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Resultatopgørelse 2022, pr. december 2022 
Af nedenstående resultatopgørelse fremgår de budgetterede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de 
enkelte sektorer, samt det forventede resultat til året. Resultatopgørelsen viser det samlede forventede 
kassetræk i løbet af 2022, som er afgørende for udviklingen i kommunens likviditet. 
 
Dragør Kommune forventer pr. december nettoindtægter på i alt 925,7 mio. kr., som svarer til det 
budgetterede. De forventede indtægter pr. december er 1,1 mio. kr. lavere i forhold til november, som bl.a. 
skyldes lavere indtægter fra dækningsafgift, kombineret med højere udgifter til efterreguleringer 
vedrørende energivirksomheder.  
 
Pr. december udgør de forventede driftsudgifter 884,6 mio. kr. svarende til et samlet forventet 
mindreforbrug på 10,1 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. er inden for servicerammen og 4,5 mio. kr. uden for 
servicerammen. Resultatet af den ordinære drift (driftsbalancen) udgør herefter 41,0 mio. kr. 
 
På anlæg er der indregnet forventet overførsel af budget fra 2021 på godt 18 mio. kr. samt en forventning 
om forskydning af anlægsaktiviteter og mindreforbrug på 25,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. 
 
Finansforskydninger ændres -1,9 mio. kr. som følge af et lavere lånoptag til indefrossen grundskyld på 
baggrund af regnskab 2021. Renter ændres 4,0 mio. kr. som følge af negativ kursregulering af kommunens 
obligationsbeholdning.  
 
Når der tages højde for anlæg, lån mm. udgør det samlede kassetræk 5,6 mio. kr. i 2022, hvilket er 2,9 mio. 
kr. mindre og bedre end det oprindeligt budgetterede 8,6 mio. kr.  
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1.000 kr. løbende priser 
Forventet 
regnskab  

2022 

Oprindeligt budget 
2022 

Korrigeret budget 
2022 

Forventet  
mer (+) 

/mindreforbrug (-)  

          

Indtægter         

Skatter -1.025.748 -1.025.114 -1.025.114 -634 

Tilskud og udligning 100.080 99.491 99.491 589 

Indtægter i alt -925.668 -925.623 -925.623 -45 

          

Driftsudgifter         

Indenfor servicerammen 702.851 707.000 708.440 -5.589 

Sektor 1 Renovation -328 0 0 -328 

Sektor 2 Teknik og miljø 34.620 33.609 34.594 26 

Sektor 3 Folkeskolen 171.447 170.821 172.467 -1.020 

Sektor 6b Det specialiserede børneområde 24.721 24.114 24.315 406 

Sektor 4 Kultur og fritid 44.995 44.636 46.273 -1.278 

Sektor 5 Dagtilbud 72.037 73.268 71.330 707 

Sektor 6a Borger og social 74.459 79.335 - -4.726 

Sektor 7 Sundhed og omsorg 173.047 169.978 169.208 3.839 

Sektor 9 Forvaltning 107.855 111.239 111.070 -3.215 

          

Udenfor servicerammen 181.790 186.311 186.301 -4.511 

Sektor 1 Renovation 0 0 0 0 

Sektor 2 Teknik og miljø 100 111 100 0 

Sektor 6a Borger og social 120.397 123.733 123.733 -3.336 

Sektor 6b Det specialiserede børneområde -59 1.116 1.116 -1.175 

Sektor 7 Sundhed og omsorg 59.762 59.762 59.762 0 

Sektor 9 Forvaltning 1.589 1.589 1.589 0 

          

Nettodriftsudgifter i alt 884.641 893.311 894.741 -10.100 

          

Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen) -41.027 -32.312 -30.882 -10.145 

          

Anlægsudgifter 25.899 34.047 51.576 -25.677 

Renter, netto 4.422 404 404 4.018 

Lån* -3.599 -15.400 -15.400 11.801 

Afdrag på lån 16.849 16.849 16.849 0 

Finansforskydninger 3.070 4.965 4.965 -1.895 

          

