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1.

Resume

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger som øger driftsbudgettet i 2021 med 5,5 mio.
kr. Der er fundet finansiering til hele beløbet, så samlet set er tillægsbevillingerne budgetneutrale for
kassen.
Beskæftigelsesområdet – konsekvenser af coronakrisen
Coronakrisen har især haft konsekvenser for udviklingen i antallet af A-dagpenge- og sygedagpengemodtagere. Mens der i de sidste par måneder har været et stabilt fald i antallet af A-dagpengemodtagere, så fortsætter antallet af sygedagpengemodtagere med at stige. En af årsagerne til dette er, at sygedagpengeperioden er midlertidigt forlænget til og med 30. juni, og det er derfor ikke muligt at visitere
borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Det foreslås at vente med at søge en tillægsbevilling
til 3. budgetopfølgning, hvor prognosen for det forventede regnskab er mere sikker, og det er meldt ud,
hvorvidt der vil ske en midtvejsregulering af overførselsudgifterne.
Hjælpemiddelområdet er under pres
Som nævnt ved 1. budgetopfølgning er hjælpemiddelområdet under pres. Der er udarbejdet en økonomisk analyse af hjælpemiddelområdet, og på baggrund af den foreslås det at øge budgettet i 2022 med
5,2 mio. kr. og i 2023 og frem med årligt 5,3 mio. kr.
Ældreområdet – Hjemmeplejen
Der er fortsat fokus på udvikling i udgifterne til hjemmeplejen. Der er således udarbejdet et årshjul for
revisitering af borgere i hjemmeplejen, som sikrer, at der hvert kvartal revisiteres et plejedistrikt samt
en række udvalgte indsatser. På bestillerpulje Hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio.
kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning ultimo januar er dette en forbedring på 1,6 mio. kr. 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.
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 syv forandringer, som er bagefter tidsplanen, mens tre forandring endnu ikke er påbegyndt.
Anlæg
Ved 2. budgetopfølgning indstilles det at flytte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på samlet set
22,6 mio. kr. til senere år, da vurderingen er, at budgetterne ikke forventes anvendt i Budget 2021.
Derudover bliver der søgt en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ”Bolig i Boenhed på Sølund”. Det nuværende rådighedsbeløb er på 0,6 mio. kr. i 2021, og ønskes øget til 0,9 mio. kr.
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 og 2 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på driftsområdet. Der foreslås samlet
set tillægsbevillinger, som øger driftsbudgettet med 5,5 mio. kr., mens der foreslås bevillingsændringer
som reducerer driftsbudgettet med et tilsvarende beløb i 2021. Netto er de foreslåede tillægsbevillinger
dermed budgetneutrale for kassen. I overslagsårene foreslås der en teknisk ændring af driftsbudgettet
på 5,8 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023 og frem.
Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet nedenfor under de respektive politikområder.
Tabel 1 Forslag til bevillingsændringer (udvidelser) (i 1.000 kr.)
Afsnit

Politikområde/
bevilling

3.1.1

Borgere med fysiske og
psykiske handicap (aktivitetspulje)

1.400

0

0

Aktivitetsstigning er større end budget
afsat i aktivitetspuljen.

3.1.2

Dagtilbud 0-6-årige og
Skoler og pædagogiske
fritidstilbud

1.200

0

0

Tilpasning af budgettet til demografi på
pasningsområdet (dagtilbud og SFO).

3.1.3

Ældre

600

600

600

Tilpasning af indtægtsbudgettet til særligt dyre enkeltsager på ældreområdet.

3.1.4

Klima, Energi og Beredskab

572

0

-751

Tilpasning af budget til Østjyllands
Brandvæsen

3.1.5

Kommunale Ejendomme (Fælleden)

75

225

225

Afledt drift til omklædningsfaciliteter
ifm. anlæg af kunststofbaner ved Fælleden.

3.1.6

Borgere med fysiske og
psykiske handicap
(Hjælpemidler)

0

5.238

5.250

På baggrund af udgiftsudviklingen på
hjælpemiddelområdet er der udarbejdet
en analyse, som vurderer, at der er behov for at øge budgettet i 2022 og frem.

3.1.7

Ældre og Borgere med
fysiske og psykiske handicap (kontrakter)

1.700

0

0

Udmøntning af finanslovsmidler (Stimuli til oplevelsesindustrien) til borgere
i bo- og dagtilbud på ældre- og handicap- og psykiatriområdet, som oplever
ensomhed som følge af isolation under
COVID-19.

