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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Økonomi og Erhverv
Drift
Serviceudgifter:
Forventes samlet set en afvigelse i 2022 i størrelsesordenen 25 mio. kr. i merudgift i forhold til det
korrigerede budget inkl. overførsel fra 2021.
Det er primært udgifter i forbindelse med folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, eftervederlag til
afgåede byrådsmedlemmer, merudgifter til fastpristalen/monopolbrud samt uopnåelige indtægter fra
klikafgifter og gebyrer som udgør merforbruget.
Forvaltningen forventer, at byrådets forudsætning om samme niveau for overførsel til 2023 ikke kan
overholdes. Overførslen fra regnskab 2021 til budget 2022 udgjorde netto 1,2 mio. kr. i merudgift til
budget 2022. Pt. forventes der er en overførsel fra 2022 til 2023 i størrelsesordenen 10 mio. kr. i merudgift.
Nettomerudgifter vedrørende Covid-19 udgør 0,2 mio. kr. pr. 30. april. men indgår ikke i ovenstående
forventede afvigelse. Der er ingen udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere.
Sektor Fælles kommunale udgifter
Fastprisaftalen (udgifter til tværgående IT-systemer) under fælles AK er udfordret i 2022-2023, men hænger
sammen over årene. I 2022 forventes der et merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. (inkl. overført
merforbrug fra tidligere på 2,6 mio. kr.). Overskridelsen skyldes implementering af økonomisystem,
vagtplan, ESDH samt monopolbrudsforsinkelsen. I 2023 forventes en yderligere overskridelse på 7 mio. kr.
Under forudsætning af at Monopolbruddet gennemføres som planen er nu, vil den samlede overskridelse
på de 22 mio. kr. kunne hentes ind i løbet af perioden 2024-2026, hvorefter der er råderum til nye
investeringer. Såfremt færdiggørelsen af monopolbruddet bliver yderligere forsinket vil afviklingen af
merforbruget blive tilsvarende forsinket, men i lyset af kontraktlængderne for de nye systemer vil dette
kunne håndteres.
Der blev afholdt folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Udgifterne til afstemningen
forventes at udgøre ca. 4 mio. kr., som vil blive regnskabsforklaret ved regnskabsafslutningen for 2022.
Det samme er gældende for udbetaling af eftervederlag til rådmænd med deres udtræden af Aalborg Byråd
pr. 31.12.2021. Her forventes der en merudgift på 3,1 mio. kr. ved årets udgang som regnskabsforklares.
Status på Business Aalborgs projektdel med ekstern finansiering er at der forventes indbetalinger på ca. 12
mio. kr. svarende til de projekter fra 2021, som blev overført fra 2021 med 12, 1 mio. kr. i merudgift til
budget 2022. Der arbejdes pt. med ca. 24 projekter, hvoraf ca. halvdelen forventes at kunne afsluttes og
lukkes i 2022.
I 2022 er det store Fyrtårnsprojekt C02 igangsat med en bevilling på 75 mio. kr. Der kan dog ikke forventes
indbetalinger fra Erhvervsstyrelsen i 2022 til dette projekt, men der vil være udgifter i 2022 på bl.a. udgifter
til løn på ca. 1 mio. kr., ligesom der resten af året vil være træk på øvrige igangværende projekter, som
afsluttes i 2022 og fremad.
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Sektor Administration
De senere år er det beløb, der kan faktureres til Forsyningsvirksomhederne (”Klikafgifterne”) blevet mindre,
da FSV træk på Finanskontorets ydelser falder i takt med, at flere regnskaber falder væk. I 2021 blev
mindreindtægten på 2,1 mio. kr. finansieret af kassen. Da Indtægtskravet i 2022 er større end i 2021 er
forventningen derfor et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Det forventes, at indtægtskravet kan blive nedjusteret
i det kommende budgetforslag 2023 og at mindreindtægten ved årets udgang i 2022 kan
regnskabsforklares.
Sektor administration fik i øvrigt overført ca. 3,5 mio. kr. fra 2021. Hertil kommer, at der udestår en række
tilpasninger og justeringer i halen på den ændrede forvaltningsstruktur mv. Det forventes, at dette løses i
2022-2024, hvor målet er at sikre at det overførte mindreforbrug fra 2022 til 2023 bliver lavere end 3,5
mio. kr.
