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1.

Resume

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger som øger drifts- og indtægtsbudgettet i 2021
med 75,3 mio. kr. Der er fundet finansiering til 65,3 mio. kr. Det resterende beløb på 10,0 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.
Beskæftigelsesområdet – midtvejsregulering og konsekvenser af covid-19
På beskæftigelsesområdet har covid-19 især haft konsekvenser for udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, idet retten til sygedagpenge har været midlertidigt forlænget i første halvår af 2021.
Det betyder, at der er et væsentligt merforbrug på budgettet til sygedagpenge, som dog til dels opvejes
af et mindreforbrug på A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp. Der forventes således et merforbrug på 13,1 mio. kr. samlet set på beskæftigelsesområdet. Samtidig skal Skanderborg Kommune betale 31,9 mio. kr. tilbage til staten ifm. midtvejs- og efterregulering af overførselsudgifterne for 2020 og
2021.
Ved budgetlægningen for 2021 var vurderingen, at udgifterne til overførselsudgifter ville stige ca. 20
mio. kr. mindre end det, der var forudsat i budgetskønnet aftalt i økonomiaftalen for 2021. På grund af
den store usikkerhed som følge af coronasituationen blev der reserveret 10 mio. kr. til en eventuel
midtvejs- og efterregulering, men det var altså ikke tilstrækkeligt, og derfor foreslås de resterende 8
mio. kr. finansieret af kassen.
Ældreområdet – Hjemmeplejen
Der er fortsat fokus på udvikling i udgifterne til hjemmeplejen. På bestillerpulje Hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. Dette er
samme forventning som ved 2. budgetopfølgning (ultimo april). Årsagerne til merforbruget er en stigning i antal af visiterede timer til borgere i eget hjem, en stigning i udgifter til respirationsborgere og
merudgifter til færdigbehandlede patienter, som Skanderborg Kommune ikke har haft mulighed for at
”tage hjem”. Der resterer et beløb på 1,4 mio. kr. på demografikontoen på ældreområdet, som foreslås
anvendt til finansiering af en del af merforbruget på hjemmeplejen.
Forandringer
Der er fulgt op på de 79 forandringer fra budgetaftalen 2021 (inkl. overførte forandringer). Hovedparten af forandringerne er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Der er to forandringer, som er bagefter tidsplanen, mens to forandringer endnu ikke er påbegyndt.
Anlæg
Ved 3. budgetopfølgning indstilles det at flytte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på samlet set
23,3 mio. kr. til senere år, da vurderingen er, at budgetterne ikke forventes anvendt i Budget 2021.
Service- og anlægsrammen
Service- og anlægsrammen forventes at blive overholdt i 2021. Der forventes både et mindreforbrug på
anlægs- og servicerammen.
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Bilagets opbygning
Det følgende afsnit giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på driften. Herefter er tillægsbevillingerne uddybet. Endelig er der et afsnit om anlæg samt en opfølgning på forandringerne fra
budgetaftale 2021.
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2.

Overblik over foreslåede tillægsbevillinger

Tabel 1 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på drifts- og indtægtsområdet. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger drifts- og indtægtsbudgettet med 75,3 mio. kr., mens der foreslås bevillingsændringer som reducerer driftsbudgettet med 65,3 mio. kr. i 2021. Det resterende beløb på 10,0 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.
Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet nedenfor under de respektive politikområder jf. de afsnit,
der fremgår af den første kolonne i tabellen. Da der er store korrektioner i midtvejsreguleringen, er tillægsbevillinger vedr. udgifter og indtægter der vedrører beskæftigelsesområdet opgjort samlet.
Tabel 1 Forslag til bevillingsændringer på drifts- og indtægtsbudgettet (i 1.000 kr.)
Afsnit

Politikområde/

2021

bevilling

Bemærkninger

Udfor- Finansi- Afvigeldringer
ering
se
3.1.1

Indtægter under finansområdet

37.941

3.1.1

Indtægter under finansområdet

0

-12.549

3.1.1

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)
og Administration

13.090

0

3.1.1

Indtægter under finansområdet

6.540

0

3.1.1

Indtægter under finansområdet

0

-10.000

57.571

-22.549

Tillægsbevillinger vedr. overførselsudgifter i alt

37.941 Midtvejsregulering af overførselsudgifter for 2021
Kompensation for merudgifter
vedr. sygedagpenge - primært
-12.549 pga. midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden (corona)
Merforbrug på sygedagpenge og
lægeerklæringer. Mindreforbrug
13.090
på A-dagpenge og kontant- og
uddannelseshjælp
Endelig regulering af beskæftigel6.540
sestilskud for 2020
Beløb reserveret til midtvejs- og
-10.000 efterregulering af overførselsudgifter
35.022

3.1.2

Flere bevillinger

5.783

-8.609

-2.827

3.1.3

Flere bevillinger

756

-756

0

3.1.4

Indtægter under finansområdet
og Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb – fællesområde)

9.648

-9.648

0

3.1.5

Ældre Hjemmeplejen

1.350

0

1.350

Overblik over foreslåede tillægsbevillinger

Der er samlet set en merindtægt
fra lov- og cirkulæreprogrammet
på 2,8 mio. kr., som svarer til ændringen i pris- og lønfremskrivningen.
Udmøntning af sommer- og erhvervspakke til borgere i bo- og
dagtilbud
Kompensation for merudgifter
vedr. corona. Beløbet reserveres
på fællesområde til senere udmøntning ved kontrakt- og aftaleholdere. Kontrakt- og aftaleholdere har dog indmeldt en udfordring på 18,938 mio. kr., hvilket
er noget højere end kompensationen fra staten.
På bestillerpulje Hjemmepleje
forventes et samlet merforbrug
på 3,9 mio. kr. Det foreslås, at 1,4
mio. kr. tillægsbevilges og finan-
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3.1.6