5.547

6.063

5.324

I alt

2021

2022

2023
og
frem

Bemærkninger

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse
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Tabel 2 Forslag til bevillingsændringer (finansiering) (i 1.000 kr.)
Afsnit

Politikområde/

2021

2022

2023

Bemærkninger

bevilling
3.2.1

Administration (Byrådssekretariat og HR)

-500

0

0

Mindreforbrug på udgifter til
arkivering

3.2.2

Administration (Økonomi, Digitalisering og
Indkøb)

-1.300

0

0

Tilpasning af budgettet til overheadbidrag vedr. sociale institutioner til faktiske indtægter

3.2.3

Sundhedsfremme og
forebyggelse

-500

0

0

Overførte midler fra sundhedsplanen i 2020

3.2.4

Administration (Direktion)

-400

0

0

Restbudget vedr. godtgørelse
ved åremålsansættelse

-2.700

0

0

I alt

Note: - er budgetreduktion/ udvidelse af indtægtsbudget

Tabel 3 Forslag til bevillingsændringer på de finansielle konti (konto 7 og 8)
Afsnit

Politikområde/

2021

2022

-1.700

0

0

Finanslovsmidler til finansiering af stimuli til oplevelsesindustrien
Mindreudgift til afdrag

bevilling

2023 og
frem

3.3.1

Finanslovsmidler via
bloktilskud

3.3.2

Afdrag

-643

-524

0

3.3.3

Deponering

1.968

-197

-197

Indtægter fra salg

-2.460

0

0

0

492

0

-2.835

-229

-197

Modregning i bloktilskud
I alt

Bemærkninger

Bevillingsmæssige konsekvenser af udbetaling af udbytte fra
HMN Naturgas

Note: - er budgetreduktion/ udvidelse af indtægtsbudget
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3.

Drift

3.1

Uddybning af tillægsbevillinger – merforbrug

3.1.1 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Aktivitetspulje)
Siden 1. budgetopfølgning er/forventes der en nettotilgang af borgere i døgntilbud på i alt tre borgere
(fire tilgåede, en afgået). Idet de midler, der lå i puljen i 2021 blev udmøntet ved 1. budgetopfølgning,
er der ikke midler til at finansiere denne nettotilgang. Det foreslås derfor, at puljen tilføres i alt 1,45
mio. kr. i 2021. Beløbet svarer til gennemsnitsudgiften for borgerne i målgruppen, som fremgår af de
gældende principper for udmøntning af midler fra puljen. Beløbet tilføres kun i 2021, idet der i puljen
er finansiering til dækning af beløbet i overslagsår.
Det skal bemærkes, at der til budgetstatusmødet i juni 2021 fremlægges en evaluering af den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på området, sammen med et forslag til en ny model.

3.1.2 Dagtilbud 0-6-årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Demografi)
Samlet set forventes der en merudgift på 1,2 mio. kr. vedr. demografi på dagtilbuds- og skoleområdet.
Dagtilbud 0-6-årige
Der forventes en netto merudgift på ca. 1,5 mio. kr. I forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning,
er der tale om en yderligere merudgift på ca. 0,4 mio. kr.
Pr. 1. januar 2021 ses bl.a., at
 Der er 59 flere 0-2-årige
 Der er 3 flere 3-5-årige
end fremskrevet i sidste års befolkningsprognose.
På den baggrund forventes ca. 40 flere indskrevne børn på 0-5 års området end budgetlagt.
For udgifter til søskende- og fripladstilskud gælder, at der særligt gennem 2. halvår 2020 og først måned af 2021 ses en faldende udgift. Faldet er til dels korrigeret via budgetlægningen for 2021.
Ovenstående betyder:
Merudgift som følge af flere børn
Mindreudgift søskende-/fripladstilskud
Netto merudgift

3,50 mio. kr.
-1,95 mio. kr.
-1,55 mio. kr.

Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Der forventes en netto mindreudgift på 0,3 mio. kr. I forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning, er forventningen uændret.
Pr. 1. januar 2021 ses bl.a., at
 Der er 36 færre 6-16-årige
end fremskrevet i sidste års befolkningsprognose.
På den baggrund forventes 20 færre indskrevne i SFO/klub end budgetlagt. For skolebørn ændres
skønnet ikke, idet der først budgetreguleres for ændret elevtal 1. august 2021.
Derudover forventes en merudgift til søskende-/fripladstilskud på 0,3 mio. kr.
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3.1.3 Ældre (Særligt dyre enkeltsager)
Med virkning fra 2021 er der lavet ændrede refusionsregler. Det indebærer bl.a. lavere beløbsmæssig
grænse for, hvornår der kan hjemtages refusion. På den baggrund blev budgettet på Ældre til refusion
forhøjet med udgangspunkt i en sammenligning mellem gamle og nye regler.
En efterkalkulation foretaget i april 2021 viser imidlertid, at indtægtsbudgettet blev sat 0,6 mio. kr. for
højt. På den baggrund foreslås indtægtsbudgettet reguleret ned med 0,6 mio. kr. på ældreområdet.
Samlet set har de ændrede refusionsregler medført et tab for Skanderborg Kommune på 6,6 mio. kr.

