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Dagsordenpunkt 

Bevilling 11 - Bemærkning til Regnskab 2016 

Sagsbehandler:  
Dr12181 
Sags-ID: EMN-2016-01557

Resume 
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 11 Ældreboliger 

Indstilling 
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

 at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 11 Ældreboliger tages til efterretning

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.
. 

Beskrivelse af sagen 

Regnskab 2016 for bevilling 11 Ældreboliger er opgjort i nedenstående tabel. 

A B C D E 

Drift 

1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
budget 
2016 

Regnskab 

2016 

Afvigelse 

[C-D]* 

Udgift 15.366 0 15.366 15.594 -228 

Indtægt -30.793 0 -30.793 -31.260 467 

Netto -15.427 0 -15.427 -15.666 239 

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2016 og regnskab 2016 udgør netto 1,55 % og 
henføres overordnet til: 
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Forbrug af henlæggelser, mindreforbrug på 1,9 mio. kr. 
I 2016 har det samlede forbrug af lejernes henlæggelser udgjort ca. 1,1 mio. kr. mod de i 
budgettet indarbejdet 3 mio. kr. 

Gødvad Plejecenter, merforbrug på -0,392 mio. kr. 
Merforbruget på Gødvad Plejecenter, henføres til højere udgifter til el og varme (-0,25 mio. 
kr.) samt højere udgifter til vedligeholdelse (-0,142 mio. kr.) 

Øvrige ejendomme, merforbrug på -1.269 mio. kr. 
Mindreforbruget henføres til højere udgifter på el og varme på diverse ejendomme (-0,954 
mio. kr.), større udgifter til teknisk service timer på Multihuset (-0,129 mio. kr.) samt mindre 
afvigelser på de øvrige ejendomme (-0,186 mio. kr.). 

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

Bilag 
. 

Beslutning 
… 
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Dagsordenpunkt 

Bevilling 12 - Bemærkning til Regnskab 2016 

Sagsbehandler:  
Dr12181 
Sags-ID: EMN-2016-01557

Resume 
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme 

Indstilling 
Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

 at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme tages til
efterretning

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.
. 

Beskrivelse af sagen 

Regnskab 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme er opgjort i nedenstående tabel. 

A B C D E 

Drift 

1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
budget 
2016 

Regnskab 

2016 

Afvigelse 

[C-D]* 

Udgift 213.658 5.667 219.325 210.843 8.482 

Indtægt -13.011 -60 -13.071 -13.502 431 

Netto 200.647 5.607 206.254 197.341 8.913 

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2016 og regnskab 2016 udgør netto ca. 4,3 % 
og henføres overordnet til: 
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Løbende og planlagt vedligeholdelse, merforbrug -1,384 mio. kr. 
Merforbruget henføres til: diverse projekter til planlagt vedligeholdelse (-0,226 mio. kr.), 
ekstraopgaver og diverse småafvigelser i Teknisk Service (-1,158 mio. kr.). 

Lovpligtig energimærkning, mindreforbrug 0,685 mio. kr. 
Udgifter til lovpligtig energimærkning har været lavere end forventet i 2016. Beløbet søges 
overført til 2017, til det fortsatte arbejde med lovpligtig energimærkning.  

Rengøring, mindreforbrug 1,262 mio. kr. 
Mindreforbruget på rengøring henføres primært til; at de hjemsøgte midler fra den kommunale 
kompetencefond, til kompetenceudviklingsprojektet i Rengøring, først anvendes i 2017 (0,307 
mio. kr.), samt diverse mindre budgetafvigelser. 

Energi, netto mindreforbrug 7,477 mio. kr. 
Forbrug er en ukendt faktor som kan svinge fra år til år. Budgettet lægges ud fra et 
gennemsnitligt år og det betyder at forbruget blandt andet er afhængigt af klimaet i det 
gældende regnskabsår. På budgetlægningstidspunktet lægges et rummeligt budget, der tager 
højde for de ukendte faktorer, dette har indflydelse på regnskabsresultatet.  

Mere konkret fordeler en del af mindreforbruget sig med ca. 3 mio. kr. på el og ca. 4 mio. kr. 
på varme. Mindreforbruget henføres blandt andet til; et varmere år end det gennemsnitlige, 
som ligger til grund for budgettet, samt at der medio 2016 har været et leverandørskifte fra 
Eniig til SEAS, som har medført en forskydning i a’conto afregningen. 

Ydelsesstøtte, mindreforbrug, 0,624 mio. kr. 
Mindreforbruget skyldes et større fald i ydelsesstøtten i slutningen af lånets løbetid og at nogle 
lån er udamortiserede i 2016. Dette har medført et større fald i forbruget end forventet på 
budgetteringstidspunktet. Mindreforbruget fordeler sig som følgende; byfornyelse (0,08 mio. 
kr.), driftsikring og boligbyggeri (0,108 mio. kr.) og ældreboliger (0,436 mio. kr.). 

Øvrige, netto mindreforbrug 0,249 mio. kr. 
Øvrigt mindreforbrug på netto 0,249 mio. kr. henføres til diverse budgetafvigelser. 

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

Bilag 
. 

Beslutning 
… 
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Dagsordenpunkt 

Bevilling 14 - Bemærkning til Regnskab 2016 

Sagsbehandler:  
DR20010 
Sags-ID: EMN-2016-00774

Resume 
Regnskab 2016 for bevilling 14 Centralfunktioner 

Indstilling 
Her skrives indstillingen 

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.
. 

Beskrivelse af sagen 

Regnskab 2016 for bevilling 14 Centralfunktioner er opgjort i nedenstående tabel. 

A B C D E 

Drift 

1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
budget 
2016 

Regnskab 

2016 

Afvigelse 

[C-D]* 

Udgift 412.979 39.703 452.682 435.196 17.486 

Indtægt -19.376 -1.100 -20.476 -34.531 14.055 

Netto 393.603 38.603 432.206 400.665 31.541 

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B) 

Aktivitet Beløb 1.000 kr. 
Investeringsprojekter på AMUs område 2.340 
Overførsel fra 2015 29.960 
DUT 724 
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Midtvejsregulering 1.305 
Familierådgivere og socialfagligt IT systam 2.500 
Digital arbejdsplads 1.393 
Flygtninge - sagsbehandling 1.050 
Trepartsmidler voksenelever -1.471 
Renovering/ombygning af rådhus -3.000 
Diverse bevillingsflytninger 3.802 

38.603 

BemærkningerDer er opsparet 13,9 mio. kr. vedrørende arbejdsskader, som tilføres kassen 
ved regnskabsafslutningen. 
Til 2017 overføres der 19,7 mio. kr. vedrørende drift af de enkelte afdelinger og aktiviter, som 
løses for hele organisationen. 

