
 

Finansiering 

 

På finansieringsområdet registreres de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med forrentning af likvi-
ditet, optagelse af lån, mellemværende med Kirken samt skatter, tilskud og udligning. 
Det er med andre ord her hovedparten af kommunens indtægter registreres. 

 

 

 



 

Renter 

 
 

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022 
I basisbudget 2023 er der indtægtsmæssigt taget udgangspunkt i en forrentning på 3,2 mio. kr. af obli-
gationsporteføljen på ca. 160 mio. kr. svarende til en årlig forrentning på 2,0%.  
Der er fra budgetår 2023 budgetteret med en indtægt på 1,5 mio. kr. fra garantiprovision på de lån hvor 
kommunen stiller garanti over for lån optaget af forsyningsvirksomheder (varmeværker, spildevandsel-
skaber m.v.). 

Der forventes i basisbudget 2023 renteudgifter for i alt 4,5 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end i 
budget 2022.  

Den rentestigning der har været hen over det sidste år slår nu for alvor igennem budgetmæssigt. Rebild 
Kommune har dog ca. 75% af sin låneportefølje placeret i fastforrentede lån, som ikke påvirkes af rente-
stigningerne, det gør de sidste 25% af lånene som er placeret i variabelt forrentede lån (ca. 65 mio. kr.) 
– og på disse lån forventes en rentestigning på ca. 2% p.a.  



 

Låneoptag og låneafdrag 

 
 

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022 
Fra budget 2022 til 2023 stiger kommunens afdrag på lån med 0,4 mio. kr. til i alt 35,3 mio. kr.  

I dette basisbudget for 2023 er der forudsat en lånoptagelse på 11,0 mio. kr., der er beregnet ud fra for-
udsætningen om en automatisk låneadgang på 11 mio.kr (til jordkøb, energirenoveringer m.m.). Som en 
konsekvens af den øgede inflation, krigen i Ukraine og kommunernes generelle høje likviditet, er der i 
2023 ingen lånepuljer bortset fra den ordinære lånepulje på i alt 200 mio. kr., som skal fordeles mellem 
landes 98 kommuner. Forvaltningen vurderer, på baggrund af tidligere års lånedispensationer, at der er 
meget lille sandsynlighed for at Rebild Kommune får andel i denne lånepulje, men vi har søgt om lånedi-
spensation på kr. 20 mio. kr.  
Den automatiske låneadgang forudsætter, at der købes landbrugsjord for minimum 10,0 mio. kr. (85 % 
af køb kan lånefinansieres), samt foretages energirenovering m.m. med låneadgang på 2,5 mio. kr.  
Såfremt der ikke købes landbrugsjord for 10,0 mio. kr., og der ikke foretages energirenoveringer m.m. 
for 2,5 mio. kr., vil det have betydning for finansieringen af budget 2023. Det samme gør sig gældende, 
hvis der meddeles lånedispensation på puljen for ordinære anlægsinvesteringer.  

Som tidligere nævnt er det i 2023 kun muligt at søge dispensation fra puljen på det ordinære anlægsom-
råde. Rebild Kommune har søgt følgende:  

 

 

 

  



 

Opgørelse over låneoptag og låneafdrag 

 
 

I perioden fra regnskab 2014 til budget 2022 er der optaget lån for i alt 337,2 mio. kr., mens der er af-
draget i alt 338,0 mio. kr. Samlet set er der over perioden netto afdraget lån for 0,8 mio. kr. 

Låneoptaget i 2020 bærer i høj grad præg af, at der er foretaget ekstraordinære lånoptagelser på ca. 60 
mio. kr. i forbindelse med fremrykkede investeringer som følge af Covid-19.  

 

Indefrosne feriepenge 

I forbindelse med indførsel af samtidighedsferie, blev feriepenge optjent i overgangsåret (1. september 
2019 – 31. august 2020) indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler. Dette betød, at arbejdsgiverne skulle 
afregne de optjente feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Arbejdsgiverne kan vælge at afregne hele 
forpligtigelsen på en gang eller løbende, dog skal der som minimum afregnes i takt med, at lønmodta-
gerne overgår til folkepension.  

De indefrosne feriepenge, der endnu ikke er afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler, forrentes på mar-
kedsvilkår. 
For Rebild Kommunes vedkommende er der primo 2022 i alt indefrosset 93,1 mio. kr., der er optaget 
som en gæld til Lønmodtagernes Feriemidler. I budget 2023 er der afsat et beløb på 2,0 mio. kr. til beta-
ling af indefrosne feriepenge samt forrentning for de personer, der overgår til folkepension. Det afsatte 
beløb ændrer sig hvert år da der budgetteres konkret med de personer der overgår til folkepension de 
enkelte år. Ud over de indefrosne beløb afregnes der årligt en indeksering (forrentning) af de udbetalte 
beløb. Indekseringen udbetales under renter og forventes i 2023 at udgøre ca. kr. 22.000. 
Beløbet har tidligere været budgetteret på driften, men fra år 2022 er det jf. IM’s konteringsregler, bud-
getteres som afdrag på gæld. 