3.1.4 Klima, energi og beredskab (Østjyllands Brandvæsen)
I juni 2020 godkendte Byrådet en aftale indgået med Østjyllands brandvæsen. I den forbindelse blev
Budget 2020 – 2023 samtidig godkendt og der blev lagt 575.000 kr. ind i det tekniske budget for årene
2021 – 2024.
I 2021 forventes der et merforbrug på 572.000 kr. Der er to årsager til dette merforbrug:
1. Regnskab 2020 viste et merforbrug på 438.000 kr., som blev overført til 2021.
2. I Skanderborg Kommune bliver budgettet fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocenter, men
den årlige fremskrivning af Skanderborg Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen følger ikke
KL. Herved er der opstået et merforbrug isoleret for 2021 på bevillingen.
For at imødegå denne problematik vil budgettet fremover blive fremskrevet med KL’s gennemsnitlige
pris- og lønfremskrivningsprocent og samtidig indstilles det, at bevillingen bliver uden overførselsadgang mellem årene (se afsnit 3.7). Den reelle fremskrivningsprocent på bidraget til Østjyllands Brandvæsen kendes først i juli eller august, hvorfor der fra Budget 2022 og frem foretages en regulering af
det tekniske budget, når fremskrivningen er kendt.
I 2023 og frem kommer en effektivisering som medfører en reduktion i det årlige bidrag på 751.000 kr.
pr. år.
Der indstilles dermed en tillægsbevilling på 572.000 kr. i 2021 og en teknisk tilretning af Budget 20232025 på -751.000 kr. årligt.

3.1.5 Kommunale ejendomme (Fælleden)
I forbindelse med beslutningen om at anlægge nye kunststofbaner og nye omklædningsfaciliteter ved
Fælleden med vedtagelsen af budget 2021, blev der afsat driftsmidler til kunststofbanerne, men ikke til
driftsudgifterne af omklædningsfaciliteterne.
De forventede driftsudgifter er 225.000 kr. årligt fordelt på følgende måde:
 Energi og vand 150.000 kr.
 Rengøring m.m. 75.000 kr.
Der foreslås en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2021 (svarende til 4 måneders drift) og 225.000 kr. i
2022 og overslagsårene.
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3.1.6 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Hjælpemiddelområdet)
På baggrund af udgiftsudviklingen på hjælpemiddelområdet blev det i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 besluttet, at der til 2. budgetopfølgning 2021 skulle udarbejdes en analyse af hjælpemiddelområdet, bl.a. med henblik på en vurdering af hvorvidt områdets budgetramme skal øges i 2022 og
frem og med hvilket beløb. Analysen er nu udarbejdet og medfører nedenstående forslag til justering af
budgetrammen på hjælpemiddelområdet i teknisk budget 2022:
Tabel 4 Forslag til justering af budgettet til hjælpemiddelområdet
Hjælpemiddelområdet

2022

2023

2024

Nuværende budgetramme

30.128

30.116

30.116

Foreslået basisbudget

35.366

35.366

35.366

5.238

5.250

5.250

I alt
Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

Det foreslås således, at der sker en justering i det tekniske budget for 2022 og frem, svarende til ovenstående beløb (5,238 mio. kr. i 2022 og 5,25 mio. kr. i 2023 og frem). Herudover forslås det, at der ved
1. budgetopfølgning 2022 tages stilling til, om dette beløb evt. skal justeres på baggrund af udviklingen
i 2021.
Det skal nævnes, at der ved 1. budgetopfølgning 2021 blev givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2021.
Ved 3. budgetopfølgning 2021 bliver der fulgt op på forbruget for 2021 med henblik på at justere bevillingen for 2021.
Analysen er vedhæftet som bilag 5 til budgetopfølgningen

3.1.7 Ældre og Borgere med fysiske og psykiske handicap (kontrakter)
I Aftale om finansloven for 2021 har regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører
inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Heraf udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne – og ud fra indbyggertal udmøntes 1,7 mio. kr. til Skanderborg Kommune. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men foreslås tilført plejecentre og tilbud på
ældre- og handicap- og psykiatriområdet i 2. budgetopfølgning, så aktiviteterne kan tilrettelægges og
udføres allerede nu.
Det foreslås derfor, at 1,7 mio. kr. i alt tilføres ældre- og handicap- og psykiatriområdet, således at i alt
ca. 0,7 mio. kr. tilføres kommunens plejecentre, mens ca. 1,0 mio. kr. tilføres tilbud på handicap- og
psykiatriområdet. Midlerne fordeles ud på kontraktområderne ud fra antal pladser. Fordelingen er
specificeret i punkt 4, bilag 6 ”Flytning mellem bevillinger”.
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3.2

Uddybning af tillægsbevillinger – finansiering

3.2.1 Administration (Byrådssekretariat og HR – fællesområde)
Det foreslås at tilbageføre 0,5 mio. kr. fra budgettet til arkivering. Der er tale om et opsamlet beløb fra
de seneste år, hvor udgifterne på området, har vist sig lavere end forventet.

