Indtægtsprognose 2022-2025

1. Ny indtægtsprognose 2022-2025
Kommunerne finansieres af egne skatteindtægter, udligning og tilskud, herunder statens bloktilskud. Bloktilskuddet for 2022 udgør bloktilskuddet for 2021 fremskrevet
med den forventede pris- og lønudvikling og reguleret for
1) Kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes
udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien)1
2) Lov- og cirkulæreprogrammet
3) Andre reguleringer
4) Balancetilskuddet som sikrer, at der er balance mellem det udgiftsniveau, der
aftales i økonomiaftalen for kommunerne under ét og de kommunale indtægter.
Bloktilskuddet for 2022 er fastlagt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det
faktiske bloktilskud for 2022 er lavere end det forventede bloktilskud for 2022, som
indgik i sidste års budgetlægning. Det skyldes primært, at kommunerne nu forventes
at få flere indtægter fra selskabsskat og indkomstskat og at deres finansieringsbehov
dermed er reduceret.
Administrationen har udarbejdet en ny prognose for Fredensborg Kommunes indtægter fra skatter, udligning, tilskud og bidrag for 2022-2025. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti for budget 2022 samt KL’s skatte- og tilskudsmodel for
overslagsårene 2023-2025. Ændringerne i forhold til det budgetterede af indtægterne
fra skatter, udligning, tilskud og bidrag for perioden 2022–2025 fremgår af tabel 1
nedenfor.

Tabel 1. Indtægtsprognose – ændringer i skatter, udligning, tilskud og bidrag
2022
2023
2024
2025
Mio. kr.
Ændring i skatteindtægter
-82,7
-86,1
-79,4
-96,2
Ændring i udligning, tilskud og bidrag
32,7
40,7
31,3
37,8
Samlet ændring i indtægtsprognose
-49,9
-45,4
-48,0
-58,4
Note:”+” er et træk på kassebeholdningen, ”-” er en kasseopbygning.

I alt
-344,3
142,6
-201,7

Indtægterne er i alt opjusteret med 49,9 mio. kr. i 2022, 45,4 mio. kr. i 2023, 48,0
mio. kr. i 2024 og 58,4 mio. kr. i 2025.
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Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis udgifterne falder. Budgetgarantien sikrer, at den kommunale
økonomi under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Budgetgarantien opgøres årligt i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL.
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De enkelte ændringer i skatteindtægter samt i tilskud og udligning i forhold til det
budgetterede er gennemgået i afsnit 2 og 3 nedenfor, mens kommunens indtægtsprognose for de enkelte år fra 2022 til 2025 fremgår af bilag 1.

2. Skatteindtægterne

I dette afsnit gennemgås de enkelte ændringer i kommunens skatteindtægter for
2022-2025 i forhold til de forudsætninger, der indgik i budgetforlig 2021-24. Ændringerne opgøres i forhold til det tilsvarende år i sidste års budget. Det vil sige, at 2022
sammenlignes med de forventninger til 2022, der lå til grund for Budget 2021-2024.
Samlet set er skatteindtægterne opjusteret med 82,7 mio. kr. i 2022, som er fordelt
på følgende:


Indtægterne fra den kommunale indkomstskat opjusteres med 19,7 mio. kr. i
2022 til i alt 2.287 mio. kr.2 Opjusteringen skyldes, at regeringen nu forventer en
højere vækst i perioden 2019-2022 for kommunerne under ét i forhold til samme
tidspunkt sidste år, hvor der var en forventning om, at Covid-krisen ville påvirke
samfundsøkonomien i en mere negativ retning. I overslagsårene 2023-2025 er
der indarbejdet indtægter fra den kommunale indkomstskat på baggrund af KL’s
skatte- og tilskudsmodel.



Kommunens indtægter fra selskabsskab opjusteres med 45,2 mio. kr. i 2022 til i
alt 155,2 mio. kr. (før udligning). Kommunernes indtægter fra selskabsskat i
2022 er opgjort på baggrund af virksomhedernes betaling af selskabsskat i 2019.
De faktiske indtægter i 2022 fra selskabsskatten er dermed kendte, mens overslagsårene prognosticeres af kommunerne selv. SKAT har på forespørgsel oplyst,
at kommunen i 2023 vil forvente at modtage 17 mio. kr. mindre i selskabsskat fra
Coloplast end i 2022, hvilket i forhold til sidste års forventning til 2023 er en opjustering af selskabsskatten for 2023 og frem. Coloplast står for størstedelen af
kommunens selskabsskat.
De øgede indtægter fra selskabsskat er dermed hovedforklaringen bag det opjusterede indtægtsskøn for Fredensborg Kommune i 2022. Det er dog ikke kun Fredensborg Kommune, der oplever en vækst i indtægterne fra selskabsskat. Fra
2018 til 2019 var der på landsplan en vækst i virksomhedernes betaling af selskabsskat på hele 29,4 pct. (til afregning i 2022), som afspejler den daværende

