
Arket fungerer sådan:

Den slår op i udvalg og chefområde versionerne udfra rækkerne med chef og udvalg, derfor SKAL nye indsatte linier have påført med præcist samme skrivemetode! (cntr c og
v)

Vær obs på, at nye linier ikke får rykket på de felter den henter data fra (evt. opdater), den burde opdatere sig selv, hvis nye linier indsættes midt i aktivt data fremfor
nedenfor, men kan jo selvfølgelig ændre områder, navne mv mv mv. Så længe området, den henter data i, er stort nok, så får den det med....

Der er sat en formel på, der skjuler nullerne.

Den opdaterer alle tal selv fra datarket. Der skal vurderes farve grøn-gul-rød på dem!

Find ud af hvordan overførslerne skal sættes på - enten skriv det manuelt ind i begge opgørelser, eller opret en formel som de andre.

Konsulenterne må KUN skrive i dataarket.
Anlæg og finansiering trækkes også over i begge opsamlingerne.

Der kan indsættes en ekstra række, der kan definere service versus ikke serviceudgifter, men jeg ved ikke om det helt giver mening i den løbende opfølgning - Det kan I jo
drøfte.

Tina har set og fået forklaring, hun synes det giver mening.
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Overført
fra 2021 Mar.

2022
Apr.
2022

Maj
2022

 Juni
2022

Aug.
2022

Sep.
2022

Okt.
2022

Nov.
2022 Aktuelt skøn

for
overførsler

til 2023Direktørniveau Udvalg Økonomikonsulent Bemærkning

Social Omsorg Social Omsorg Tina, Pia V. & Khalid 9 0 4 -2 2

Social Omsorg ØK Tina Personale Adm stab og
Velfærdsrådgivning 1 0 0 0 0

Beskæftigelse Beskæftigelse Birgitte 0 -2 -4 -6 0
Beskæftigelse Beskæftigelse Khalid Rusmiddel og Psykiatri 1 0 0 0 0

Beskæftigelse ØK Jeanette 0 0 0 0 0

Beskæftigelse Beskæftigelse Jeanette

Borgerservice
beskæftigelsesdel
(Førtidspension,
Begravelseshjælp og
personlig tillæg)

0 1 1 1 0

Beskæftigelse ØK Jeanette Projekter -5 3 3 3 -3

Læring Læring Morten, Pia & Klaus 20 -10 -8 -6 6

Læring ØK Morten, Pia & Klaus Konto 6 1 0 0 0 0

Vækst, Teknik & Fællesskab ØK Inge hk 6 FF, 2 0 0 0 0

Vækst, Teknik & Fællesskab Teknik & Miljø Inge 3 0 0 0 0

Vækst, Teknik & Fællesskab Fællesskab Morten 14 -5 -5 -5 5

Vækst, Teknik & Fællesskab ØK Morten 0 0 0 0 0

Vækst, Teknik & Fællesskab Vækst & Klima Jeanette 0 0 0 0 0

Vækst, Teknik & Fællesskab Fællesskab Jeanette Landdistriktsudvikling 0 -3 -3 -3 3

Vækst, Teknik & Fællesskab ØK Jeanette, Morten & Inge 0 0 4 4 0

Kommunaldirektør ØK Jeanette 7 -1 -1 -1 3

Økonomi, Personale & IT ØK Jeanette 6 0 0 -1 1

Drift (resultat) 57 -17 -9 -16 0 0 0 0 0 17

Finansiering (resultat) -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatter 0 0 0 0 0
Generelle tilskud 0 0 0 0 0
Øvrige finansieringsposter -25 0 0 0 0
Anlæg (resultat) -9 68 49 49 0 0 0 0 0 -32
Salgsindtægter -124 89 67 67 -69
Anlægsudgifter 115 -21 -18 -18 37
Samlet resultat 24 51 40 33 0 0 0 0 0 -15



Hedensted Kommune
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Budget 2022 - Hvordan forventes regnskab 2022 at holde i forhold til budgettet?

Udgifter/merforbrug = plus Indtægter/mindre forbrug = minus Bevægelser i marts-november er i forhold til korrigeret budget.
Fortegn er ændret i forhold til tidligere praksis.