3.2.2 Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)
Indtægterne for administrationsbidrag fra de sociale institutioner viser fortsat et stabilt niveau, hvorfor der også forventes en merindtægt i indeværende år. Derfor foreslås reduktion af indtægtsbudgettet
for 1,3 mio. kr. i 2021.
Eventuel yderligere merindtægt fra overhead vil – ligesom tidligere år – tilgå kassen i forbindelse med
overførselssagen.

3.2.3 Sundhedsfremme og forebyggelse
Der foreslås at tilbageføre 0,5 mio. kr. fra budgettet til sundhedsplanen. Den næste Sundhedsplan ventes vedtaget medio 2022. Der er derfor midler i overskud i 2021 – samt restmidler fra 2020. Reduktionen vil imidlertid reducere omfanget af den kommende Sundhedsplan.

3.2.4 Administration (Direktion)
Det foreslås at tilbageføre restbeløb på 0,4 mio. kr., som var afsat til godtgørelse i forbindelse med
eventuelt ophør af åremålsansættelse.

3.3

Uddybning af tillægsbevillinger på de finansielle konti

3.3.1 Finanslovsmidler via bloktilskud
Det foreslås at øge indtægtsbudgettet til bloktilskuddet med 1,7 mio. kr. svarende til de forventede indtægter fra finansloven for 2021, som skal finansiere aktiviteter for ældre og udsatte borgere, der særligt
oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, jf. finanslovsaftale for 2021.

3.3.2 Mindreforbrug til afdrag
Mindreforbruget skyldes primært, at der er afdraget ekstraordinært på lån ved jordsalg samt forskydninger i tidspunkter for lånoptagelse.

3.3.3 Udbytte fra HMN Naturgas
HMN Naturgas har udbetalt udbytte til deres ejere, som følge af den igangværende nedlukning af selskabet. For Skanderborg Kommune udgør dette en indtægt på 2,5 mio. kr.
80 % af indtægten skal deponeres, mens de resterende 20 % bliver modregnet i bloktilskuddet for
2022. De deponerede midler vil fra 2022 og de næste 10 år blive frigivet. De samlede økonomiske konsekvenser af salget er vist i nedenstående tabel.
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Tabel 5 Samlede økonomiske konsekvenser af udbytte fra HMN Naturgas
(i 1.000 kr.)
Indtægt fra udbytte
Modregning i bloktilskud
Deponering
Frigivelse af deponering
I alt

2021

2022

2023

2024

-2.460

0

0

0

0

492

0

0

1.968

0

0

0

0

-197

-197

-197

-492

295

-197

-197

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

3.4

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.

3.4.1 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)
På bevillingen med overførselsudgifter forventes der ultimo april et merforbrug på ca. 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er en generel tendens, at antallet af personer på offentlig forsørgelse har været stigende. I Skanderborg Kommune er antallet af personer på offentlig forsørgelse således
steget med 0,9 procentpoint fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, mens stigningen på landsplan har
været 1,4 procentpoint i samme periode. I Skanderborg Kommune har man altså oplevet en lidt bedre
udvikling sammenlignet med hele landet. Det er også væsentligt at understrege, at prognosen for resten af året er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronakrisen.
Dermed er det forventede regnskab også meget usikkert og af denne grund foreslås det også at vente
med at søge en tillægsbevilling til 3. budgetopfølgning, hvor prognosen for det forventede regnskab er
mere sikker. Endelig vurderes det også mest hensigtsmæssigt at afvente økonomiaftalen mellem regeringen og KL og en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne.
Der forventes et merforbrug på sygedagpenge og mindreforbrug på jobafklaringsforløb og A-dagpenge,
hvilket 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. 37 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budget. Ved 1. budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 7 mio. kr., så det forventede regnskab er
således steget med 30 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning 2021.
Den væsentligste årsag til, at det forventede regnskab stiger fra 1. til 2. budgetopfølgning er, at sygedagpengeperioden er blevet midlertidigt forlænget til 30. juni, og det er derfor fortsat ikke muligt at visitere borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.
Ved udarbejdelsen af 1. budgetopfølgning var sygedagpengeperioden forlænget til 28. februar, og det
var forudsat i beregningerne, at der fra 1. marts ville ske en forskydning af borgere fra sygedagpenge til
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jobafklaringsforløb. I prognosen for 2. budgetopfølgning er det i stedet indarbejdet, at der først fra juli
kan ske en forskydning af borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.
Udover den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden er de primære årsager til merforbruget
på sygedagpenge følgende:

 Antal sygedagpengemodtager er steget mere end forventet ved budgetlægningen
Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 215 personer i forhold til antagelsen ved budgetlægningen. Der er helt generelt sket en større stigning i antal sygedagpengemodtagere end forventet ved
budgetlægningen. En del af stigningen skyldes, at det er muligt at få udbetalt sygedagpenge fra første
fraværsdag, såfremt fraværsårsagen er coronarelateret.
Den generelle stigning i antallet af sygedagpengemodtagere ses også på landsplan. Antallet af sygedagpengemodtagere er fra september 2020 (budgetlægningstidspunktet) til februar 2021 således steget
med 16,6 % på landsplan. Til sammenligning har stigningen i Skanderborg Kommune været 16,5 % i
samme periode.