  



 

Finansforskydninger 

Ændringer indregnet i basisbudget 2022 i forhold til opr. budget 2021 
Kirken: 
Der er endnu ikke afholdt møde med Rebild Provsti omkring deres forventninger til budget 2023, hvorfor 
det i basisbudgettet er forudsat, at provstiet vil arbejde på et budget, der er neutralt i forholdet til Rebild 
Kommune. 
Mellemregningsforholdet mellem kommunen og kirken forventes ultimo 2022 at være et kirkeligt tilgode-
havende på ca. 0,0 mio. kr. I basisbudgettet forventes mellemregningsforholdet at være uændret.  

Landsbyggefonden: 

Der er i budget 2023 budgetteret med et indskud i landsbyggefonden på 9,0 mio. kr., hvilket fortsætter i 
2024 og 2025 hvorefter budgettet falder til 4,0 mio. kr.   
I forbindelse med budgetforliget 2021 blev det, som en del af aftalen omkring salg af Støvring Ådale, be-
sluttet at hæve budgettet vedrørende indskud i Landsbyggefonden med i alt 15,0 mio. kr. 

Nedenfor vises en oversigt over budget og aktuelle projekter. 

 

 

 



 

Skatter 

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022 
I basisbudget 2023 er der taget udgangspunkt i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 
5,760 mia. kr., og det er forudsat at, den kommunale skatteprocent fastholdes på 25,33 %.  
Statsgarantien beregnes ud fra et garanteret indbyggertal på 31.035 personer.  
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er fastsat på baggrund af udskrivningsgrundlaget for 
år 2020 korrigeret for periodens lovændringer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2020 er herefter 
fremskrevet med 11,9 %, som er den skønnede vækst fra 2020 til 2023 på landsplan.  

Statsgarantien vedrørende skatter gælder udelukkende for 2023. Skønnet for udskrivningsgrundlaget i 
overslagsårene er beregnet i KL’s skatte og tilskudsmodel. 
Til beregning af skatteindtægterne i overslagsårene er indbyggertallet i befolkningsprognosen for Rebild 
Kommune anvendt, der er således taget højde for forventningen om stigende indbyggertal.  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. 
Ved valg af statsgaranti vedrørende skatter ligger niveauet fast for 2023. Der vil således ikke ske nogen 
efterregulering i forhold til de faktiske forhold.  

Ved valg af selvbudgettering på baggrund af kommunens egne tal, vil der efterfølgende ske en efterregu-
lering af skatten. Efterreguleringen vil ske 3 år efter budgetåret, på baggrund af de faktiske konstaterede 
tal.  

I 2023 er der ingen efterregulering af skatter, tilskud og udligning for tidligere år, da der i forbindelse 
med vedtagelse af budget 2020 blev valgt statsgaranti. 

Selskabsskatten i 2023 udbetales på baggrund af regnskabsår 2020, det vil sige, at kommunens indtægt 
her svarer til det selskaberne betalte i selskabsskat i år 2020. Kommunens indtægter på selskabsskat er 
steget med 2,6 mio. kr. fra 17,6 mio. i 2022 til 20,2 mio. kr. i 2023. 
Grundskylden i budget 2023 er beregnet ud fra de forventede fremskrevne grundværdier, i Rebild Kom-
mune, mens budgettet i overslagsårene er reguleret med KL`s anslåede fremskrivnings procent. I basis-
budgettet regnes der med en uændret grundskylds promille på 7,200 af produktionsjord og 26,086 af øv-
rige ejendomme. 
Fra 2. halvår 2018 er det på landsplan besluttet at indefryse stigningen i grundskyld for alle ejendomme. 
Dvs. at den årlige stigning i grundskylden på en ejendom ikke afregnes, men opgøres som en akkumule-
ret gæld til kommunen. Den indefrosne grundskyld skal afregnes ved salg af ejendommen.  
Reglerne omkring indefrysning af stigning i grundskylden er på nuværende tidspunkt gældende til og 
med 2024. 
I ovenstående oversigt over grundskyld er beløbet opgjort inklusiv indefrosne beløb, da de indefrosne be-
løb optages som et tilgodehavende på balancen. I 2022 udgør det indefrosne beløb 3,9 mio. kr. og det 
samlede indefrosne beløb er i alt på 15,4 mio. kr. 



