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Dagsorden

1. Overordnet status på 2. forventede regnskab

2. Ændring på udvalgets indmelding siden 1. forventede regnskab

3. Status: På Børneudvalget forventes en udfordring på service på 23,7 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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Forklaringer på ændringer siden 1. FR

På udvalgets område er forventningen til 
regnskab 2022 for serviceudgifterne 
forværret med 8,9 mio. kr. ekskl. Ukraine. 

Udgifter til Ukraine vurderes ved 2. 
forventede regnskab at blive 4,0 mio. kr. 
på udvalget. 

For Børn, unge og familier i udsatte 
positioner er der en forværring på 5,7 
mio. kr. som skyldes stigende udgifter 
vedr. afgørelser i ungdomskriminalitets-
nævnet samt øgede udgifter til 
aflastningsordninger. Herudover er der er 
korrektion vedrørende driftsoverførslerne 
fra 2021, som betyder merudgifter for 0,6 
mio. kr. 

For Dagtilbud skyldes forværringen 
indmeldinger fra de selvejende 
daginstitutioner om forventede 
merudgifter. Herudover er forventningen 
til de coronarelaterede merudgifter 1 mio. 
kr. højere end ved 1. FR.
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Børneudvalget – ændringer siden 1. FR

Børneudvalget 
(mio. kr., netto)

Afvigelse 1. 
FR

Afvigelse 2. 
FR

Ændring

061 Børn, unge og familier i udsatte 
positioner

7,4 13,7 6,3

062 Fællesrådgivningen for børn og 
unge

0,0 0,0

065 Dagtilbud mv. 3,4 6,0 2,6

Serviceudgifter ekskl. Ukraine 10,8 19,7 8,9

Ukraineudgifter 4,0 4,0

Serviceudgifter i alt 10,8 23,7 12,9

064 Merudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste m.v.

-3,7 -9,2 -5,5

Overførselsudgifter i alt -3,7 -9,2 -5,5

På overførselsudgifter forventes en forbedring 
på 5,5 mio. kr., hvilket skyldes øgede 
indtægter fra statsrefusion vedrørende særligt 
dyre enkeltsager både vedrørende 2021 og 
2022. Ved 1. FR var berigtigelsen for 2021 
endnu ikke opgjort.
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Service (merudgifter på 23,7 mio. 
kr. før dispositionsbegrænsning og 
foreslåede tillægsbevillinger):
• Udfordring vedrørende Børn og 

unge og familier i udsatte 
positioner udgør 13,1 mio. kr. 
Hertil kommer en korrektion på 
0,6 mio. kr. vedrørende 
driftsoverførslerne fra 2021 som 
foreslås tillægsbevilget.

• Der forventes coronarelaterede 
merudgifter på 4,4 mio. kr. (1,6 
mio.kr. centralt og 2,8 mio.kr. 
decentralt) fra januar til og med 
april 2022. Heraf foreslås 1,8 mio. 
kr. tillægsbevilget.

• Udover 2,8 mio.kr. i 
coronarelaterede udgifter 
forventer de kommunale og 
selvejende daginstitutioner 
merudgifter for 1,6 mio. kr.

• Dispositionsbegrænsning for 
decentrale institutioner på 1,5 % 
foreslås tillægsbevilget og udgør -
9,0 mio. kr.

• Forventede udgifter vedr. Ukraine: 
4,0 mio. kr.

Anlæg (-0,1 mio. kr.):

• Der forventes mindreudgifter til 
legepladspuljen på 0,1 mio. kr.  
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Overførsler (-9,2 mio. kr.):
• Der forventes merindtægter i 

statsrefusion vedr. Særligt Dyre 
Enkeltsager (SDE) på i alt 10,1 mio. kr. 
Heraf vedrører 6,4 mio. berigtigelse vedr. 
2021, og der forventes merindtægter på 
3,7 mio. kr. vedrørende 2022. 

• Højere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 
på 0,9 mio. kr.

Børneudvalget 

(mio. kr., netto)

Korrigeret 

budget

Afvigelse før 

disp.begr.

Disp.begr. 

tillægsbev.

Øvrige 

tillægsbev.

Afvigelse i 

alt

061 Børn, unge og familier i 

udsatte positioner
186,5 13,7 -0,6 0,6 12,5

062 Fællesrådgivningen for 

børn og unge
6,9 0,0 -0,1 0,0 -0,1

065 Dagtilbud mv. 511,1 10,0 -8,3 1,8 -0,1

Serviceudgifter i alt 704,5 23,7 -9,0 2,4 12,3

064 Merudgifter og tabt 

arbejdsfortjeneste m.v.
-4,0 -9,2 0,0 0,0 -9,2

Overførselsudgifter i alt -4,0 -9,2 0,0 0,0 -9,2

Anlæg i alt 4,0 -0,1 -0,1
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Uddybning af afvigelser
• Udfordring vedrørende børn og unge og familier i udsatte positioner udgør 13,1 mio. kr. på Servicerammen. 

Den forventede merudgift skyldes primært stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner som følge af 
afgørelser i ungdomskriminalitetsnævnet (uafhængigt nævn under Rigspolitiet). Herudover viser prognosen stigende 
udgifter til aflastningsordninger, hvor særlig udgifterne i de dyreste aflastningsordninger forventes at ligge på et 
højere niveau end sidste år. 

• Berigtigelsen af Særligt dyre enkeltsager for tidligere år udgør en refusionsindtægt på 6,4 mio. kr. på 
overførselsudgifter. Indtægten skyldes, at det sidst i 2021 blev vedtaget, at kommunerne også er berettigede til at 
hjemtage refusion for udgifter til sager afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet. Denne refusion er derfor ikke 
medtaget i regnskab 2021 og berigtiges i 2022. Med den kendte og forventede aktivitet af sager i 
Ungdomskriminalitetsnævnet forventes et niveau for refusion i 2022 svarende til 2021.

• De coronarelaterede merudgifter på 4,4 mio. kr. består af udgifter til centralt vikarkorps og øget vikardækning fra 
januar til april, udgifter til ekstra rengøring januar til april samt et skøn over private daginstitutioners udgifter til 
corona

• De kommunale og selvejende daginstitutioners øvrige merudgifter på 1,6 mio.kr. gælder primært de selvejende 
daginstitutioner, og det formodes, at det omfatter en forventning til stigende energiudgifter, som de selvejende –
modsat de kommunale daginstitutioner - selv afholder.

• Ukraine: Udgifter til pasning af ukrainske flygtningebørn i dagtilbud er prognosticeret til 4 mio. kr. Udgifterne er 
beregnet ud fra en forventning om modtagelse af 57 børn i alderen 1-5 år. Herudover er der ansat en familievejleder 
tilknyttet Familieinstitutionen Bülowsvej. Familievejlederen forventes at være fuldt refusionsberettiget og betyder 
således ikke merudgifter for kommunen.

• Der er en risiko for merudgifter til fortsatte udfordringer med implementering af pladsanvisningssystemet Nemplads, 
som ikke er medregnet i de forventede afvigelser, da beløbets størrelse på nuværende tidspunkt ikke kendes.


