
77. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Sagsresume

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

Plan & Kulturudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens 
økonomi for 2022, og efterfølgende en mere beskrivende udfordring indenfor 
udvalgets ramme. På baggrund af kommunens udfordring, i forhold til de stigende 
energipriser på el og gas, som primært belaster Teknik & Miljøudvalgets ramme, er 
der til sagen vedhæftet et notat som beskriver hvilke tiltag der kan være 
bidragende til at reducere energiudgifterne i 2. halvår af 2022 og frem. 
Administrationen ønsker at udvalget drøfter de mulige tiltag og protokollerer hvilke 
der skal igangsættes.

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 nyeste viden og 
eventuelle udfordringer som er spottet frem mod publicering af dagsordenen. 

Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i 
Ukraine fortsat påvirker økonomien - både integrationsområdet, indlogering af 
ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og 
brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. 
Kommunen ser ind i et merforbrug på ca. 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:
Plan & Kulturudvalget skønner på den store klinge at budgettet til drift holder. Dog 
er området udfordret af stigende energiudgifter i Haslev Svømmehal og lysanlæg 
på boldbanerne mfl. Der er i skønnet indregnet en merudgift i omegnen af 0,2 mio. 
kr. 



Nedenfor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:

Samlet set forventes der på udvalgets anlæg et lille mindreforbrug i omegnen af 
0,3 mio. kr. 
Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet 'Førslev 
idrætsforening – belysning'. Det skønnede merforbrug baserer sig til hvad det 
kostede at opføre det sidste lysanlæg. Administrationen er i øjeblikket i gang med 
at indhente tilbud fra Andel Energi. 
Til sauna og omklædningsprojektet i Faxe Ladeplads er der overført ca. 0,7 mio. kr. 
fra 2021 til 2022. På nuværende tidspunkt forventes det, at ca. 0,3 mio. kr. ikke kan 
benyttes i år, og rest bevillingen skal således overføres til 2023. 

Nedenfor ses skønnene på de enkelte anlæg:

Som følge af de stigende energipriser foreslår Center Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice, at der drøftes og eventuelt besluttes mulige tiltag som kan være 
med til at spare på energien eller nedbringe kommunens nettoudgifter. Der er til 
sagen vedhæftet et bilag. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.



Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning,
2. at orienteringen sendes til Økonomiudvalgets behandling, og
3. at udgiftsreducerende tiltag drøftes samt besluttes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 8. juni 2022

Godkendt med den bemærkning, at udvalget prioriterede bilagets 
udgiftsreducende punkt 4. (optimering af benyttelse af haller) og punkt 5. 
(udskiftning af LED-belysning på boldbaner).

Fraværende: Ingen.

Bilag

l Plan & Kulturudvalget - Notat vedr. udgiftsreducerende tiltag grundet høje
energipriser




