
Bilag 1: 2. forventede regnskab 2022

2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som 
bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. 

Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af udgifter 
relateret til Ukraine samt corona-relaterede udgifter.

Magistraten 13. juni 2022
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2. forventede regnskab 2022 - overordnet

Service er forværret ift. 1. forventede regnskab. 
(Planche 4-6)

Forventede udgifter relateret til situationen i 
Ukraine ligger på niveau med de i puljen til 
uforudsete udgifter reserverede midler fra 1. 
forventede regnskab. (Planche 18-20)

Stigende byggepriser og komplekse anlægssager 
betyder markante fordyrelse af anlægsporteføljen. 
(Planche 22-23)

2. forventede regnskab 2022 er udarbejdet inden 
resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen 
og KL blev kendt, og det har derfor ikke været 
muligt at tage højde for denne i udarbejdelsen. 

Dagsorden

1. Serviceudgifter
• Udfordringsbillede
• Finansiering
• Konklusion

2. Udgifter relateret til ukrainske flygtninge
3. Anlæg
4. Overførselsudgifter
5. Økonomiske nøgletal
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De specialiserede områder har fortsat udgiftsvækst, og herudover 
er der på øgede udgifter på Magistraten. Sidstnævnte opvejes af 
merindtægter på ”Råden over vej” for tidligere år.

Udvalg (mio. kr.)
1. FR 
2022

2. FR 
2022

Klima-, Plan og Boligudvalget 11,8 11,8
- Heraf udlejningsejendomme (DAB) 7,5 7,5
- Heraf el-priser 4,5 4,5

Undervisningsudvalget 8,0 14,9
- Heraf specialiseret område 1,7 4,9
- Heraf skoleområdet 3,8 4,9
- Heraf corona 2,4 1,2

Ældre- og Omsorgsudvalget 12,9 18,2
- Heraf hjemmepleje 0,0 -3,1
- Heraf plejeboliger 5,8
- Heraf SOSU-elever mv. 10,8 12,8
- Heraf corona 2,2 2,5

Kultur- og Fritidsudvalget 3,4 3,4
- Heraf manglende stordrift i Frederiksberg Badene 3,4 3,4

Børneudvalget 10,7 19,7
- Heraf specialiseret område 7,6 13,7
- Heraf corona 4,3 4,3

Socialudvalget 11,6 15,9
- Heraf specialiseret område 11,6 15,9

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 1,7 0,2
- Heraf parkeringsindtægter 2,0 0,0

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 0,9 0,9
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0,0 0,7
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0,0 0,9

Udvalg (mio. kr.)
1. FR 
2022

2. FR 
2022

Magistraten 10,6 8,2
- Heraf ikke-udmøntet Facility Management 

effektiviseringer
7,5 7,5

- Heraf indtægter fra gebyr for "Råden over vej" -4,0 -14,0
- Heraf udgifter til afholdelse af valget om 

forsvarsforbehold
3,0 3,0

- Heraf merudgifter til lægeattester og 
sundhedskoordinator

2,4 2,4

- Heraf arbejdsskader og AES 3,4
- Heraf merudgifter til retssager 2,0

I alt 71,6 94,9
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Overordnet er de forventede udgifter steget med 23,2 mio. kr. ift. 1. forventede regnskab. De væsentligste 
områder og forklaringer er:

• Det specialiserede område er steget med i alt 10,1 mio. kr. Stigningen skyldes øgede 
gennemsnitspriser til borgerne, hvilket igen kan henføres til at borgerne har behov for øgede – og 
dermed dyrere – foranstaltninger. De øgede udgifter modsvares delvist af øgede indtægter vedr. 
ordningen for Særligt Dyre Enkeltsager under overførselsudgifter.

• Øgede indtægter vedr. Råden over vej på 10 mio. kr. (MAG), da det har været muligt at opkræve for 
tidligere år, hvor opkrævningen har været sat i bero.

• Øgede udgifter på 7,7 mio. kr. under magistraten, blandt andet til øgede udgifter til arbejdsskader, hvor 
de faktisk afregninger nu kendes, og flere retssager, hvor andre fører sag imod kommunen. 

• På Ældre- og Omsorgsudvalget er der øgede udgifter for i alt 2,7 mio. kr. Det skyldes øgede udgifter til 
elevområdet og betaling for ældre der bor i plejebolig i en anden kommune. I modsat retning trækker 
mindreudgifter på hjemmeplejen.