 Varigheden på sygedagpenge er øget
Jo længere tid borgeren er på en ydelse, jo mindre modtager kommunen i statsrefusion. Varigheden på
sygedagpenge er steget, hvilket betyder, at den gennemsnitlige refusionssats er faldet med ca. 2 procentpoint for Skanderborg Kommune. Det svarer til en mindreindtægt på ca. 4 mio. kr.

 Stigning i enhedsprisen pr. helårsperson
Bruttoprisen pr. helårsperson er steget væsentligt i forhold til sidste år. Dette skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere, som er deltids-raskmeldte er faldet i forhold til tidligere år. Andelen af deltidsraskmeldte var i 2019 22 % svarende til 306 personer og denne andel er faldet til 15,5 % i 2021, hvilket
svarer til 286 personer.
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 på et lavere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2021. Der har
samtidig været en positiv udvikling i målgruppen, som er faldet med 169 fuldtidspersoner fra 1.134 i januar til 965 i april. Det faldende antal A-dagpengemodtagere ses også på landsplan, jf. jobindsats. Der
forventes et mindreforbrug på A-dagpenge på ca. 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
Eventuel midtvejsregulering
KL og regeringen udarbejder hvert år et overførselsskøn til finansiering af de samlede overførselsudgifter i kommunerne. Overførselsskønnet skal sikre, at kommunerne bliver kompenseret for overførselsudgifterne i det kommende budgetår. Hvis det i løbet af det første halvår viser sig, at overførselsskønnet afviger meget fra de faktiske udgifter, kan KL og regeringen aftale, at udgifterne bliver midtvejsreguleret. Dette aftales i forbindelse med økonomiaftalen.
Kommunernes budgetter for 2021 ligger samlet set 1,6 mia. kr. under overførselsskønnet fra Økonomiaftalen 2021. Det vil sige, at kommunerne ikke har anvendt hele indtægten fra overførselsskønnet til
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overførselsudgifter, men har valgt at disponere 1,6 mia. kr. til andre udgiftsområder end overførselsområdet.
I Skanderborg Kommune blev der budgetteret 21,4 mio. kr. under overførselsskønnet, samtidig blev
der afsat en buffer på 10 mio. kr. til usikkerheder på beskæftigelsesområdet. Der forventes en negativ
efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på ca. 6,8 mio. kr. (foreløbig udmelding fra KL).
Herefter resterer der 3 mio. kr. til finansiering af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet.
Hvorvidt der sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021 er endnu uvist. Det afhænger
af, hvordan udgiftsudviklingen ser ud i resten af landet.
Nøgletal
Nedenstående tabel viser prognosen for antal fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper i jobcenteret. Den nye prognose ved 2. budgetopfølgning 2021 er sammenlignet med prognosen, som lå til grund
for beregning af Budget 2021. Data om antal fuldtidspersoner er (med undtagelse af sygedagpenge)
trukket i fagsystemet Fasit, og kan ikke sammenlignes med data fra Jobindsats, da opgørelsesmetoden
varierer mellem de to datakilder.
Den yderste kolonne til højre viser budgetafvigelsen på forsørgelsesudgifterne til målgrupperne. Bevillingen omfatter også udgifter til eksempelvis danskuddannelse, kommunale IGU-forløb og kommunale
fleksjobordninger, men denne udgift er ikke medtaget i tabellen. Budgetafvigelsen kan både skyldes
ændringer i mængden (antal fuldtidspersoner), men også ændringer i enhedsprisen. Enhedsprisen pr.
målgruppe er ikke medtaget i denne tabel.
Der forventes et merforbrug på forsørgelsesudgifterne på 25,4 mio. kr., mens der på øvrige områder
forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. – altså et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr. Der er samlet
set sket et fald i antal fuldtidspersoner, men samtidig en stor stigning i budgetafvigelsen. Årsagen til
dette er primært, at enhedsprisen pr. sygedagpengemodtager er steget væsentligt.
Tabel 5 Forventet udvikling i målgrupper og økonomi
Målgruppe

Forsikrede ledige

Oprindelig
budget (1)

Prognose ved
2. budgetopfølgning (2)

Forskel (2) (1)
(+ stigning i
antal)

Budgetafvigelse

Antal
fuldtidspersoner

Antal
fuldtidspersoner

Antal
fuldtidspersoner

1.000 kr.