2

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 svarer til kommunens udskrivningsgrundlag i 2019 korrigeret for ændringer af skattereglerne i perioden 2019-2022
og fremskrevet med en statsgarantiprocent på 7,6 pct. Udgangspunktet i 2019 skyldes, at det er det seneste afsluttede skatteår. Statsgarantiprocenten beregnes fælles
for alle kommuner som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2019 til
det skønnede udskrivningsgrundlag i 2022.
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højkonjunktur. Kommunernes øgede indtægter fra selskabsskat medfører derfor
en reduktion af bloktilskuddet, jf. afsnit 1 ovenfor.


Skatteindtægter fra kildeskattelovens § 48 E, som bl.a. vedrører forskerskat, opjusteres med 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025. Skatten er vanskelig at prognosticere, hvorfor der er budgetteret med den gennemsnitlige indtægt fra 2016-2020
på 3,9 mio. kr.



Indtægterne fra dødsboskatten nedjusteres med 0,6 mio. kr. i 2022. I overslagsårene 2023-2025 er dødsboskatten prognosticeret til årligt 1,5 mio. kr. på baggrund af gennemsnittet for perioden 2014-2022, ekskl. 2018 hvor indtægten var
ekstraordinær høj. Dermed nedjusteres dødsboskatten i overslagsårene med årligt 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.



Indtægterne fra grundskylden er på landsplan nogenlunde på niveau med tidligere skøn. Til trods herfor opjusteres Fredensborg Kommunes indtægter i 2022
med 16,8 mio. kr. til i alt 325,9 mio. kr. Stigningen skyldes, at Fredensborg Kommunes indtægter er større med de nye ejendomsværdivurderinger, som gradvis
tages i brug fra 2022. I overslagsårene 2023-2025 er der indarbejdet indtægter
på baggrund af KL’s fremskrivningsprocenter.



Indtægterne fra dækningsafgiften er i 2022 nedjusteret med 95 t.kr. i forhold til
det budgetterede pga. vurderingsændringer af statsejendomme i kommunen.

3. Udligning, tilskud og bidrag
I dette afsnit gennemgås de enkelte ændringer i udligning, tilskud og bidrag for 2022
i forhold til det budgetterede. Overslagsårene 2023-2025 er prognosticeret på baggrund af KL’s skatte- og tilskudsmodel. De samlede indtægter og udgifter for perioden 2022-25 fremgår i tabelform i bilag 1 nedenfor. De enkelte udligningsordninger
er forklaret i bilag 2 om kommunal udligning.
Samlet set er indtægterne fra udligning, tilskud og bidrag nedjusteret med 32,7 mio.
kr. i 2022 i forhold til det tidligere forudsatte. Ændringerne er fordelt på følgende poster:


Udgifterne til udligning af udgiftsbehov udgør 24,9 mio. kr., hvilket er et fald
på 1,7 mio. kr. Udligningen af udgiftsbehov blev indført med reguleringen af
udligningssystemet med budgetlægningen for 2021, og opgøres på baggrund
af en række sociale og aldersbetingede faktorer.
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Udgifterne til udligning af beskatningsgrundlag er opjusteret med 3,3 mio. kr.
i 2022 til i alt 362,2 mio. kr., hvilket hænger sammen med opjusteringen af
kommunens skøn for kommunal indkomstskat, jf. afsnit 2 ovenfor.



Udgifterne til finansiering af overudligningsgrænsen nedjusteres med 0,4 mio.
kr. i 2022 til i alt 2,3 mio. kr. Dette er kommunens finansiering af overskridelse at grænsen for overudligning, som er beskrevet i bilag 2 nedenfor.



Udgifterne til udligning af selskabsskat øges med 16,7 mio. kr. i 2022 til i alt
40,7 mio. kr. Opjusteringen skyldes, at Fredensborg Kommune får flere indtægter fra selskabsskat i 2022, jf. afsnit 2 ovenfor.