Samlet resultat (Kassebevægelse) 5.614 8.553 27.512 -21.898 

*Lån der forventes at blive optage i 2022 på baggrund af udgifter i 2021 (samt lånoptag vedrørende ESCO)     
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Handleplanerne som i 2022 har været anvendt til reduktion af merforbrug beskrives i nedenstående skema: 
 

Handleplan Økonomisk udfordring 

ved tiltrædelse af 

handleplan 

Er udfordring indeholdt i 

forventet afvigelse (ja, nej, 

delvis) 

Sektor 3, 4 og 5, merforbrug herunder el 

(behandlet i KB den 27.10.2022) 

1,7 mio.kr. dækkes 

dels via ikke-forbrugte 

puljemidler, samt rødt 

flag for de tre sektorer.  

Rødt flag synes ikke at have 

effekt på alle skoler, 

Nordstrandsskolen har ikke 

ændret forventning efter 

indførsel af rødt flag og Store 

Magleby Skole forventer 

stigning af udgifter på 0,4 

mio. kr. således at deres del 

af handleplanen ikke længere 

kan indfries. 

Sektor 2, merforbrug ved månedsopfølgningen 

efter august. (Behandlet i KB den 27.10.2022). 

1,4 mio.kr. Det dækkes 

ved besparelse på 

bygninger og veje 

(anlæg). 

Ja 

Sektor 3, merforbrug ved månedsopfølgningen 

efter marts. (Behandlet i KB den 2.6.2022) 

3,2 mio.kr. Det dækkes 

primært ved 

mindreforbrug på 

skoler. 

Ja, dog er skolernes 

mindreforbrug steget fra 2,9 

til 3,2 mio. kr. Store Magleby 

skole forventer ikke at kunne 

realisere hele deres del af 

handleplanen. 

Sektor 5, merforbrug på baggrund af regnskab 

2021. (Behandlet i KB den 2.6.2022) 

3,3 mio.kr. dækkes via 

et mindreforbrug på 

daginstitutionerne i 

2022 og 1,3 mio.kr. 

overføres til 2023. 

Ja 

Sektor 7, merforbrug på baggrund af regnskab 

2021 og månedsopfølgningen efter marts 

2022. (Behandlet i KB den 2.6.2022) 

3,5 mio.kr. dækkes via 

et mindreforbrug på 

hjemmeplejen og 

Enggården og 0,2 

mio.kr. overføres til 

2023.  

Handleplanen er overskredet, 

idet Enggården forventer et 

merforbrug på 0,1 mio. kr. 

vedr. en særlig kompleks 

MTO-borger.   

 
Driftsbudgettet 
Det samlede driftsbudget for Dragør Kommune (korrigeret budget) er på netto 894,6 mio. kr. og det 
forventede regnskab er på 884,5 mio. kr. Det giver et samlet forventet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. Der er forventet mindreforbrug på 5,6 mio.kr. inden for servicerammen, 
og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. uden for servicerammen. 
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Den forventede afvigelse for december er sammensat således:   
 
Tabel 2  

 
Status for sektorenes månedsopfølgning – Drift  
 
Sektor 1: Det foreløbige regnskab for sektor 1 viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio.kr.  
 
Sektor 2: Det foreløbige regnskab for sektor 2 viser samlet balance, hvilket er en konsekvens af 
handleplanerne. 
 
De fem profitcentre der angiver bygningsvedligehold (Rådhuset, Stationsvej 5, flygtningeboliger Rødtjørnen 
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse) forventer samlet et merforbrug på 0,1 mio.kr. ”som kan henføres 
til ekstraordinære istandsættelsesarbejder”. 
 
Kollektiv trafik forventer merforbrug som følge af efterregulering på 0,1 mio. kr. Vejvedligeholdelse 
forventer færre udgifter til reparationer end ventet, hvilket medfører 0,3 mio.kr. i mindreforbrug.  
 