Anlæg
Anlægsbudgettet på 2,5 mio. kr. til uddybning af Aalborg Havn forventes anvendt som budgetteret.
Sektor Rammebeløb
I det vedtagne Budget 2022 er der afsat en række rammebeløb (mindreudgifter) som afventer udmøntning
og fordeling i indeværende regnskabsår jf. nedenstående tabel:

Beløb i 1000 kr.
Dataanalyse
Dataanalyse - budgetgaranti
Stordriftsfordele på tværs af
forvaltningerne
Nordjyllands Beredskab rabat til
fordeling
Konsulentanalyse AK – serviceniveau
og effektivisering
Rammeaftaler og håndværksydelser
Analyse af IT-styring
IT-netværksforbindelser RPA
Kommunikation
Finansiering af grønne indkøb
I alt

Budget 2022
-6.000
-2.000
-1.219
-1.500
-7.500
-2.800
-3.000
-779
-1.000
-1.200
-26.998
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – By og Land
Drift
Serviceudgifter:
Ultimo april forventes der på serviceudgifterne samlet set et mindreforbrug i 2022 på 4,3-5,7 mio. kr. ift.
det korrigerede budget (inkl. overførsel fra 2021). Forvaltningen forventer således, at byrådets
forudsætning om samme niveau for overførsel til 2023 tilnærmelsesvist kan overholdes.
Nettomerudgifter vedrørende Covid-19 og fordrevne ukrainere udgør pr. april i alt 0,0 mio. kr.
De forventede merudgifter kan overvejende henføres til Sektor Aak-Arealer, Sektor Myndighed og
administration samt Sektor Entreprenør.
På Sektor Aak-Arealer forventes der et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr., der skal tilskrives mindreindtægter på
ca. 1,1 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2022 samt en overførsel af mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. fra
2021. Mindreindtægterne på Aak-Arealer skal tilskrives faldende indtægter på forpagtning og jordleje som
følge af grundsalg samt overgang af forpagtningsarealer til skovrejsning, biodiversitet mm.
På Sektor Myndighed og administration forventes der et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Merforbruget skal
bl.a. tilskrives merudgifter relateret til leje af parkeringspladsen, udgifter til advokatundersøgelsen af
udbygningsaftalerne samt forventede udgifter ifm. ansættelsen af en ny direktør og en periode med
dobbelte lønudgifter.
På Sektor Entreprenør forventes der ultimo april et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., der overvejende skal
tilskrives ekstraordinære udgifter til drivmidler. Udfordringerne med ekstraordinære prisstigninger gør sig
imidlertid også gældende på en række øvrige driftsområder som fx færger og gadebelysning.
Ovenstående forventede merforbrug modsvares i nogen grad af forventede mindreforbrug på udvalgte af
forvaltningens øvrige sektorer i form af Sektor Parker, fritid og kirkegårde, Sektor Veje samt Sektor
Byfornyelse og boligbyggeri.
Ikke rammebelagte driftsudgifter:
På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set en afvigelse på ca. 0,0 mio. kr. ift. det
korrigerede budget 2022.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set merudgifter i størrelsesordenen 30 - 40 mio. kr. ift. det
korrigerede budget 2022, mens der forventes mindreindtægter på bruttoanlægsindtægterne på ca. 155 165 mio. kr. svarende til et forventet netto merforbrug i størrelsesordenen 190 mio. – 200 mio. kr.
De forventede afvigelser kan hovedsageligt henføres til følgende anlægsprojekter, som har væsentlige
bruttoafvigelser i forhold til det korrigerede budget 2022:
PlusBus (BRT), Forventede merudgifter (brutto) på ca. 65-75 mio. kr. og forventede mindreindtægter på ca.
15 mio. kr. (Netto merforbrug på ca. 80-90 mio. kr.). De forventede merudgifter skal tilskrives en større
udgiftsprofil i 2022 end oprindeligt budgetteret som følge af den besluttede fremrykning af projektet.
