
Side 1 af 2 

 
 
 
 
Tekniske ændringer til det administrative budget 
 
Siden 1. behandlingen af det administrative budgetforslag, er der behov for, at indarbejde en 
række ændringer af teknisk karakter. 

Ændringerne ses i tabellen nedenfor: 

Tabel 1: Tekniske ændringer til budget 2022-2025, i hele kr. 
  2022 2023 2024 2025 

1) BLU: 2 budgetreduktioner ang. sampasning 
indgår i budgetforslaget, uge 29 medregnes 
derfor to gange, hvilket ikke er muligt. 1.031.250 1.031.250 1.031.250 1.031.250 

2) Aktivitetsregulering på ydelser BIU på 
baggrund af ny Økonomisk Redegørelse -11.351.000 -13.139.000 -13.139.000 -13.139.000 

3) BIU Ny vurdering af budgetbehov på 
indsatser mv. -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 

4) Genberegning af budgetreduktionsforslag 
BIU - Afklaring fra mikro-fleksjob til 
førtidspension -250.000 137.360 137.360 137.360 

5) Genberegning af budgetreduktionsforslag 
BIU -etablering af ergoterapeutisk indsats 49.000 100.000 100.000 100.000 

6) Yderligere lån - anlægsprojekt: udskiftning 
af installationer/lyskilder i kommunale 
bygninger -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
Yderligere afdrag 80.000 160.000 240.000 320.000 
Yderligere renteudgift 20.000 40.000 60.000 80.000 
I alt -22.420.750 -23.670.390 -23.570.390 -23.470.390 

(- = indtægt/mindreforbrug; + = merudgift) 

Ad 1) I begge forslag er forudsat en reduktion af institutionernes lønbudgetter i den eksisterende 
sampasningsuge i uge 29 i sommerferien. Hvis begge forslag vælges, kan denne reduktion af 
uge 29 ikke tages to gange. I det administrative budgetforslag indgår begge forslag. Derfor 
bliver reduktionen for de to forslag med denne ændring justeret, så den samlede reduktion er på 
3,1 mio. kr., mod det der for nuværende ligger i budgetforslaget (2 x 2,1 mio. kr.).  

Ad 2) Budgetbehovet på samtlige overførselsområder er blevet genberegnet på baggrund af 
Finansministeriets Økonomisk Redegørelse (ØR) for august 2021. Ændringen ovenfor er udtryk for 
de seneste forventninger til aktiviteten som er blevet udmeldt fra regeringen. Nedjusteringen på 
enkelte ydelser kan være forbundet med usikkerhed omkring eftervirkninger af covid-19 
pandemien. 

Regeringen forventer en markant mere positiv konjunkturudvikling end ved sidste Økonomisk 
Redegørelse fra maj måned. Som følge heraf er der også helt ekstraordinært blevet varslet med, 
at midtvejsreguleringen i 2022 vil betyde en markant tilbagebetaling for kommunerne, såfremt 
det nuværende skøn for udviklingen holder stik. Den endelige størrelse af en midtvejsregulering vil 
både afhænge af den faktiske udvikling, og en forhandling mellem KL og Regeringen til 
økonomiaftalen for 2023. 
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Ad 3) På beskæftigelsesområdet er også budgettet på indsatserne blevet gennemgået, og 
sammenholdt med skøn for indeværende år. Med ændringen vil aktiveringsdelen afspejle dels 
behovet og dels muligheden for fleksibilitet på området i relation til en kommende proces 
omkring en ny strategi for det samlede beskæftigelsesområde, herunder indsatser.  

Ad 4 og 5) Budgetreduktionsforslag på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er blevet 
genberegnet.  

Ad 6) Efter en ny gennemgang af anlægsprojekterne i administrationens budgetforslag, står det 
klart at yderligere et anlægsprojekt har automatisk låneadgang. Projektet vedrører udskiftning af 
installationer/lyskilder i kommunale bygninger, og er på 2 mio. kr. årligt. Det yderligere lån 
medfører øgede udgifter til renter og afdrag, som også er indarbejdet. 

 