Sektor 3: Det foreløbige regnskab for sektor 3 viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Fraregnet 
ekstra indtægter for forældrebetaling for (flere) SFO børn, har Sektor 3 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 
 
For fællesudgifterne for skoleområdet forventes et merforbrug på 2,2 mio.kr., mens der for skolerne 
forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.kr.  
 
Merforbruget på 2,2 mio. kr. på fælles skole består af følgende: 
Merforbrug  på 3,4 mio. kr. på specialskoler grundet flere visiterede elever end budgetteret, merforbrug på 
1,1 mio. kr. til befordring af elever (specialskoler) pga. flere visiterede til specialskoler, samt flere elever 
med behov for egen kørsel.  
  
Der forventes mindreudgifter på Fælles SFO på 0,5 mio. kr. pga. forældreindbetaling og tilskud til friplads 
bidrager positivt. Fællesudgifter til skolevæsen forventer mindreforbrug på 1,6 mio. kr., da der forventes 
færre udgifter til frit skolevalg og puljer. Derudover forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på 
Ungdomsuddannelser, private og efterskoler, da der er stigning i antal elever. 

Forbrug & budget

Forbrug                

ÅTD             

(mio. kr.)

Korr. Budget 

(mio. kr.)

Rest Korr. 

Budget            

(mio. kr.)

Forbrugs 

% 2022

Forbrugs 

% 2021 

samme tid

Forventet 

regnskab 

2022             

(mio. kr.)

Forventet 

forbrugs % 2022

Forventet 

afvigelse 

(mio. kr.)

Dragør Kommune i alt 881,8 894,6 12,9 99 100 884,5 98,9 -10,1 

Udgifter 1.062,4 1.060,9 -1,5 100 100 1.050,8 99,0 -10,1 

Indtægter -180,6 -166,2 14,3 109 104 -166,2 100,0 0,0

Renovation (sektor 1) -0,3 0,0 0,3 ######## 105 -0,3 #DIVISION/0! -0,3 

Teknik og Miljø (sektor 2) 34,6 34,7 0,1 100 99 34,7 100,1 0,0

Skoler (sektor 3) 168,5 172,5 4,0 98 100 171,4 99,4 -1,0 

Børn & Unge med Specielle behov (sektor 6b) 25,9 25,4 -0,4 102 101 24,7 97,0 -0,8 

Kultur & Fritid (sektor 4) 44,9 46,3 1,3 97 96 45,0 97,2 -1,3 

Institutions området ( sektor 5) 72,0 71,3 -0,7 101 105 72,0 101,0 0,7

Borger & Social  (sektor 6) i alt 194,3 202,9 8,7 96 96 194,9 96,0 -8,1 

Udgifter 241,8 240,8 -0,9 100 98 232,8 96,7 -8,1 

Indtægter -47,5 -37,9 9,6 125 110 -37,9 100,0 0,0

Beskæftigelsesområde (sektor 6) 79,3 78,4 -0,9 101 95 81,4 103,8 3,0

Integration (sektor 6) 5,7 5,6 -0,1 102 75 5,2 92,6 -0,4 

Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6) 108,6 117,9 9,2 92 98 107,6 91,3 -10,2 

Sundhed og Omsorg (sektor 7) 233,1 228,9 -4,2 102 103 232,7 101,7 3,8

Tand- og sundhedspleje + §99 7,8 7,9 0,1 99 7,9 100,0 0,0

Forvaltning (sektor 9) 108,8 112,7 3,9 97 97 109,4 97,1 -3,2 

Sparet løn som følge af ansættelsesstop
+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forventet regnskab 2022- forbrug og forventet regnskab pr. sektor
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De tre skoler: 
Dragør Skole forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., Nordstrandskolen forventer et mindreforbrug på 
1,2 mio. kr. og Store Magleby Skole forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.  Skolerne bidrager således 
samlet med 3,3 mio. kr. jf. handleplan for sektor 3 skal skolerne bidrage med 2,9 mio. kr. 
 
