
Hedensted Kommune

Udgifter = minus Indtægter = plus Bevægelser i april-november er i forhold til korrigeret budget.
NB: Opgørelsen er på den administrative organisation

Status på budgettet

(+ = mindre forbrug)

Social Omsorg -794 -9 -1 -804 -2 0 -1 -2 -2 -5 2 -8

Beskæftigelse -607 3 2 -602 -85 -82 -75 -76 -77 -78 -71 3

Læring -877 -17 -6 -899 6 6 11 13 14 19 22 -19

Fritid & Fællesskab -256 -14 -2 -272 3 2 2 -1 2 4 1 -5

PKØ - Politik & Udvikling -139 -4 -2 -146 3 3 3 4 4 5 8 -4

PKØ - Løn & Økonomi -27 -1 0 -28 0 0 0 2 2 5 5 0

Drift (resultat) -2.700 -42 -9 -2.750 -75 -71 -60 -60 -57 -50 -33 -33

Forventet driftsregnskab 
2020 -2.816 -2.812 -2.801 -2.803 -2.800 -2.801 -2.783

Finansiering (resultat) 2.774 13 91 2.878 95 95 68 68 80 68 68 -12

Skatter, generelle tilskud 
samt øvrige 
finansieringsposter m.v

2.774 13 91 2.878 95 95 68 68 80 68 68 -12

Anlæg (resultat) -74 10 28 -36 -68 -68 -70 -63 -66 -82 -67 78

Salgsindtægter     *) 0 106 83 189 -96 -98 -104 -113 -134 -138 -131 147

Anlægsudgifter -74 -96 -54 -224 28 30 34 50 68 56 64 -69

Samlet resultat 1 -19 110 92 -48 -44 -62 -55 -43 -64 -32 33

Budget 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?

Maj 
2020

 Juni 
2020

Aktuelt 
skøn for 
overførsl

er til 
2021

Aug. 
2020

Sep. 
2020

Okt. 
2020

Nov. 
2020

Overført 
fra 2019        

Apr. 
2020

Opr. 
Budget 
2020

Øvrige 
bevilling

er i 
2020

Korrige
ret 

budget 
2020

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

*) 106 mio. kr. i kolonnen "Overført fra 2019" betyder, at der er overført indtægter på dette beløb fra 2019, mens -138 mio. kr. i kolonnen "Okt. 
2020" betyder, at der forventes mindreindtægter på 138 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget på 189 mio. kr. Det drejer for en stor dels 
vedkommende om de samme indtægter, som skubbes yderligere et år, og hertil kommer at yderligere bevilgede salgsindtægter i 2020 for en stor 
dels vedkommende forventes udskudt til 2021. Selv om der forventes mindreindtægter på 138 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, er der stadig 
tale om merindtægt på 16 mio. kr. for visse anlæg, idet der jfr. sidste kolonne forventes overført indtægter på 154 mio. kr. til 2021.

Beløb afrundet til hele mio. kr.

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
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Forklaringstekst til månedsopfølgning november 2020 
 
Social Omsorg 
 
Forventet regnskab 2020 i alt mindreforbrug på 2 mio. kr. 
 
De centrale enheder (Chef for Social Omsorg, Velfærdsrådgivningen og Kommunal Ak-
tivitetsbestemt MedFinansiering KMF): Det foreløbige skøn viser et merforbrug på 5 
mio. kr.  
 
Oktober-opfølgningen viste et merforbrug på de centrale enheder på 9 mio. kr., og 
nedjusteringen til denne måneds skøn på et merforbrug på 5 mio. kr. beror på registre-
ring af en indtægt på 4 mio. kr. vedr. et STU-tilbud på Kildebjerget, som der ikke tidli-
gere er taget højde for.  
 
Merforbruget er sammensat af følgende elementer: 

x Velfærdsrådgivning, merforbrug netto 6,7 mio. kr., sammensat af 
o Hjemmeplejen: merforbrug 4,5 mio. kr. 
o Voksenhandicap: merforbrug 6,2 mio. kr. 
o Hjælpemidler, STU og refusion: mindreforbrug 4 mio. kr. 

x Projekt telemedicin til KOL: mindreforbrug 1,2 mio. kr. 
x Demenspakker til aktiviteter: mindreforbrug 1,0 mio. kr. 

 
Driftsenhederne (Senior og plejehjem, Sundhed Rehab og Pleje, Voksen Handicap og 
Stab og Udvikling): Det foreløbige skøn viser mindreforbrug på 7 mio. kr. Siden sidste 
opfølgning er driftsenhederne kompenseret for deres mer/mindreudgifter på netto 0,5 
mio kr. I denne opfølgning indgår merudgifter til COVID-19 0,7 mio. kr. (opgjort august-
oktober). 
 
Estimering af udgifterne til COVID-19 er meget usikre, og merudgifterne vil kunne stige 
eller falde afhængig af perioden med COVID-19. 
 
Aktuelt skønnes mindreforbrug 8 mio. kr. i 2020 overført til 2021. 
 