Ældre (aftale)

182

0

182

3.2.1

Sundhedsfremme og forebyggelse

0

-800

-800

Administration (Økonomi, Digita3.2.2 lisering og Indkøb – fællesområde)

0

-3.000

-3.000

-1.350

0

-700

-700

3.2.3

Demografi Ældre

3.2.4

Personale (Tjenestemandspension)

3.2.5

Dagtilbud 0-6 årige og Skoler og
pædagogiske fritidstilbud

-1.000

Sundhedsfremme og forebyggelse
3.2.6

(Kvindekrisecentre og forsorgs-

0

-700

-700

0

-1.000

-1.000

0

-4.300

-4.300

hjem)

3.2.7
3.2.8

Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb – eget område)
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelov)

3.2.9

Indtægter under finansområdet

0

-10.000

-10.000

3.2.9

Indtægter under finansområdet

0

-847

-847

Tillægsbevillinger til øvrige
områder

17.719

-42.710

-24.991

I alt

75.290

-65.259

10.031

Driftsbudget i alt

30.809

-12.850

17.959

Indtægter under finansområdet i
alt

44.481

-52.409

-7.928

sieres af et tilsvarende mindreforbrug på demografikontoen vedr.
ældreområdet.
Byrådet vedtog den 24. juni 2021
samarbejdsaftale om den palliative indsats. De økonomiske konsekvenser af aftalen i 2021 søges tillægsbevilget i denne budgetopfølgning.
Mindreudgifter vedr. vederlagsfri
fysioterapi og merudgifter til hospice
Indtægterne for administrationsbidrag fra de sociale institutioner
viser også i 2021 et stabilt niveau,
hvorfor der forventes en merindtægt.
Restbeløb på demografipuljen,
som foreslås anvendt til finansiering af merforbrug på hjemmeplejebudgettet.
Mindreudgifter til tjenestemandspensioner
Netto er der en mindreudgift på
demografikontiene vedr. dagtilbud og skoler på 1 mio. kr.
Mindreforbrug som skyldes overførte midler fra tidligere år. Overførslerne på området blev skabt i
2019, hvor der var et markant
fald i antal indskrevne borgere på
kvindekrisecentre.
Grundet covid-19 har der været
nogle ubesatte stillinger i Økonomi, Digitalisering og Indkøb
Forventet mindreforbrug i 2021
på servicelovområdet under Arbejdsmarked og Social.
Reserveret beløb til usikkerheder
vedr. udligningsreformen
Reguleringer vedr. skatter og
grundskyld

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget
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3.

Drift og indtægter under finansområdet

3.1

Uddybning af tillægsbevillinger – merforbrug

3.1.1 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, midtvejsregulering af overførselsudgifter og administration
Dette afsnit beskriver udfordringer på tre områder, som hænger sammen. De tre områder er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, midtvejsreguleringen af overførselsudgifter på finansområdet
og lægeattester på administrationsbevillingen. Der foreslås en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. til finansiering af det forventede merforbrug på bevillingen med overførselsudgifter, 21,9 mio. kr. på finansområdet og 0,7 mio. kr. på bevillingen til lægeattester. I alt foreslås der tillægsbevillinger svarende til netto 35,0 mio. kr.
Der er fundet finansiering til størstedelen af de 35 mio. kr., men der resterer fortsat 8 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Begrundelsen for dette er, at der ved budgetlægningen for 2021 blev budgetteret med, at udgifterne til overførselsudgifter ville stige ca. 20 mio. kr. mindre end det der var forudsat i budgetskønnet aftalt i økonomiaftalen for 2021. På grund af den store usikkerhed som følge af
coronasituationen blev der reserveret 10 mio. kr. til en eventuel midtvejs- og efterregulering, men det
var altså ikke tilstrækkeligt, og derfor foreslås de resterende 10 mio. kr. finansieret af kassen.
Beskæftigelsesområdet (overførselsudgifter)
På bevillingen med overførselsudgifter forventes der ultimo august et merforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved 2. budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 20 mio.
kr. Det forventede regnskab for 2021 er dermed forbedret med 8 mio. kr. i forhold til forventningen
ved 2. budgetopfølgning.
Det er dog væsentligt at understrege, at prognosen for antal fuldtidspersoner på målgrupperne i jobcenteret er behæftet med usikkerhed på grund af Covid-19. Dermed er det forventede regnskab også
usikkert.
De væsentligste afvigelser ses på sygedagpenge, hvor der er et merforbrug og jobafklaringsforløb, kontanthjælp og A-dagpenge, hvor der er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Afvigelserne
uddybes nedenfor.
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
Den største afvigelse i forhold til budgettet ses på sygedagpengeområdet og jobafklaringsforløb. På de
to målgrupper forventes der samlet set et merforbrug på ca. 36 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budget. Dette er uændret i forhold til 2. budgetopfølgning.
Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen på området er, at antal sygedagpengemodtagere er steget
mere end forventet ved budgetlægningen. Især stigningen i sidste halvår af 2020 var markant, hvilket
også var en generel tendens på landsplan. Dette har gjort udgangspunktet for 2021 mindre gunstigt
end forventet.
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Der forventes således ca. 250 fuldtidspersoner mere på sygedagpenge end ved budgetlægningen. Der
har været et fald på jobafklaringsforløb, men dette har slet ikke kunne modsvare stigningen på sygedagpenge.
En af årsagerne til stigningen i antal sygedagpengemodtagere er, at retten til sygedagpenge har været
midlertidigt forlænget til 1. juli 2021 som følge af Covid-19. Forskydningen af borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, som er en billigere ydelse end sygedagpenge, er således sket senere end forventet.
Øvrige forklaringer på det forventede merforbrug er følgende:

 Stigning i enhedsprisen pr. helårsperson
Bruttoprisen pr. helårsperson er steget i forhold til sidste år. Dette skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere, som er deltids-raskmeldte er faldet i forhold til tidligere år. I 2019 var den gennemsnitlige andel af deltids-raskmeldte 22 % og denne andel er faldet til et gennemsnit på 17,5 % i 2021. Dette
skyldes primært, at mange arbejdspladser har været lukket ned på grund af covid-19, så færre sygedagpengemodtagere har haft mulighed for at vende tilbage på deltid.

 Varigheden på sygedagpenge er øget
Jo længere tid borgeren er på en ydelse, jo mindre modtager kommunen i statsrefusion. På grund af de
midlertidige forlængelsesregler er varigheden på sygedagpenge steget. Det betyder, at den gennemsnitlige refusionssats er faldet med ca. 0,7 procent-point for Skanderborg Kommune fra 2019 til 2021. Det
svarer til en mindreindtægt på ca. 1,3 mio. kr.
Det skal nævnes, at der siden 2. budgetopfølgning er sket en positiv udvikling i den forventede varighed. Den gennemsnitlige refusionssats forventedes at være 2 procent-point lavere end i 2019, hvilket
gav en mindreindtægt på ca. 4 mio. kr.
Udover den generelle usikkerhed som følge af coronakrisen, er der også opstået stor datausikkerhed i
kølvandet på implementering af det nye sygedagpengesystem KSD. Administrationen arbejder fortsat
på at undersøge og kontrollere validiteten af data i KSD, men for at sikre stabile data er det besluttet at
anvende data fra jobindsats i budgetopfølgningen på sygedagpenge.
A-dagpenge
2020 endte med et lavere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2021. Der har
samtidig været en positiv udvikling i målgruppen, som er faldet med 347 fuldtidspersoner fra 1.152 i
januar til 805 i august. Der forventes derfor et mindreforbrug på A-dagpenge på ca. 21 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det faldende antal A-dagpengemodtagere ses også på landsplan, jf. jobindsats.
Kontant- og uddannelseshjælp
Der har været et uventet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 70 fuldtidspersoner, hvilket giver et
forventet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. Faldet skyldes både en bedre udvikling i sidste halvår af
2020, men også en bedre udvikling i 2021 end forventet ved budgetlægning. Det er især de jobparate
kontanthjælpsmodtagere som har udviklet sig bedre end forventet.
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Fleksjob
Der ses kun en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner, men en stor stigning i udgifterne. Dette skyldes, at den gennemsnitlige månedlig ydelse har været højere end forventet ved budgetlægning. En lille
ændring i den forventede gennemsnitspris har en stor betydning, når målgruppen er så stor.
Midtvejs- og efterregulering
Midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne giver en merudgift på 37,9 mio. kr., mens efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet giver en merudgift på 6,5 mio. kr. Endelig er der en kompensation på
12,5 mio. kr., som vedrører merudgifterne til sygedagpenge i 2021 som følge af midlertidig forlængelse
af sygedagpengeperioden.
Midtvejsreguleringen er specificeret i tabel 2 nedenfor. Den ekstraordinært store negative midtvejsregulering skyldes primært, at overførselsskønnet, som lå til grund for Budget 2021, var alt for højt – beskæftigelsesområdet har altså vist sig at klare sig væsentligt bedre igennem coronakrisen end forventet.
Ved budgetlægningen for 2021 var vurderingen, at overførselsudgifterne i Skanderborg Kommune ville
stige mindre end forudsat i det udmeldte overførselsskøn. Derfor blev der budgetlagt med en stigning
som var ca. 20 mio. kr. lavere end overførselsskønnet. På grund af coronasituationen og den generelt
store usikkerhed på hele beskæftigelsesområdet blev der samtidig reserveret 10 mio. kr. til finansiering
af en eventuel negativ midtvejs- og efterregulering af overførselsudgifterne i 2021.
Tabel 2 Midtvejs- og efterregulering af overførselsudgifterne (bloktilskud)
Tekst (1.000 kr.)
Midtvejsregulering af overførsler 2021
Lov- og cirkulæreprogrammet – overførselsudgifter 2021
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 2020

2021
37.941
-12.549
6.540

Beløb afsat til efterregulering og usikkerhed på beskæftigelsesområdet

-10.000

I alt

21.932

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget

Merforbrug på lægeattester på beskæftigelsesområdet
Der foreslås en tillægsbevilling til Arbejdsmarked og Social - fællesområdet på 0,7 mio. kr. i 2021 til finansiering af merforbrug på lægeattester. Bevillingen er uden overførselsadgang, fordi der er tale om
udgifter, som er vanskelige at styre og hænger tæt sammen med udviklingen i antal borgere på sygedagpenge.
Området dækker over almindelige statusattester, psykologiske samtaler og andre typer udredninger
ifm. sygedagpengesager. Herudover er der lægeattester m.v. som forberedelse til, at en sag kommer for
kommunens rehabiliteringsteam.
Som følge af Covid-19 situationen var udgifterne betydeligt lavere i 2020, mens der i 2021 er oparbejdet et antal sager, som medfører stigende udgifter. Med sidste års lov- og cirkulæreprogram blev der
desuden forudsat en besparelse på 0,4 mio. kr. som følge af, at det ikke længere er lovpligtigt i alle tilfælde at indhente en lægeattest til brug for den første opfølgning. Denne besparelse er dog ikke mulig
Drift og indtægter under finansområdet
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at realisere på nuværende tidspunkt, hvor antallet af sager er relativt højt.
Området følges tæt i 2022 med henblik på, om udgifterne til lægeattester reduceres.

