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Likviditet opgjort efter kassekreditreglen for 3. kvartal 2022 
 
Jfr. reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner udarbejdes der hvert kvartal 
en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som 
minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekredi-
treglen ultimo hver måned. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og fore-
lægges kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Likviditet opgjort efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 
måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i penge-
institutter, obligationsbeholdning m.v.) fratrukket gennemsnittet af kassekreditter. 
 
Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 har likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ud-
viklet sig således i kroner: 
 

31-10-2021 249.715.438 
30-11-2021 258.052.607 
31-12-2021 259.319.471 
31-01-2022 261.090.451 
28-02-2022 262.328.669 
31-03-2022 263.927.559 
30-04-2022 267.040.916 
31-05-2022 269.951.194 
30-06-2022 270.904.222 
31-07-2022 270.283.195 
31-08-2022 268.981.369 
30-09-2022 265.526.866 

 
Hvilket kan illustreres således:  
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Ved udgangen af 3. kvartal 2022 ser likviditeten således ud i mio. kr.: 
 

Likviditet efter kassekreditreglen 265,5 

Gennemsnitlig restgæld på likviditetslån -2,4 

Opsparede drifts- og anlægsmidler m.v. fra 2021 
til 2022 -24,0 

Tilgodehavende hos forsyningsområdet +18,3 

”Disponibel” likviditet 239,1 

 
Likviditeten ultimo september 2022 svarer brutto til ca. 5.600 kr. pr. indbygger. Inden-
rigs- og Boligministeriet anbefaler, at likviditeten som minimum udgør 2.000-3.000 kr. 
pr. indbygger, hvilket svarer til i alt ca. 94-141 mio. kr. i Hedensted Kommune.  
 
Den disponible likviditet ved udgangen af 3. kvartal 2022 udgør, jfr. ovenstående tabel, 
ca. 239,1 mio. kr. svarende til godt 5.100 kr. pr. indbygger.  
 
Likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 3. kvartal 2022 ville uden låneoptagel-
sen på 91 mio. kr. i november 2020 til fremrykkede anlæg udgøre 189,3 mio. kr. Heri er 
indregnet effekten af de hidtil afholdte anlægsudgifter til de ”belånte” projekter. 