 
Beskæftigelse 
 
Forventet regnskab 2020 i alt merforbrug på 71 mio. kr. 
 
Jobcentret konto 5: Forventet merforbrug, 71 mio. kr. Der har været et fald i ledigheden 
i sommer, men ledigheden er steget igen i løbet af efteråret. Ledigheden er fortsat høj 
og nu afventes udviklingen som følge af 2. coronabølge. Skønnet er udarbejdet på bag-
grund af årets første 10 måneder. 
 
Merforbruget på 71 mio. kr. er sammensat af følgende hovedposter: 

x merudgifter til seniorpension som er ny lovgivning fra 1. januar 2020 på 5 mio. 
kr.,  



 

x merudgifter til fleksjob på 6 mio. kr.,  
x merudgifter til ledighedsydelse 7 mio. kr.,  
x merudgifter til førtidspension 6 mio. kr.  
x merudgifter til kontanthjælp/uddannelseshjælp 3 mio. kr.  
x merudgifter til sygedagpenge 8 mio. kr., og  
x merudgifter til forsikrede ledige 31 mio. kr.  
x mindreudgifter til henholdsvis seniorjob 3 mio. kr. og jobafklaringsforløb/ressour-

ceforløb 2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes ændrede lovregler i forbindelse 
med Covid 19. Disse færre udgifter skal ses i sammenhæng med flere udgifter 
og forlængelsesreglerne for A-dagpenge og sygedagpenge. 

x Forventet nedskrivning af budget 2020 vedr. HOS merudgifter på 3 mio. kr. 
x merudgifter til STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) på 7 mio. kr. 

 
 
På Psykiatri og Rusmiddel forventes et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. 
 
For Jobcentrets projekter forventes et merforbrug på 3 mio. kr. i 2020, hvilket skyldes, 
at projektmidlerne modtages i rater over flere år. 
 
Aktuelt skønnes merforbrug på 3 mio. kr. i 2020 overført til 2021. 
Merforbruget på 3 mio. kr. i 2020 vedrørende projekter forventes overført. 
 
For Psykiatri og Rusmiddel forventes en overførsel på 1 mio. kr. af mindreforbruget i 
2020 til 2021. 
 
Merforbrug på 1 mio. kr. vedr. STU på Egehøjskolen og Værtsfamilier, som er takstfi-
nansieret overføres til 2021 
 
 
Læring 
 
Forventet regnskab 2020 i alt mindreforbrug på 22 mio. kr. 
Børn og Familier: Der forventes et merforbrug på 4 mio. kr. Dette skyldes primært en 
enkelt sag, der er blevet 4 mio. kr. dyrere end budgetteret. Antallet af anbringelser 
forventes nogenlunde at være uændret. Der er sket en lille ændring med færre i pleje-
familie, som er en billig anbringelsestype, og flere anbringelse på institutioner, som er 
dyrere.  
 
Øvrig del af Læring: Der forventes et mindreforbrug på 26 mio. kr. (overførsel fra 2019 
udgjorde 17 mio. kr.).  
 
Dagtilbud fælles samt institutionerne, tandplejen og sundhedsplejen forventer et min-
dreforbrug. Der er stor forskel på de enkelte skolers forventninger til regnskabsresulta-
tet. Dagplejen forventes at gå ud med et merforbrug.  
 
Aktuelt skønnes mindreforbrug på 19 mio. kr. i 2020 overført til 2021. 



 

Børn og Familier: Af det forventede merforbrug på 4 mio. kr. overføres de 5 mio. kr. 
ikke til 2021. Mer- og mindreforbrug på Børn og Familier er historisk aldrig blevet over-
ført. Der overføres 1 mio. kr. for institutionerne under Børn og Familier. 

Øvrig del af Læring: Forventet overførsel på 18 mio. kr. af mindreforbruget i 2020. 
Midler vedrørende børnetalsreguleringer med mere på 8 mio. kr. overføres ikke.  
Den forventede overførsel på 18 mio. kr. fordeler sig på følgende måde: 

x decentrale enheder: 7,5 mio. kr. 
x centrale konti: 9,6 mio. kr., bl.a. til udskudte aktiviteter grundet Covid-19 ned-

lukning blandt andet kompetenceløft, politikimplementering, styrkelse af inklu-
sion samt særlige initiativer som ikke er iværksat. 

x Konto 6: 0,9 mio. kr. 
 
 
Fritid og fællesskab 
 
Forventet regnskab 2020 i alt mindreforbrug på 1 mio. kr.  
Kultur & Fritid forventer samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. Vedrørende Landdi-
striktsudvikling forventes en mindreudgift på 3 mio. kr. Beløbene udbetales ikke før 
projekterne er afsluttet. Den resterende del af Kultur og Fritid forventer et mindrefor-
brug på 2 mio. kr.  
 