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

Bilag 
. 

Beslutning 
… 
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Dagsordenpunkt 

Bevilling 15 - Bemærkning til Regnskab 2016 

Sagsbehandler:  
DR20010 
Sags-ID: EMN-2016-00774

Resume 
Regnskab 2016 for bevilling 15 Fælles Formål 

Indstilling 
Her skrives indstillingen 

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.
. 

Beskrivelse af sagen 

Regnskab 2016 for bevilling 15 Fælles Formål er opgjort i nedenstående tabel. 

A B C D E 

Drift 

1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
budget 
2016 

Regnskab 

2016 

Afvigelse 

[C-D]* 

Udgift 43.989 3.703 47.692 41.402 6.290 

Indtægt -26 0 -26 -50 24 

Netto 43.963 3.703 47.666 41.352 6.314 

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B) 

Aktivitet Beløb 1.000 kr. 
overført fra 2015 9.397 
digital arbejdsplads -1.393 
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udmøntning af brandingpulje -548 
renovering/tilbygning af rådhuset -1.600 
diverse bevillingsflytninger -2.153 

3.703 
… 

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E) 

Aktivitet Beløb 1.000 kr. 
Erhverv og turisme 5.290 
Politisk organisation 616 

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

Bilag 
. 

Beslutning 
… 
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Dagsordenpunkt 

Bevilling 16 - Bemærkning til Regnskab 2016 

Sagsbehandler:  
DR20010 
Sags-ID: EMN-2016-00774

Resume 
Regnskab 2016 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter 

Indstilling 
Her skrives indstillingen 

Sagen 

Supplerende beskrivelse af sagen 
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske 
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.
. 

Beskrivelse af sagen 

Regnskab 2016 for bevilling 16 Tværgående aktiviteter er opgjort i nedenstående tabel. 

A B C D E 

Drift 

1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 
2016 

Bevillings-
ændringer 

Korrigeret 
budget 
2016 

Regnskab 

2016 

Afvigelse 

[C-D]* 

Udgift 57.052 -26.312 30.740 3.136 27.604 

Indtægt 0 0 0 -1.547 1.547 

Netto 57.052 -26.312 30.740 1.589 29.151 

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret 

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B) 

Aktivitet Beløb 1.000 kr. 
overførsel fra 2015 8.614 
pulje beskæftigelsestilskud tilført kassen -8.360 
Pulje serviceudgifter tilført kassen -25.000 
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finansiering af tjenestemandspensioner -6.985 
flygtningepulje 13.024 
marginaludgifter flygtninge -4.880 
nedskrivning lån Silkeborg Bad 1.679 
kompensation til afdelinger takstændringer Region Midt -1.270 
DUT grundskyld 88 
ventilation skoler -1.500 
renovering/ombygning af rådhus -500 
tilskud til anlægsprojekter – -1.162 
bevillingsændringer i øvrigt -60 

-26.312 

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E) 

Aktivitet Beløb 1.000 kr. 
vækstpulje og lokalt initierede projekter 5.704 
flygtningepulje 8.144 
pulje til tjenestemandspensioner rammeaftaleinstitutioner 2.848 
pulje reserveret til anlæg Solbo 3.280 

19.776 

Bemærkninger i øvrigt 

Der er mindre udgifter til barsel og sundhedsordning på i alt 3,4 mio. kr., Midtjysk Brand 
og Redning på 1,8 mio. kr., indvielse af motorvej på 0,8 mio. kr., indtægt på 1,4 mio. kr. 
vedrørende feriepenge i forbindelse med overtagelse af institutioner fra Region midt samt 
mindreudgifter på øvrige områder på i alt 1,9 mio. kr.  

Borgerinddragelse
. 

Økonomi
. 

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! 

Bilag 
. 

Beslutning 
… 
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 24 
Kollektiv Trafik, 25 Veje og 28 Entreprenøropgaver

Sagsbehandler: DR27806

SagsID: EMN-2016-01326

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 24 Kollektiv Trafik, 25 Veje og 28 
Entreprenøropgaver.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 24 Kollektiv Trafik, 25 Veje og 28
Entreprenøropgaver tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I nedenstående tre tabeller er Regnskab 2016 opgjort for bevilling 24 Kollektiv Trafik, 25 
Veje og 28 Entreprenøropgaver.

Tabel 1: Regnskab 2016 for bevilling 24 Kollektiv Trafik

A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 41.243 2.086 43.329 43.855 -526
Indtægt 0 0 0 0 0
Netto 41.243 2.086 43.329 43.855 -526

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

11



Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016. Mindreforbruget blev 
overført med henblik på finansiering af kendt udgift i 2016 til etablering af 
gastankstation og indkøb af gasbusser.

2.086

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Merforbrug på 0,526 mio. kr. skyldes, at der i 2016 er betalt et 
engangsbeløb på 3,905 mio. kr. til etablering af gastankstation og indkøb 
af gasbusser. Energistyrelsen har støttet projektet med 3,175 mio. kr., 
som i alt har kostet 7,08 mio. kr. 

-526

Bemærkninger i øvrigt
Merforbruget på 0,526 mio. kr. er søgt overført til Regnskab 2017. 

Tabel 2: Regnskab 2016 for bevilling 25 Veje

A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 92.470 261 92.731 95.102 -2.371
Indtægt -14.972 3.800 -11.172 -11.203 31
Netto 77.498 4.061 81.559 83.899 -2.340

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016. 336

Indkøbsbesparelser – Økonomi- og Erhvervsudvalget 17.05.16 -75

Kompensation på manglende parkeringsindtægter, som følge af 
midlertidig indførelse af 2 timers gratis parkering i midtbyen – Byrådet 
19.12.16

3.800

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Vejvedligeholdelse og belægning m.v.
Asfaltpriserne var meget lave i 2016. Merforbruget skyldes, at den 
gunstige pris er blevet udnyttet til at få udført mere asfaltarbejde end i et 
normalår.

-3.494

Vintertjeneste 1.546

Bemærkninger i øvrigt
Af det samlet merforbrug på 2,340 mio. kr., søges der om overførsel af merforbrug på 3,886 
mio. kr. til regnskab 2017. Mindreforbruget på 1,546 mio. kr. på vintertjeneste søges tilført 
kassen ved regnskabsafslutning.

Tabel 3: Regnskab 2016 for bevilling 28 Entreprenøropgaver

A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 12.258 5.044 17.302 9.390 7.912
Indtægt -12.258 0 -11.172 -14.079 1.821
Netto 0 5.044 5.044 -4.689 9.733
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Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Overførsel fra 2015 til 2016, som en økonomisk buffer til imødegåelse af 
eventuelle økonomiske udsving. 