Ny materielgård, Forventede merudgifter (brutto) på ca. 15 mio. kr. og forventede merindtægter på ca. 6,5
mio. kr. (Netto merforbrug på ca. 8,5 mio. kr.).
Jyllandsgade, Forventede mindreindtægter på ca. 70,0 mio. kr.
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Salg af grund (Løvvangsskolen), Forventede mindreindtægter på ca. 30,0 mio. kr.
Vodskov v/Langbrokrovej, Forventede mindreudgifter på ca. 16,4 mio. kr. (brutto) og mindreindtægter på
ca. 25,0 mio. kr.
Ejendomsanalysen, Forventede mindreindtægter på ca. 22,9 mio. kr. (By og Land er i dialog med Økonomi
og Erhverv vedr. bogføringen af indtægten fra salget af Lollandshus).
Ultimo april var der ikke foretaget en kategorisering (A, B og C) af By og Lands anlægsprojekter, og
ovenstående forventninger afspejler således udelukkende forventningerne til anlægsbudgettet ultimo april.
Eventuelle beslutninger om tilpasninger/forskydninger i relation til A, B, C-kategoriseringen indgår således
ikke i ovenstående forventninger.
Indskud i Landsbyggefonden
Ultimo april forventes der, på By og Lands område vedrørende Indskud i Landsbyggefonden, et
mindreforbrug på ca. 69,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget inkl. overførsel fra 2021.
Det forventede regnskab er som udgangspunkt baseret på tidspunktet for vedtagelsen af Skema A, hvor
grundkapitalindskuddet formelt kan udbetales.
By- og Landskabsudvalgets bemærkninger
Punkt 2.
Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2022 i By og Land
2022-026016
By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 30. april 2022.
Beslutning: Godkendt.
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Job og Velfærd
Drift
Serviceudgifter:
På serviceudgifterne skønner Job og Velfærd samlet set en merudgift i 2022 på 5,4 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget (inkl. overførsel fra 2021).
Forvaltningen skønner på nuværende tidspunkt således ikke at kunne opfylde at byrådets forudsætning om
samme niveau for overførsel til 2023 som fra 2021 til 2022 kan overholdes.
Sektor Børn og Familie
Der skønnes et aktuelt merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2022. Budgetudfordringen ligger på det specialiserede
børn- og ungeområde og er en konsekvens af udviklingen i 2020 og 2021, hvor der var en betydelig stigning
i de forebyggende foranstaltninger på baggrund af den generelle udvikling med stigende mistrivsel hos
børn og unge samt i særdeleshed en forværring som følge af Covid-19. Derudover ses en tendens til at de
børn og unge, som anbringes, har mere komplekse problemstillinger, og er i betydelig dyrere
foranstaltninger end tidligere, hvilket har medført en betragtelig stigning i anbringelsesudgifterne.
Sektor Myndighed og Administration
Der forventes modsatrettet et mindre forbrug på 15,0 mio. kr. som følge af overførte midler fra 2021 til
2022.
Sektor Voksne, Sektor Job og Uddannelse og Sektor Aktivering
Forventes der for året balance vedr. serviceudgifter.
Netto serviceudgifter vedrørende Covid-19 og fordrevne ukrainere udgør pr. april hhv. 1,3 mio. kr. og 1,7
mio. kr.
Budgetgaranterede udgifter:
På det budgetgaranterede område forventes samlet set en afvigelse på -84,0 mio. kr. ift. korrigeret budget
2022. Den forventede afvigelse kan henføres til hhv. sektor Job og Uddannelse og sektor Aktivering.
Sektor Job og Uddannelse
forventes et mindreforbrug på -70,0 mio. kr. som følge af, at udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge
er faldende og nærmer sig et historisk lavt niveau. Prognosen for A-dagpenge går i retning af et
mindreforbrug på 115,0 mio. kr. Prognosen er dog særdeles usikker, hvilket skal ses i sammenhæng med
den økonomiske usikkerhed (stigende inflation, råvaremangel, krig
i Ukraine mv.), som kan have negativ effekt på samfundsøkonomien. Dermed kan
beskæftigelsessituationen let blive påvirket. Herudover ses der et stigende udgiftspres til borgere, som er
flygtet fra krigen i Ukraine. Der forventes for øjeblikket et forbrug på 31,0 mio. kr. til målgruppen.
