
Månedsmøde Juni 2016 - Opsamling til Byrådet 

NB: Opgørelsen er på den administrative organisation

Status på budgettet

(+ = mindre forbrug)

Social Omsorg 27 -10 5 -8 -11 -13 -11

Beskæftigelse -4 -1 4 4 9 9 -3

Læring - Børn & Unge 7 0 0 0 0 -2 -2

Læring i Skolen 17 10 10 10 10 10 10

Fritid & Fællesskab 25 4 3 3 6 8 5

PKØ - Politik & Udvikling 21 15 17 17 26 27 8

PKØ - Løn & Økonomi 4 1 1 1 1 1 1

Drift (resultat) 97 19 40 27 41 40 0 0 0 0 8

Finansiering (resultat) 8 0 4 4 4 -1 0 0 0 0 0

Midtvejs- og 
efterregulering af 
generelle tilskud samt 
øvrige finansieringsposter 
m.v

8 0 4 4 4 -1 0

Anlæg (resultat) 56 30 28 23 23 52 0 0 0 0 48

Salgsindtægter -10 0 0 0 0 0 0

Anlægsudgifter 66 30 28 23 23 52 48

Samlet resultat 161 49 72 54 68 90 0 0 0 0 56

Budget 2016 - Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet?
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Forklaringstekst til månedsopsamling Juni 2016 
 
Social omsorg 

Forventet regnskab 2016  i mio. kr. - Social Omsorg 
    

  
Forventet 

regnskab 2016 

Korrektion 
jfr. tidlige-
re praksis 

Forventet 
regnskab 
inkl. korrek-
tioner 

      
 

  
Seniorservice fælles   1,8     
     Ufordelte overførsler fra 2015 16,8       
     Pulje vedrørende tidligere korrektioner (1) -13,1   -4,8   
     Diverse udgifter (div. licenser til systemer, uddannelser på 
tværs af organisationen m.m. ) -1,9       
          
Lejetab vedr. ældreboliger m.m.   2,6     
Projekter   2,2     
Aktivitetsbestemt medfinansiering og andre sundhedsudgifter   -1,8 -1,8   
          
Velfærdsrådgivningen   -11,5 

 
  

     Mellemoffentlige betalinger: Dag- og døgntilbud, merudgifter 
og borgerstyret personlig assistance (2) -4,7   -3,2   
     Private leverandører til personlig og praktisk hjælp (3) -4,7       
     Kommunale leverandører til personlig og praktisk hjælp (4) -3,3       
     Øvrige områder 1,1       
          
Fællesadministrationen (Staben)   0,6     
Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning   0,3     
Voksen Handicap (udfører-del)  (5)   -4,8     
Distrikt Øst    -2,5     
Distrikt Midt   0,2     
Distrikt Vest   -1,4     
Kostområdet   1,8     
          

Social Omsorg i alt   -12,7 -9,8 -2,9 
 

Bemærkninger til social omsorg: 
  (1) Pulje vedrørende tidligere korrektioner 
 

-13,1 

Oprindelig pulje -30,6 
 Overført fra puljen "Afregning af kommunale leverandører" 7,0 
 Overført fra "Løft af ældreområdet" 8,4 
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Overført fra den øvrige drift (hjælpemiddeldepot, kostområdet, handicap, koordinatorstilling nedlagt, elever) 2,6 
 Overført til Læring 2/6-2016 vedr. Parrådgivning    -0,5 
  

Velfærdsrådgivningen: 
  (2) Mellemoffentlige betalinger: Flere tilbud, ændringer af eksisterende tilbud, tilbud 

overtaget fra Læring samt flere indtægter fra andre kommuner vedr. personlig og prak-
tisk hjælp og tilskud vedr. særlig dyre enkeltsager. -4,7 

 (3) Private leverandører til personlig og praktisk hjælp: Flere og flere borgere vælger pri-
vate leverandører til personlig og praktisk hjælp. Her er den rehabiliterende indsats sta-
dig i sin opstart, hvilket kan forklare, hvorfor antallet af hjemmehjælpstimer ikke er faldet 
tilsvarende den kommunale levering af personlig og praktisk hjælp. -4,7 

 (4) Distrikterne har vurderet, hvor meget de kommer til at trække på puljen resten af 
året. Denne vurdering viser, at der bliver et underskud på afregningspuljen på ca. 4,9 
mio. kr. Det skønnes nu, at den rehabiliterende indsats medfører en gevinst på 1,6 mio. 
kr. - netto underskud på 3,3 mio. kr.  