1.105

965

-140

-12.128

Kontanthjælp

188

141

-47

-4.2291

Uddannelseshjælp

245

231

-14

15

12

-3

-259

Sygedagpenge

852

1.067

215

44.573

Ressourceforløb

168

153

-15

-7.2471

Jobafklaringsforløb

280

193

-87

1.662

1.679

17

1.495

79

100

21

899

1.071

1.065

-6

2.729

Revalidering

Førtidspension
Seniorpension
Fleksjob
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Ledighedsydelse

231

227

-4

-909

Selvforsørgelses- og hjemrejse/overgangsydelse

132

133

1

474

6.028

5.966

-62

25.398

I alt

Tabelnoter minus er mindreudgift, plus er merudgift i afvigelseskolonnen
1 I økonomisystemet ses kontanthjælp og uddannelseshjælp samt ressource- og jobafklaringsforløb under et og derfor er der et
samlet tal for disse målgrupper i kolonnen med budgetafvigelse.

3.4.2 Ældre – Bestillerpulje Hjemmepleje
Bevilling for bestillerpulje Hjemmepleje er udgifter til borgere, der bor i eget hjem, herunder også udgifter til mellemkommunale borgere, private leverandører og til pårørende, som selv varetager pleje af
deres familiemedlem.
På bestillerpulje Hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning ultimo januar er dette en forbedring
på 1,6 mio. kr. 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.
I forhold til sidste budgetopfølgning er der i visitationen udarbejdet et årshjul for revisitering af borgere i hjemmeplejen. Det sikrer, at der hvert kvartal revisiteres et plejedistrikt samt en række udvalgte
indsatser. I 2. kvartal 2021 pågår der revisitering i plejedistrikt Ry, som er det område, hvor udvikling i
timer har været størst. Ligeledes er der igangsat et projekt omkring brugen af arbejdsstole, som hjælpemiddel til tilberedning og anretning af mad. Tesen er, at med de rette velfærdsteknologiske hjælpemidler kan borgere blive selvhjulpne og dermed opnå en højre grad af frihed.

3.5

Forslag til budgetflytninger mellem konto 5 og konto 6

En revurdering af praksis i forhold til kontering af udgifter til beskæftigelsesindsatsen har vist, at en
større andel af udgifterne bør konteres på konto 6 for at efterleve Indenrigsministeriets konteringsregler.
Det foreslås derfor at flytte 4,0 mio. kr. i 2021, 5,0 mio. kr. i 2022 og varigt 4,8 mio. kr. fra 2023 fra
konto 5 til konto 6. Det skal bemærkes, at beløbet ikke har helårseffekt i 2021.
Tabel 6 Forslag til budgetflytninger mellem konto 5 og 6
(i 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Konto 5

-3.999

-4.992

-4.762

-4.762

Konto 6

3.999

4.992

4.762

4.762

0

0

0

0

I alt

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse

3.6

Bevillingsmæssige ændringer sfa. ny administrativ organisation

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 forslag til ny administrativ organisation ”Klar til fremtiden”.
Ved denne budgetopfølgning bliver de bevillingsmæssige konsekvenser af organisationsændringen ud-
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møntet. Bevillingsændringerne er budgetneutrale og er uddybet i punkt 1 i bilag 6 ”Flytning mellem
bevillinger”.
Der er i forbindelse med bevillingsændringerne oprettet to nye bevillinger:
 ”Frivilligt socialt arbejde”, ligger under politikområde Kultur og fritid og hører under Socialudvalget
 ”Administration – Anlæg og Ejendomme”, ligger under politikområde Administration og hører
under Økonomiudvalget
De øvrige bevillinger under politikområdet Administration er blevet omdøbt, så de afspejler de nye
navne på fagsekretariater og stabe.

3.7

Ændring af overførselsadgang på bevillingen Beredskab

Det indstilles, at bevillingen ”Beredskab” fremadrettet bliver uden overførselsadgang mellem årene, og
at denne ændring indarbejdes i ”Principper for overførselsadgang”. Bevillingen omfatter udelukkende
budgettet til betaling af Skanderborg Kommunes årlige bidrag til Østjyllands Brandvæsen, og budgettet vil fremover blive tilpasset, så det svarer til det årlige bidrag.

3.8

Nyt skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2020 til 2021

KL har udsendt et nyt skøn for pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021. De budgetmæssige konsekvenser ved ændringen er små, og det nye skøn giver derfor ikke anledning til at korrigere budgettet
for 2021.

