
69. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Sagsresume

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

Socialudvalget 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 detajeret opfølgning på økonomien her 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, 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 i omegen 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 Kommunernes 
Landsforening (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 set for Socialudvalgets område skønnes et merforbrug op imod 2 mio. kr. 
Den primære årsag til merforbruget skyldes at Banebryderne har etableret et §82 
tilbud - krydsfeltet - på Slagterivej i Haslev. §82 er en forebyggende hjælp og støtte 
til voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller sociale problemer, og til 
personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 
Efter etablering af krydsfeltet ses et fald i aktivitet for §85 borgere 
(Socialpædagogisk støtte ved mentorerne). Banebryderne er ved at kvalificere 
indsatser og herunder opprioritere §82 som et alternativt til §85. 

Merforbruget skyldes dels, at der er pres på udgifterne i forbindelse med §85 -



blandt andet som følge af, at taksterne ikke har været fremskrevet. Yderligere 
skyldes merforbruget, at Socialområdet selv skal finansiere en andel af §82. Denne 
andel af selvfinansiering er ikke afklaret. I forbindelse med budgetprocessen 2023-
2026 fremsendes forslag til, hvordan Socialområdet påtænker selvfinansiering 
heraf.

Der er flere risici forbundet med skønnene på de øvrige områder - disse er oplistet 
herunder:

l Der ses stigning i dyre enkeltsager og især enkeltsager overtaget fra det
specialiserede børne- og ungeområde. Disse kendte sager er indarbejdet i
skønnet. Yderligere dyre enkeltsager kan få betydning for, om budgettet
holder.

l Skønnet for hjemtagelse af refusioner på særligt dyre enkeltsager er
afhængig af aktivitetsniveauet, dvs. at refusionssatsen er proportionalt
stigende med kommunens udgiftsniveau pr. borger.

l Under botilbud er der usikkerhed forbundet med skønnet. Dette er
foranlediget af forsorgshjem og krisecentre, hvor borgeren er selvvisiteret og
der ofte oplevelse forsinkelse i kommunikationen fra andre kommuner om, at
borgeren er indskrevet på krisecentre/forsorgshjem.

Nedefor ses skønnene fra forårets forventet regnskab. Det skal hertil oplyses, at i 
'Forbrug til og med april 2022' mangler registrering af intern afregning. Derfor 
fremstår forbruget relativt højt på Faxe Sociale Udviklingscenter, 
Socialpædagogisk Center og Socialpsykiatri og neurorehabilitering. I 'Forventet 
regnskab 2022' er estimeret niveau for intern afregning indeholdt:

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser



Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

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

Beslutning i Socialudvalget den 7. juni 2022

Godkendt.

Fraværende: Randi O. Johansson (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.




