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

Sagsresume

I denne sag orienteres Senior & Sundhedsudvalget for tal og bemærkninger til det forventede regnskab 
pr. 31. august 2021. 

På Senior & Sundhedsudvalgets ramme skønnes der balance mellem budget og forbrug. 

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 Senior & Sundhedsudvalget udgør dett samlede skøn 516,7 mio. kr. og budgettet 
udgør 517,6 mio. kr. hvilket betyder at der fortsat er budgetoverholdelse på rammen. 

Graf 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021

Tabel 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021

Siden maj-skønnet ses der et fald i udgiftsniveauet for 2021. Det henfører sig til de tidligere udfordringer 
på Tandplejen, hvor det har været svært at rekruttere specialtandlæger. Denne udfordring er nu løst 
for 2021. Derved vurderes det at budgettet holder for Tandplejen. 

Administrationen forventer samlet set budgetoverholdelse på områderne under Center for Sundhed & 
Pleje.
Vikarforbruget i hjemmeplejen har gennem sommeren været væsentligt højere end tidligere antaget, 
og udgiftsniveauet for hjemmeplejen skønnes derfor at stige yderligere. Der er fortsat 
rekrutteringsvanskeligheder og
dermed ledige stillinger der i nødvendigt omfang må bemandes med vikarer. Skønnet for 
hjemmeplejen opjusteres yderligere med 1,4 mio. kr. og det forventede merforbrug er herefter 4,4 mio. 
kr. Merforbruget modregnes
til dels af mindreforbrug på private leverandører.
Plejecentrene forventes fortsat at overholde den tildelte ramme.



Efter genberegning af takster forventes højere indtægter på køb og salg af pladser, hvilket er 
medvirkende til budgetoverholdelse samlet set.

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 
indkluderet 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 orientering tages til efterretning. 

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 29. september 2021

Anbefalet

Fraværende: Ingen

Bilag
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