 

Samlet set er der, ved valg af statsgaranti i 2023, en stigning i de budgetterede skatteindtægter fra 2022 
til 2023 på i alt 110,1 mio. kr. 

Efterregulering vedrørende tidligere budgetår 
Da der er valgt statsgaranti i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 er der ingen efterregulering af 
skatter, tilskud og udligning i 2023. 



 

Tilskud og udligning 

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til opr. budget 2022. 
I forbindelse med indfasning af det nye  tilskuds- og udligningssystemet fra 2021 skete der en større om-
lægning af tilskud og udligning. 
Efter udligningsreformen sker der nu en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, tidli-
gere blev en del af udligningsordningen finansieret af statstilskud, men efter udligningsreformen er der 
nu balance mellem bidrag og tilskud i udligningsordningen. 
Som led i udligningsreformen blev beskæftigelsestilskuddet fjernet og statstilskuddet blev tilsvarende for-
højet. Der blev samtidig indført en særlig kompensationsordning for de kommuner der står til de største 
tab i forbindelse med udligningsreformen. Denne kompensationsordning finansieres af bidrag fra de øv-
rige kommuner fordelt efter indbyggertal. 
Udligningssystemet indeholder endvidere 3 særskilte udligningsordninger - udligning af selskabsskat, ud-
ligning af kommunernes merudgifter vedrørende indvandrer, flygtninge og efterkommere og en ny udlig-
ning af dækningsafgift fra offentlige ejendomme. 

Nedenfor er der en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i ovenstående tabel. 

Tilskud og udligning  
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 skal der vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering.  
Ved valg af statsgaranti på tilskud og udligning ligger niveauet fast for 2023. Der vil således ikke ske en 
efterregulering i forhold til de faktiske forhold.  
Ved valg af selvbudgettering på baggrund af kommunens egne tal, vil der efterfølgende ske en efterregu-
lering af tilskud og udligning. Efterreguleringen vil ske 3 år efter på baggrund af de faktiske tal. 

I ovenstående tabel er der medtaget tilskud og udligning som udmeldt i statsgarantien. Statsgarantien 
vedrørende tilskud og udligning gælder udelukkende for 2023. Skønnet for tilskud og udligning i over-
slagsårene er beregnet i KL’s skatte og tilskudsmodel. 
Til beregning af tilskud og udligning i overslagsårene er indbyggertallet i befolkningsprognosen for Rebild 
Kommune anvendt, der er således taget højde for forventningen om et stigende indbyggertal.  



 

Kommunal udligning er en udligning, mellem kommuner, af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. 
Udligningen af beskatningsgrundlaget betyder isoleret set, at Rebild Kommune i 2023 skal have 105,2 
mio. kr. fra denne ordning, da Rebild Kommune har et beskatningsgrundlag, der ligger under landsgen-
nemsnittet. Rebild kommunes beskatningsgrundlag udgør i statsgarantien 196.983 kr. pr. indbygger mod 
et landsgennemsnitteligt beskatningsgrundlag på 215.054 kr. pr. indbygger.  
Forskellen i beskatningsgrundlaget betyder for Rebild kommunes vedkommende, at der udlignes 75% af 
forskellen i beskatningsgrundlaget. For kommuner hvor beskatningsgrundlaget ligger under 90% af 
landsgennemsnittet, vil der være en udligning på 95% af forskellen i beskatningsgrundlaget. 
Udligningen af det beregnede udgiftsbehov betyder isoleret set, at Rebild Kommune skal betale 127,5 
mio. kr. til denne ordning. Beregningen af udgiftsbehovet består af 2 dele, et aldersbestemt udgiftsbehov 
og et socioøkonomisk udgiftsbehov.  
Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes på baggrund af, hvor mange indbyggere i forskellige alders-
grupper der er i kommunen. Antallet i hver aldersgruppe ganges med et landsgennemsnitligt udgiftsbe-
hov, hvorefter man har det beregnede aldersbestemte udgiftsbehov for kommunen.  
Det socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres på baggrund af 17 forskellige sociale kriterier, der vægtes 
med forskellige procentuelle værdier, der sammenlagt giver 100 %. Det opgøres, hvor mange personer 
kommunen har under de forskellige kriterier sammenholdt med antallet på landsplan. Herefter har man 
et indekstal for den enkelte kommune. Rebild Kommunes socioøkonomiske indeks er i 2023 beregnet til 
73,5 i forhold til et landsgennemsnit på 100. Dette indekstal ganges op med indbyggertal og et forventet 
landsgennemsnitlig socialt udgiftsbehov, hvorefter man har kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov.  
Det samlede beregnede udgiftsbehov (aldersbestemt + socioøkonomi) udlignes herefter med 93% mel-
lem kommunerne. 
Ud over udligningen af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, er der forskellige kompensationsordningen 
bl.a. i forbindelse med indførsel af det nye udligningssystem. Samlet set betyder, det at Rebild Kommune 
skal betale 27,6 mio. kr. i udligning i 2023. 