På øvrige udvalg er der mindre bevægelser i både negativ og positiv retning ift. 1. forventede regnskab.
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Udvalg (mio. kr.) Coronarelaterede udgifter i 2. 
FR

Coronarelaterede udgifter 
tillægsbevilget i 1. FR

Coronarelaterede udgifter i 
alt

Undervisningsudvalget 1,2 0,4 1,6
Ældre- og Omsorgsudvalget 2,5 1,8 4,3
Børneudvalget 4,4 0,9 5,3
I alt 8,1 3,1 11,2

I 1. forventede regnskab forventedes coronarelaterede udgifter for 8,9 mio. kr. hvoraf 3,1 mio. kr. blev 
tillægsbevilget. I 2. forventede regnskab forventes coronarelaterede udgifter for 8,1 mio. kr., og tillagt de 
allerede tillægsbevilgede 3,1 mio. kr., er de samlede forventninger til coronarelaterede udgifter i 2022 
steget til 11,2 mio. kr. De øgede udgifter er udtryk for at de endelige udgifter i årets første måneder nu 
kan opgøres og ikke for en fortsat aktivitet

Den væsentligste årsag til de øgede merudgifter er vikarforbrug samt lønudgifter til håndtering af 
værnemidler, test, retningslinjer, isolationspladser o.l. i den kommunale hjemmeplejen i starten af året, 
hvor der først er kommet det fulde overblik efter 1. forventede regnskab.

Til 2. forventede regnskab foreslås tillægsbevilget 2,5 mio. kr.

Der er ikke forventninger om yderligere coronarelaterede udgifter i 2022.
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Finansiering Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter før tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab -32,0
Dispositionsbegrænsning -42,7
Opfølgning temadrøftelse -1,5
Refusion for særligt dyre enkeltsager -5,5
I alt -81,7

Der kan findes finansiering for 81,7 mio. kr. bestående af dels puljen til uforudsete udgifter, dels 
dispositionsbegrænsningen og dels opfølgning på temadrøftelse. Disse uddybes i efterfølgende plancher.

Hertil kan lægges refusion for særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til en række enkeltsager på det 
specialiserede børneområde er steget og dermed er det muligt at indhente en øget refusion. Udgifterne 
afholdes på service, men refusionen indhentes på overførsler, hvorfor det foreslås at der reserveres 5,5 
mio. kr. på overførselsudgifter til finansiering af udgifter på service.
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Status på puljen til uforudsete udgifter Mio. kr. Beslutning
Pulje til uforudsete udgifter 40,0

KL proces for at opnå balance på måltal -3,0
Besluttet ifm. budgetvedtagelsen 
for 2022

Driftsoverførsler ifm. 3. FR 2021 -4,2Magistraten 29. november 2021
Merudgift ifm. udbud af kørsel -1,4Magistraten 22. november 2021
Søndervang lejeaftale 0,9Magistraten 29. november 2021
Tillægsbevillinger fra 3. FR 2021 med 
effekt i 2022

-0,3Magistraten 29. november 2021

1. FR - TB'er, demografi og 
driftsoverførsler

7,9Magistraten 4. april 2022 pkt. 116

1. FR - Temadrøftelse 8,5Magistraten 4. april 2022 pkt. 116
Reserveret til Ukraine på service -13,9Magistraten 4. april 2022 pkt. 116
Reserveret til IT og cybersikkerhed på 
service

-2,5Magistraten 4. april 2022 pkt. 116

Status før 2. forventede regnskab 2022 32,0
Forslag om tillægsbevillinger i 2. FR -10,0
Status efter 2. forventede regnskab 
2022

22,0

I 2. FR indstilles 10,0 mio. kr. udmøntet fra 
puljen til uforudsete udgifter. Det drejer sig om:
• Kompensation for faktisk afholdte corona-

udgifter (2,5 mio. kr.) 
• Korrektion til overførselssagen (0,9 mio. kr.): 

Driftsoverførsel vedr. projekt om 
Bispeengbuen, som manglede i 
driftsoverførselssagen ved 1. FR.

• Korrektion til demografireguleringen på 
Undervisningsudvalget (1,5 mio. kr.): 
Endelige beregninger af konsekvenser af 
demografireguleringen medfører opskrivning 
primært som følge af ekstra 0. klasse.