5.044

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Økonomisk buffer til økonomiske udsving 5.000

Arbejder for fremmed regning
Mindreforbruget skyldes ikke salgsbare timer generelt er reduceret med 
40%, herunder sygefraværet, samt regulering af timepriserne pr. 
1.1.2016.

4.733

Bemærkninger i øvrigt
Der er søgt om overførsel af mindreforbrug på 5 mio. kr. til Regnskab 2017, som økonomisk 
buffer i Regnskab 2017. 

Jf. budgetforudsætninger skal den del af mindreforbruget som overstiger 5 mio. kr.,
tilbageføres til kunderne i forhold til omsætningen for det sidste afsluttede regnskabsår.
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4 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 34 
Kultur- og Fritid

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2017-02062

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 34 Kultur og Fritid.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 34 Kultur og Fritid tages til
efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Mustafa Kellegöz

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 34 Kultur og Fritid er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 167.047 1.848 168.895 165.817 3.078
Indtægt -20.789 0 -20.789 -23.256 2.467
Netto 146.258 1.848 148.106 142.561 5.545

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Driftstilskud til Vium-Hvam Sognegård flyttet til bevilling 12 Kommunale 
ejendomme

-65

Administration af Kompedallejren flyttet til bevilling 14 Centralfunktioner -25
Ejendomsudgifter vedr. Ansvej 106 (nye omklædningsbygninger ved -159
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stadion) flyttet til bevilling 12 Kommunale ejendomme 
Ejendomsudgifter vedr. Ansvej 112B (flytning af cykelklub pga. 
stadionbyggeri) flyttet til bevilling 12 Kommunale ejendomme

-57

Ejendomsudgifter vedrørende Søsportens Hus flyttet til bevilling 12 
Kommunale Ejendomme

-31

Indkøbsbesparelser hhv. korrektioner af tidligere besparelser samt ekstra 
reguleringer flyttet til bevilling 16 Tværgående aktiviteter

-30

Indkøbsbesparelser flyttet til bevilling 16 Tværgående aktiviteter -14
Merudgift på anlægsregnskab for Funder Boldbaner -124
Merudgift på anlægsregnskab for Søsportens Hus -179
Tilbageførsel af ejendomsudgifter vedr. Ansvej 108 (tidligere cykelklub og 
fiskeriforening) flyttet fra bevilling 12 Kommunale ejendomme

57

Tilbageførsel af ejendomsudgifter vedr. Ansvej 102 
(omklædningsbygninger) flyttet fra bevilling 12 Kommunale ejendomme

200

Tilbageførsel af budget i forbindelse med rengøring i Kjellerup Svømmehal 
flyttet fra bevilling 12 Kommunale ejendomme

55

Budget til Kompedallejren flyttet fra bevilling 41 Skoler 100
Overførsler fra 2015 2.051
Ejendomsudgifter vedr. Søsportens Hus flyttet fra bevilling 12 Kommunale 
ejendomme

25

Tilskud til etablering af 3 naturbroer i Tange Sø 44
I alt 1.848

Mindreudgiften på netto 5.545.000 kr. består af en række mer- og mindreudgifter, hvoraf de 
væsentligste er anført nedenfor:
Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 562
Søbade 921
Mascot Park 833
Dukketeaterfestival 357
Kultur på recept 319
Konto andet – til Sporbygning i Vesterskoven 197
Medlemstilskud 137
Lokaletilskud 506
Tjenestemandspension 442
Jysk Arena 784
Svømmecenter Nordvest inkl. adm., Ans varmtvandsbassin, Kjellerup 
Svømmehal og Varmtvandsbadeanstalten

634

Bibliotekerne samt Medborgerhuse 480
Den Kreative Skole -1.062
Pulje til implementering af Fritids-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik 159
I alt 5.269
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12 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-08570

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Mia Schmidt og Helga Jakobsen. Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Jakobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 939.370 3.034 942.404 942.825 -421
Indtægt -96.210 -1.316 -97.526 -116.826 19.300
Netto 843.160 1.718 844.878 825.999 18.879

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

DUT-regulering – gensidig forsørgerpligt -38
DUT-regulering – frie grundskoler 332
DUT-regulering – indførelse af integrationsydelse 208
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Nettoflytninger mellem bev. 12 Kommunale Ejendomme og bev. 41 Skoler 317
Flytning til bev. 34 Kultur og Fritid vedr. Kompedal -125
Flytning fra bev. 15 Fælles formål – barnet i centrum 5
Flytning fra bev. 16 Tværgående aktiviteter – takstforhøjelser på 
institutioner under regionen

69

Flytning til bev. 16 Tværgående aktiviteter – indkøbsbesparelser -184
Flytning fra bev. 15 Fælles formål – ungdomsplatformen 70
Flytning fra bev. 16 Tværgående aktiviteter – Flygtninge 1.600
Flytning til bev. 43 Børn og Familie – PA elever -19
Overførsels fra 2015 til 2016 -517
I alt 1.718

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Skolereform (omstillingspuljen) 11.005
Kompetenceløft 6.011
Tjenestemandspensioner 5.155
Overførsel fra foregående år 4.083
Pulje til elevtalsregulering 2.769
Vikar, skole og sfo 2.170
Diverse IT-konti 1.559
Pulje til Fast Ejendom 1.192
Befordring -2.052
Specialundervisning -2.216
Søskenderabatter og Fripladser -2.957
Diverse øvrige konti -744
Decentrale institutioner -7.096
I alt 18.879

Ovenstående afvigelser er uddybet i vedlagte bilag.
Bemærkninger i øvrigt
Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 var der samlet set et mindreforbrug på 
4.821.000 kr. på bevilling 41 Skoler. Der er nu ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 
18.879.000 kr. Det vil sige, at mindreforbruget er blevet forøget med 14.058.000 kr.

På de centrale konti var der ved sidste budgetopfølgning en forventning om et mindreforbrug 
på 21.278.000 kr. Det er ved regnskabsafslutningen forøget med 4.697.000 kr. til 25.975.000 
kr., hvilket bl.a. skyldes større mindreforbrug på kompetenceløft og vikarudgifter.

På de decentrale konti var der ved sidste budgetopfølgning en forventning om et merforbrug 
på -16.457.000 kr. Det er ved regnskabsafslutningen formindsket med 9.361.000 kr.

Ved regnskabsafslutningen har 6 skoler et merforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget 
og 2 skoler har et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget.