Kørselskontoret – Kommunen har modtaget en tilbagebetaling fra Hjarnø Færgefart på 
1,4 mio. kr. i henhold til driftsaftale mellem Hjarnø færgefart og Hedensted Kommune.  
Hedensted kommunes ekstraudgift til Midttrafik i forbindelse med COVID-19 er nu esti-
meret til 235.000 kr. 
 
Miljø, Bygge og Erhvervsservice – Genbrug. Her forventes en overskridelse af budgettet 
med ca. 2,4 mio. kr. Der er merudgifter til transport på 1 mio. kr., mindreindtægter i 
forhold til det budgetterede med 2 mio. kr. Endelig er det oplyst, at Energnist vil tilba-
gebetale 0,6 mio. kr. til Hedensted kommune på grund af afvikling af en fællespulje 
mellem ejerkommunerne. 
 
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 på 3 
mio. kr. set i forhold til seneste opgørelse. 
  
Aktuelt skønnes mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2020 overført til 2021.  
Kultur & Fritid forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2020, 
som overføres til 2021. 
 
 
PKØ Politik & Udvikling 
 
Forventet regnskab 2020 i alt mindreforbrug på 8 mio. kr. 
PKØ Politik & Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 8 mio. kr.  



 

Heri indgår f.eks. tjenestemandspension, disruption samt opsparede budgetkroner. 
IT har haft et merforbrug på licenser til oprettelse af hjemmearbejdspladser i forbin-
delse med COVID-19. 
 
Aktuelt skønnes mindreforbrug på 4 mio. kr. overført til 2021. 
Der forventes overførsler til 2021 på 4 mio. kr., som primært består af mindreforbrug i 
2020 samt puljen til disruption. Nogle af de overførte midler skal gå til uddannelser og 
kurser der grundet COVID-19, ikke har kunne afholdes i 2020. 
 
 
PKØ Løn & Økonomi 
 
Forventet regnskab 2020 i alt mindreforbrug på 5 mio. kr. 
Eftersom det er besluttet, at medarbejdere der har været ramt af COVID-19, nu kan 
betragte det som en arbejdsskade, er det uvist hvordan 2020 ender på forsikringsom-
rådet, hvor vi er selvforsikret på arbejdsskader, der forventes dog et mindreforbrug på 
5 mio. kr. 
 
Aktuelt skøn for overførsler til 2021 i alt på 0 mio. kr. 
Ingen forventet overførsler til 2021. 
 
 
Anlæg 
 
Forventet regnskab 2020 i alt merforbrug på netto 67 mio. kr. 
Der er iværksat mange projekter, hvorfor der vil forekomme tidsforskydninger både i 
udgifter og salgsindtægter. 
 
Det forventede merforbrug i 2020 kan opdeles i udskydelse af salgsindtægter på 131 
mio. kr. og udskydelser af anlægsarbejder på 64 mio. kr. til 2021. 
 
Aktuelt skønnes merforbrug på netto 78 mio. kr. overført til 2021. 
Beløbet fremkommer pga. tidsforskydninger i både udgifter og salgsindtægter. Når der 
overføres større salgsindtægter og udgifter til 2021, end der forventes i henholdsvis 
mindreindtægter og mindreudgifter i 2020, skyldes det primært, at der på visse udstyk-
ninger kan konstateres større indtægter og udgifter i 2020 end budgetteret for 2020. 
 
 
Finansielle poster m.v. 
 
Forventet regnskab 2020 i alt merindtægter på 68 mio. kr. 
Den endelige efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet viser: 

x Positiv efterregulering for 2019 på 7 mio. kr. 
x Positiv midtvejsregulering for 2020 på 30 mio. kr. incl. regulering for COVID-19  

 
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 serviceom-
råderne. Den samlede efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og de ge-
nerelle tilskud udgør således i alt ca. 68 mio. kr.  



 

 
Kompensationen for COVID-19 på serviceområder på 10,8 mio. kr. indgår efter bevil-
lingssagen i Byrådet i oktober nu som en del af det korrigerede budget. 
 
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. og overført 12 mio. kr. til 2021. 
 
På byrådsmødet i oktober 2020 godkendtes låneoptagelse på 91 mio. kr. til fremrykkede 
anlæg i 2020. De 91 mio. kr. indgår i det korrigerede budget på 2,889 mia. kr. for 
finansieringsposterne. 
 
Øvrige finansieringsposter forventes samlet set som budgetteret. 
 
Aktuelt skøn for overførsler til 2021 i alt 12 mio. kr. 
Indskud i Landsbyggefonden på 12 mio. kr. forventes overført til 2021. 
 
 
Økonomisk status 
 
Med afsæt i den aktuelle månedsopfølgning kan den samlede budgetvirkning opgøres 
til et mindreforbrug på 59 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.  
 
Mindreforbruget er sammensat på følgende måde: 
 
 

(mio. kr.) Vedtagne 
budget-
korrek-

tioner 

Måneds-
opfølg-

ning  
pr. nov.  

I alt  
i forhold til 
oprindelig 

budget 
Drift -51 -33  -84 
Anlæg 38 -67 -29 
Finansiering 104 68 172 
I alt 91 -32 59 

 