• Udgifter til valg om forsvarsforbehold, som 
er ekstraordinære og uomgængelige (3,0 
mio. kr.).

• Teknisk korrektion af driftsoverførslerne fra 
1. forventede regnskab 2022 for de 
decentrale institutioner, hvor forbrugsdata 
og corona-relaterede udgifter er blevet 
opdateret. (2,1 mio. kr.).
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Ved at tillægsbevilge 
dispositionsbegrænsningen 
opnår institutioner og afdelinger 
bedre styringsgrundlag. Det 
skyldes at de reducerede 
budgetter afspejler det budget, 
der faktisk skal forholdes til.
Derudover udelukker 
tillægsbevillingen ikke, at der 
efterfølgende er mulighed for at 
lempe dispositions-
begrænsningen og tilbageføre 
midler til institutionerne.

Når budgettet reduceres skal 
forældrebetalingen på 
institutioner efter dagtilbudsloven 
korrigeres svarende til 
budgetreduktionen. Dette er 
beregnet til 0,4 mio. kr.

Dispositionsbegrænsning (mio. kr.) Service Overførsler I alt

Magistraten -6,5 0,0 -6,5
Klima-, Plan og Boligudvalget 0,0 0,0 0,0
Undervisningsudvalget -10,8 0,0 -10,8
Ældre- og Omsorgsudvalget -9,4 0,0 -9,4
Kultur- og Fritidsudvalget -1,0 0,0 -1,0
Børneudvalget -9,4 0,0 -9,4
- reduceret forældrebetaling 0,4 0,0 0,4

Socialudvalget -3,7 0,0 -3,7
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 0,0 0,0 0,0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget

-0,2 -0,9 -1,1

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -1,2 0,0 -1,2
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0,0 0,0 0,0
I alt -41,8 -0,9 -42,7

Det indstilles at dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges og de 42,7 
mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter.
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Ifm. behandlingen af 1. forventede regnskab blev 
forslagene om tilpasninger mm. fra Magistratens 
temadrøftelse fra 21. marts 2022 besluttet. Der udestod 
tre punkter, som skulle afklares til 2. forventede 
regnskab:

• Skolemad: Området er sendt i udbud, og udbuddet er 
fortsat i gang. Der forventes en mindreudgift på 0,9 
mio. kr.

• P-pladser: Da anlægsarbejdet med cykelstien på 
Vodroffsvej først påbegyndes juni, er der behov for 
leje af p-pladser i færre måneder i 2022, hvilket 
medfører mindreudgifter for 256 t.kr.

• Tilbagerulning af halvering af byggesagsgebyr: Det er 
nu opgjort, at det vil give en merindtægt på 300 t.kr. i 
2022. Samlet forventes dog mindreindtægter for 
byggesagsgebyrer grundet ændring i praksis for hvilke 
sager der kan faktureres for (-1,1 mio. kr.). Dette er 
medtaget i Magistratens forventede regnskab.

1.000 kr. Titel 2022 2023 2024 2025
Tilpasninger med økonomisk effekt i 2022 – Indarbejdes i
forventet regnskab

UU
Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på
økologi og bæredygtighed

-900*

UU Øget forældrebetaling for klub/SFO2 -1.923 -4.752 -4.523 -4.379

UU Øget forældrebetaling for SFO -418 -998 -996 -992

UU Øget forældrebetaling for ungdomsklub -929 -2.315 -2.350 -2.329

ÆOU Tryghedsundersøgelse -200

KFU Allégade 5 – Riises Landsted -780

BU Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet -1.848 -1.848

BU Moms på betaling til frokostordninger i dagtilbud -1.042 -2.500 -2.500 -2.500

BU
Nedsættelse af tilskud til privat børnepasning og
pasning af eget barn

-252 -604 -604 -604

SU Udsattedag -70

MBM
Erstatningsparkeringspladser ved etablering af
cykelsti på Vodroffsvej

-256

MBM Halvering af byggesagsgebyr -300 **

MBM Kunstnerisk udsmykning og/eller begrønning af broer -250

MAG Borgerbudgetter -300 -400 -400 -400

MAG Bæredygtighedslaboratoriet drevet af Station -400 -300

MAG Tilskud til Frederiksberg Lokal TV -50 -100 -100 -100

I alt -9.918 -13.817 -11.473 -11.304

De tre markerede tilpasninger blev besluttet at de skulle afklares 
ved 2. forventede regnskab.