Udgifterne består primært af udgifter til forsørgelse.
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Sektor Aktivering
forventes et samlet mindreforbrug på -14,0 mio. kr. Mindreforbruget skal på den ene side ses i
sammenhæng med den faldende ledighed, men på den anden side også i sammenhæng med krigen i
Ukraine. Især er antallet af A-dagpengemodtagere faldende, hvilket har en positiv effekt på udgifterne til
aktiveringstilbud. Det giver mulighed for en mere målrettet aktiveringsindsats for målgrupper, som er
længere væk fra arbejdsmarkedet. Herudover ses der stigende udgifter til borgere, som er flygtet fra krigen
i Ukraine. Særligt udgifterne til danskuddannelse er under pres. Det forventede regnskabsresultat er med
forbehold for, at det er vanskeligt at beregne udgifterne til borgere, som er flygtet fra krigen i Ukraine og at
tage højde for en eventuel opbremsning i økonomien på grund af økonomisk usikkerhed.
Netto budgetgaranterede udgifter vedr. fordrevne ukrainere udgør pr. april 0,2 mio. kr.
Ikke rammebelagte driftsudgifter:
På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set balance ift. det korrigerede budget
2022.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en afvigelse på -42,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget
2022, mens der forventes en afgivelse på bruttoanlægsindtægterne på 16,5 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes primært forsinkelser på ombygning af Svenstrupgård, hvor der
forventes en bruttoafvigelse på 16,5 mio. kr. i mindreindtægter og -40,3 mio. kr. i mindreudgifter. Samtidig
betyder lange sagsbehandlingstider, at ombygning af botilbuddet Attruphøj først forventes påbegyndt i
2023 hvorfor der forventes en bruttoafvigelse på -2,3 mio. kr. i mindreudgifter i 2022.
Job og Velfærdsudvalgets bemærkninger
Behandlet i Job- og Velfærdsudvalget 3. juni 2022.
Beslutning: Godkendt
Job- og Velfærdsudvalget anbefaler økonomirapporten til godkendelse i Byrådet.
Dog bemærker udvalget, at der på nuværende tidspunkt forventes et væsentlig større mindreforbrug på de
budgetgaranterede områder. Dette skyldes den fortsat positive samfundsøkonomi, som resulterer i fortsat
høj beskæftigelse, kombineret med en relativt begrænset tilstrømning af ukrainske flygtninge. Udviklingen
vil blive fulgt tæt, således der efter sommerferien kan fremlægges et fornyet skøn.
Dias er vedhæftet referatet.
Sofie Svendsen var fraværende.
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Senior og Omsorg
Drift
Serviceudgifter:
På serviceudgifterne forventes samlet set en afvigelse i 2022 på knap 35 mio. kr. ift. det korrigerede budget
inkl. overførsel fra 2021. Forvaltningen forventer således, at byrådets forudsætning om samme niveau for
overførsel til 2023 kan overholdes, idet overførslen fra regnskab 2021 til budget 2022 udgør 32,2 mio. kr.
Nettomerudgifter vedrørende Covid-19 udgør pr. april 17,5 mio. kr., herunder 7,7 mio. kr. vedr.
koncernløsning for test. Aktuelt skønnes der yderligere Covid-19 merudgifter for resten af året på ca. 7 mio.
kr. bl.a. baseret på at den aktuelle kapacitet fastholdes året ud. De skønnede Covid-19-udgifter på i alt 25
mio. kr. for 2022 indgår ikke i ovenstående forventede afvigelse, men har indgået i Senior- og
Omsorgsudvalgets behandling af økonomirapporten. Senior og Omsorg har pt. ingen merudgifter til
fordrevne ukrainere.
Sektor Senior og Omsorg
Skønnes der samlet et mindreforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr. excl. Covid-19 merudgifter. For Ældre
og sundhed skønnes samlet set et mindreforbrug på op til 8 mio. kr. såfremt der kompenseres for Covid-19
merudgifter i driften, mens der for Myndighedsafdelingen aktuelt skønnes et mindreforbrug i
størrelsesordenen 22 mio. kr. vedr. udgifterne til hjemmepleje. For øvrige afdelinger forventes en
mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. vedr. AUB-midler som skal overføres til 2023, mens der skønnes COVID-19
følgeudgifter på 17 mio. kr.