-3,3 
  

  (5) Voksen Handicap (udførerdel) 
 

-4,8 
"Betaling" af løn til 2 socialrådgivere i Velfærdsrådgivningen - handicap visitation 

-0,4 
 Øgede lønudgifter bofællesskaberne grundet flere borgere  -2,2 
 Etableringsudgifter Rugmarken  -1,4 
 Tilbagebetaling vedr. ledsagerudgifter til borgerne ( fra tidligere år) -0,5 
 Ekstra udgifter til uddannelse - pålæg fra Socialtilsynet  -0,1 
 Ledsagerordningen -0,2 
  

     

   
   
   

 
  

Beskæftigelse 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 9 mio. kr.: 
Eksternt finansierede projekter forventer et underskud på 1 mio. kr. 
 
Øvrige: 
Der forventes et overskud på 10 mio. kr. Ved budgetopfølgningen er der taget udgangs-
punkt i en forventet udvikling af ydelsesmodtagere i 2016, samt refusionsprocenterne for 
jan-marts 2016. Endvidere er der indregnet skønnede udgifter og indtægter i forbindelse 
med den øgede flygtningekvote og de øgede familiesammenføringer, samlet ca. merud-
gifter på 3 mio. kr. Refusionsreformen har givet ændringer og nye udfordringer i budget-
opfølgningen, derfor er denne behæftet med betydelig usikkerhed. Den 17. marts 2016 
blev lovforslag vedtaget om indførelse af kontanthjælpsloft, 225 timers regel, samt udvi-
delse af personkredsen for integrationsydelse – som vil medføre mindreudgifter på drif-
ten i 2016. Disse mindre udgifter er skønnet og indregnet i den foreliggende budgetop-
følgning. 
 



3 
 

 
Overførsler til 2017 i alt underskud på 3 mio. kr.: 
For eksternt finansierede projekter på konto 6 forventes et merforbrug på 1 mio. kr., der 
overføres til 2017. 
 
Øvrige områder: 
Der forventes underskud på ca. 2 mio. kr. vedrørende produktionsskoler og køb af ung-
domsuddannelse til unge med særlige behov under 18 år. 
 
Læring børn og unge 

Forventet regnskab 2016 i alt -2 mio. kr.: 
Læring i dagtilbud:  
På institutionerne forventes et overskud på 5 mio. kr. På fællesdelen forventes et under-
skud på 2 mio. kr. 
Samlet set forventer dagtilbud at komme ud med et samlet overskud på 3 mio. kr. 
Her i er indregnet forventede merudgifter til flygtninge på 2,4 mio. kr.  
 
Børn & Familier: Det forventes, at Bakkevej nedbringer sit underskud til ca. 5 mio. kr. 
Den øvrige del af området forventes at balancere. 
 
Overførsler til 2017 i alt -2 mio. kr.: 
Læring i dagtilbud: Forventer at overføre samlet 5 mio. kr. i henhold til institutionernes 
selvforvaltningsaftaler, som bl.a. skal være med til at tage højde for udgifter i forbindelse 
med det faldende børnetal i 2017. 
Dagtilbuds forventede underskud på 2 mio. kr. overføres. 
 
Børn & Familier: Bakkevejs forventede underskud på 5 mio. kr. overføres. 
 
Læring i skolen 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 10 mio. kr.: 
Midler til VIP og sikkerhedsnet ressourceudlægning, kompetenceudvikling samt decentra-
le overførsler. 
Der er fortsat usikkerhed om størrelse på beløbet på merudgift taxakontrakt pga. betyde-
lig forhøjet dagstakst. 
 
Forventede merudgifter på flygtninge på 1,4 mio. 
 
Overskuddet på 10 mio. kr. forventes overført til 2017. 
 