NB: Opgørelsen er på den administrative organisation

Status på budgettet

Opr. Budget 2022 Overført fra 2021 Øvrige bevillinger i 2022 pr. 31.05 Korrigeret budget 2022 Mar. 2022 Apr. 2022 Maj 2022  Juni 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022 Aktuelt skøn for overførsler til 2023
(+ = merforbrug)

Social Omsorg 853 10 0 862 0 4 -2      2

Beskæftigelse 761 -5 0 757 2 0 -2      -3

Læring 903 21 -5 919 -10 -8 -6      6
 

Vækst, Teknik & Fællesskab 230 19 -2 247 -8 -4 -4      8

Kommunaldirektør 57 7 0 64 -1 -1 -1      3

Økonomi, Personale & IT 96 6 0 102 0 0 -1      1

Drift (resultat) 2.899 57 -6 2.950 -17 -9 -16      17

Forventet driftsregnskab 2022 2.938 2.941 2.934

Finansiering (resultat) -2.929 -25 23 -2.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatter -2.280  -2.280 0 0 0      0

Generelle tilskud -694  -694 0 0 0      0

Øvrige finansieringsposter, afdrag på lån m.v. 46 -25 23 44 0 0 0      0

Anlæg (resultat) 17 -9 11 20 68 49 49      -32

Salgsindtægter 0 -124 -16 -140 89 67 67      -69

Anlægsudgifter 17 115 27 160 -21 -18 -18      37

Samlet resultat -13 24 28 39 51 40 33      -15

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo måneden 264 267 270
Kommunen har ved udgangen af maj 2022 deponeret ca. 34 mio. kr. primært som følge af lånegarantier til idræts- og svømmehaller.
Det deponerede beløb er fratrukket ovenstående likviditetsopgørelse.

Opfølgningen viser hhv. det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget incl. overførsler fra året før, samt yderst til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb til efterfølgende år til- eller fragår kassen.

Læsevejledning:
0. Generelt vedr. fortegn: et "minus"-fortegn er enten udtryk for at udgiften reduceres eller at indtægten øges. Et positivt tal er omvendt udtryk for
   at udgiften øges eller indtægten reduceres.
1. Beløb er afrundet til hele mio. kr. - hvorfor der forekommer afrundingsdifferencer ved sammentællinger

2. Kolonnen yderst til højre "Aktuelt skøn over overførsler til 2023" viser forventninger til udskudt udgift/indtægt
3. Hvis "Aktuelt skøn over overførsler til 2023" er lavere end "Forventes overført fra 2021" betyder det et forbrug af det beløb, der er overført til 2022
4. Rækken "Forventet driftsregnskab 2022" (blå skrift) muliggør en sammenligning med oprindelig budget i rækken Drift (resultat)
5. Anlægsområdet er præget af store forskydninger mellem årene, og der henvises til beskrivelsen i forklaringsteksten

Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler
Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd

Rød for at budgettet ikke holder selv med ændret adfærdGrøn for at budgettet holder, men underskud på områder uden overførsel mellem årene



Budget 2022 - Hvordan forventes regnskab 2022 at holde i forhold til budgettet?

Udgifter = plus Indtægter = minus Bevægelser i marts-november er i forhold til korrigeret budget.
Fortegn er ændret i forhold til tidligere år.

NB: Opgørelsen er på Udvalg

Status på budgettet

Opr. Budget 2022 Overført fra 2021 Øvrige bevillinger i 2022 pr. 31.05 Korrigeret budget 2022 Mar. 2022 Apr. 2022 Maj 2022  Juni 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022 Aktuelt skøn for overførsler til 2023
(+ = merforbrug)

Social Omsorg 826 9 835 0 4 -2      2

Beskæftigelse 714 0 714 -1 -3 -5      0

Læring 882 20 -5 898 -10 -8 -6      6

Fællesskab 109 14 122 -8 -8 -8      8

Teknik & Miljø 49 3 -2 50 0        0

Vækst & Klima 5  5 0        0

Økonomiudvalget 315 11 326 2 6 5      1

Drift (resultat) 2.899 57 -6 2.950 -17 -9 -16      17

Forventet driftsregnskab 2022 2.938 2.941 2.934 0 0 0 0 0

Finansiering (resultat) -2.929 -25 23 -2.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatter -2.280  0 -2.280 0 0 0      0

Generelle tilskud -694  0 -694 0 0 0      0

Øvrige finansieringsposter, afdrag på lån m.v 46 -25 23 44 0 0 0      0

Anlæg (resultat) 17 -9 11 20 68 49 49      -32

Salgsindtægter     *) 0 -124 -16 -140 89 67 67      -69

Anlægsudgifter 17 -115 27 160 -21 -18 -18      37

Samlet resultat -13 24 28 39 51 40 33      -15

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo måneden 264 267 270

Opfølgningen viser hhv. det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget incl. overførsler fra året før, samt yderst til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb til efterfølgende år til- eller fragår kassen.