Sektor Myndighed og Administration
Forventes budgetbalance.
Ikke rammebelagte driftsudgifter:
På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set et merforbrug på 5-10 mio. kr. ift.
korrigeret budget 2022. merforbruget vedrører tomgangshusleje.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne (excl. ældreboliger) forventes samlet set en afvigelse på 6-8 mio. kr. ift. det
korrigerede budget 2022 vedr. projekter som kan udskydes. Der forventes ingen afvigelser vedr.
ældreboliger.
Senior- og Omsorgsudvalgets bemærkninger
Behandlet på Senior- og Omsorgsudvalgets møde d. 25. maj 2022.
Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse Økonomirapport pr. ultimo april
2022.
Beslutning: Godkendt.
Torben Froberg Poulsen var fraværende
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Børn og Unge
Drift
Serviceudgifter:
På serviceudgifterne forventes samlet set en afvigelse i 2022 på 0 mio. kr. ift. det korrigerede budget inkl.
overførsel fra 2021.
Forvaltningen forventer således, at byrådets forudsætning om samme niveau for overførsel til 2023 ikke
kan overholdes, idet overførslen fra regnskab 2021 til budget 2022 udgør 53,045 mio. kr.
Nettomerudgifter vedrørende Covid-19 og fordrevne ukrainere udgør pr. april hhv. 3,9 mio. kr. og 1,3 mio.
kr., men indgår ikke i ovenstående forventede afvigelse.
Sektor dagtilbud
På baggrund af det samlede forbrug pr. 30. april forventes det, at det korrigerede budget overholdes. Hertil
kommer, at det forventes af en del af de overførte 24,1 mio. kr. fra 2021 til 2022 overføres til 2023. Der kan
være områder, hvor det i løbet af året viser sig at forudsætningen skal ændres. Det kan blandt andet være
på grund af ekstraordinære prisstigninger, lange leveringstider, opstart af midlertidige institutioner,
ændring af den forventede fordeling på pasningstype (vuggestue, dagpleje, privat børnepasning) mv. Den
lave forbrugsprocent på fælles formål skyldes hovedsageligt, at der kun er udbetalt tilskud til privat pasning
for 3 måneder pr. 30. april. Herudover skal IT-systemet for mellem kommunale betalinger ændres til også
at omfatte dagtilbud og herunder særlige dagtilbud (§ 32 tilbud), og det forklarer den lave forbrugsprocent
på særlige dagtilbud. Forældrebetalingen opkræves for 11 måneder og forud, så pr. 30. april er der
opkrævet 45 % af den samlede forældrebetaling på ca. 315 mio. kr., hvilket afspejles generelt i
forbrugsprocenterne i nedenstående tabel. Eftersom forældrebetaling er indtægter, er det med til at
forklare den lave forbrugsprocent.
Sektor skoler
Der er overført 29,3 mio. kr. fra 2021. De nuværende forventninger er baseret på 4 måneders forbrug. Der
kan være områder i sektoren, hvor det i løbet af året viser sig at forudsætningerne ændres. Det kan blandt
andet være på grund af ekstraordinære prisstigninger eksempelvis på el/vand/varme, lange leveringstider
på eksempelvis inventar, afregning af vippemodel på specialområdet, samt skolernes brug af overførslen
fra tidligere skoleår.
Langt størstedelen af sektoren vedrører folkeskoler og DUS samt kommunale specialskoler. Regnskabsåret
2022 vedrører 7 måneder af skoleåret 2021/22 og 5 måneder af skoleåret 2022/23. Pr. april er
tilbagemeldingen fra skolerne, at de forventer at anvender deres bevilling for 2021/2022 inkl. en stor del af
overførslerne fra tidligere skoleår. Skolerne har oftest større forbrug i foråret fremfor efteråret, hvilket
betyder at forbrug i efteråret i det kommende skoleår 2022/23 kan blive udskudt til regnskabsår 2023.
