
2. forventede regnskab 2022
Udvalgsgennemgang for Magistraten

Dagsorden

1. Ændringer på udvalgets indmelding siden 1. forventede regnskab

2. Status: På Magistraten forventes en udfordring på service på 14,1 mio. kr.
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På udvalgets område er forventningen til 
regnskab 2022 forværret med 3,5 mio. 
kr. siden 1. forventede regnskab, heraf 
vedrører udgifter til Ukraine 5,9 mio. kr. .

Væsentligste ændring er merindtægter 
vedr. Råden over vej, der er forbedret 
med 10 mio. kr. Det vedrører 
muligheden for at opkræve for tidligere 
år.

Merudgifter til administration er forværret 
6,9 mio. kr. hvilket skyldes flere forhold. 
Bl.a. øgede udgifter til retssager, 
arbejdsskader og AES. 

Udgifter forbundet med situationen i 
Ukraine forventes at blive 5,9 mio. kr.
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Magistraten – ændringer siden 1. FR

Magistraten 
(mio. kr., netto)

Afvigelse 
1. FR

Afvigelse 2. 
FR

Ændring

010 Politisk organisation 3,0 3,7 0,7

011 Tjenestemandspensioner mv. 0,0 0,0

012 Administrationen 9,2 16,1 6,9

013 Råden over vej m.v. -4,0 -14,0 -10,0

014 Puljer mv. 2,4 2,5 0,1

017 Redningsberedskabet mv. 0,0 0,0

Serviceudgifter ekskl. Ukraine 10,6 8,2 -2,4

Ukraineudgifter 5,9 5,9

Serviceudgifter i alt 10,6 14,1 3,5
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Service (14,1 mio. kr.):

Facility-Mangement. I forlængelse af budget 2021 er 
igangsat et effektiviserings- og analysearbejde på 
området. Arbejdet er stadig igangværende og 
vedtagne effektiviseringer for 7,5 mio. kr. er endnu 
uudmøntet. (Administration og Puljer mv.)

Råden over vej medfører ekstraordinære 
merindtægter i 2022, da der kan opkræves for tidligere 
år – i alt 14,0 mio. kr. (Råden over vej m.v.)

Lægeattester, sundhedskoordinator, mv. Stigende 
behov for lovpligtige lægeattester og samt 
sundhedskoordinator-ydelser medfører udgifter på 2,4 
mio. kr. (Administration)

Dispositionsbegrænsningen udgør 6,5 mio. kr. for 
kommunens administration og foreslås tillægsbev.

Ukraineudgifter forventes at udgøre 5,9 mio. kr. til 
flere medarbejdere til visitation på Børne- og 
Ungeområdet samt Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområdet.

Anlæg (-0,2 mio. kr.):
• Afvigelse på -1,4 mio. kr. skyldes at der endnu mangler at blive taget stilling til 

yderligere investeringer i forbindelse med Køb af Hermes Hallen.
• Afvigelse på 0,9  mio. kr. skyldes flygtningeboliger på Kong Frederik IX’s Hjem 
• Afvigelse på 0,4 mio. kr. skyldes flygtningeboliger på Solbjerg
• Afvigelse på - 0,1 mio. kr. som skyldes af projektet kø- og aftalesystem til 

Familieafdelingen vurderes ikke realistisk at indføre.

3

Magistraten. Merforbrug på service: 14,1 mio. kr.

Magistraten 

(mio. kr., netto)

Korrigeret 

budget

Afvigelse før 

disp.begr.

Disp.begr. 

tillægsbev.

Øvrige 

tillægsbev.

Afvigelse 

i alt

010 Politisk organisation 14,0 3,7 0,0 3,0 0,7

011 Tjenestemandspensioner mv. 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0

012 Administrationen 562,5 21,9 -6,5 0,0 15,5

013 Råden over vej m.v. 0,0 -14,0 0,0 0,0 -14,0

014 Puljer mv. 65,8 2,5 0,0 0,0 2,5

017 Redningsberedskabet mv. 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt 800,3 14,1 -6,5 3,0 4,6

011 Tjenestemandspensioner mv. 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0

012 Administrationen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

014 Puljer mv. 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overførselsudgifter i alt 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Anlæg i alt 66,5 -0,2
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AES: 
Udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
fastsættes på baggrund af kommunens samlede 
anvendte ATP-timer, fordelt på personalegrupper. Ved en 
fejl er budgettet til AES blevet nedskrevet, således at der 
mangler 1 kvartals betaling, hvilket er 1,5 mio. kr.

KY/KSD - Systemadministration og sagsbehandling 
KY og KSD har gjort det nødvendigt at ansætte ekstra 
personale: 1,5 ekstra sagsbehandlere og 1,9 ekstra 
årsværk til styring og systemadministration. I alt 3,4 
årsværk, som giver merudgifter for 1,7 mio. kr.

Merudgifter på Retssager: 
En fremskrivning på baggrund af det eksisterende forbrug 
jan-april 2022 giver et merforbrug på retssager på 2 mio. 
kr. for 2022 

Merudgifter på Arbejdsskader:
Der er  indsendt flere arbejdsskader end budgetteret fra 
sidste år. Kombineret med de forventede løbende 
udbetalinger forudsættes budgettet forbrugt alene med 
dette og dertil kommer eventuelle kapitaliseringer. Der er i 
år udbetalt flere større kapitaliseringer, som ikke kan 
indeholdes inden for budgettet, hvilket giver merudgifter på 
1,9 mio. kr.

Magistraten. Uddybende forklaringer på merforbrug på service
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Merudgifter på Switche (IT):
Det er forældet IT-udstyr som har været nødvendigt at 
få udskiftet. Der er i IT ikke budgetlagt med 
vedligeholdelse, hvilke giver en afvigelse på 2. mio. kr.

Fald i indtægter fra byggesagsgebyr: 
Faldet skyldes dels en ændret praksis for hvilke sager der 
kan faktureres for. Samlet merudgifter på 1,1 mio. kr. 
Tilbagerulning af halvering af byggesagsgebyr medfører en 
merindtægt på 0,3 mio. kr., der er medtaget under 
opfølgning på temadrøftelse.


