
2. forventede regnskab 2022
Udvalgsgennemgang for Ældre- og Omsorgsudvalget

Dagsorden

1. Overordnet status på 2. forventede regnskab

2. Ændringer på udvalgets indmelding siden 1. forventede regnskab

3. Status: På udvalget forventes en udfordring på service på 17,4 mio. kr.
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Udvalg (mio. kr.) Korr. 
budget 
2022

Afvigelser i 1. 
FR inkl. corona

Afvigelser i 2. FR 
inkl. corona

Ændring

Magistraten 799,8 10,6 8,2 -2,3
Klima-, Plan og Boligudvalget 110,4 11,8 11,8 0,0
Undervisningsudvalget 822,5 8,0 14,9 6,9
Ældre- og Omsorgsudvalget 980,8 12,9 18,2 5,3
Kultur- og Fritidsudvalget 183,4 3,4 3,4 0,0
Børneudvalget 704,2 10,8 19,7 8,9
Socialudvalget 488,9 11,6 15,9 4,2
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 96,5 1,7 0,2 -1,5
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget

24,0
0,9 0,9 0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 82,3 0,0 0,7 0,7
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0,0 0,0 0,9 0,9
I alt 4.292,8 71,6 94,9 23,2
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På udvalgets område er forventningen til 
regnskab 2022 forværret med 4,5 mio. 
kr.  

040 Omsorg (5,4 mio. kr.): 
Forværringen skyldes: 
- en opskrivning af merforbrug på elever 
på 2 mio. kr. 

- et merforbrug på Kastanjehavens 
plejehjem på 0,5 mio. kr. 

- merforbrug på køb- og salg af 
plejehjemspladser på 3,4 mio. kr. 

- Korrektion af driftsoverførsler på hhv. 
hjemmepleje og plejebolig området på 
0,8 mio. kr. 

Merforbruget modvirkes af 
- mindreforbrug på køb af 
hjemmeplejeydelser på -0,6 mio. kr.  

- mindreforbrug på -0,7 mio. kr. på 
diverse området under boligtilbud. 
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Ældre- og Omsorgsudvalget – ændringer siden 1. FR

041 Hjælpemidler (-0,4 mio. kr.):
Forbedringen skyldes ændring i 
indmelding af forventede coronaudgifter
på isolationsfaciliteter.

Der forventes ikke udgifter til Ukraine på 
udvalgets område. 

Ældre- og omsorgsudvalget 

(mio. kr., netto)

Afvigelse 

1. FR

Afvigelse 

2. FR
Ændring

040 Omsorg 12,5 17,9 5,4

041 Hjælpemidler mv. 0,4 0,0 -0,4

043 Sundhed 0,4 0,4

Serviceudgifter ekskl. Ukraine 12,9 18,2 5,3

Ukraineudgifter 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt 12,9 18,2 5,3

040 Omsorg 0,9 0,9 0,0

Overførselsudgifter i alt 0,9 0,9 0,0

043 Sundheds (0,4 mio. kr.): 
Forværringen skyldes indmelding af 
merforbrug på specialiseret rehabilitering 
på 1,0 mio. kr. 

Forværringen modvirkes delvist af et 
mindreforbrug på øvrige 
sundhedsudgifter på -0,6 mio. kr.
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Service (8,0 mio. kr efter TB og 
dispositionsbegræsning):
040 Omsorg (8,1 inkl. disp.begr.):
• SOSU-elever (12,8 mio. kr.) pga. 

stigning i voksenelever og elever. 

• Hjemmeplejen (-0,6 mio. kr.) fordelt på 
bl.a. mindreforbrug vedr. køb af 
hjemmehjælp på 3,1 mio. kr. og 
merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. udgifter 
til corona hos den kommunale 
hjemmepleje. 

• Institutionen Græsplænen (1,4 mio. kr.) 
pga. ændring i borgernes behov.

• Plejecenteret Kastanjehaven (0,5 mio. 
kr.) pga. forventede udgifter til sag med 
FOA om aflønning af timelønnede. 

• Plejeboliger (0,3 mio. kr.) pga. øget 
udgifter til energi på plejecentre.

• Øvrigt (-0,7 mio. kr. ). Diverse 
mindreforbrug på boligtilbud.

• Korrektion af driftsoverførsler (0,8 mio. 
kr.). Søges tillægsbevilget.

• Dispositionsbegrænsning (-9,0 mio. kr.) 
foreslås tillægsbevilget.

Anlæg:
• Der forventes et merforbrug i 2022 på 

netto 3,0 mio. kr. pga. behov for 
fremrykning af budget til modernisering af 
Ingeborggården. Hertil kommer forsinkelse 
af indflytning på hospitalsgrunden, som 
flytter midler til 2023.