På efterskoleområdet har der gennem et par år været faldende elevtal, hvilket medførte en
budgetreduktion i 2022 på 2,0 mio. kr. Aktuelt ses der højere elevtal end forventet i forbindelse med
budgetlægningen. Konsekvensen kan være, at afregningen med staten bliver højere end forventet. Der
afregnes først for elever i privat- og efterskole til juli, hvilket forklarer manglende forbrug. Afregningen er
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baseret på elevtal pr. 5. september 2021. På sektorens øvrige områder er forventningen at budgettet for
2022 bliver anvendt.
Samlet set er forventningen pr. 30. april at hele budgettet anvendes i 2022, med det forbehold - som nævnt
ovenfor - at skolerne oftest udskyder forbrug i skoleåret 2022/23 fra efteråret til foråret.
Bemærkninger til lave forbrugsprocenter:
- For Skolefritidsordninger (DUS) er der modtaget 5 ud af 11 måneders forældrebetaling, da DUS-tilbuddet
betales forud, hvilket påvirker forbrugsprocenten.
- Specialpædagogisk bistand til voksne mv. har en lav forbrugsprocent bl.a. pga. indtægter der falder
ujævnt over regnskabsåret.
- Årsagen til den lave forbrugsprocent i Kulturskolen skyldes, at udgifterne samt raterne på indtægtssiden
ikke falder ligeligt over året.
Sektor administration
Der er overført -0,331 mio. kr. fra 2021, så det korrigerede budget udgør 67,1 mio. kr. Pr. 30. april er
forventningen at det samlede budget anvendes i 2022. Der er aktuelt en række vakante stillinger i
administrationen som har været ubesat som konsekvens af ny forvaltningsstruktur. Årsagen er, at det med
ny struktur har været vigtigt at få ansat de helt rigtige medarbejdere ind i den nye struktur, og i den
sammenhæng har det været vigtigt at afvente at organisationen falder på plads.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en afvigelse på 50,5 mio. kr. i mindreudgifter ift. det
korrigerede budget 2022.
Budgettet er korrigeret med overførsel fra 2021. Den samlede overførsel fra 2021 er 75,5 mio. kr., så det
samlede korrigerede budget er 259,3 mio. kr. Anlægsområdet omfatter både projekter, der løber over flere
år samt en række etårige projekter. De etårige projekter igangsættes typisk i foråret med projektering og
forslag. Selve arbejdet udføres derfor oftest i efteråret med afregning i slutningen af året. Af samme grund
vil forbruget i starten af året været lavt. Siden vedtagelsen af budget 2022 i efteråret 2021 er
prisstigningerne i bygge- og anlægsbranchen fortsat.
Krigen i Ukraine er blevet en yderligere faktor, som forventes at give prisstigninger bredt set. På den
baggrund har budgetforligspartierne den 4. april 2022 behandlet en sag om tillægsbevillinger til en række
anlægsprojekter i 2022. Børn og Unge har - ligesom øvrige forvaltninger - som følge af dette gennemgået
egne anlægsprojekter i 2022 i forhold til prioritering af, hvilke anlægsprojekter og anlægssummer, der kan
udskydes set i forhold til de markante prisstigninger. Samtidig er forventes der krav om overførsel til 2023
svarende til overførslen til 2022. På den baggrund har forvaltningen gennemgået anlægsprojekterne og
estimeret et samlet mindreforbrug i 2022 på 50,5 mio. kr. Prioriteringen har således medført, at nogle
projekter udskydes til 2023.
Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger
Virksomhedsrapporten behandles først i Børne- og Undervisningsudvalget den 10. juni 2022.
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Sundhed og Kultur
Drift
Serviceudgifter:
På serviceudgifterne forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i 2022 ift. det korrigerede budget
inkl. overførsel fra 2021. Forvaltningen forventer således, at byrådets forudsætning om samme niveau for
overførsel til 2023 ikke kan overholdes.
Nettomerudgifter vedrørende Covid-19 og fordrevne ukrainere udgør pr. april hhv. 3,0 mio. kr. og 0,2 mio.
kr., men indgår ikke i ovenstående forventede afvigelse.
