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

Sagsresume

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

På Socialudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16 og 24 mio. kr. 
Skønnet er fortsat fastholdt på 20 mio. kr., og det er denne middelværdi som indgår i kommunens 
samlede resultat.

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 Socialudvalget er der skønnet en lille stigning i udgiftsniveauet for 2021.

Graf 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.

Tabel 1: Viser budget og skøn for Socialudvalget pr. 31. august 2021.

Samlet set for området forventes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16-24 mio. kr. i 2021 
svarende til 4,7 pct. til 6,9 pct. I merforbrug. 
Spændet på merforbruget belastes af en tidligere omtalt aktivitetsstigning. Aktivitetsstigning har primo 
2021 været foranlediget af børn og unge området, men over sommeren er stigningen også 
bemærkelsesværdig på voksenområdet. En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktivitet resten af 
året indebærer en forventning om, at årets merforbrug ender i den øverste del af spændet.

Administrationen arbejder fortsat med med at reducere væksten, og derfor er skønnet pr. 31. august 
fastholdt på et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. 

Socialudvalgets bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag om forventet regnskab 2021. Der er til 



sagen også vedhæftet aktivitetsoverblikket pr. august. 

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 orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Socialudvalget den 28. september 2021

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Bilag

l Socialudvalget - Forventet regnskab 2021
l Socialudvalget Aktivitetsoverblik - August 2021
l Økonomi og Styring på socialområdet_præsentation på udvalgsmødet den 28_9