* Forventning: Skolemad forudsætter endelig godkendelse af tilbud
** Effekten i overslagsårene indregnes i finansiel orientering
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Med en udfordring på 94,9 mio. kr. og 
finansieringsmuligheder for 81,7 mio. kr. henstår der en 
restudfordring på 13,2 mio. kr.

Finansieringsmanko Mio. kr.
Udfordring 94,9
Finansiering -81,7
I alt 13,2

Der er 8. juni 2022 indgået økonomiaftale mellem regering og KL om kommunernes økonomi i 2023. Aftalen 
indeholder også elementer, der påvirker økonomien i 2022, og det vil ændre konklusionen på Frederiksberg 
økonomi i 2022. Der er i 2. forventede regnskab ikke taget højde for økonomiaftalen, men den indeholder 
korrektioner vedrørende:

• Corona: Det er tidligere tilkendegivet at kommunerne vil blive kompenseret for deres corona-relaterede 
udgifter – også i 2022.

• Ukraine: Kommunerne er stillet i udsigt at udgifterne forbundet med flygtninge fra Ukraine vil blive 
kompenseret fra staten. 

• P/L-udvikling: Den aktuelle prisudvikling overstiger den fremskrivning der blev forudsat i budgettet for 
2022. Det forventes at udløse en korrektion til kommunernes budgetter. 
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År (mio. kr.) 2. FR (inkl. pulje til 
uforudsete 
udgifter)

Regnskabsresultat Ændring fra 
2. FR

2021 11,3* 1,8 -9,5
2020 25,2 33,0 7,8
2019 19,1 -18,8 -37,9
2018 4,8 -49,0 -53,8
2017 1,1 -39,7 -40,8

Tabellen nedenfor viser de forventede regnskabsresultater ved 2. forventede regnskab holdt op mod 
regnskabsresultatet.

I alle årene på nær 2020 har regnskabsresultat forbedret fra forventningen i 2. forventede regnskab til det 
endelige regnskab.

Forværringen i 2020 skyldes corona. 
Ved 2. FR i 2020 var det fortsat usikkert 
hvordan pandemien ville udvikle sig. 
Den blussede som bekendt op i 2. halvår 
af 2020 og medførte øgede udgifter.

Regnskabsresultatet forudsættes endvidere at finansiere den langsigtede 
effektiviseringspulje. Denne er ikke medtaget i ovenstående tabel. 

* I 2. FR 2021 er indregnet kompensation for corona på 15,8 mio. kr., som blev modtaget i 
økonomiaftalen umiddelbart efter 2. FR.
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Pct. Udgifter Indtægter Netto

2022 31,9 26,7 33,0
2021 31,2 25,8 32,4
2020 31,8 27,2 31,8
2019 32,0 28,1 32,8
2018 31,2 23,7 33,0
2017 31,9 27,7 33,0

Tabellen nedenfor viser kommunens samlede forbrugsprocenter pr. 30 april fordelt på hhv. indtægter, 
udgifter og netto. 

Netto-forbrugsprocenten i 2022 ligger over de forudgående år. Særligt hvis der sammenlignes med de to 
forudgående år 2020 og 2021. Den forbrugsprocenten i 2022 peger alt andet lige i retning af, at 2022, vil 
ramme tæt på budget, med i retning af et merforbrug.

I perioden 2017 til 2021 er forbrugsprocenten beregnet ved at holde 
faktisk forbrug i perioden op mod faktisk regnskabsresultat, mens den i 
2022 er beregnet ved at holde faktisk forbrug i perioden op mod budget.

Hvis forbruget i år følger forbrugsudviklingen for de resterende måneder 
sidste år, er forbrugsprofilen en indikator på, om budgettet overholdes. 
Er forbruget højere end forbrugsprofilen sidste år, indikerer det 
merforbrug, og er forbruget lavere, indikerer det mindreforbrug.
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2. forventede regnskab 2022 viser en forværring fra 1. forventede regnskab 2022, og dermed er der ikke på 
nuværende tidspunkt grundlag for at frigive overførsler eller lempe dispositionsbegrænsningen. 

En endelig konklusion på Frederiksbergs økonomi 2022 afhænger af resultatet af økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL. Økonomiaftalen blev indgået 8. juni 2022, og der vil ved fremlæggelsen af 2. forventede 
regnskab 2022 blive givet en mundtlig orientering om aftalens effekter i 2022. 