3.1.2 Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet
Hvis vedtagelsen af nye love giver enten mer- eller mindreudgifter for kommunerne, bliver kommunerne kompenseret for dette via lov- og cirkulæreprogrammet. Udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet giver en merindtægt på 2,8 mio. kr., som svarer til ændringen i pris- og lønfremskrivningen.
Ændringen i pris- og lønfremskrivningen er ikke udmøntet i budgettet, da det er minimalt, hvad der
udmøntes. Den højere P/L er indregnet i Budget 2022-2025.
I bilag 5 er udmøntning af budgetbeløb fra lov- og cirkulæreprogrammet specificeret.

3.1.3 Ældre og Borgere med fysiske og psykiske handicap (Udmøntning af sommer
og erhvervspakker til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering)
Den 4. juni 2021 er der indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke. I den forbindelse er der afsat 80 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap. For Skanderborg kommune er dette 756.000 kr. Det er planlagt, at midlerne fordeles til kontraktenhederne på ældre og handicap efter antal pladser, hvilket er i lighed med tidligere
udmøntninger. KL udvælger ultimo 2021 nogle kommuner, der skal komme med en redegørelse for
brug af midlerne. Fordeling af midler til både Ældre og Handicap er specificeret i bilag 5.

3.1.4 Covid-kompensation vedr. 2021
Staten yder en kompensation til kommunerne for merudgifter som følge af corona. Skanderborg Kommune modtager 9,468 mio. kr. i kompensation, som søges tillægsbevilget på indtægtssiden. På udgiftssiden reserveres beløbet på fællesområdet under bevillingen Administration (Økonomi, Digitalisering
og Indkøb) til senere udmøntning ved kontrakt- og aftaleholdere. Det skal bemærkes, at kontrakt- og
aftaleholderne har indmeldt en udfordring, som er større end den kompensation, som Skanderborg
Kommune modtager fra staten. Dette er uddybet i afsnit 3.6

3.1.5 Ældre (hjemmeplejen)
Bevilling for bestillerpulje Hjemmepleje omfatter udgifter til borgere, der bor i eget hjem. Herunder
udgifter til mellemkommunale borgere, private leverandører og til pårørende, som selv varetager pleje
af deres familiemedlem.
På bestillerpulje Hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. Dette er samme forventning som ved 2. budgetopfølgning (ultimo
april). Merforbrug reduceres til 2,5 mio. kr. såfremt restdemografimidler frigives.
Årsagerne til merforbruget er en stigning i antal af visiterede timer til borgere i eget hjem både ved
kommunale og private leverandører. Endvidere er der en stigning af udgifter til respirationsborgere.
Der har i løbet af foråret og sommeren været en del færdigbehandlede patienter fra sygehus, som
Skanderborg kommune ikke har haft mulighed for at ”tage hjem”. Dette kan enten være til en korttidsplads, intensiv pleje i eget hjem eller til en plejebolig. Kommunerne bliver nu straffet økonomisk, hvis
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færdigbehandlede borgere ikke kan tages hjem, da de så optager pladser på sygehuset. I 2021 har
Skanderborg haft en udgift på 650.000 kr. og denne forventes at stige til ca. 1,1 mio. kr. for hele 2021.

3.1.6 Ældre (palliation samarbejdsaftale med Region Midtjylland)
Byrådet besluttede den 24. juni 2021 (punkt 134) at godkende samarbejdsaftale omkring den palliative
indsats med Region Midtjylland. Finansiering til dette fra 2022 og frem er indarbejdet i det tekniske
budget mens finansiering på 182.000 kr. for 2021 skulle medtages i 3. budgetopfølgning. Der ansøges
derfor om en tillægsbevilling for 2021.

3.2

Uddybning af tillægsbevillinger – finansiering

3.2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (bevilling uden overførsel)
Ultimo august 2021 forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af økonomiske udfordringer på andre områder.
Budget og forbrug til Hospice har været stabilt fra 2012-2019. I 2020 var der imidlertid et merforbrug
på 0,5 mio. kr., og det samme forventes at blive tilfældet i 2021. På vederlagsfri fysioterapi forventes
derimod et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af, at der på landsplan er
blevet indført et loft over klinikkernes indtægter fra vederlagsfri fysioterapi. Hvis klinikkerne overskrider loftet, resulterer det i en reduktion af taksterne det efterfølgende år.

3.2.2 Administration (OH-indtægter)
Indtægterne for administrationsbidrag fra de sociale institutioner viser også i 2021 et stabilt niveau,
hvorfor der forventes en merindtægt. Derfor foreslås en reduktion af indtægtsbudgettet på 3,0 mio. kr.
ved 3. budgetopfølgning. Der forventes ikke yderligere merindtægter for 2021. Men i det omfang, der
kommer merindtægter, vil de - ligesom tidligere år – tilgå kassen i forbindelse med overførselssagen.