Overførsler: 

• Der forventes et merforbrug på 
tomgangsleje på 0,9 mio. kr.
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Ældre- og Omsorgsudvalget

Service (fortsat)
• Køb og salg af plejeboligpladser (3,4 mio. 

kr.): Der forventes yderligere køb af 8,9 
plejeboligpladser (helårseffekt). Der 
forventes yderligere salg af 3,7 
plejeboligpladser (helårseffekt).  

041 Hjælpemidler: 
• Dispositionsbegrænsning (-0,1 mio. kr.)

043 Sundhed (0,0 mio. kr. inkl. disp. begr):
• Specialiseret rehabilitering (1,0 mio. kr.). 

Pga. af stort behov i 1. kvartal.
• Øvrige sundhedsudgifter: mindreforbrug

på (-0,6 mio. kr).

• Dispositionsbegrænsning (-0,4 mio. kr.)

Ældre- og omsorgsudvalget 

(mio. kr., netto)

Korrigeret 

budget

Afvigelse 

før 

disp.begr.

Disp.begr. 

tillægsbev.

Øvrige 

tillægsbev.

Afvigelse i 

alt

040 Omsorg 871,2 17,9 -9,0 0,8 8,1

041 Hjælpemidler mv. 50,5 0,0 -0,1 0,0 -0,1

043 Sundhed 59,2 0,4 -0,4 0,0 0,0

Serviceudgifter i alt 980,8 18,2 -9,4 0,8 8,0

040 Omsorg 0,8 0,9 0,0 0,0 0,9

Overførselsudgifter i alt 0,8 0,9 0,0 0,0 0,9

Anlæg i alt 41,2 6,0 3,1 3,0
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040 – Omsorg – Elever (12,8 mio. kr.)
I 2021 er antallet af SOSU-elever, særligt voksenelever 
steget. Dette er sket for at kunne leve op til den 
såkaldte dimensioneringsaftale og andre aftaler om 
ansættelse af flere elever. 

040 – Omsorg – Græsplænen (1,4 mio. kr.)
Institutionen Græsplænen er et socialt plejehjemstilbud for 
beboere med særlige behov. Græsplænen afregnes ift. 
beboernes behov gennem forskellige afregningspakker. 
Beboernes behov har været stigende gennem 2021, hvilket 
følgelig udfordrer økonomien i 2022.

040 – Omsorg – Hjemmeplejen (-0,6 mio.kr.)
Budgettet til køb af hjemmepleje udviser et 
mindreforbrug på 3,1 mio. kr. særligt vedrørende køb 
hos eksterne leverandører. Forventningen baserer sig 
på relativt lave afregninger for første kvartal.
Den Kommunale Hjemmepleje udviser modsat et 
merforbrug på 2,5 mio. kr. som kan henføres til udgifter 
vedr. corona til test og podning og covid-relateret 
fravær. Det fordeler sig med 1,5 mio. kr. på 
hjemmeplejen og 1,0 mio. kr. på hjemmesygeplejen. 

040 – Omsorg – Plejeboliger (0,5 mio. kr.)
Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Kastanjehaven, 
i forbindelse med en udestående sag med FOA om aflønning 
af timelønnede. Sagen er under forhandling i samarbejde med 
HR og det endelige merforbrug afhænger af resultatet af 
forhandlingen. 

040 – Omsorg – Plejeboliger 3,4 mio. kr.
Der forventes yderligere køb af 8,9 plejeboligpladser 
(helårseffekt). Der forventes yderligere salg af 3,7 
plejeboligpladser (helårseffekt). 

043 – Sundhed – Specialiseret rehabilitering (1,0 mio. kr.)
Specialiseret rehabilitering. Borgernes behov for ekstern tilbud 
har været høj i 1. kvartal. Pt. forventes et merforbrug på 1,0 
mio. kr., men fortsætter det høje forbrug vil der komme 
yderligere merforbrug på området. 

040 – Omsorg – Plejeboliger (0,3 mio. kr.)
Øgede udgifter til energi på plejecentrene.

040 – Omsorg – Plejeboliger (-0,7 mio. kr.)
Mindreudgifter på diverse poster på boligtilbud

040 – Omsorg – Hjemmepleje og Plejeboliger (0,8 
mio. kr.)
Korrektion af driftsoverførsler. Søges tillægsbevilget.
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Øvrige opmærksomhedspunkter:
• Vederlagsfri fysioterapi havde merforbrug i 2021. 

Kommunen har betalingsforpligtigelsen, mens læger og 
fysioterapeuter visiterer. Der holdes skærpet øje med 
området.

• Tomgangsleje i forbindelse med flytning til Lindehaven. Kan 
endeligt opgøres når flytningen er gennemført.

• Hjælpemidler har de seneste år udvist merforbrug. Der er 
nedsat en taskforce til at se på handlemuligheder for at 
holde budgettet. 

• Der er en opmærksomhed på eventuelle påvirkninger af 
forhandlingen mellem Kastanjehaven og FOA, ift. 
aflønningen af timelønnede, på de øvrige plejecentre, som 
har haft tilsvarende praksis. 