Kommunerne afventer endvidere de tekniske detaljer i aftalen, der først kommer i de kommende uger. Det 
foreslås derfor at Forvaltningen vender tilbage med status på økonomien på baggrund af økonomiaftalen i 
Magistraten 23. august og Kommunalbestyrelsen 30. august.



Udgifter relateret til ukrainske flygtninge
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Udgifterne relateret til ukrainske flygtninge er fortsat forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes 
usikkerhed ift. antallet af flygtninge, der lige nu er aftagende på landsplan.

I forventningen til udgifter tages udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• At der på landsplan kommer ca. 30.000 ukrainske flygtninge, svarende til ca. 500 til 
Frederiksberg Kommune

• Heraf forventes 40 procent svarende til ca. 200 at være børn
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Udvalg (mio. kr.) Service Anlæg Overførsler*
Magistraten 6 3 0
Klima-, Plan og Boligudvalget -1 0 0
Undervisningsudvalget 7 0 0
Ældre- og Omsorgsudvalget 0 0 0
Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0
Børneudvalget 4 0 0
Socialudvalget 0 0 0
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 0 0 0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget**

5 0 27

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 0 0
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0 0 0
I alt relateret til Ukraine 21 3 27

• Ifm. 1. FR blev der reserveret 20 mio. kr. af 
puljen til uforudsete udgifter til usikkerhed 
omkring udgifter forbundet med modtagelsen 
af Ukrainske flygtninge. Ukraine. De 
reserverede midler er finansieret af 13,9 mio. 
kr. fra service og 6,1 mio. kr. fra overførsler.

• Puljen skal dække udgifter til service og 
anlæg. 

• I 2. forventede regnskab 2022 forventes 
merudgifter udover de reserverede midler – i 
alt 4 mio. kr.

• Det forventes, vil blive kompenseret af staten 
for udgifter til Ukraine. 

• Derfor indgår de 4 mio. kr. ikke i det videre 
udfordringsbillede.

Ukraine Mio. kr.
Ukraine – Service + Anlæg 24
Ukraine – reservation ifm. 1. FR -20
I alt 4

* Udgifterne på overførsler er omfattet af budgetgarantien, og 
vil derfor som udgangspunkt blive dækket af staten over 
bloktilskuddet.
** I udgifterne er medtaget at AVUU og MAG 13. juni 2022 
godkender sag om leje af værelser på Cabinn.
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De væsentligste forventede udgifter på service og anlæg forbundet med flygtninge fra Ukraine er:

• Oprettelse af modtageklasser og modtagehold til børn i skoler, SFO mm. – 6,5 mio. kr.
• Myndighedsindsats i form af modtagelse af borgere fra asylcentrene, herunder opholdstilladelser og 

aktivering af CPR-nr., oprettelse af digital post og nødvendige dokumenter til opstart af 
integrationsindsatsen, midlertidig boligplacering, danskuddannelse, sagsbehandling i henhold til 
integrationsloven, pladsanvisning mm. – 5,8 mio. kr.

• Dagtilbud og støtteforanstaltninger til børn under forudsætning om samme efterspørgselsfrekvenser 
som danske børn – 4,0 mio. kr.

• Modtagelse af flygtninge i form af velkomstværter og udgifter til kost og logi – 4,3 mio. kr.
• Indkvartering der omfatter både istandsættelse af eksisterende kapacitet (f.eks. Kong Frederik IX) og 

leje af ekstern (Cabinn), og forudsætter huslejebetaling fra de indkvarterede – 2,0 mio. kr.

Herudover er der som skrevet også udgifter for 26,7 mio. kr. på overførselsudgifter, der er omfattet af 
budgetgarantien.



Anlægsudgifter
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2. forventede regnskab viser samlede 
forventede afvigelser på projekter i 2022 for 
14,9 mio. kr. Det dækker hovedsageligt over 
forskydninger samt enkelte forventede 
merudgifter på konkrete projekter. 

De 14,9 mio. kr. er dermed ikke frie midler der 
kan bruges på andre projekter, da det udtryk for 
at regninger falder efter 2022 i stedet. 

Finansieringsudfordringen opgøres på næste 
planche.

