3,3 2,4

Landsdel Fyn 4,4 4,2 6,0 3,8 2,7

Assens 3,7 3,4 5,5 2,8 2,0

Faaborg-Midtfyn 3,9 3,7 5,5 3,5 2,1

Kerteminde 4,2 3,7 5,4 3,5 2,4

Langeland 4,7 4,3 6,9 4,9 3,4

Middelfart 3,0 2,8 4,2 2,6 1,8

Nordfyns 4,3 4,2 6,1 3,6 2,7

Nyborg 3,8 3,5 6,0 3,1 2,3

Odense 5,0 4,8 6,5 4,5 3,2

Svendborg 4,4 4,2 6,2 3,7 2,9

Ærø 3,7 4,4 4,8 3,0 1,8
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Bilag 5       
 

Investeringsoversigt 
 

 
 
 
 
 

Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget I alt

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Teknik- og Miljøudvalg 49.277 42.014 33.500 23.500 148.291

Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Strategisk byudvikling Nyborg 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Jordkøb og byggemodning af grunde tll salg 10.000 0 10.000 0 20.000

Grundkapital almene boliger 0 5.500 0 0 5.500

Pulje til bygningsvedligeholdelse 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000

Energirenovering af kommunale bygninger 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

Offentlige legepladser 200 200 200 200 800

Gadelys, udskiftning af kviksølvarmaturer 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Tændskabe i transformerstationer 200 0 0 0 200

NFS investeringsplan 800 800 800 800 3.200

Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. 15.577 13.014 0 0 28.591

Pulje til bolværker og havneudvikling 0 0 0 0 0

Multibassin og multihus (udskydes) 0 0 0 0 0

Klima- og Naturudvalget 5.000 5.000 5.500 5.000 20.500

Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Skyttealléen Ravnholt, genplantning 0 0 500 0 500

Skole- og Dagtilbudsudvalg 1.300 2.800 18.800 19.800 42.700

Indeklimapulje til folkeskolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Pulje til legepladser 300 1.800 1.800 1.800 5.700

Ny daginstitution i Skovparken 0 0 16.000 17.000 33.000

Kultur- og Fritidsudvalg 5.455 5.045 3.000 28.000 41.500

Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg 500 500 500 500 2.000

Pulje til idrætsfaciliteter og kultur 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Renovering af Skovparkhallen 0 0 0 25.000 25.000

Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto) 2.455 2.045 0 0 4.500

Pulje til renovering af forsamlingshuse 500 500 500 500 2.000

Sundheds- og forebyggelsesudvalg 25.000 55.000 55.000 20.000 155.000

Sundhedshus 25.000 45.000 35.000 0 105.000

Tandklinik, Træning, Sundhedspleje 0 10.000 20.000 20.000 50.000

Erhvervs- og Udviklingsudvalg 600 600 600 600 2.400

Landsbyforskønnelse 600 600 600 600 2.400

Økonomiudvalg 0 0 0 29.609 29.609

Tilskud til Slotsprojektet 0 0 0 29.609 29.609

Anlægsreserve til prisstigninger 0 0 0 0 0

Anlægsreserve (ikke øremærket) 0 0 0 0 0

I alt 86.632 110.459 116.400 126.509 440.000

Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget I alt

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Salg af grunde og bygninger -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -16.000

Tilskud fra staten og fonde -8.268 0 0 0 -8.268

Indtægter i alt -12.268 -4.000 -4.000 -4.000 -24.268
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Bilag 6      
 
 

Tidsfrister for budgetlægningen 2023 
 
 
16. august  Byrådstemadag om budget 2023 
  
22. august  Økonomiudvalget 1. behandling 
  
22. august  Udsendelse af høringsmateriale 
  
23. august  Byrådet 1. behandling 
  
September  Svar på spørgsmål m.v. 
  
6. september  Frist for indsendelse af høringssvar 
  
23. september  Frist for politiske ændringsforslag 
  
3. oktober  Økonomiudvalget 2. behandling 
  
4. oktober  Byrådet 2. behandling 
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