Indtægterne fra Udligning vedrørende udlændinge nedjusteres med 0,4 mio.
kr. i 2022 til i alt 5,0 mio. kr. Kommunen modtager hvert år et aldersafhængigt tilskud for hver indvandrer og efterkommere; en tilskudsordning der
er finansieret af kommunernes bidrag til ordningen i forhold til indbyggertal.



Indtægterne fra bloktilskuddet (statstilskuddet) nedjusteres med 14,6 mio.
kr. Denne regulering afspejler hovedsageligt ændringerne i kommunens balancetilskud som følge af øgede skatteindtægter. Bloktilskuddet indeholder ligeledes reguleringer på Lov og cirkulæreprogrammet, som i 2022 dog alene
udgør en nettoregulering på -0,1 mio. kr.



Hertil kommer øvrige mindre ændringer, der samlet reducerer indtægterne
for Fredensborg Kommune med 59 t.kr. i 2022 (netto).
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Bilag 1. Indtægtsprognose 2022-2025

Af tabel 2 nedenfor fremgår Fredensborg Kommunes indtægtsprognose for de enkelte
år fra 2022 til 2025. Indtægterne for 2021 medtaget i tabellen til sammenligning.

Tabel 2. Indtægtsprognose 2022-2026
Mio. kr.
Skatteindtægter
Indkomstskat
Det skrå skatteloft
Grundskyld
Selskabsskat
Forskerskat
Dødsboskat
Dækningsafgift
Udligning
Udligning af udgiftsbehov
Udligning af beskatningsgrundlag
Finansiering af overudligningsgrænse
Finansiering af særlig kompensation
Udligning af selskabsskat
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme
Udligning af udgifter til indvandrere, flygtninge og
efterkommere
Tilskud
Bloktilskud (statstilskud)
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
Tilskud til generelt løft af ældreområdet
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
Tilskud til værdig ældrepleje
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv. på ældreområdet
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet
Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomhed
Bidrag
Bidrag vedr. udsatte hovedstadskommuner
Kommunalt udviklingsbidrag
Indtægter i alt

2021

2022

2023

2024

2025

-2.631,3
-2.197,5
6,2
-306,5
-106,5
-3,4
-1,2
-22,4
406,6
30,6
342,2
2,5
9,6
26,6

-2.777,0
-2.287,5
5,4
-325,9
-155,2
-3,9
-1,0
-8,9
435,1
24,9
362,2
2,3
9,6
40,7

-2.820,3
-2.336,8
5,5
-334,7
-140,0
-3,9
-1,5
-8,9
433,0
29,9
357,2
2,3
9,6
39,6

-2.870,6
-2.395,0
5,5
-343,0
-125,0
-3,9
-1,5
-7,7
421,1
27,8
355,2
2,3
9,6
31,8

-2.945,7
-2.465,0
5,6
-349,5
-125,0
-3,9
-1,5
-6,4
426,3
26,5
363,2
2,4
9,6
30,3

0,3

0,3

-0,6

-0,6

-0,6

-5,2

-5,0

-5,0

-5,0

-5,1

-676,1
-641,1
-4,1
-6,1
-8,2
-8,6

-632,3
-595,0
-4,2
-6,2
-8,3
-8,7

-652,1
-612,7
-4,3
-6,3
-8,5
-8,9

-669,4
-629,4
-4,4
-6,5
-8,7
-9,1

-686,1
-645,5
-4,5
-6,6
-8,9
-9,3

-0,8

-0,8

-0,8

-0,9

-0,9

-10,5

-10,5

-10,5

-10,5

-10,5

3,3

1,6

8,7
4,0
4,6
-2.892,1

8,8
4,1
4,7
-2.965,4

9,0
4,2
4,8
-3.030,4

9,2
4,3
5,0
-3.109,7

9,5
4,4
5,1
-3.196,1
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Bilag 2. Kommunal udligning

Det nye udligningssystem, der trådte i kraft første gang til budget 2021, består primært af udligning af hhv. udgiftsbehov pr. indbygger og indtægtsskøn pr. indbygger.
For begge ordninger gælder, at der udlignes under forudsætning af landsgennemsnitlige serviceniveauer og skatteprocenter. Som udgangspunkt ses der således bort fra
de faktiske udgifter og indtægter pr. borger. Herved sikres det, at en kommune ikke
blot kan øge sit serviceniveau eller sænke sin skatteprocent og få det finansieret via
øget udligning.
Udligningen af indtægter og udgifter mellem kommunerne beregnes af Indenrigsministeriet, men finansieres i et lukket kredsløb ved ren kommunal omfordeling. Herefter
fordeles statens bloktilskud til kommunerne, der er opgjort efter indbyggertal3.
Desuden er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod
til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra
de øvrige kommuner efter indbyggertal.
Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordningsordninger,
herunder udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og en udligning af dækningsafgift fra offentlige
ejendomme.
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger, bl.a. et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til
grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder
samt visse overgangsordninger og en hovedstadspulje efter udligningslovens § 19.
I det nedenstående er de enkelte udligningsordninger forklaret.

