
76. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Sagsresume

Denne sag præsenterer årets første detaljerede opfølgning på økonomien, forventet 
regnskab forår 2022.

Børn & Læringsudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens 
økonomi for 2022, og efterfølgende en mere beskrivende udfordring inden for 
udvalgets ramme. 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en detaljeret opfølgning på økonomien i maj måned. 
Datasættet er fastlåst ved udgangen af april, dvs. budget og forbrug, imens der i 
skønnet på det forventede regnskab er indarbejdet aller nyeste viden og eventuelle 
udfordringer som er spottet frem mod publicering af dagsordenen. 

Ses der på kommunens samlede økonomi, er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine 
fortsat påvirker økonomien - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole 
og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens energi- og brændstofpriserne er en 
afledt udfordring deraf. 
Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 15-25 mio. kr. i 2022 for de af 
udgifterne som ligger i servicerammen, og dertil kommer udgifterne på 
integrationsområdet, som kommunen foreløbigt forventer bliver kompenseret enten i 
form af 100% refusion eller som medtages i kommende midtvejsregulering af hele 
overførselsområdet. 
For de af udgifterne som ligger i servicerammen, forhandler KL med Regeringen om en 
hel eller delvis finansiering. 

Overførslerne fra 2021 er indeholdt i kommunens samlede skøn, og for ikke at belaste 
servicerammen i 2022, er det administrationens vurdering, at der skal udvises 
opmærksomhed på, at størrelsen af de midler, der føres ind i 2022 i store træk bør svare 
til de midler, der føres ud af året og ind i 2023 – dette gælder for kommunen som 
helhed og ikke for enkelte enheder, hvilket kalder på behov for løbende tilpasninger i 
de enkelte centre.

Fagudvalgets økonomi:
Samlet for Børn & Læringsudvalget forventes et merforbrug i omegnen af 4 mio. kr. 

Under skoleområdet centralt, er der merudgifter vedr. de ukrainske børn, som skønnes 
ud fra den seneste udmelding fra Rigspolitiet om at ca. 50 børn skal i skole og/eller 
dagtilbud i kommunen. Skønnet er beregnet til ca. 4 mio. kr. i 2022. Der er usikkerhed 
omkring størrelsen på kompensation fra statens side, men et forsigtigt skøn vil være at 
halvdelen dækkes. Skønnet er derfor fastlagt på 2 mio. kr. i merforbrug.

Det specialiserede børne- og ungeområde blev en del af Børn & Læringsudvalget pr. 
1. januar 2022. Her forventes et udgiftspres i et spænd mellem 5 - 10 mio. kr. i 2022. Der
er igangsat en handleplan, som skal imødekomme dette udgiftspres med i omegnen
af 8 mio. kr. allerede i år. Denne plan arbejder administrationen fortsat på, og den vil



blive drøftet i direktionen i midten af juni. Det samlede skøn er med afsæt i, at 
handleplanen kan reducere et ellers forventeligt merforbrug. 
Administrationen har igangsat et arbejde omkring økonomistyringen, som dels skal 
styrke de grundlæggende dataregistreringer, fx en indsats i forhold til 
efterregistreringer. Dels arbejdes med anvendelse af løbende styrende økonomidata 
baseret på sammenhæng mellem aktivitet og økonomi som baggrund for de løbende 
prioriteringer under hensyn til de lovgivningsmæssige krav og regler 

Der arbejdes solidarisk i forhold til at overholde den samlede budgetramme - dog er 
rammen udfordret af at demografiberegningen til budget 2022 er baseret på et lavere 
børnetal end hvad der på nuværende tidspunkt er indskrevet i dagtilbud og skole, 
hvorfor de centrale budgetter ikke holder. 

Børn & Læringsudvalget fik samlet set et budget på ca. 11 mio. kr. overført fra 2021, 
noget af det er eksternt finansierede midler som anvendes i 2022, men for ikke at 
belaste servicerammen er det administrationens vurdering, at der skal udvises 
tilbageholdenhed, således at et tilsvarende budget kan føres ud af året og ind i 2023. 

Nedefor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning, og
2. at orienteringen sendes til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 13. juni 2022

Godkendt.

Fraværende: ingen.