3.2.3 Ældre (demografi)
Demografipuljerne blev frigivet ved 1. budgetopfølgning ud fra faktiske indbyggere primo 2021. Det
betyder, at der er restmidler på følgende områder:
 603.000 kr. hjemmepleje
 153.000 kr. sygepleje
 592.000 kr. ekstra ordinær demografipulje 2021
Samlet er dette 1,348 mio. kr. for 2021. Som det er beskrevet ovenfor, er bevillingen Bestillerpulje
hjemmepleje under økonomisk pres særligt private leverandører af hjemmeplejeindsatser og respirationsborgere. Det foreslås, at midlerne tildeles til dette område for at håndtere økonomiske udfordringer. Midlerne er kun for 2021.

3.2.4 Personale (tjenestemandspension)
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i indeværende år. Fra 2022 og frem er puljen reduceret
med 4,0 mio. kr. i det tekniske budget. Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til finansiering af
økonomiske udfordringer ved 3. budgetopfølgning.
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3.2.5 Dagtilbud 0-6-årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud (demografi)
Der forventes pr. ultimo august en mindreudgift på 1 mio. kr. på demografikontiene vedr. dagtilbudsog SFO/klubområdet. Mindreudgiften foreslås anvendt til finansiering af økonomiske udfordringer på
andre politikområder.
På dagtilbudsområdet forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at der ved 2.
budgetopfølgning blev givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Forklaringen skyldes regulering af for
lidt udbetalt driftstilskud til de private institutioner bagud i tid. Der er reguleret 3 år tilbage, og den
samlede regulering udgør ca. 2 mio. kr.
På SFO/klubområdet forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at der ved 2.
budgetopfølgning blev givet en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. Forklaringen skyldes lavere udgifter til søskende-/fripladstilskud.

3.2.6 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelov)
På servicelovsområdet i Arbejdsmarked og Social forventes der et mindreforbrug isoleret for 2021 på
5,6 mio. kr. Det foreslås at prioritere en del af midlerne til finansiering af udfordringer på øvrige driftsområder i 2021.

3.2.7 Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb – eget område)
På grund af covid-19 har der været flere ubesatte stillinger i staben Økonomi, Digitalisering og Indkøb,
idet det ikke ville være hensigtsmæssigt at besætte stillingerne, før man var tilbage på Fælleden igen.
Som følge af dette er der et mindreforbrug på 1 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af udfordringer på de øvrige områder i 2021.

3.2.8 Kvindekrisecentre og forsorgshjem
Til finansiering af udfordringer ved 3. budgetopfølgning foreslås det at bidrage med 0,7 mio. kr. i 2021
fra budgettet til kvindekrisecentre og forsorgshjem.
Området viser samlet set et mindreforbrug for 2021 på 0,9 mio. kr., som skyldes overførte midler fra
tidligere år. Overførslerne på området blev skabt i 2019, hvor der var et markant fald i antal indskrevne borgere på kvindekrisecentre.
Udgifterne på området kan variere betydeligt mellem årene, da det er forstanderen på botilbuddene,
der visiterer og indskriver borgere og ikke kommunen selv.

3.2.9 Indtægter under finansområdet
På indtægtskontiene under finansområdet er der en merindtægt på 10,9 mio. kr. Merindtægten på 10
mio. kr. følger af, at der var reserveret 10 mio. kr. til usikkerheder som følge af udligningsreformen.
Endelig er der en merindtægt fra reguleringer på skatter og grundskyld på 0,9 mio. kr.
Merindtægten foreslås anvendt til finansiering af de økonomiske udfordringer på øvrige politikområder.
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3.3

Politikområder, hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Dette afsnit beskriver de politikområder, hvor der er konstateret økonomiske udfordringer, som ikke
søges tillægsbevilget i denne budgetopfølgning eller politikområder, som er kendetegnet ved større
usikkerheder.

3.3.1 Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftale)
Der forventes pr. ult. august et merforbrug i 2021 på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært følgende:
 Forventede merudgifter som følge af tilgåede borgere i døgntilbud (borgere, der har fået eller forventes at få tilkendt førtidspension). Pr. ult. august er der tale om netto seks borgere i alt i 2021
(otte tilgåede og to afgåede). Der er tale om borgere, der samlet har større gennemsnitsudgift end
den gennemsnitsudgift, der tilføres fra puljen til aktivitetsstigning. Således er gennemsnitshelårsudgiften for de psykiatri-borgere, der er tilgået i 2021, 900.000 mio. kr., mens det tilførte helårsbeløb udgør 803.000 kr. For tilgåede borgere med handicap er gennemsnitshelårsudgiften 1,5 mio.
kr., mens det tilførte helårsbeløb udgør 864.000 kr. I alt udgør udgifterne til nettotilgangen af borgere i døgntilbud og døgntilbudslignende tilbud 2,4 mio. kr. i 2021 efter indregning af tilførte budgetbeløb fra aktivitetspuljen. Det skal bemærkes, at der er taget højde for den udfordring i den reviderede aktivitetsmodel på området, som er gældende fra 2022.
 Der forventes et mindreforbrug i 2021 på Servicelovområdet i Arbejdsmarked og Social. Der forventes et merforbrug på Borgere med fysiske og psykiske handicap, delvis forårsaget af at den nuværende aktivitetsmodel ikke tildeler tilstrækkelige midler til at finansiere de borgere, der tilgår
området. En del af mindreforbruget i Arbejdsmarked og Social anvendes derfor til finansiering af
merforbrug på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap i 2021.
 Tilgang af borger i BPA-ordning, hvor en anden kommune tidligere har været betalingskommune,
men hvor Skanderborg Kommune har overtaget betalingsforpligtelsen. Udgiften udgør 1,1 mio. kr.
i 2021.
 Forventede merudgifter til borger med meget massiv støtte i eget hjem. Udgiften udgør ca. 1 mio.
kr. i 2021.
 Flytning af budget til konto 6 til finansiering af sagsbehandlerressourcer, som skal prioriteres til
arbejdet med genopretningsplanen (se nedenfor). Beløbet udgør 0,3 mio. kr. i 2021.
For at imødekomme den nuværende forventede ubalance samt udgifter til evt. nye borgere arbejdes i
Specialrådgivningen med følgende primære tiltag. Hvis der ikke opnås balance, vil underskuddet blive
overført til 2022.
 Genopretningsplan, der er iværksat på baggrund af analysen udarbejdet af BDO. Genopretningsplanen har især fokus på sagsopfølgning og på sammenhængen mellem borgeres behov, indsats og
takst.
 Tæt opfølgning på borgere i midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 som følge af den igangværende handleplan.