På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 35,5%, og dermed lidt højere end den vejledende
forbrugsprocent for perioden. Dette skyldes primært forskudsbetalinger af tilskud på områderne Fritid og
Kultur, hvor nogle tilskud er udbetalt for 1. halvår 2022. Herudover udestår en budgetrevision og flytning af
budget mellem såvel sektorerne i Sundhed og Kultur som mellem andre forvaltninger.
Ikke rammebelagte driftsudgifter:
Afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2022 som acontobetaling
fastsat efter den enkelte kommunes budget. Der er pt. afregnet for 2 måneders aktivitet i 2022 samt
december 2021 jf. denne plan og forbruget ligger derfor som forventet. Som en del af acontoafregningen
indgår en efterregulering for 2021, som afregnes ultimo året, og som konteres på en central konto.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en afvigelse på 0 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2022,
mens der forventes en afgivelse på bruttoanlægsindtægterne på 0 mio. kr. Der pågår imidlertid revurdering
af anlægsprojekter og puljer i 2022, hvilket vil medføre afvigelser ift. det korrigerede budget 2022.
På anlægsindtægtssiden er der dog stadig en vis usikkerhed i forhold til, om alle anlægsindtægter kan
realiseres i 2022, idet en stor del af disse vedrører salg af en del af lokalplanområdet på projektet gateway
Gistrup.
Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger
Behandlet i Sundheds- og kulturudvalget 25. maj 2022
Beslutning: Godkendt
Marlene Andersen og Rikke Pedersen var fraværende
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Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022 – Klima og Miljø
Drift
Serviceudgifter:
På serviceudgifterne forventes samlet set en afvigelse i 2022 på ca. 10 mio. kr. ift. det korrigerede budget
inkl. overførsel fra 2021.
Overførslen fra det tidligere Sektor Miljø og Plan til Sektor Miljø og Ressourcer var på ca. 14.9 mio. kr. På
fagområderne Vand og Jord samt Miljø og Grøn omstilling er der igangsat planlagte ansættelser i relation til
at løse nødvendige opgaver inden for bl.a. indsatsplanlægning og udskudte opgaver i spildevand og
grundvand. Fra tidligere Sektor Fælles kommunale udgifter til funktionsområde Fælles kommunale udgifter
i Miljø og Ressourcer (AaK Bygninger) er der overført 6,3 mio. kr. fra 2021, der anvendes til drift af
ejendomme i 2022.
Forvaltningen forventer således, at byrådets forudsætning om samme niveau for overførsel til 2023 ikke
kan overholdes, idet overførslen fra regnskab 2021 til budget 2022 udgør 22,1 mio. kr. (jf.
strukturændringen i Aalborg Kommune).
For kollektiv Trafik under Sektor Miljø og Ressourcer forventes det ikke at NT’s øgede indtægtskrav
vedrørende reklameindtægter på 1,8 mio. kr. bliver indfriet. Entreprenørskiftet sker først fra 1. august
2022, hvorfor forudsætningen om helårsvirkning ikke er til stede – men i stedet 5 mdr. effekt. Det medfører
en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. end forudsat.
Klima og Miljø har ingen nettomerudgifter vedrørende Covid-19 og fordrevne ukrainere opgjort pr. 30 april.
Budgettet for 2022 forventes overholdt.
Budgetgaranterede udgifter:
Ikke relevant for Klima og Miljø.
Ikke rammebelagte driftsudgifter:
På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set en afvigelse på ca. 1,5 mio. kr. ift. det
korrigerede budget 2022. Den forventede afvigelse skyldes en fejlopsætning af en tidligere tjenestemand
hos Elforsyningen – AKE – EL-Net.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifter- og indtægter forventes pr. 30. april 2022 en afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget 2022. Bruttoanlægsudgifterne er prioriteret og forventes pt. anvendt i 2022.
Den pt. forventede afvigelse kan henføres til separatkloakering. Her forventes i lighed til regnskabsresultat
2021 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som fortsat skyldes kloakkernes ringe tilstand.
Budgettet forventes overholdt.
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Klima og Miljøudvalgets bemærkninger
Behandlet den 01.06.2022.
Klima og Miljø indstiller, at Klima og Miljøudvalget godkender virksomhedsrapporten pr. 30. april 2022.
Beslutning: Godkendt.

14