Læsevejledning:
0. Generelt vedr. fortegn: et "minus"-fortegn er enten udtryk for at udgiften reduceres eller at indtægten øges. Et positivt tal er omvendt udtryk for
   at udgiften øges eller indtægten reduceres.
1. Beløb er afrundet til hele mio. kr. - hvorfor der forekommer afrundingsdifferencer ved sammentællinger

2. Kolonnen yderst til højre "Aktuelt skøn over overførsler til 2023" viser forventninger til udskudt udgift/indtægt
3. Hvis "Aktuelt skøn over overførsler til 2023" er lavere end "Forventes overført fra 2021" betyder det et forbrug af det beløb, der er overført til 2022
4. Rækken "Forventet driftsregnskab 2022" (blå skrift) muliggør en sammenligning med oprindelig budget i rækken Drift (resultat)
5. Anlægsområdet er præget af store forskydninger mellem årene, og der henvises til beskrivelsen i forklaringsteksten

Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd
Gul for faresignaler

Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd
Rød for at budgettet ikke holder, selv med ændret

adfærd



Status på budgettet
apr-21 Heraf

serviceudgifter
Heraf ikke-

serviceudgifter

I alt (skal
svare til

kolonne C

Serviceudgifter i
alt 2021 Bemærkninger

(+ = mindre forbrug)

Social Omsorg 4 2 2 4 668 Incl. korrigeret budget+overførsler fra 2020
Beskæftigelse 0 21 -21 0 112
Læring -8 -8 0 -8 901
Fritid & Fællesskab -4 -6 2 -4 240
PKØ - Politik & Udvikling -1 -1 0 -1 147
PKØ - Løn & Økonomi 0 0 0 0 30
Drift (resultat) -9 8 -17 -9 2.098



 Budget og Styring
25. marts 2021

Forklaringstekst til månedsopfølgning marts 2021

Social Omsorg

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres til 2022:

Afrundet til hele mio. kr. -2 mio. kr. + 8 mio. kr.

De centrale enheder (Chef for Social Omsorg, Velfærdsrådgivningen og
Kommunal Aktivitetsbestemt MedFinansiering KMF):Merforbruget
fremkommer primært på voksenhandicapområdet, samt på levering af
personlig og praktisk hjælp. Der er svigtende indtægter på salg af levering
af personlig og praktisk hjælp fra borgere fra andre kommuner, hvilket
skyldes at vi ikke har lige så mange tilflyttere i år, som vi har haft de
foregående år. Kan være relateret til COVID-19, at folk forholder sig
afventende eller er påpasselig med at flytte. Det kommer sig også til
udtryk på ventelisterne til plejeboliger, samt, at vi betaler mere i
tomgangsleje i år, sammenlignet med foregående år.

-6 4

Driftsenhederne (Senior og plejehjem, Sundhed Rehab og Pleje, Voksen
Handicap  og  Stab  og  Udvikling):  I  forventet  afvigelse  vedr.
driftsenhederne  er  der  indregnet  merudgifter  grundet  COVID-19  på
skønnet 0,7 mio. kr. Heri er der indregnet at Social omsorg har fået en
refusion fra KVIk-lageret i Aarhus på 1,6 mio. kr. vedr. værnemidler, og et
mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 1 mio. kr.

+4 mio. kr. + 4 mio. kr.

Estimering af udgifterne til COVID-19 er meget usikre, og merudgifterne
vil kunne stige eller falde afhængig af perioden med COVID-19.

Beskæftigelse



Forklaring: Forventet regnskab: Overføres til 2022:
Afrundet til hele mio.
Jobcentret/Beskæftigelse: +28 mio. kr.