Bilag
1 (Bilag fagudvalg regnskab bev 41 - 6217176)
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15 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
43 - Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-08696

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børn og Ungeudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie tages til
efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Mia Schmidt og Helga Jakobsen. Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Jakobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 588.131 4.276 594.212 595.840 -1.628
Indtægt -142.475 -144.280 -155.640 11.360
Netto 445.656 4.276 449.932 440.199 9.732
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Funktion 05.25.10
Indkøbsbesparelser
Regulering af fast ejendom med fælles Ejendomsdrift

-141
-292
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Regulering for marginaludgifter vedrørende flygtninge under 
integrationsloven
Regulering for PA-elever
Økonomiske konsekvenser som følge af ændring på integrationsydelsen
Overført til anlæg vedrørende Resenbro Børnehave
Central overførsel fra 2015

750
44

407
-1.000
4.917

Funktion 05.25.14 (Decentrale institutioner)
Overførsel fra 2015 4.582

Funktion 05.28.21 
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 52 
Sundhedsområdet vedrørende: Nærmiljøprojekt i Fårvang. Projektet 
varetages af Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

-228

Funktion 05.28.23 
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49 
Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af 
underskud på bevilling 49, C. Knaps Minde

-2.000

Funktion 05.28.23 
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 14 
Centralfunktioner vedrørende: Til dækning af forventet merforbrug på 
bevilling 14, Børne- og Familieafdelingen, Det specialiserede område, 
Familiesektionen. Merforbruget skyldes opnormering af familierådgivere 
og nyt socialfagligt IT system.

-2.500

I alt 4.276

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der samlet et mindreforbrug på 6,888 mio. kr. 
fordelt med 4,2 mio. kr. på centrale konti og 2,7 mio. kr. på decentrale 
konti. 

Centrale konti

Mindreforbruget på i alt 4,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt:
! resterende del af overførslen fra 2015 til 2016 på 1,7 mio. kr. er 

ikke anvendt
! 1,3 mio. kr. i overskud på lønninger til pædagogisk assistent elever
! 1,2 mio. kr. i overskud på konti til Mindre anlæg. Anlæggene er 

planlagt, men endnu ikke udført 
! midler til IT investeringer på 0,7 mio. kr. ikke fordelte, beløbet er 

blevet omdisponeret, da puljen er afviklet i 2017
! merudgift på 0,7 mio. kr. til pladser, da der i 2016 er passet 5 flere 

0-2 årige og 1 færre 3-5 årig end budgetteret.

Af det samlede mindreforbrug har Børne og Ungeudvalget på nuværende 
tidspunkt disponeret med 2,7 mio. kr. til anlæg og renoveringer:

! Funder ny børnehave har kostet 1,5 mio. kr. mere end budgetteret 
og beløbet er endnu ikke er overført til anlæg. 

4.196
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! Derudover er der planlagt køkkenrenoveringer i efteråret 2016 til 
1,2 mio. kr., der skal udføres og betales i 2017. 

Decentrale konti
De decentrale omfatter 14 kommunale daginstitutioner, 3 selvejende
daginstitutioner, dagplejen og § 32 børnehaven i Skolegade.

Funktion 05.25.11 Dagplejen
Decentralt har der været en merudgift på 0,9 mio. kr. hovedsageligt pga. 
tomme pladser i forbindelse med, at alle børn tilbydes børnehaveplads i 
den måned de bliver 3 år. Børne- og Ungeudvalget vil blive præsenteret 
for forslag til korrigerende handlinger i april. Differencen i forhold til det 
forventede resultat pr. 31. oktober skyldes primært en regnefejl 
vedrørende refusioner. 

Funktion 05.25.14 Daginstitutionerne
Decentralt har der på daginstitutionerne været en mindreforbrug på 3,6 
mio. kr. Tilsvarende resultat for 2015 var 3,7 mio. kr.

2.692

Familieområdet

Centrale konti

Familiesektionen havde i 2016 inden for serviceudgiftsrammen et 
mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og uden for serviceudgiftsrammen en 
merindtægt på 0,8 mio. kr. Resultatet fordeler sig på:

Funktion 05.28.20, 05.28.22 og 05.28.23 Anbringelser. 
Der har været 2 årspersoner flere anbragt end budgetteret. Færre børn og 
unge anbragt i dyre anbringelsessteder. Desuden er der refusion på flere 
anbringelser f.eks. uledsagede flygtninge.

5.387

Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger.
Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på døgnophold for forældre og 
børn, udgifter til opsagte medarbejdere og husleje til opsagt lejemål, og 
nyt forebyggende tilbud (Alternativ til anbringelse).

-3.588

Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 463

Funktion 05.38.42 Kvindekrisecentre -123

Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 822
Tjenestemandspensioner

Der har været et merforbrug på 0,1 mio. kr. på tjenestemandspensioner
-117

Samlet resultat på Bevilling 43 9.732
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18 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: 17299

SagsID: EMN-2016-00026

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til
efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Jakobsen. Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Jakobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 

2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 

2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 48.664 5.127 53.791 48.456 5.335
Indtægt -48.664 -393 -49.057 -45.247 -3.810
Netto 0 4.734 4.734 3.209 1.525

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Overførsel fra 2015

4.734
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Bemærkninger i øvrigt

Socialtilsyn Midt kommer ud af 2016 med et regnskabsresultat på 3,2 mio. kr. og skal således 
overføre 1,5 mio. kr. til reduktion af takster og objektiv finansiering i kommende år. 
Socialtilsyn Midt har fået lidt færre takstindtægter end budgetteret i 2016, hvilket bl.a. skyldes 
at antallet af tilbud er svagt nedadgående. Socialtilsynet har fået flere indtægter end 
budgetteret i 2016 vedrørende godkendelser og væsentlige ændringer. Udgiftsmæssigt har 
socialtilsynet haft lidt flere lønudgifter end budgetteret i 2016, mens der har været færre 
udgifter til bl.a. kørsel og grundkurser for plejefamilier.
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21 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale 
overførsler

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-08568

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 45 handicap og bevilling 47 – Handicap sociale 
overførsler

Indstilling
Socialchefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap – Børn og bevilling 47
Handicap – sociale overførsler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Jakobsen. Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Jakobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap – børn er opgjort i tabel 1, se nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 77.668 -3.365 70.859 75.698 -4.839
Indtægt 141 -5.824 -6.434 610
Netto 68.259 -3.224 65.035 69.264 -4.229

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Merforbruget skyldes primært nedenstående: 
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Merforbrug på centrale udgifter på i alt 4,8 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på 3,6 mio. 
kr. overført fra 2015. 

Desuden er der merforbrug på plejefamilieområdet, som blandt andet skyldes en væsentlig 
forøgelse i antallet af unge over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der forbliver i familiepleje, i alt en udgift på 1,8 mio. kr. i 2016. Dette blev en 
mulighed i forbindelse med ændret lovgivning fra december 2013. Hvis de unge ikke forbliver i 
familiepleje vil deres opholdsudgift blive afholdt over bevilling 74 Voksenhandicap.

Desuden er der merforbrug på 0,5 mio. kr. på STU-området, der er indskrevet flere unge end 
budgetteret. 