3.9

Økonomiske udfordringer kontraktområder

3.9.1 Ældreområdet
Plejedistrikt Hørning
Plejedistriktet har gennem flere år ikke haft balance i økonomien. Plejedistriktet har i samarbejde med
det administrative team og Økonomistaben gennem 2020 og 2021 arbejdet med at tilpasse udgiftsniveauet til budgettet med fokus på både hjemmeplejen, plejecenter og sygeplejen – naturligt med fokus
på at få tilpasset vagtskemaer og ruteplanlægning 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 april viser et yderligere underskud isoleret for 2021 på 1,7 mio. kr. Samlet forventet overførsel til 2022 udgør således et underskud på 3 mio. kr.
Der er igangsat en fornyet økonomisk handleplan med yderligere behov for tilpasning af personalet i
forhold til budgettet. Her er det fokus på plejecenter og hjemmeplejen.
Plejecenter viser pt. et underskud på 0,1 mio. kr., mens hjemmeplejen viser et underskud på 0,7 mio.
kr. Hjemmeplejen har været i balance i 2021 indtil nu, men budgettet er faldende (0,7 mio. kr. alene i
april måned), og der skal derfor ske yderligere tilpasning.

3.9.2 Skoleområdet
Låsby skole
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Låsby skole har et overført underskud på -1,8 mio. kr. til 2021, svarende til 3,8%. Det skyldes altovervejende et merforbrug på Afdeling D som følge af dels ny takststruktur på specialområdet (hvor taksterne faldt markant for Afdeling D), dels for høj normering ift. budgettet.
Skolen har efterfølgende lavet tilpasning af personalet, der reducerer gælden til ca. 1,2 mio. kr. med
udgangen af 2021. I 2022 slår reduktionerne igennem med årsvirkning, hvorfor gælden vil blive yderligere nedbragt. Med forventningen ved 2. budgetopfølgning vil underskuddet til fremførsel til 2022
svare til ca. 2,5%.

3.10 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 2. budgetopfølgning er på 189,2 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på anlægsrammen på godt 69 mio. kr.

4.2

Rådighedsbeløb på anlæg der foreslås overført til 2022 og 2023

Der er ved budgetopfølgningen identificeret en række beløb der ikke anvendes i år. Nedenfor ses en
oversigt over beløb, der kan overføres til 2022 og 2023:
Tabel 7 Beløb der ikke forventes anvendt i år, og som søges overført til 2022/23/24
1.000 kr.
Budget
Budget
2021
2022
Sammenlægning dagtilbud. og skole Gl. Rye (Bison)
-1.450
Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne
-4.000
4.000
Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E
-6.500
6.500
Spor 1-Pulje kap. tilpasning m. særlig fokus på bæredygti-5.000
5.000
ge løsninger
Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne
-500
500
Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter
-262
262
Midtbyplanen
-836
836
Trafikafvikling Skanderborg Station
-1.435
1.435
Nyt Museum Skanderborg
-1.500
Torvet i Hørning
-1.070
1.070
-22.553
19.603
I alt

Budget
2023
1.450

1.500
2.950

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.
Overført til kommende år og indgået fra tidligere år i 2021:
I 1.000 kr.
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
Netto

Budget 2021
-80.270
49.520
-30.750

Tabelnoter - er budgetreduktion eller indtægt, + er budgetudvidelse

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.
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4.3

Formel godkendelse af ny periodisering på anlæg præsenteret på
budgetstatusmødet d. 22. marts 2021

På budgetstatusmødet d. 22/3 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 18,547 mio. kr., som udskydes fra 2021 til senere overslagsår.

4.4

Anlægsregnskab for Vandforsyning til Siimtoften Ry

Arbejdet er færdigt. Rest-bevillingen på 252.000 kr. føres tilbage til kassebeholdningen.
Tabel 8 Anlægsregnskab for Vandforsyning til Siimtoften Ry
1.000 kr.
Vandforsyning til Siimtoften i Ry

Bevilling
350

Forbrug
98

Overskud*
252

*Tabelnoter + er overskud

4.5

Tillægsbevilling til ”Bolig i Boenhed på Sølund”

Der søges tillægsbevilling på 300.000 kr. til ”Bolig i Boenhed på Sølund”. Det nuværende rådighedsbeløb er på 600.000 kr. i 2021, og ønskes øget til 900.000 kr. Behovet for tillægsbevilling skyldes stigning i prisen på materialer og håndværkere.
Investeringen giver anledning til øgede indtægter på administrativt overhead, og der er således budgetteret med en årlig indtægt på 160.000 kr. Tilbagebetalingstiden ved etablering af denne boenhed vil
hermed gå fra ca. 3,5 år til 5,5 år.

4.6

Rådighedsbeløb som søges frigivet i denne budgetopfølgning

4.6.1 Fremrykning og frigivelse af midler: ”Etablering af nye rammer for Hørningskolen”
Der ønskes fremrykket og frigivet 500.000 kr. fra 2022 til 2021 vedrørende ”Etablering af nye rammer
for Hørningskolen”. Pengene skal bruges til diverse rådgivningsydelser, såsom undersøgelse af om
Hørningskolen kan flyttes til Pavillon 5 på Sølund. Hertil kommer miljøscreening samt evt. anden teknisk rådgivning.