Fritid og fællesskab 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 8 mio. kr.: 
Integration. 
Der forventes et samlet overskud på boligudgifter, tolkeudgifter, enkeltydelser og tilskud 
til uledsagede flygtningebørn på samlet 3,4 mio. kr. 
Over/underskuddet fordeles således: Boligudgifter og tolkeudgifter forventes at give et 
underskud på 2,0 mio. kr. Kontante ydelser (enkeltydelser) forventes at give et overskud 
på 0,3 mio. kr. og tilskud til uledsagede flygtninge et overskud på 5,1 mio. kr.  
Tilskuddet til uledsagede flygtninge skal også dække udgifter på andre udvalg, f.eks. Læ-
ring (sundhedspleje, skoler og tandpleje).  
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Vedr. Teknik forventes overført 2 mio. kr. og vedr. Kultur og Fritid forventes overført 3 
mio. kr.  
For 2016 forventes et samlet overskud på 8 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. forventes overført 
til 2017. 
 
PKØ Politik og Udvikling 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 27 mio. kr.: 
Resultatet forventes at blive et overskud på ca. 27 mio. kr., hvori bufferpuljen indgår 
med ca. 10,5 mio. kr., der tilfalder kassen, såfremt de ikke disponeres i løbet af året. Op-
rindeligt var det forudsat de 4,6 mio. kr., der blev overført fra 2015, skulle dække et for-
ventet merforbrug i beskæftigelse; men da forventningen nu er positiv der, indgår belø-
bet i puljen som normalt. Pulje til dækning af konstaterede merudgifter til flygtninge på 4 
mio. kr. medregnes her som ubrugt, da udgifterne er medtaget på de respektive områ-
der, og ikke skal regnes med dobbelt; budget vil fordeles efter ansøgning. Ikke dispone-
rede puljebeløb på 1,5 mio. kr. forventes at tilfalde kassen, sammen med ca. 1 mio. kr., 
der vedrører diverse tværgående budgetter. Øvrige forventede overskud, der primært 
består af projekter og alm. opsparinger, samt igangværende kompetenceudviklingsforløb 
på samlet ca. 8 mio. kr. videreføres til 2017. 
 
PKØ Løn og Økonomi 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 1 mio. kr.: 
Samlet set forventer Løn og Økonomi, inkl. Forsikringsområdet, at balancere i 2016 med 
et normalt udsving mellem årene. Samlet forventes der 1 mio. kr. til overførsel til 2017. 

Anlæg 

Forventet regnskab 2016 i alt overskud 52 mio. kr.: 
Der forventes mindreforbrug netto i 2016 på i alt 52 mio., som består af udvikling af He-
densted og Tørring midtbyer med 5 mio. kr., byggemodningsudgifter med 12 mio. kr., 
skolerenoveringer med 13 mio. kr., Elena energirenovering med 7 mio. kr., vejområdet 
med 9 mio. kr., cykelstier med 2 mio. kr., reparation af Hjarnø Færgeleje med 2 mio. kr. 
og Åbo, Egespring og Løsning Plejecenter med 3 mio. kr.   
 
De 48 mio. kr. forventes overført til 2017. 
 
Finansielle poster m.v. 

Forventet regnskab 2016, merudgifter på netto 1 mio. kr.: 
Der forventes en negativ efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for hen-
holdsvis 2015 og 2016 på samlet set 6.072.000 kr.  
 
Endvidere forventes negativ midtvejsregulering for overførselsudgifter, herunder budget-
garanterede områder, på i alt ca. 3 mio. kr. svarende til kommunens andel af den i for-
bindelse med Økonomiaftale 2017 aftalte midtvejsregulering i 2016. 
 
De ekstraordinære integrationstilskud er nu udmeldt til 3,852 mio. kr., hvor der er bud-
getteret med tilskud på 4,0 mio. kr. – mindre tilskud på 148.000 kr. Som følge af To-
partsaftalen er der udmeldt et yderligere ekstraordinært tilskud på 2,664 mio. kr. i 2016. 
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Der er udmeldt positiv efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015 på 
ca. 7 mio. kr. (Hedensted Kommune havde merudgifter i 2015 på 6,7 mio. kr.). 
 
Under anlæg er indregnet mindreudgifter på 2 mio. kr. til renovering af Hjarnø Færgele-
je, som modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse.  
 


