
Forventet regnskab
marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

i t.kr. Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Budget 553.159 553.159
 - Heraf CFSB 553.159 553.159
 - Heraf projekt: 
Vi forskønner naturen i Faxe 0 0
Forventning 598.981 597.360
 - Heraf CFSB 597.981 596.360
 - Heraf projekt: 
Vi forskønner naturen i Faxe 1.000 1.000
Afvigelse -45.822 -44.201 
 - Heraf CFSB -44.822 -43.201 
 - Heraf projekt: 
Vi forskønner naturen i Faxe -1.000 -1.000 

i t.kr. Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Budget 13.583 13.583
Forventet regnskab 13.583 13.583
Afvigelse 0 0

530.000

540.000

550.000

560.000

570.000

580.000

590.000

600.000

610.000

Feb Mar

Budget og Forventet regnskab for udvalget

Budget Forventet regnskab

13.000

13.100

13.200

13.300

13.400

13.500

13.600

13.700

13.800

13.900

14.000

Feb Mar

Forventet regnskab på serviceudgifter

Budget - service Forventet regnskab - service



Forventet regnskab
marts 2021

Center for Familie, Social & Beskæfigelse
Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode

Marts Budget Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Afvigelse (skøn) - 

siden sidste 
opfølgning

Afvigelse
(budget)

01 - Fleksjob - ej service 55.024    60.414        60.414      0 -5.390 
02 - Ledighedsydelse - ej service 24.909    20.432        20.432      0 4.477
03 - Sygedagpenge - ej service 65.876    80.729        76.116      4.613 -10.240 
04 - Kontanthjælp og uddannelseshjælp - Ej service 66.031    56.534        62.922      -6.388 3.108
05 - Ressourceforløb og jobafklaring - Ej service 35.487    30.394        30.257      136 5.230
06 - Dagpenge forsikrede ledige - ej service 62.496    78.573        78.572      1 -16.076 
07 - Revalidering - ej service 5.066      2.596          2.596        0 2.470
08 - Integration - ej service 9.324      7.009          7.009        0 2.315
09 - Førtidspension - Ej service 129.424  165.800      146.696    19.103 -17.272 
10 - Beskæftigelsesordninger - ej service 45.914    51.229        51.229      0 -5.315 
10 - Beskæftigelsesordninger - service 271         271            271           0 0
11 - Øvrige områder - ej service 36.025    30.688        30.688      0 5.337
11 - Øvrige områder - service 13.312    13.312        13.312      0 0
12 - Seniorpension - Ej service 4.000      -             15.845      -15.845 -11.845 

Samlet Forventet regnskab 597.981      596.360    -            -            -            -            -            -             -             -             
 - heraf service 13.583        13.583      -            -            -            -            -            -             -             -             
 - heraf ej service 584.398      582.777    -            -            -            -            -            -             -             -             
Korrigeret budget 553.159 553.159
Afvigelse ift. budget -44.822 -43.201 

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Forventet Regnskab



Forventet regnskab
marts 2021

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 43 mio.kr. 
Beskæftigelsesområdet er forsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er fortsat meget usikkert. 

Den seneste melding fra KL, tyder på at Faxe Kommune selv skal finansiere merforbruget. Finansieringen af kommunernes overførselsudgifter blev via midtvejsreguleringen i 2020 løftet med 8,9 mia. kr. Baggrunden var de 
opjusterede ledighedsskøn som følge af COVID-19. Kommunernes regnskaber for 2020 viste et lavere resultat end skønnet, og dermed blev kommunerne kompenseret med 3,6 mia. kr. for meget, herunder 2,3 mia. kr. vedr. 
budgetgaranterede områder og 1,3 mia. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Ud af de 1,3 mia. kr. bliver Faxe i efteråret reguleret med -11,8 mio. kr. vedr. andelen af beskæftigelsestilskuddet, men det ser ud til at de 2,3 mia. kr. vedr. 
budgetgarantien får lov at blive i kommunerne. 
På baggrund af ovenstående, forventes det ikke at kommunerne i år får et løft som kan kompensere for Covid-19 relaterede merudgifter på beskæftigelsen. 

Udviklingen siden forventet regnskab pr. 28. februar viser, at der er forskydninger i den skønnede aktivitet. 

Opmærksomhedspunkter:
* Ændringen fra februar til marts skyldes at udvalget den 12. april 2021 vedtog en indsats som bygger på BDOs anbefalinger om at investere 0,3 mio. kr. til lægeerklæringer i 2021 mod en besparelse på ca. 40 helårspersoner på 
sygedagpenge. Det giver en besparelse på sygedagpenge på ca. 5,0 mio. kr. alene i 2021. 

* Skønnet for Førtidspensioner er reduceret siden februar – dette skyldes at aktivitetsdata vedr. førtidspensioner og seniorpensioner nu kan splittes op og det derfor er muligt at skille udgifterne på de enkelte ydelser ad. Dette 
reducerer skønnet med ca. 3,2 mio. kr. 

*Ved opfølgningen i februar var der sket en fejl i skønnet for kontanthjælp, hvorfor skønnet denne gang er tilpasset. 

Generelt skal der ske en budgettilpasning inden for rammen, således at budgettet bliver mere retvisende på de enkelte ydelser.

For yderligere specifikation af aktivitetspåvirkninger – se vedlagte bilag.



Forventet regnskab
marts 2021

Center for Ejendomme

Nuværende periode

Marts Budget Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November

Afvigelse 
(skøn) - siden 

sidste 
opfølgning

Afvigelse
(budget)

01 - Beskæftigelsesordninger - Ej service 0          1.000      1.000      0 -1.000 

1.000      1.000      -         -         -         -         -         -              -           -             
 - heraf service -         -         
 - heraf ej service 1.000      1.000      -         -         -         -         -         -              -           -             

0 0
-1.000 -1.000 

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Forventet Regnskab

Samlet Forventet regnskab

Korrigeret budget
Afvigelse ift. budget
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