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 05.28.23 Solbo 433
Funktion 05.28.21 Vibevej -805
Funktion 05.25.25 Solsikken 835

Bemærkninger i øvrigt

Mindreforbrug på Solsikken skyldes overbelægning.
Mindreforbrug på Solbo skyldes optimeringer i driften. 
Merforbrug på Vibevej skyldes for lav belægning, der er foretaget korrigerende handlinger, 
som vil få effekt i 2017. 

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Budgetopfølgning den 31-03-2016

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 
45 Handicap - børn vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for 
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale

237

Budgetopfølgning den 31-10-2016

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 45 
Handicap - børn vedrørende: ØK-IT Behov for let kommunikation mellem 
borgere og kommune opleves især i forbindelse med børn- og ungesager 
– dels efterspørger børn og unge muligheden for at kunne ”skrive lidt
frem og tilbage” med deres sagsbehandler, dels er der en efterspørgsel 
efter muligheden for digital tværfaglig dialog med barnet i centrum.

188

Driftsoverførsel fra 2015 til 2016
Overførsel fra 2015

-3.649

Bevillingsændringer i alt -3.224

Regnskab 2016 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler er opgjort i tabel 2, se 
nedenstående tabel. 

A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 30.389 30.105 284
Indtægt -14.854 -15.057 203
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Netto 15.535 15.053 487
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der har været mindreforbrug på merudgifts området.
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24 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
49 Familie - Institutioner

Sagsbehandler: Dr13298

SagsID: EMN-2016-08696

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner tages til
efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Jakobsen. Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Jakobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 1.639 125 1.764 2.832 -1.068
Indtægt -1.639 0 -1.639 -2.675 1.035
Netto 0 125 125 157 -32

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. 
Overførsel fra 2015

-5.698

Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. 2.000
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Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49 
Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af 
underskud på bevilling 49, C. Knaps Minde
Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. 
Underskud på det nu lukkede C. Knaps Minde på 5,7 mio. kr. i 2015 der i 
2016 er øget med 0,644 mio.kr. til i alt 6,344 mio.kr. BUU har dækket 2. 
mio. kr. af underskuddet. Der søges om dækning af det resterende 
underskud på 4,344 mio. kr.

4.344

Funktion 05.38.42 Silkeborg Krisecenter.
Overførsel fra 2015

-521

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. -14

Funktion 05.38.42 Silkeborg Krisecenter. -18

Bemærkninger i øvrigt
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6 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 51 
Social Service

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-03840

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 51 Social service.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 51 Social service tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 51 Social service er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 70.257 1.673 71.930 83.138 -11.208
Indtægt -5.854 0 -5.854 -18.938 13.084
Netto 64.403 1.673 66.076 64.200 1.876
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2015 til 2016
Overførsel fra 2015 -209
Budgetopfølgning den 31-03-2016
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! Finansiering af tjenestemandspension for tidligere ansatte på 
institutioner under den sociale rammeaftale.

162

Budgetopfølgning den 31-10-2016
! Midler til imødegåelse af at regionen i sammenhæng med afgørelse af 

feriepengesagen har gennemført en ekstraordinær takstforhøjelse i 
2016.

! Finansiering af udgifter til huslejetab midlertidige boliger til flygtninge.

150

1.480
Investeringsprojekter på arbejdsmarkedsudvalgets område
! I forbindelse med investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er 

rusmiddelcentret tilført et mindre beløb.
90

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
0.11 Midlertidig Indkvartering af flygtninge
Merforbrug skyldes øgede udgifter til leje af det tidligere Impala, udgifter 
til istandsættelse af boliger ved opsigelse og slutafregning vedr. 
Oustruplund. I forhold til resultatopfølgningen pr. 31.10.16 er 
merudgifterne dog væsentlig reduceret idet udgifterne til varme i det 
tidligere Impala har været lavere end forventet. 

-245

4.90 Øvrige Sundhedsudgifter
Merforbruget skyldes, at udgifterne til befordring i november og december 
har været større end forventet ved resultatopfølgningen pr. 31.10.16.

-187

5.07 Den Centrale Refusionsordning
Der er hjemtaget statsrefusion i 2 sager i 2016. 

160

5.42 Botilbud for personer med særlig sociale problemer.
Der er flere personer end tidligere år, som har søgt forsorgshjem. Det er 
en tendens som er gældende for hele landet. Merudgiften var forudset ved 
resultatopfølgning 31.10.16.

-1.831

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
Der har været en mindre efterspørgsel på døgnbehandling ligesom 
døgnbehandling af dobbeltdiagnostiserede i 2016 til dels er dækket af 
projektmidler. 
En del af mindreforbruget er omfattet af institutionsaftalen om overførsel 
af over/underskud

728

5.45 Behandling af stofmisbrugere
Der har været mindre efterspørgsel på døgnbehandling end forventet. En 
stilling blev, da Halvvejshuset blev nedlagt, overflyttet til ambulant 
behandling, hvor der også er et mindreforbrug. Mindreforbrug til læge- og 
medicinudgifter ved substitutionsbehandling. 
En del af mindreforbruget er omfattet af institutionsaftalen om overførsel 
af over/underskud.

1.234

5.53 Kontaktperson- og ledsageordning
Der har været en organisatorisk ændring af opgaverne. Et af de to tilbud 
er ændret og opgaverne udføres og konteres andre steder på bevillingen.

415

5.58 Beskyttet Beskæftigelse
I forbindelse med lukning af Oustruplund var der 3 personer, som skulle 

121
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genplaceres i beskyttet beskæftigelse.  En startede igen ultimo 2015 og 
det var forventet at de 2 andre ville starte i 2016, hvilket dog ikke er sket.

5.59 Aktivitet- og samværstilbud 
Der har ikke været så mange som personer som forventet, der har søgt 
om samværs- og aktivitetstilbud.

198

5.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
I forbindelse med udbetaling af §18 midler, kan vi hjemtage en smule 
moms i forbindelse med den kommunale momsudligningsordning. 

180
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16 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
52 Sundhedsområdet

Sagsbehandler: dr16815

SagsID: EMN-2016-02165

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 52 Sundhedsområdet.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 52 Sundhedsområdet tages til
efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 52 Sundhedsområdet er opgjort i nedenstående tabel. 
Bemærkninger til regnskabsresultatet for bevilling 73 er uddybende beskrevet i vedlagte bilag.