Statstilskuddet(bloktilskud) er et tilskud som staten betaler til kommunerne. Før den nye udligningsre-
form blev en stor del af det samlede statstilskud benyttet til finansiering af udligningsordningen, dette er 
fra 2021 ændret, sådan at udligningen hviler i sig selv. En anden ændring i forbindelse med udligningsre-
formen er, at det særlige beskæftigelsestilskud blev afskaffet og beløbet er i stedet tilført statstilskuddet. 
En mindre del af statstilskuddet er afsat som tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår og 
som tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Samlet ser er der i 2023 afsat 72,2 mia. kr. til kommu-
nerne, hvilket er 10,6 mia. mindre end året før. Statstilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til 
indbyggertal, dog er 4,0 mia. betinget af, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalens service- 
og anlægsramme. 
Rebild kommunes andel af statstilskuddet udgør i alt 388,5 mio. kr. heraf er 21,0 mio. betinget af over-
holdelse af service- og anlægsrammen.  

Ekstraordinært finansieringstilskud. I forbindelse med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort 
permanent. Tidligere var det et etårigt tilskud, der hvert år skulle forhandles i forbindelse med aftalen 
omkring kommunernes økonomi. Finansieringstilskuddet er fremadrettet fastlåst på samme niveau som i 
2021, det vil sige, at Rebild Kommune fremover vil modtage et årligt finansieringstilskud på 28,3 mio. kr. 

Særskilte udligningsordninger. Ligesom der modtages direkte selskabsskat (se under skatter), er en del 
af selskabsskatten indregnet som en udligning mellem kommunerne. Udligningen er beregnet på bag-
grund af de selskabsskatter, der er afregnet for skatteåret 2020. Rebild Kommune modtager i 2023 i alt 
17,0 mio. kr. i udligning af selskabsskat. 
Udligning vedrørende udlændinge er en ordning, der har til formål at udligne kommunernes gennemsnit-
lige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Dette betyder, at 
Rebild Kommune i 2023 skal betale 5,4 mio. kr. til ordningen. 



 

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme udligner det kommunale provenu fra dækningsafgift 
af offentlige ejendomme. Rebild Kommunes tilskud fra udligningsordningen udgør i 2023 i alt 0,5 mio. kr. 

Kommunalt udviklingsbidrag. Som en del af medfinansieringen på sundhedsområdet skal kommunen af-
regne et kommunalt udviklingsbidrag til regionen, udviklingsbidraget er for 2023 fastsat til 118 kr. pr. 
indbygger i alt 3,7 mio. kr. 

Overgangsordning vedrørende uddannelsesstatistikken. I aftalen omkring reform af udligningssystemet 
indgår en 2-årig kompensationsordning for kommuner, som bagudrettet har haft et tab for manglende 
oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tabet blev opgjort en gang for 
alle og Rebild kommunes kompensation udgjorde 4,7 mio. kr. i 2021 og 2022. Ordningen er således bort-
faldet fra år 2023. 

Diverse tilskud. I budget 2023 er der på samme måde som tidligere år en række specificerede tilskud til 
kvalitet i ældreplejen og i daginstitutioner. Disse tilskud fremskrives med pris og lønstigninger og fordeles 
mellem kommunerne efter forskellige demografiske nøgler. Rebild Kommunes andel af de samlede tilskud 
svarer til ca. 0,5%. 

Tilskud vedrørende skattenedsættelse. I forbindelse med vedtagelse at budget 2021 blev det besluttet at 
nedsætte kommuneskatten fra 25,50 % til 25,33%.  
Det var i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en pulje som tilskud til skattenedsættelser. Re-
bild Kommune søgte denne pulje og fik tilskud til nedsættelse af skatten med 0,17 %. 
Tilskuddet fra puljen betyder, at Rebild kommunen i perioden 2021 – 2025 får refunderet en del af det 
skatteprovenue som nedsættelsen af skatteprocenten medfører. Refusionen udgør for årene 2021 – 2025 
hhv. 90, 90, 85, 80 og 75% af nedgangen i skatteprovenue. I år 2023 udgør tilskuddet vedrørende skat-
tenedsættelse i alt 6,8 mio. kr. 
Fra år 2026 bortfalder tilskuddet helt. 