Vi har nu lavet et skøn for 2021, på baggrund af årets første 2 måneder.
Der er stadig stor usikkerhed omkring, hvordan genåbning af samfundet,
udviklingen  af  Corona,  hjælpepakker,  og  midlertidige  forlængelser  i
lovgivningen, vil påvirke ledigheden og dermed udgifterne til forsørgelse i
2021.  Den  økonomiske  udvikling  og  dermed  ledigheden,  afhænger  af
coronarestriktionerne, og hvornår befolkningen er vaccineret. Vi har prøvet
at  udarbejde  vores  bedste  skøn,  som altid  er  meget  svært  også  uden
Corona, så tidligt på året.

Som baggrund for  budgetopfølgningen ligger  et  skøn for  udviklingen af
ydelsesmodtagere, gennemsnitsudgifter og refusionsprocenter.

Vedr.  forsikrede  ledige  har  vi  beregnet  på  4  scenarier.  Antal
helårspersoner  673/630/ 616 /577.  I  den  foreliggende  budgetopfølgning
indgår  scenariet  med 616 helårspersoner,  som ligger  tættest  på  2020.
Budgetteret med 729 helårspersoner.

Der  forventes  pt.  Færre  udgifter  til  førtidspensioner,  A-dagpenge,
seniorjob,  jobafklaringsforløb,  Uddannelsesydelse,  Overgangsydelse,
udgifter  til  fleksjob/ledighedsydelse  og  beskæftigelsestilbud.  Yderligere
udgifter forventes til sygedagpenge.

Der er indgået politisk forlig om ressourceforløb, hvor det vil betyde, at
der  ikke  længere  vil  modtages  statsrefusion  af  driftsudgifter  vedr.
ressourceforløb.  Idet  loven  ikke  er  vedtaget,  er  konsekvenserne  ikke
indregnet i den foreliggende budgetopfølgning.

Psykiatri  og  Rusmiddel:  Det  forventes  p.t.  at  regnskabet  for  2021 kan
balancere, hvis der overføres kr. 1,2 mio fra 2020. 0 mio. kr. 0 mio kr.

Der er visiteret 3 nye tilbud i 2020, men det forventes at overførslerne fra
2020 kan dække disse merudgifter.
Konto 6: Jobcenteret forventer et mindre overskud. +1 mio. kr.



For  Jobcentrets  projekter  forventes  et  merforbrug  på  i  2020,  hvilket
skyldes, at projektmidlerne modtages i rater over flere år. -3 mio. kr. -3 mio. kr.

Læring

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres til 2022:
Afrundet til hele mio. kr. -17 17
Det forventede resultat skal ses i lyset af en forventet overførsel på 33
mio. kr.  Det forventes, at det oprindelige budget for 2021 + en del  af
overførslerne fra 2020 anvendes. Der er planer for anvendelsen af hele
overførslen, men nogle af midlerne vil først blive anvendt i årene 2022 og
2023.

-17 17

Fritid og fællesskab

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres:
Afrundet til hele mio.

Kultur  & Fritid:  Det  forventede resultat  skal  ses i  lyset  af  en forventet
overførsel  på  7,5  mio.  kr.  fra  2020.  Afsatte  midler  til  landdistrikter,
udviklingspulje og naturpulje vil alle blive bevilgede i 2021, men vil først
blive udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede.

+5 mio. kr. +5 mio. kr.

Kørselskontoret: Budgettet forventes overholdt.
Byfornyelse og arkæologi m.v.: Budgettet forventes overholdt.
Ejendom, Data og Koordinering: Budgettet forventes oveholdt.
Natur, Vand og Vej: Budgettet forventes oveholdt.
Miljø, Bygge og Erhvervsservice: Budgettet forventes overholdt.
Affald og Genbrug: Budgettet forventes overholdt.
Redningsberedskab: Budgettet forventes overholdt.

Integration:  Området  forventes  at  balancere  i  2020.  De  fleste  af
tilbuddene på det takstfinansierede område bliver reduceret væsentligt i
2020. Det kan betyde manglende statsrefusioner i forhold til udgifterne.

Borgerservice – Personlig tillæg, boligsikring m.v. forventer et merforbrug
i 2020. -3 mio. kr.



PKØ Politik & Udvikling

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres:
Afrundet til hele mio. +8 mio. kr. +4 mio. kr.

Kommunaldirektøren: puljemidler, Tj.mands pension, vakant chefstilling. +2 mio. kr. +2 mio. kr.

