
136. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

Sagsresume

I denne sag orienteres Plan & Kulturudvalget om tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 
31. august 2021.

På Plan & Kulturudvalgets ramme skønnes der et lille mindreforbrug i omegnen af 600.000 kr. Den 
primære årsag til mindreforbruget er aflyste arrangementer i forbindelse med Covid-19 restriktioner i 
første halvår af 2021. 

Der er i sagen givet en overordnet bemærkning på udvalgets ramme - detaljer kan ses i bilaget. 

Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne 
gang på data til og med august 2021. 

Fagudvalgets økonomi
For så vidt angår Plan & Kulturudvalget er der skønnet et lille fald i udgiftsniveauet for 2021. 

Faldet skyldes eftervirkninger på baggrund af de nedlukninger/restriktioner der var i første halvår af 
2021. Det betød aflysninger af forskellige arrangementer/aktiviteter, som skulle have været afholdt af 
enten kommunen, institutioner eller af foreningerne. Der har i maj-skønnet været en forventning om, at 
en del af disse arrangementer/aktiviteter kunne gennemføres senere på året, men det er nu tydeligt, at 
det ikke er muligt at få afholdt alt.

Tabel 1: Viser budget og skøn for Plan & Kulturudvalget pr. 31. august 2021.

Graf 1: Viser budget og skøn for Plan & Kulturudvalget pr. 31. august 2021.

Kommunens samlede økonomi
Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden 
består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele 
samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er 



inkluderet opsparing til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at 
midlerne fortsat er i kassebeholdningen.

Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 29. september 2021

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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