
60. Orientering om økonomiske konsekvens af krigen i Ukraine

Sagsresume

I denne sag orienteres fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de 
overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede økonomiske 
situation som følge af krigen i Ukraine og de afledte økonomiske udfordringer i 
2022, men som også vil påvirke økonomien i 2023 og frem. 

Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine 
den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til 
dystre økonomiske udsigter med blandt andet stigende energipriser, stigende 
inflation samt lavere økonomisk vækst. Både de stigende energipriser og stigende 
inflation har allerede sat sig i den danske økonomi. Og således også i Faxe 
Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune 
med at sikre, at de flygtninge som kommer til Faxe Kommune får de bedste 
forudsætninger for at komme godt fra start her i vores kommune. Dét betyder 
både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution 
eller skole, arbejde og meget mere. 

Følger vi de seneste udmeldinger fra Regeringen og KL, må det forventes at de 
kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har 
vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke 
umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Det betyder, at vi i grove træk 
selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som 
det dog fremgår af vedlagte bilag, har Regeringen udmeldt en delvis finansiering 
af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge der 
under særloven kommer til Faxe Kommune. 

Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en 
screening af afledte økonomiske udfordringer kommunen. Formålet med 
screeningen er så rettidigt som muligt at orientere fagudvalg, Økonomiudvalget 
og byrådet om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for Faxe 
Kommune, herunder påbegynde en proces mod imødegåelse af de økonomiske 
udfordringer. 

Det er vigtigt at understrege at screeningen er baseret på senest kendt og bedste 
viden samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt. 

Screeningen viser følgende udfordringer på Senior & Sundhedsudvalgets område: 

l 0,9 mio. k. vedr. kørsel til dagcentre – stigning i afregning til Ørslev Trafik
l 0,4 mio. kr. vedr. udekørende hjemmepleje/sygepleje – stigning i brændstof
l 0,1 mio. kr. vedr. Søndervang – forventet merforbrug til el og varme
l 0,7 mio. kr. vedr. madproduktion – forventet stigning i råvarepriser



ialt ca. 2,1 mio. kr. 

I sagerne om forventet regnskab, som kommer til behandling på møderne i juni, vil 
administrationen dels søge at præcisere udfordringernes betydning i både tekst 
og tal samt også komme med tiltag, som kan imødekomme udgiftspresset. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:
1. Senior & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og
2. orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech 
(V), men ikke i behandlingen af dette punkt. 

Bilag

l Udgifter og indtægter på integrationsområdet
l Brev fra finansministeren til KL




