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Politikersvar vedr. stigende energipriser 

 
 

Resumé 
Som følge af medlemsforslag vedr. drøftelse af stigende energipriser 
vedlægges her svar til Birgitte Kehler Holst (Å) om energiprisstignin-
gernes forventede effekt på hhv. kommunens service og anlæg til orien-
tering. 

Økonomi 
Sagen indebærer ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Bilag 
Politikersvar til Birgitte Kehler Holst (Å) - Energiprisstigningernes for-
ventede effekt på hhv. kommunens service og anlæg 
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Svar på spørgsmål om energiprisstigningernes forven-
tede effekt på hhv. kommunens service og anlæg 
 

Kære Birgitte Kehler Holst 
 
Du har henvendt dig til Økonomiforvaltningen med nedenstående 
spørgsmål: 
 
Jeg ønsker i videst muligt omfang at få viden om, hvordan de stigende 

energipriser har påvirket og til stadighed påvirker Københavns Kom-
mune. Mere konkret vil jeg gerne bede om følgende:  
 

- Energiprisstigningernes forventede effekt på hhv. kommunens 
service og anlæg, opdelt efter forvaltning, og dermed et svar på 
i hvilket omfang de stigende energipriser vil kræve besparelser, 
indenfor de enkelte velfærdsområder.  

 
Økonomiforvaltningens svar 
Økonomiforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke et samlet over-
blik over de forventede merudgifter for kommunen som følge af sti-
gende energipriser. Eventuelle konstaterede udfordringer i den enkelte 
forvaltning som følge heraf forventes at indgå i forvaltningernes prog-
noser pr. 1. kvartal 2022, som Økonomiforvaltningen modtager ultimo 
april. Prognosen forelægges Økonomiudvalget den 24. maj 2022. 
 

ten) på aflæggerbor-
det, som er en månedlig status på områder, hvor det forventede regn-
skab for en given sag eller et givent område afviger med mere end 10 
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er på nuværende tids-
punkt ingen forvaltninger, der har indmeldt sager på risikolisten vedrø-
rende stigende energipriser. Næste risikoliste forelægges Økonomiud-
valget på mødet den 26. april. 
 
I det følgende gennemgås kort de grundlæggende mekanismer for 
håndteringen af de stigende energipriser: 
 
Service 

  

Notat 
Til Birgitte Kehler Holst (Å) 
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I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen 
tages der stilling til om den forudsatte stigning i pris- og lønniveauet 
(P/L) fra 2021 til 2022, som lå til grund for økonomiaftalen for 2022, 
skal justeres, herunder som følge af stigende energipriser. 
 
En opjustering af P/L for service fra 2021 til 2022 medfører, at kommu-
nernes serviceramme og bloktilskud tilpasses til opjusteringen og kom-
munerne kan dermed afholde flere udgifter inden for serviceområdet.  
Økonomiudvalget kan i forbindelse med 2. kvartalsprognose i august 
udmønte Københavns Kommunes andel af reguleringen til forvaltnin-
gerne som følge af stigende udgifter, herunder som følge af stigende 
energipriser. Dette kan konkret ske i 2. sag om bevillingsmæssige æn-
dringer, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2022.  
 
Anlæg 
Hvis stigende energipriser medfører, at der er anlægsprojekter, der ikke 
kan gennemføres inden for de afsatte bevillinger, forventes det, at for-
valtningerne vil indmelde det på risikolisten eller i forbindelse med 
kvartalsprognoserne. Hvis det er tilfældet, skal der tages stilling til, hvor-
dan det håndteres. 
 
Det forventes, at et forhøjet prisniveau i årene efter 2022 håndteres via 
pris- og lønfremskrivningen af budgetterne. 
 
Videre proces  
Dit spørgsmål og Økonomiforvaltningens svar offentliggøres på kom-

 