Anlægsudgifter (mio. kr.)
Korr. budget 2. FR Afvigelser
2022 2022 2022

Magistraten 79,6 66,0 -13,6
Klima- Plan- og Boligudvalget 116,1 100,4 -15,7
Undervisningsudvalget 42,5 42,2 -0,2
Ældre- og Omsorgsudvalget 41,2 44,1 3,0
Kultur- og Fritidsudvalget 37,7 49,6 11,9
Børneudvalget 3,9 3,8 -0,1
Socialudvalget 1,1 1,1 0,0
Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget 83,2 83,0 -0,2
Korrigeret budget - eksklusiv 
negativ anlægspulje 405,2 390,3 -14,9
Negativ anlægspulje -61,5 0,0 61,5
Behov for yderligere forskydninger 0,0 46,6 46,6
Korrigeret budget - inklusiv negativ 
pulje 343,7 343,7 0,0

Status på den negative anlægspulje

Den negative anlægspulje gør, at Frederiksberg kan have flere projekter i gang, end 
anlægsrammen tilsiger. Der sker løbende forskydninger i anlægsprojekter, men det er 
ikke muligt på forhånd at udpege hvilke. Den negative anlægspulje skal udmøntes i 
løbet af året, i takt med at projekter forskydes. Efter 2. forventede regnskab er der 
behov for yderligere 46,6 mio. kr. i forskydninger. Dette er på niveau med tidligere år 
og det forventes, at forskydningerne vil udmøntes i kommende forventede 
regnskaber. 
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Projekt (mio. kr.) 1. FR 2. FR Ændring Forklaring

Renovering af 
DAMC/Østervang 1 0 -1

Kun projektet vedr. renovering af Østervang gennemføres i 
2022 jf. sag i MAG 13. juni 2022. Projektet vedr. renovering af 
DAMC indgår i budget 2023. 

Voldgiftssager vedr. 
Grundtvigsvej/Magneten 4 4 0 Samme forventning som i 1. FR.

Pulje til prisstigninger 9 3 -6
Reservation til at håndterer prisstigninger på projekter. En 
andel af pulje fastholdes til resten af 2022.

Ny Søndervang plejecenter 6 4 -2
Der er merudgifter ifm. udbud af projektet- lidt færre en 
forventet.

Forpligtigelse vedr. nye 
projekter på Rolighedsvej 
Bycampus 0 4 4

JF. sag i KB 22. juni 2020 har kommunen en række 
forpligtelser vedr. Rolighedsvej, herunder nedrivning af hal og 
etablering af grønne områder. Ikke alle indgik i det 
daværende budget, og der foreligger nu konkrete skøn. 

Renovering af FRB. 
Svømmehal 26 61 35

Der forventes merudgifter for 61 mio. kr. som følge af 
opsigelse af samarbejde med entreprenør samt genudbud jf. 
sag i KB 20. juni 2022. Kommunen har gjort krav om 
erstatning fra den tidligere entreprenør. Disse krav er ikke 
indregnet her. 

Ingeborggården 
plejecenter 27 27 0

Forventning om merudgifter for 27 mio. kr. jf. sag i MAG 13. 
juni 2022.

Ny idrætshal på 
Rolighedsvej 0 20 20

Der forventes merudgifter på omkring 20 mio. kr. som følge af 
stigende byggepriser og skærpede krav til nybyggeri. 

Køb af ejendomme 0 13 13 Køb af ejendomme jf. sag i MAG 30. maj 2022.

Renovation af 
Søndermarksskolen 0 45 45

Estimat på 45 mio. kr. som følge af prisstigninger samt 
uforudsete følgearbejder grundet dårligere stand end 
forventet. Økonomien er stadig usikker, da projektet ikke er 
udbudt.

Magneten - udbedring af 
brandforhold 0 2 2

Estimat på 2 mio. kr. i merudgifter i 2022 til udbedring af 
brandforhold. Udgifterne er stadig under kvalificering.

Merudgift vedr. 
parkeringskælder bag 
rådhuset 0 25 25

Estimat på 25 mio. kr. grundet yderligere forurening samt 
ustabil jord, jf. meddelelsespunkt i MAG 30.maj 2022. 
Prisudvikling  øger udgifter til fremtidig etablering af byrum. 

Udfordring 73 205 132

• Ved 1. forventede regnskab var estimat for udfordring 
73 mio. kr. Dette kunne dækkes ved et godt 
regnskabsresultat og omprioritering af 
anlægsprojekter.

• I 2. forventede regnskab er udfordringen estimeret til 
ca. 200 mio.kr. 