A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 187.067 12.333 199.400 196.420 2.980
Indtægt -5.544 -300 -5.844 -8.547 2.703
Netto 181.523 12.033 193.556 187.873 5.683

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget på 5,7 mio. kr. kan særligt henføres til træningsområdet, sundhedsplejen, 
tjenestemandspension samt sundhedsfremme og forebyggelse. En del af mindreforbruget 
under sundhedsfremme og forebyggelse vedrører dog øremærkede puljemidler.
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Der er forholdsvis store merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemiddelprodukter på 
hhv. 1,5 mio. kr. og 3,3 mio. kr., mens der på bl.a. sundhedsplejen (1,4 mio. kr.), 
tjenestemandspensioner (0,9 mio. kr.), tandplejen (0,5 mio. kr.), træningsområdet (2,8 mio. 
kr.) og på puljemidler under sundhedsfremme og forebyggelse (1,3 mio. kr.) er 
mindreforbrug.

Bilag
1 (Bilag - Regnskabsbemærkninger bevilling 52 Sundhedsområdet - 6216079)
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5 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 53 
Socialpsykiatri

Sagsbehandler: Dr25846

SagsID: EMN-2016-08568

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 53 Socialpsykiatri.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 53 Socialpsykiatri tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 53 Socialpsykiatri er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 86.237 7.092 93.173 90.359 2.813
Indtægt -12.036 0 -11.880 -10.934 -945
Netto 74.201 7.092 81.293 79.425 1.868

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Budgetopfølgning den 31-10-2016

- Midler til imødegåelse af at regionen i sammenhæng med afgørelse 
af feriepengesagen, har gennemført en ekstraordinær 
takstforhøjelse i 2016. Fra bevilling 16 til 53. 135
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Driftsoverførsel fra 2015 til 2016

- Overførsel fra 2015 (heraf 6,1 mio. kr. vedr. flerårige projekter) 6.957
Bevillingsændringer i alt 7.092

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Området har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. – hvoraf der er overførselsadgang på 1,8 mio. 
kr. 
På den ordinære drift, har der i 2016 været et merforbrug på 1,3 mio. kr. Områdets samlede 
mindreforbrug skyldes overførslen fra 2015.

Bemærkninger i øvrigt

[Evt. bemærkning om decentrale institutioner]
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19 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 
56 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Sagsbehandler: Dr16815

SagsID: EMN-2016-02165

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering
tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Regnskab 2016 for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering er opgjort i nedenstående 
tabel. 

A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 318.912 361 319.273 311.104 8.169
Indtægt 0 0 0 0 0
Netto 318.912 361 319.273 311.104 8.169

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Det bemærkes at afvigelsen i forhold til budgettet finansieres af Byrådet/kassen ved
regnskabsaflæggelsen. Mindreforbruget på bevilling 56 kan primært henføres til stationær 
somatisk behandling.

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
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Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Midtvejsregulering: Kommunal medfinansiering til opbygning af kapacitet i 
regionerne til rettidig udredning og behandling

361

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Stationær somatik 9.579

Ambulant somatik -315

Stationær psykiatri 171

Ambulant Psykiatri -1678

Praksissektoren 994

Genoptræning under indlæggelse -582
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7 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 59 
- Social Service - Institutioner

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-03840

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 59 – Social service - Institutioner.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 59 – Social service - Institutioner tages
til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 59 Social service - Institutioner er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 284 -1.818 -1.534 -79 -1455
Indtægt -284 -284 -1.180 896
Netto 0 -1.818 -1.818 -1.259 -559

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Driftsoverførsel fra 2015 til 2016

Overførsel fra 2015

-1.818
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Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer

Der er overført et underskud fra 2015 på 1,8 mio. kr. Det er lykkedes at 
reducere underskuddet med 0,6 mio. kr. Underskuddet vil blive indregnet 
i takstberegningen.

-1.218

Funktion 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Vi har haft øgede indtægter, da tilbuddet har leveret flere bostøttetimer 
end forventet ved budgetlægningen. 

352

Funktion 5.38.52  Botilbud til midlertidigt ophold.

Vi har haft øgede indtægter vedrørende PULSBO. Det har i en periode 
været nødvendigt at indskrive en ekstra borger.

307

Bemærkninger i øvrigt

Alle tilbud under bevilling 59 er takstfinansierede efter gældende regler. Bl.a. skal årets 
merforbrug/ mindreforbrug indgå i takstberegningen senest i 2018.
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2 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 61 
Arbejdsmarked - service

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-00054

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 61 Arbejdsmarked - service.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 61 Arbejdsmarked - service tages til
efterretning

Beslutning

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 61 Arbejdsmarked – service blev taget til 
efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 61 Arbejdsmarked - service er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 19.289 1.121 20.410 19.850 560
Indtægt -480 -480 -748 268
Netto 18.809 1.121 19.930 18.940 828
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Budgetopfølgning den 31-03-2016
Finansiering af tjenestemandspension for tidligere ansatte på institutioner 
under den sociale rammeaftale.

171
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Budgetopfølgning den 31-10-2016
Der er tilført 292 t.kr. til bevilling 66 i forbindelse med businesscasen 
omkring unge i uddannelse. Midlerne skal anvendes til en indsats via UU, 
hvorfor midlerne søges overført til bevilling 61

292

Driftsoverførsel fra 2015 til 2016
Overførsel fra 2015 498
Investeringsprojekter på arbejdsmarkedsudvalgets område 160

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
03.30.44 Produktionsskoler
Der er 7 flere årselever end budgetteret, som deltager i et 
produktionsskoleforløb. Der er arbejdet med at ’vende de unge i døren’, 
så de i stedet for kontanthjælp søger uddannelse, som f.eks. et 
produktionsskoleforløb. Kommunerne er medfinansierende af forløb på 
produktionsskoler. 

-453

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 
uddannelsesordning, den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 
ansat i kommuner
Merforbruget skyldes reguleringer samt manglende udkontering af 
lønandele.

-191

05.68.96 Servicejob
Servicejobordningen omfatter 2 årspersoner i 2016. 

Ordningen er ved at blive udfaset, og hver gang en borger stopper i 
servicejob, kan der hjemtages færre tilskud. Udgifterne til servicejob 
konteres på det enkelte serviceområde

-282

05.72.99 Øvrige sociale formål
Funktionen indeholder særlige projekter 

! Ungekoordinationsudvalget har uforbrugte midler på 0,6 mio. kr.
! Mentorordning, som arbejder med fastholdelse af unge på 

ungdomsuddannelse 
! Flygtningestrategien – der blev tildelt 1 mio. kr. til særlige 

initiativer, de er planlagt, men vil først blive gennemført i 2017

1.610

…

Bemærkninger i øvrigt
[Evt. bemærkning om decentrale institutioner]
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3 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 66 
Arbejdsmarked - overførsler

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-00054

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler tages
til efterretning

Beslutning

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler blev taget til 
efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 600.253 10.805 611.058 587.420 23.638
Indtægt -232.428 -14.013 -246.441 -239.219 -7.222
Netto 367.825 -3.208 364.617 348.201 16.416
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Budgetopfølgning den 31-03-2016:
! Indkøbsbesparelser hhv. korrektioner af tidligere besparelser samt 

ekstra reguleringer
! Et øget fokus på tværfagligt samarbejde mellem 

-20

-125
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Beskæftigelsesafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen har 
medført et øget træk på Sundhedshuset.