1. Udligning af udgiftsbehov

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et
bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

3

Før bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, fratrækkes følgende to tilskudsordninger dog: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.
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For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som
modtager tilskud er således samlet på op til 95 pct. af det udgiftsbehov pr. indbygger, der ligger over landsgennemsnittet.
En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og
den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det demografiske og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Af de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter henregnes 67 pct. til kommunernes
aldersbestemte udgiftsbehov og 33 pct. til det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Fredensborg Kommune bidrager i 2022 med 24,9 mio. kr. til ordningen, da vores beregnede udgiftsbehov pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet.

2. Udligning af beskatningsgrundlag

Med udligningsreformen i 2021 er sker der en separat udligning af beskatningsgrundlaget. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.
Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af
udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet
modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag
og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag
over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.
Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget.
Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt
lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget
sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på
18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden,
fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.
For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95
pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.
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Fredensborg Kommune bidrager i 2022 med 362,2 mio. kr. til ordningen.

3. Finansiering af overudligningsgrænse

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag.
Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke
kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som omfattes af overudligningsbestemmelsen, vil således højst kunne komme til at miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning.
Hvis en kommune bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag og har
en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af overudligningsbestemmelsen. Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af
kommunens udskrivningsprocent, mens kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkeligt lav, vil
der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag
ville udløse en ændring i udligningsbeløbene, som ville overstige 93 pct. af ændringen
i kommunens skatteprovenu.
Overudligningsbestemmelsen indebærer, at hvis en kommune er i en sådan situation,
vil dens udligningsbeløb blive reduceret, så en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som
svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.
Fredensborg Kommune er ikke omfattet af overudligningsbestemmelsen, men er med
til at finansiere rabatten til de kommuner, som er omfattet af overudligning. Fredensborg Kommune bidrager i 2022 derfor med 2,3 mio. kr. til ordningen.

4. Finansiering af særlig kompensation
Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning
af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning
af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.
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Fredensborg Kommune modtager ikke kompensation, men er bidragsyder til kompensationsordningen. Fredensborg Kommune bidrager igen i 2022 derfor med 9,6 mio.
kr. til ordningen.

5. Udligning af selskabsskat
En kommune udlignes med 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu af selskabsskat pr. indbygger og landgennemsnittet. Således vil de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat ligger lavere end landsgennemsnittet, modtage et udligningstilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr.
indbygger og landsgennemsnittet. Og omvendt for kommuner med et selskabsskatteprovenu der ligger over landsgennemsnittet.
I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint – med en tilsvarende stigning i kommunernes
finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del,
så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.
Der er desuden en nedslagsordning, der medfører, at for de kommuner, som i 2007
havde et provenu af selskabsskat, der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, og
som havde tab på den daværende kommunal- og finansieringsreform, fastsættes et
nedslag svarende til den del af provenuet af selskabskat, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget. Nedslaget fratrækkes provenuet af selskabsskat, der indgår i
beregningen af udligningsordningen.
Fredensborg Kommune bidrager i 2022 med 40,7 mio. kr. til ordningen.

6. Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det
kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis
provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.
Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme
og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.
Fredensborg Kommune bidrager i 2022 med 0,3 mio. kr. til ordningen.

7. Udligning af udgifter til indvandrere, flygtninge og efterkommere
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Denne udligningsordning har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter til integration og sprogundervisning mv. af udlændinge. Kommunerne finansierer ordningen ved at bidrage i forhold til indbyggertal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil samlet set yde bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet set vil modtage
tilskud.
Med reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen
med 2,6 mia. kr. på landsplan i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning
af målgruppen for basisbeløbet i ordningen, og samtidig tilpasses forholdet mellem
tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.
Fredensborg Kommune modtager i 2022 5,0 mio. kr. fra ordningen.
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