• Udviklingen i 2022 viser, at prissætning af anlæg ikke 
følger gængse estimater og prognosemetoder fra 
tidligere år.

• Årsagen er historisk store stigninger i råvarepriser, 
overophedning af bygge og anlægsbranchen, mange 
store og komplekse anlægsprojekter, tvister med 
leverandører samt øge usikkerhed i udgiftsestimater i 
en gammel bygningsmasse. 

• Opgørelsen af merudgifter på projekterne er stadig 
præget af usikkerhed, da flere projekter stadig ikke er 
udbudte. Udfordringen kan vise sig at blive større end 
forventet ved 2. forventede regnskab.

• Håndtering af finansieringsudfordringen skal ske med 
beslutning om budget 2023.
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Under overførselsudgifter forventes aktuelt mindreudgifter for 44,7 mio. kr. som væsentligst skyldes 
forbedrede konjunkturer. Der er tale om en forværring ift. 1. forventede regnskab, der alene kan henføres til 
udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine, som forventes at udgøre 26,7 mio. kr. Uden disse udgifter 
ville resultatet være forbedret ift. 1. forventede regnskab. 

Overførselsudgifterne er overordnet styret af staten, og der er en klar forventning om at mindreudgifterne
på AVUU vil blive udlignet ifm. midtvejsreguleringen, og forventeligt også i et omfang der overgår 
mindreudgifterne, mens udgifterne til Ukraine er omfattet af budgetgaranti og dermed dækkes. Der er altså 
ikke tale om ledige midler der kan omdisponeres.

Under Magistraten ligger en pulje til budgetgarantien på 13,1 mio. kr., som er reserveret frem til resultatet af midtvejsreguleringen kendes, 
samt pulje til Arne-pension på 5,0 mio. kr. 

Overførselsudgifter (mio. kr.) Korr. budget
Afvigelse 2. FR 2022 

ekskl. Ukraine
Udgifter til Ukraine I alt

Reserveret til 
Ukraine i pulje

Reservation til 
udgifter på service

Magistraten 33,7 0,0 0,0

Klima-, Plan og Boligudvalget -13,1 0,0 0,0

Ældre- og omsorgsudvalget 0,8 0,9 0,9 0,9

Børneudvalget -4 -9,2 -9,2 -3,7 -5,5

Socialudvalget -37,9 -3,3 -3,3 -3,3
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget

1250,8 -59,8 26,7 -33,1

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 453,2 0,0 0
Samlet 1.683,40 -71,4 26,7 -44,7 -6,1 -5,5
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2. forventede regnskab  
(mio. kr.)

Opr. 
Budget
2022

Korr. 
Budget
2022

2. FR
2022

Afvigelse 

TB
2022 inkl. 
omplacerin
ger

Indtægter i alt -6.188 -6.177 -6.144 33 0
Driftsudgifter i alt 5.978 5.976 5.949 -27 -8

Serviceudgifter 4.292 4.293 4.310 18 -8
Overførselsudgifter 1.686 1.683 1.639 -45 0

STRUKTUREL BALANCE -210 -201 -195 6 -9
Anlægsudgifter inden for 
rammen

344 344 344 0 0

Anlægsudgifter uden for 
rammen

171 57 57 0 0

Anlægsindtægter -2 -35 -34 2 0
Brugerfinansieret område 99 45 51 6 6
Resultat i alt (- = overskud) 402 210 223 13 -2
Kassebeholdning primo 867
Årets resultat 402 210 223 13 -2
Lånoptagelse -426 -173 -168 5 5
Finansforskydninger 48 -48 -48 0 0
Afdrag på lån 74 60 60 0 0
Kassepåvirkning (- = 
kasseforbrug)

-98 -49 -68 -19 -3

Kassebeholdning ultimo 769 818 800

Den korrigerede kassebeholdning er 
nedskrevet med ca. 50 mio. kr. sfa. 
kombination af forskydninger på 
anlæg og mindre lånoptagelse.

Forventet resultat nedskriver 
kassebeholdningen. Primært sfa. 
lavere forventninger til 
overførselsudgifter. Disse må 
forventes reguleret med 
midtvejsreguleringen, hvilket der er 
taget højde for.

I nøgletallene er det endvidere 
forudsat at der ikke er kurstab på 
kommunens investeringer. Aktuelt er 
der store udsving på de finansielle 
markeder, hvilket må forventes at 
resultere i et kurstab.