! Nærmiljø i Bryrup for 2015 og 2016. Projektet varetages af Sundheds-
og Omsorgsafdelingen.

-456

Budgetopfølgning den 30-06-2016:
! Nedsættelse af budgettet til forsikrede ledige svarende til 

midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2016.
-9.480

Budgetopfølgning den 31-10-2016:
! Der er tilført 292 t.kr. til bevilling 66 i forbindelse med businesscasen 

omkring unge i uddannelse. Midlerne skal anvendes til en indsats via 
UU, hvorfor midlerne søges overført til bevilling 61

! Merforbruget på overførselsudgifterne

-292

3.915
Investeringsprojekter på Arbejdsmarkedsudvalgets område
! Nye investeringsprojekter pr. 1.8.2016 3.250

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 afsat yderligere 2 
mio. kr. til øget fokus på uddannelse til alle unge, hvorfor antallet af EGU-
elever forventes øget fra 60 til 73 elever i 2016.

Der er imidlertid kun en stigning fra 2015 til 2016 på 3 elever, som 
modtager skoleydelse. Antallet af elever, som modtager supplerende 
tilskud er uændret. Udgiften til EGU kendes først, når vi modtager et 
regnskab fra produktionsskolen i januar måned. 

Der er hjemtaget en berigtigelse vedrørende statsrefusion for 2015 på 1 
mio. kr. Der er endvidere besparelser på udgifterne til praktikophold på 
ca. 0,5 mio. kr.

4.201

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 
løntilskuds-stillinger i målgruppe §2, nr. 6. jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Antallet af årspersoner på ordningen udgør i 2016 1.222 årspersoner i 
fleksjob, samt 50 årspersoner i skånejob. Dette er lavere end 
forventningerne ved sidste budgetopfølgning, hvor vi samlet har skønnet 
1.339 årspersoner. 

Reduktionen i årspersoner er primært en reduktion på den gamle 
fleksjobordning. 

Det særlige fleksbidrag har været vurderet for lavt. I tidligere beregninger 
forventede vi at bidraget ville udgøre 12 % af udgifterne til fleksløntilskud 
omfattet af ny refusionsordning. Fleksbidraget udgør ca. 21,4 %, hvilket 
medfører merindtægter på ca. 3,9 mio. kr. Da det er første år med den 
nye refusionsordning, har det været vanskeligt at forudse det faktiske 
niveau.

7.539

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Antallet af dagpengemodtagere udgør i 2016 1.1.55 årspersoner, hvilket 

1.810
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er 5 årspersoner færre end forventet. Der har samtidigt været et mindre 
afløb til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og en variation i 
medfinansieringen (refusionstrappen) i forhold til det forventede.

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Afvigelsen skyldes at prisen pr. borger er vurderet marginal for lavt.

-231

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Mindreforbruget skyldes en række forskellige ændringer i forventningerne 
pr. 31.10.

! Opkrævningen af forsikringer, som sker sidst på året udgør 1,2 
mio. kr. mindre end forventet

! Der har været færre udgifter til uddannelse, som følge af 
ændringen i kompetencegarantien og forøgelsen af den regionale 
uddannelsespulje sidst på året, samlet ca. 1 mio. kr.

! Efterreguleringer fra jobkompagniet – slutafregningen af 
jobkompagniet var ca. 0,8 mio. kr. mindre end forventet

! Resten af mindreforbruget skyldes at vi ikke har modtaget 
afregning fra alle leverandører inden regnskabet blev afsluttet

5.461

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Mindreindtægten skyldes, at forventningen til tilskud fra staten ved en fejl 
er blevet indregnet dobbelt i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 
30.6 og 31.10.

-1.731

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
Der har været 0,4 fuldtidsansat mere end forventet i seniorjob. 

-211

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Den Regionale uddannelsespulje blev forhøjet med 950 t.kr. sidst på året, 
hvilket har medført at vi kunne flytte en række udgifter uddannelse fra 
5.90, og dermed opnå tilskud fra puljen.

-362
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4 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 67 
Sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-00054

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 67 Sociale overførsler.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 67 Sociale overførsler tages til
efterretning

Beslutning

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 67 Sociale overførsler blev taget til efterretning

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 67 Sociale overførsler er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 1.116.873 -41.979 1.074.894 1.066.551 8.343
Indtægt -230.199 7.218 -222.981 -220.347 -2.634
Netto 886.674 -34.761 851.913 846.204 5.709
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Budgetopfølgning den 31-10-2016:
! Mindreforbrug på bevilling 67 Sociale overførsler tilføres kassen. -29.891

Investeringsprojekter på Arbejdsmarkedsudvalgets område
-4.870
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! Nye investeringsprojekter pr. 1.8.2016

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
5.46.61 Introduktionsydelse
Der er sket forskydninger mellem satsgrupperne. Herudover er der 
modtaget lidt mindre i refusion de sidste to måneder af 2016.

-886

5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Merforbruget skyldes dels en lidt højere gennemsnitssats samt nogle få 
ekstra årspersoner.

-998

5.48.67 Personlige tillæg
Der har været et mindre forbrug til tandbehandling og varmetillæg end 
skønnet ved opfølgningen pr. 31. oktober 2016.

131

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Der har været et lille mindreforbrug til førtidspension end skønnet ved 
opfølgningen pr. 31. oktober 2016.

200

5.57.71 Sygedagpenge
I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.10 skønnede vi at antallet af 
årspersoner på ydelsen ville udgøre 1.172, dette stemmer til det 
realiserede antal. 

Mindreforbruget skyldes primært at vores refusionsprocent er øget fra 
36% i forbindelse med budgetopfølgningen, til en realiseret 
refusionsprocent på 38,2%. Da det er første år med den nye 
refusionstrappe har det været vanskeligt at forudse denne tendens.

3.640

5.57.72 Sociale formål
Mindreforbruget skyldes primært mindre udgifter til enkeltydelser i de 
sidste to måneder af 2016 end forventet.

185

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp
Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere udgør 1.140, hvilket 
stort set er på niveau med forventningen pr. 31.10.

-214

05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant-
og uddannelseshjælpsmodtagere
Der har været færre afløbsudgifter sidst på året end forventet, mens der til 
gengæld har været flere tilbagebetalingerne end forventet.

342

5.57.77 Boligsikring
Mindreforbruget skyldes efterreguleringer fra UDK.

136

05.57.80 Revalidering
Antallet af årspersoner i 2016 udgjorde 198. Dette er to årspersoner mere 
end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31.10. 