HR,  Politik  og  Udvikling:  Overførelser  fra  2019-2020,  opsparede
budgetmidler og kommunalbestyrelsen. +7 mio. kr. +2 mio. kr.

IT: Forventer at balancere. Dog et lille merforbrug til licenser til oprettelse
af hjemmearbejdspladser i forbindelse med COVID-19.
Plan og Udvikling: Forventet merforbrug på fysisk planlægning. Budgettet
er øget til budget 2021 -1 mio. kr.

PKØ Løn & Økonomi

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres:
Afrundet til hele mio. +5 mio. kr.
Løn og økonomi forventer at balancere i 2020.
Betaling  og  forsikring  forventer  et  mindreforbrug  på  arbejdsskader,
selvforsikring. +5 mio. kr.

Anlæg

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres:
Afrundet til hele mio. -15 mio. kr. -30 mio. kr.
Der  er  iværksat  mange  projekter,  hvorfor  der  vil  forekomme
tidsforskydninger både i udgifter og salgsindtægter.

Det forventede merforbrug i 2021 kan opdeles i:
·         Udskydelse af salgsindtægter.
·         Udskydelser af anlægsarbejde til 2022.  -45 mio. kr.  -63 mio. kr.

+30 mio. kr. +33 mio. kr.



Beløbet  fremkommer  pga.  tidsforskydninger  i  både  udgifter  og
salgsindtægter.  Når  der  overføres  større  salgsindtægter  og  udgifter  til
2022, end der forventes i henholdsvis mindreindtægter og mindreudgifter i
2021, skyldes det primært, at der på visse udstykninger kan konstateres
større indtægter og udgifter i 2021 end budgetteret for 2021.

Finansielle poster m.v.

Forklaring: Forventet regnskab: Overføres:
Afrundet til hele mio. +68 mio. kr. +12 mio. kr.
Det  endelige  efter-  og  midtvejsregulering  af  beskæftigelsestilskuddet
viser:
·         Positiv efterregulering for 2019

·         Positiv midtvejsregulering for 2020 (inkl. Regulering for COVID-19) +7 mio. kr.

+30 mio. kr.

Herudover  modtages  i  2020  positiv  midtvejsregulering  af  de  generelle
tilskud  på  ca.  31  mio.  kr.,  hvoraf  ca.  20  mio.  kr.  vedrører  øgede
overførselsudgifter og andre almindelige reguleringer, mens 10,8 mio. kr.
vedrører kompensation for COVID-19 på serviceområderne. Den samlede
efter-  og  midtvejsregulering  af  beskæftigelsestilskud  og  de  generelle
tilskud udgør således i alt ca. 68 mio. kr.

Kompensationen for COVID-19 på serviceområder på 10,8 mio. kr. indgår
efter bevillingssagen i Byrådet i oktober nu som en del af det korrigerede
budget.

+31 mio. kr.

I september måned er bevilget 12 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden,
som først forventes afregnet i 2021, hvorfor der i forhold til korrigerede
budget 2020 bliver en mindreudgift på 12 mio. kr. som overføres til 2021.



+12 mio. kr.

På byrådsmødet i oktober 2020 godkendtes låneoptagelse på 91 mio. kr.
til  fremrykkede anlæg i  2020 – forudsat meddelelse af dispensation fra
Social-  og Indenrigsministeriet.  De 91 mio.  kr.  indgår i  det korrigerede
budget på 2,889 mia. kr. for finansieringsposterne.

Øvrige finansieringsposter forventes samlet set som budgetteret.

Anlæg – Regnskab over grunde:

Boligparceller Beholdning Solgt Nye Beholdning
primo måned ultimo måned

Primo 2021 Januar 92 4 0 88
Februar 88 10 78

Økonomisk status

Med  afsæt  i  den  aktuelle  månedsopfølgning  kan  den  samlede
budgetvirkning opgøres til et mindreforbrug på 27 mio. kr. i forhold
til det oprindelige budget.

Mindreforbruget er sammensat på følgende måde:

(mio. kr.) Vedtagne budgetkorrek-tioner Månedsopfølgning I alt 
pr. okt. i forhold til oprindelig budget



Drift -51 -50 -101
Anlæg 38 -82 -44
Finansiering 104 68 172
I alt 91 -64 27


