
65. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Sagsresume

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget 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 detaljeret 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 omegnen 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 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 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget forventes et merforbrug i omegnen af 
8 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er i overvejende grad integrationsområdet som er 
påvirket af krigen i Ukraine. Der forventes et isoleret merforbrug på ca. 7 mio. kr., som 
bygger på Rigspolitiets seneste udmelding om antallet af flygtninge der kommer til 
kommunen i den arbejdsdygtige alder. Seneste udmelding er 100 helårspersoner i den 
arbejdsdygtige alder, præcist som også var varslet på udvalgets møde i maj. Skønnet 
er forbundet med en vis usikkerhed, og administrationen følger løbende op på 
udviklingen. 

På udvalgets øvrige ydelser, ses der flere forskydninger - blandt andet ses der fortsat et 
fald i ledigheden, hvilket betyder at antallet af kontanthjælps- og 
dagpengemodtagere falder, mens der fortsat er stigende aktivitet på 
førtidspensionsområdet. Samtidig er flere kommet i fleksjob, og derfor ses også et fald i 



antallet af borgere på ledighedsydelse. Generelt så vurderes det at disse forskydninger 
i antallet af borgere ikke er ualmindeligt, og administrationen kigger løbende ind i 
økonomiske redegørelser, og bygger fortsat de fleste vurderinger efter at kommunen er 
en gennemsnitskommune. 
På sygedagpenge området er kommunen fortsat udfordret. Kommunerne er på 
landsplan blevet ekstraordinært påvirket af Covid-19, hvilket skyldes den midlertidige 
genoptagelse af arbejdsgiverrefusion for Covid-19 fra dag et i årets første måneder –
hvilket der ikke har været taget højde for i budgettet. Derudover har covid 19 
situationen også indirekte fortsat betydning for længden af sygedagpengeforløbene, 
på baggrund af udsatte behandlinger og operationer. Siden budgetkontrollen i januar 
som udvalget blev orienteret om i marts, ses dog de spæde første tegn på at 
udviklingen går i rette retning.

Nedenfor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:

Midtvejsregulering
Situationen på arbejdsmarkedet har udviklet sig mere gunstigt end forventet og derfor 
kan Faxe Kommune forvente at skulle tilbagebetale en del af de midler, der er blevet 
tildelt gennem budgetgarantien. Budgetgarantien er en del af aftalen mellem 
regeringen og KL (økonomiaftalen). Budgetgarantien har til formål at kompensere for 
ændringer i kommunernes konjunkturafhængige udgifter.

KL har siden budgetvedtagelsen varskoet landets kommuner om, at som følge af den 
positive udvikling i beskæftigelsen, vil der komme en negativ midtvejsregulering 
omkring juni måned i forbindelse med den kommende KL-Regeringsaftale. Ved 
midtvejsreguleringen forventer vi i Faxe Kommune, 
at skulle tilbagebetale omkring 25-35 mio. kr. - det præcise beløb bliver fordelt efter 
bloktilskudsnøglen og ikke efter den enkelte kommune’ konkrete 
beskæftigelsesudvikling.

Reguleringen kan betragtes som en likviditetsforskydning og vedrører Faxe Kommunes 
kasse og ikke Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget.

Økonomi



Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

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

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 7. juni 2022

Godkendt. 

Thomas Spange Olsen (Ø deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F)
Christina Birkemose (A) deltog i punktet i stedet for Randi O. Johansson (A)




