
75. Orientering om forventet regnskab forår 2022

Sagsresume

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

Senior & Sundhedsudvalget 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 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 – det 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 forventes der for Senior & Sundhedsudvalget et mindreforbrug på ca. 3 
mio. kr. Det skal henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet 
(KMF), som ligger udenfor servicerammen. Mindreforbruget skal ses i lyset af en ny 
regnskabsmæssig håndtering af efterregulering af KMF.

På trods af, at der forventes overholdelse af udvalgets samlede ramme, er 
vurderingen forbundet med stor usikkerhed. Årsager hertil er følgende;

l Grundet implementering af KMD Opus blev ibrugtagning af BUM modellen
forsinket. Den første opfølgning på aktiviteten i år viser at aktiviteten i
hjemmeplejen (forstået som antallet af visiterede timer) er højere end i



forudsat i budgettet og end i samme periode (jan – april) sidste år. Stigning i 
aktiviteten er en væsentlig årsag til det forventede merforbrug. 

l Mellemkommunale afregninger, udgifter til andre myndigheder samt
projekter forventes at resulterede i et mindreforbrug i en størrelsesorden, som
afvejer merforbrug på andre poster.

l Under visitationen bør der bemærkes et forventet merforbrug på
hjælpemiddelområdet på 1 mio. kr., hvilket skyldes forventede merudgifter
ifm. etablering af hjælpemiddelsdepotet.

l Den kommunale hjemmepleje forventer på nuværende tidspunkt et
merforbrug på ca. 6 - 8 mio. kr.
ift. korrigeret budget.
Merforbruget i hjemmeplejen kan i nogen grad også henføres til højt corona 
relateret sygefravær i 1. kvartal af året. Dermed er vikarforbruget i 
hjemmeplejen fortsat på et højt niveau, også selvom der rekrutteres 
løbende til distrikterne. 
I merforbruget er der ikke modregnet mindreforbrug på private leverandører 
på 1 mio. kr. samt tilførsel af 0,5 mio. kr. til udgifter relateret til Klippekort 
(budget til klippekort ligger under visitationen, men udgiften afholdes af 
hjemmeplejen). 
Ses på hjemmeplejen under ét, er forventning til merforbrug på ca. 4,5 - 6,5 
mio. kr.
Udfordringen i hjemmeplejen vedrører ikke alene 2022 med mindre der 
foretages tilpasning af serviceniveauet. Med nuværende aktivitet vil 
budgettet forblive belastet i overslagsårene og administrationen har på den 
baggrund udarbejdet et opprioriteringsforslag til budget 2023 vedr. korrekt 
budgettering af hjemmeplejen. 

Nedenfor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:



Samlet set forventes der på udvalgets anlæg budgetoverholdelse. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen

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

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 9. juni 2022

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen(V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast(V). 
Per Benny Thomsen (A) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Ivan Flænsdal 
(F).