-275

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Antallet af årspersoner på ressourceforløb udgør 126 årspersoner, som 
svarer ved forventningen pr. 31.10.

-515
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Antallet af årspersoner på jobafklaringsforløb i 2016 udgjorde 349. Dette 
er fire årspersoner mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31.10. 

05.58.83 Ledighedsydelse
Antallet af borgere på ledighedsydelse i 2016 udgør 272 fuldtidspersoner, 
hvilket er 7 flere end forventet pr. 31.10. Bruttoprisen pr. borger har 
været vurderet for højt. Samlet giver dette et mindreforbrug på ca. 1,8 
mio. kr.

Der er hjemtaget mere statsrefusion end forventet vedr. modtagere af 
ledighedsydelse i virksomhedspraktik. Merindtægten udgør ca. 2,1 mio. kr. 
Der har været en fejl i opsætningen af fagsystemet, og konteringspraksis 
er i gang med at blive nærmere undersøgt.

3.919
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5 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 69 
Arbejdsmarked - institutioner

Sagsbehandler: Dr22807

SagsID: EMN-2016-00054

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner.

Indstilling
Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner tages
til efterretning

Beslutning

Orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner blev taget til 
efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 
2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 
2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 3.870 6 3.876 4.381 -505
Indtægt -3.870 0 -3.870 -4.409 539
Netto 0 6 6 -28 34
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
Budgetopfølgning den 31-03-2016:

! Overførsel mellem 2015 og 2016 6
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Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)
Aktivitet Beløb 1.000 kr.
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Der har været et minimalt mindreforbrug på 34 t.kr. 

34
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9 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 73 
Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg

Sagsbehandler: Dr16815

SagsID: EMN-2016-02165

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit
valg tages til efterretning

Beslutning

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg taget til 
efterretning.

Ej til stede

Teresa Jørgensen

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 73 Ældreområdet er opgjort i nedenstående tabel. Bemærkninger 
til regnskabsresultatet for bevilling 73 er uddybende beskrevet i vedlagte bilag.

A B C D E

Drift

1.000 kr.

Oprindeligt 

budget 
2016

Bevillings-

ændringer

Korrigeret 

budget 
2016

Regnskab

2016

Afvigelse

[C-D]*

Udgift 666.660 -1.219 682.308 668.060 14.248
Indtægt -68.327 1.303 -83.891 -85.812 1.921
Netto 598.333 84 598.417 582.248 16.169

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskab 2016 for bevilling 78 Frit valg er opgjort i nedenstående tabel. Bemærkninger til 
regnskabsresultatet for bevilling 78 er uddybende beskrevet i vedlagte bilag.
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A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 0 -1.283 -1.283 -533 -750
Indtægt 0 0 0 -268 268
Netto 0 -1.283 -1.283 -801 -482

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bilag
1 (Bilag - Regnskabsbemærkninger bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit Valg -
6199524)

50



6 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 74 
Handicap - voksne

Sagsbehandler: Dr25846

SagsID: EMN-2016-08568

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 74 Handicap – voksne.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 74 Handicap – voksne tages til
efterretning

Beslutning

Orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 74 Handicap – voksne taget til efterretning.

Ej til stede

Teresa Jørgensen

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 74 Handicap – voksne er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 321.463 11.672 335.043 336.281 -1.238
Indtægt -66.380 0 -68.288 -74.834 6.546
Netto 255.083 11.672 266.755 261.447 5.308
Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug
Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Budgetopfølgning den 31-03-2016
- Bidrag fra digitaliseringspulje (ACT-respons). Fra bevilling 14 til 74.
- Finansiering af tjenestemandspension for tidligere ansatte på 

16
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institutioner under den sociale rammeaftale. Fra bevilling 16 til 74. 6.415
Budgetopfølgning den 31-10-2016

- Midler til imødegåelse af at regionen i sammenhæng med afgørelse af 
feriepengesagen, har gennemført en ekstraordinær takstforhøjelse i 
2016. Fra bevilling 16 til 74.

- Indkøbsbesparelser. Fra bevilling 16 til 74.
600

-8
Driftsoverførsel fra 2015 til 2016

- Overførsel fra 2015 4.591
Bevillingsændringer 30-10-15
- Sag 23 58

Bevillingsændringer i alt 11.672

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Mindreforbruget er på centrale konti, og skyldes primært overførte midler fra 2015 på 4,3 mio. 
kr.

Bemærkninger i øvrigt
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8 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 81 
Natur og Miljø

Sagsbehandler: Dr10838

SagsID: EMN-2016-00188

Resume
Orientering om regnskab 2016 for bevilling 81 Natur og Miljø.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget,

§ at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 81 Natur og Miljø tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Leif Lund.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 81 Natur og Miljø er opgjort i nedenstående tabel. 
A B C D E

Drift
1.000 kr.

Oprindeligt 
budget 

2016

Bevillings-
ændringer

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab
2016

Afvigelse
[C-D]*

Udgift 13.148 -99 13.049 14.262 -1.213
Indtægt -4.166 0 -4.166 -4.462 296
Netto 8.982 -99 8.883 9.800 -917

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 00.52.89 Øvrige planlægning, undersøgelse og tilsyn mv. -99
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Overførsel fra 2015.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet Beløb 1.000 kr.

Funktion 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Merforbruget på naturforvaltningsprojekter er følgen af, at en 
banedæmning på veteranbanen Bryrup-Vrads måtte genopbygges efter en 
alvorlig sætningsskade, som opstod i forb. m. et kraftigt regnvejr (>100 
mm) i september 2015.

-500

Funktion 00.38.53 Skove -76

Funktion 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 53

Funktion 00.52.89 Øvrige planlægning, undersøgelse og tilsyn mv. 0

Funktion 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 0

Funktion 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter
Det merforbruget på skadedyrsbekæmpelse skyldes, at udgifterne
er steget, da der er indført et lovbestemt krav om, at kommunen er 
forpligtet til at anvende de svageste gifte til rottebekæmpelse. Det kræver 
flere besøg pr. ejendom. Derudover har Silkeborg Kommune investeret i 
giftfri rottebekæmpelse i form af smækfælder i 2016. Merforbruget på
skadedyrsbekæmpelse, indarbejdes i kommende budget, ved forhøjelse af 
taksten

-394

Bemærkninger i øvrigt

Regnskab 2016 viser et samlet merforbrug på 917.000 kr. I overførselssagen søges om ikke at 
få overført 0,5 mio. kr. da der ikke forventes udbetalt forsikringsmidler til udgifter vedr.
Bryrupbanen (forsikringssag) som er afholdt på bevillingen. Og merforbrug på 417.000 kr. 
overføres til 2017
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