4.6.2 Frigivelse af midler: ”Børnehuset Horsegaard” og ”Sammenlægning dagtilbud
og skole Gl. Rye (Bison)”
Der ønskes anlægsbevilget og frigivet 500.000 kr. til hver af projekterne til rådgivning i 2021.

4.6.3 Frigivelse af midler: ”Ombygning af Niels Ebbesen Skolen til etablering af Afdeling E”
Der ønskes anlægsbevilget og frigivet 500.000 kr. til rådgivning og projektforslag ved arkitektfirma.
Når arkitekternes arbejdede er færdigt, vil der blive søgt anlægsbevilling og frigivelse af det resterende
rådighedsbeløb.
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4.6.4 Frigivelse af midler: ”Plejeboligplan Galten”
Endelig søges der i denne budgetopfølgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på
1,035 mio. kr. til ”Plejeboligplan Galten”. Såfremt foranalyse og udbud af bygherrerådgivningen forløber planmæssigt, vil byggeprogrammeringen påbegyndes i slutningen af 2021.

4.7

Ny periodisering og fordeling af klimaanlæg med medfinansiering

Der udskydes 4,1 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 9 Ny Periodisering af klimaanlæg
Nuværende investeringsoversigt *

2021

2022

Agnetevej medfinansieringsdelen

-3.000

3.000

-1.107

1.107

-4.107

4.107

Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering
I alt
Tabelnoter - er reduktion af budgetbeløb, + er forøgelse af budgetbeløb i budgetåret

4.8 Tilretning af den 10-årige investeringsoversigt på Plejecenterbyggeriet i Galten
På Socialudvalgets møde d. 1/6 2021 traf udvalget beslutning om tidsplanen for byggeriet. Og i sag på
samme dagsorden om budget 2022-2025 besluttede udvalget yderligere, at den 10-årige investeringsoversigt skal tilrettes, i overensstemmelse med denne beslutning. Idet det tekniske budget ændres af
Økonomiudvalget, søges den nye tidsplan for byggeriet godkendt i nærværende budgetopfølgning, forud for Byrådets budgetseminar d. 21. juni 2021.
I nedenstående tabel 10 er vist det eksisterende tekniske budget for byggeriet, og så den nye fordeling
af budgetbeløb, som afspejler den nye tidsplan, som Socialudvalget besluttede:
Tabel 10 Ny periodisering af rådighedsbeløb på Plejeboligplan Galten
1.000 kr. i 2021
Saldo Budget
Budget
Budget
Budget
pris- og lønniveau
2021
2022
2023
2024
Nuværende periodisering i teknisk budget
Ny periodisering i teknisk budget
Forskel pr år

Anlæg

Budget
2025

Budget
2026

2.685

1.035

16.316

35.679

7.400

2.685

1.035

6.000

6.000

16.500

16.500

14.395

0

0

-10.316

-29.679

9.100

16.500

14.395
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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 11 Overblik over status på forandringerne fra budget 2021
Status i forhold til tidsplan

1. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning

Afsluttede

16

26

Foran tidsplan

2

3

Følger tidsplan

42

40

Bagefter tidsplan

6

8

Ikke påbegyndt

3

3

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

Som det også var tilfældet ved 1. budgetopfølgning, så ligger fire af de syv forandringer, som er bagefter tidsplanen, på beskæftigelsesområdet. Forandringerne er fra budgetaftale 2020 og forsinkelsen
skyldes primært, at beskæftigelsesindsatsen på nuværende tidspunkt er suspenderet og også har været
det i store dele af 2020. Som følge af forsinkelsen vil det primo 2022 blive vurderet, om der er behov
for at forlænge forandringerne for at komme i mål med indsatserne.
Forandring nr. 7 ”Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder” er fortsat bagefter tidsplanen som følge af, at der aktuelt er udfordringer med rekruttering sygeplejersker til akutpladserne.
Da fuld bemanding er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale kvalitetsstandard skubbes
åbning af pladserne fra 1. marts 2021 til 1. juli 2021.
Forandring nr. 76 ”Fokus på salg af kommunale bygninger”, som er videreført fra 2020, er ligeledes
bagefter tidsplanen, da den afventer resultatet af arbejdet omkring arealoptimering af kommunens
ejendomme. Der foreligger derfor ikke en endelig plan for frasalg af kommunale bygninger. Der vil blive arbejdet videre med planen i 2021.
Forandring nr. 70 ”Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Ved 1. budgetopfølgning var forandringen bagefter tidsplanen, men den nye status er,
at forandringen ikke er påbegyndt. Dette skyldes, 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.
Endelig skal nævnes forandring nr. 79 ”Kørselsordninger”, som indeholder en reduktion af budgettet
til kørselsordninger på tværs af fagområder. Forandringen 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.

Forandringer fra budgetaftalen

22