3.4

Økonomiske udfordringer kontraktområder

3.4.1 Ældreområdet
Plejedistrikt Hørning
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Plejedistriktet har gennem flere år haft en ubalance i økonomien. Plejedistriktet har i samarbejde med
det administrative team og Økonomistaben arbejdet med at tilpasse udgiftsniveauet til budgettet med
fokus på primært hjemmeplejen og plejecentret – med fokus på at få tilpasset planlægningen af vagter
og ruter til budgettet og med fokus på sygefravær.
Status lige nu er, at området overførte et merforbrug fra 2020 på -1.3 mio. kr. Dertil kommer, at budgetopfølgningen ultimo august viser et yderligere underskud isoleret for 2021 på 2,4 mio. kr. Samlet
forventet overførsel til 2022 udgør således et akkumuleret underskud på 3,7 mio. kr.
Plejecentret viser pt. et underskud på 0,5 mio. kr., mens hjemmeplejen viser et underskud på 0,9 mio.
kr. Derudover betyder stigende udgifter til personaleforsikringer, biler samt indkøb af IT en merudgift
i forhold til budgettet på 1 mio. kr.
Der er imidlertid sket fald i både udgiftsniveau og sygefravær gennem 2021 i forhold til tidligere år.
Forventningen er derfor, at det i løbet af 2022 bliver muligt at påbegynde afdrag på gælden

3.5

Flytning af bevillinger mellem årene

Der foreslås følgende ændring af budgetteringen på IT-området:
Tabel 3 IT-ressourcer fordelt på ny måde over årene
2021
Implementering af ny IT-infrastruktur
Elev-ansættelse
I alt

2022

-2.000

2.000

-400

400

-2.400

2.400

Note: - er reduktion af udgiftsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget

Vedrørende investeringer i IT-infrastruktur er der tale om større investering i switche og access-points
for hele organisationen i 2021 jf. investeringsplanen på IT-området. Beløbet til selve implementeringen flyttes til 2022, da leveringen først sker i løbet af 2022.
Vedrørende elevansættelse er der ved udmøntning af trepartsmidler til ekstraordinær elevindsats overført 0,5 mio. kr. til Økonomi, Digitalisering og Indkøb i 2021 til finansiering af en IT-support elev.
Eftersom udgiften til elevansættelsen primært falder næste år, foreslås det at flytte 0,4 mio. kr. fra
2021 til 2022.

3.6

Principper for udmøntning af covid-kompensation

Forventede nettomerudgifter vedrørende covid-19 i 2021
Kontrakt- og aftaleholderne har i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2021 indberettet nettomerudgifter vedrørende covid-19. Indberetningen er fordelt på nettomerudgifter fra januar til august samt
forventede nettomerudgifter resten af året. Samlet er der indberettet nettomerudgifter vedrørende
covid-19 på 18,938 mio. kr. Det skal påpeges, at de endelige nettomerudgifter indberettes ifm. regnskabsafslutning og der vil komme ændringer. Fordelingen på områderne fremgår af den følgende tabel.

Drift og indtægter under finansområdet

15

Tabel 4: Nettomerudgifter vedr. covid-19 i 2021 fordelt på områder i mio. kr.
Januar - august

September - december

I alt

Dagtilbud

5.116

896

6.012

Skoler

6.545

506

7.050

Ældre

2.303

72

2.375

Sundhed

363

109

472

Udsatte Børn og Unge

145

35

180

Handicap

731

199

930

Kultur

448

366

814

Teknik og Miljø

392

0

392

Administration

457

255

712

16.500

2.437

18.938

I alt
Note: + er merudgifter

Til sammenligning var de samlede indberettede nettomerudgifter for 2020 (2020 p/l) på 26,105 mio.
kr.
Principper for kompensation for nettomerudgifter vedrørende covid-19 i 2021
Direktionen drøftede den 31. august 2021 principper for kompensation for nettomerudgifter i 2021.
Følgende principper er sendt videre til behandling i Økonomiudvalget den 22. september 2021:
Den samlede økonomiske ramme for kompensationen af nettomerudgifter vedrørende COVID-19 i
2021 udgøres af den kompensation, Skanderborg Kommune modtager fra staten. Udgifter, som kontrakt- og aftaleholdere har afholdt på fællesskabets vegne, kompenseres først og fuldt ud. Øvrige nettomerudgifter kompenseres forholdsmæssigt med restbeløbet.
Implementeres principperne i forhold til de indmeldte nettomerudgifter er resultatet som følgende:
Skanderborg Kommune er med ”Aftalen om kommunernes økonomi for 2022” kompenseret med
9,648 mio. kr. Der er indberettet 6,180 mio. kr. vedrørende udgifter, som er afholdt på fællesskabets
vegne. Udgifterne fremgår af nedenstående tabel. De øvrige indberettede nettomerudgifter kompenseres med restbeløbet 3,468 mio. kr. (9,648-6,180), hvilket svarer til at øvrige nettomerudgifter kompenseres med 27%. Det betyder også, at der er 9,290 mio. kr., som ikke bliver kompenseret.
Tabel 5: Udgifter afholdt på fællesskabets vegne fordelt på udgiftstyper i mio. kr.
Type

2021

Test

3.721

Vaccine

1.147

Smitteopsporing

0,250

Isolationspladser

0,745

I alt

6,180

Note: + er merudgifter
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Indmeldte nettomerudgifter og kompensation for de enkelte områder og kontrakt- og aftaleholdere
fremgår af det vedhæftede bilag. Kontrakt- og aftaleholderne orienteres herom efter politisk behandling af 3. budgetopfølgning. Det præciseres i orienteringen til kontrakt- og aftaleholderne, at det er tale
om foreløbige tal, og at der vil komme ændringer.

3.7

Ændring af regler for administrative flytninger mellem bevillinger

I Indenrigs- og Socialministeriets ” Budget- og regnskabssystem for kommuner”, er det angivet, at der
ikke må flyttes mellem bevillinger uden Byrådets godkendelse. Byrådet har dog i 2010 givet tilladelse
til, at chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb kan foretage administrative flytninger mellem bevillinger uden forudgående godkendelse af Byrådet efter specifikke regler. Flytningerne bliver herefter
godkendt ved en budgetopfølgning. De flytninger der er tale om, er neutrale i forhold til kassebeholdningen, og foregår ud fra nogle fastlagte tildelingsmodeller. Det foreslås at lave en tilføjelse til ”Reglerne for administrative flytninger mellem bevillinger”.
Det drejer sig om tildeling til rengøring, el, vand, varme mv. ifm. udvidelse eller opstart af nye institutioner i løbet af året. Tildelingerne beregnes ud fra den konkrete opstarts-/ibrugtagningsdato, og da
der kan ske ændringer i tidsplanen for byggeriet, indebærer den nuværende procedure, at institutionernes tildeling ofte sker sent, da vi skal afvente en budgetopfølgning. Alternativt kan der gives en forhåndstildeling i forbindelse med en budgetopfølgning, som så skal reguleres tilbage ved en efterfølgende budgetopfølgning, hvis ibrugtagningsdatoen ændres.
Det vil være en lettelse i arbejdsgangen, hvis der er mulighed for at lave beregningen og give tildelingen i umiddelbar forbindelse med ibrugtagningen, og kontraktholderne vil dermed også kende deres
tildeling på et tidligere tidspunkt.
Det foreslås at indsætte følgende tekst:
”Dagtilbud 0-6-årige:
Tildeling af ressourcer til rengøring, el, vand, varme mv. i forbindelse med udvidelse eller opstart af
nye institutioner i løbet af året.”

3.8

Status på servicerammen

Der er fulgt op på forbruget inden for servicerammen, og det forventes, at servicerammen bliver overholdt i 2021.
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4.

Anlæg

4.1

Status på anlægsrammen

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2021 på 258,5 mio. kr. Det forventede forbrug inden for rammen i 3. budgetopfølgning er på 142,7 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på anlægsrammen på godt 115,8 mio. kr. Til sammenligning viste det endelige regnskab for 2020 et mindreforbrug på 111,7 mio. kr. under anlægsrammen.

4.2

Rådighedsbeløb på anlæg der foreslås overført til 2022 - 2024

Der er ved budgetopfølgningen identificeret en række beløb der ikke anvendes i år. Nedenfor ses en
oversigt over beløb, der kan overføres til 2022, 2023 og 2024:
Tabel 6 Beløb der ikke forventes anvendt i år, og som søges overført til 2022/23/24
Projekter 1.000 kr.
Budget
Budget
Budget
Budget
2021
2022
2023
2024
Salg af kommunale ejendomme

-1.000

Anebjerg Skovrejsning

-1.421

Videre proces for Sølund

1.000
1.421

-89

89

Boliger på museumsgrunden, igangsætning

-404

404

Vedligehold, uforudsete udgifter

-564

564

Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning

-1.173

1.173

Renovering af Højboskolen

-4.034

-1.679

Ny Daginstitution i Gl. Rye

-1.180

1.180

-640

640

-700

700

Børnehuset Horsegaard
Ny skole i Ry
Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning

-1.774

forbedret infrastruktur ved Sølunds Pavilloner

-1.000

1.000

-318

318

Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter

-505

505

Pulje til cykelstier, stituneller m.v.

-487

487

Kabellægning af luftledninger

-410

410

Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej

-100

100

Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter

-180

180

Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal

-954

954

Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning

-3.000

3.000

-984

984

Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane)
I alt

1.245

1.774

Torvet i Hørning

Nyt Museum Skanderborg

4.468

-2.361

2.361

-23.278

13.197

6.242

3.839

Tabelnoter - er budgetreduktion eller indtægt, + er budgetudvidelse

Der er forskellige årsager til, at rådighedsbeløbene skal flyttes. I bilag 3.c gives bemærkninger til alle
forsinkelser.
Tabel 7 Overført til kommende år og indgået fra tidligere år i 2021:
I 1.000 kr.

Anlæg

Budget 2021
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I alt overført til kommende år eller leasing (inkl. ovenstående i tabel 7)
I alt til 2021 fra tidligere år, samt nye bevillinger på anlæg

-118.548
51.403

Netto

-67.145

Tabelnoter - er budgetreduktion eller indtægt, + er budgetudvidelse

Hertil kan føjes, at det oprindelige budget 2021 indeholder overførsler fra anlæg fra 2020 på 52,1 mio.
kr. fra 1. og 2. budgetopfølgning i 2020. Disse penge er indeholdt i det oprindelige budget 2021, fordi
de er flyttet inden budgetvedtagelsen for 2021.
I bilag 3.a er bevægelserne på anlægsrammen yderligere specificeret. Fokus på den samlede anlægsstyring øges yderligere fremover med henblik på at sikre at anlæg gennemføres, som de er vedtaget i budgettets investeringsoversigt. Der er iværksat tiltag til tættere styring af den samlede anlægsportefølje,
tydelighed omkring roller og sikring af den nødvendige eksekverings-kraft.

4.3

Formel godkendelse af ny periodisering på anlæg præsenteret på
budgetseminaret d. 19. og 20. august 2021

På budgetseminaret d. 19-20/8 2021 blev der præsenteret en ny periodisering i den 10-årige investeringsoversigt. Indflydelsen af denne nye periodisering på år 2021 søges formelt godkendt i denne budgetopfølgning. Det drejer sig om rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr., som udskydes fra 2021 til senere
overslagsår.

4.4

Overførsel af bevilling til servicearealindtægt fra staten

Der overføres bevilling til servicearealindtægt fra staten på 2,9 mio. kr. til 2022 vedrørende servicearealer i Fællesskabets Hus i Ry. Servicearealindtægter udbetales fra Statens side to gange om året, i april
og oktober. Udbetalingen fordrer et af byrådet godkendt anlægsregnskab senest måneden før. Regnskabet for Fællesskabs Hus i Ry forventes behandlet i Byrådet ultimo 2021, og indtægten kan derfor
komme til april 2022.

4.5

Ny periodisering og fordeling af klimaanlæg med medfinansiering

Der udskydes 7,45 mio. kr. af rådighedsbeløbene på klimaanlæg. Der henvises til bilag 3.b for en uddybning af årsagerne hertil. Den nye periodisering har ingen betydning for kassebeholdningen, da
klimaanlæg lånefinansieres af Skanderborg Kommune og herefter afdrages af Skanderborg Forsyning.
Klimaanlæg er udenfor anlægsrammen overfor staten.
Tabel 8 Ny Periodisering af klimaanlæg
Projekter 1.000 kr.

2021

Agnetevej medfinansieringsdelen
Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering
Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering
I alt

-2.500
-450

2022

2024
2.500

450

-4.500

4.500

-7.450

4.950

2.500

Tabelnoter - er reduktion af budgetbeløb, + er forøgelse af budgetbeløb i budgetåret
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5.

Forandringer fra budgetaftalen

5.1

Status på forandringer fra budgetaftale 2021

I budgetaftalen 2021 blev der besluttet 69 forandringer. Der blev endvidere i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 overført 10 forandringer fra 2020. Der bliver i denne budgetopfølgning givet en afsluttende status på alle 79 forandringer. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 4.
Tabel 9 Overblik over status på forandringerne fra budget 2021
Status i forhold til tidsplan

1. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning

Afsluttede

16

26

39

Foran tidsplan

2

3

7

Følger tidsplan

42

40

29

Bagefter tidsplan

6

8

2

Ikke påbegyndt

3

3

2

Note: De ti overførte forandringer indgår ikke i kolonnen 1. budgetopfølgning

Der bliver i denne budgetopfølgning givet en afsluttende status på alle 79 forandringer. 75 af forandringerne er enten afsluttede eller følger tidsplanen. To forandringer er endnu ikke påbegyndt og to
forandringer er bagefter tidsplanen. Det drejer sig om nedenstående forandringer.

 Implementering af stærke dagtilbud
 Kørselsordninger
Forsinkelsen på forandringen ”Implementering af stærke dagtilbud” skyldes primært at covid-19 situationen har vanskeliggjort arbejdet med forandringen.
Forandringen ”Kørselsordninger”, som indeholder en reduktion af budgettet til kørselsordninger på
tværs af fagområder, er bagefter tidsplanen, og der pågår fortsat en kortlægning og analyse af mulige
forslag til reduktion af udgifterne via andre leverandører af kørslen end de nuværende.
Endelig skal nævnes de to forandringer, som endnu ikke er påbegyndt. Den første forandring er ”Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL”. Årsagen til, at forandringen ikke er påbegyndt er, at aftalen med leverandøren af en national løsning er blevet annulleret. Region Midt udarbejder ny plan for, hvordan der kan arbejdes med telemedicinsk
hjemmemonitorering, men der er ikke kommet en tidsplan fra Region Midt på denne indsats.
Den anden forandring, som ikke er påbegyndt, er ”Udbud af Søkilde”, og det skyldes, at stedet på nuværende tidspunkt anvendes til isolation ifm. coronasmitte. Forandringen kan derfor først igangsættes, når der ikke længere er behov for at bruge pladserne på Søkilde til isolation af borgere, som er
smittet med corona.
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