På sektor 3 er der et eksternt finansieret projekt. Dette projekt har fået hele bevillingen i 2022, hvorfor der 
skal overføres 1,5 mio. kr. til 2023. Dette mindreforbrug er ikke medregnet i sektorens opgørelse. 
 
Sektor 6b: 
Det foreløbige regnskab på det specialiserede børneområde (sektor 6b) viser et samlet mindreforbrug på 
0,8 mio. kr. 
 
Inden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr, hvilket skyldes merforbrug på 
forebyggende foranstaltninger, opholdssteder kombineret med et mindreforbrug på døgninstitutioner.  
 
Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes 
mindreforbrug på Sociale formål §41 og 42 samt merindtægter på den centrale refusionsordning, herunder 
0,7 mio. kr. som vedr. 2022. 
 
Sektor 4: Det foreløbige regnskab for sektor 4 viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket 
overvejende kan henføres til færre klubbørn, uden de færre klubbørn vil mindreforbruget være 0,6 mio. kr.  
 
Klub Dragør har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket kan henføres til tilbageholdenhed på især løn. På 
baggrund at tidligere tiltrådt handleplan er der flyttes 0,4 mio. kr. fra Klub Dragør. 
 
Der er et forventet mindreforbrug på andre kulturelle opgaver på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes at tilskud til 
spejderhytten ikke forventes udbetalt i år, samt et forventet mindreforbrug på lovpligtig arkivering og et 
potentielt mindreforbrug på folkeoplysnings puljer 0,1 mio. kr.  
 
Der forventes også et mindreforbrug på bibliotekerne på 0,4 mio. kr. hvilket skyldes vakante stillinger samt 
tilbageholdelse af udgifter. 
 
Der forventes et mindreforbrug på Svømmehallen på 0,6 mio. kr. hvilket primært kan henføres til løn og 
vedligeholdelsesudgifter. 
 
Hollænderhallen forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. kan henføres til merforbrug på løn, 0,2 
mio. kr. skyldes merudgifter til EL, mens der også forventes et merforbrug på almindelig drift såsom 
inventar, og udstående vedr. udlejning af lokalter  
 
Sektor 5: Det foreløbige regnskab for sektor 5 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. højere end 
budgettet. Dette kan henføres til antallet af børn i daginstitutioner. Samlet forventes der merudgifter på 
1,6 mio. kr. der vedr. nettoudgifter til pengene-følger-barnet (både privat og kommunalt). Altså udgifter, 
der følger det demografiske træk, herunder søskenderabat, forældrebetaling og økonomisk friplads. I dette 
beløb indgår der også den del af handleplanen der vedr. daginstitutionernes merforbrug i 2021, som først 
skal indhentes i 2023. 
 
Daginstitutionerne, dagplejen og støttekorpset forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. En enkelt 
institution forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. De resterende har små merforbrug eller mindreforbrug.  
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Sektor 6a: Det foreløbige regnskab for sektor 6a viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Det er herunder 
fordelt på de fire undergrupper. 
  
I nedenstående tabeller er det kun udvalgte mer/mindreforbrug der indgår 

 

 På området vedr. §99 Støtte og kontaktpersoner forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.  
 

Mio. kr.  Budget 2022 Forventet R2022 Afvigelse 

§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor6A) 1,0 0,6 -0,4 

Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 1,0 0,6 -0,4 

 

 På beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr.  
 

Mio. kr.  Budget 2022 Forventet R2022 Afvigelse 

Beskæftigelsesområde (sektor 6A) 78,4 81,4 2,0 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4,5 11,0 6,5 

Sygedagpenge 16,4 20,1 4,1 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob  10,4 13,0 2,6 

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 5,9 7,2 1,3 

Kontant- og uddannelseshjælp 11,4 7,3 -4,1 

Dagpenge til forsikrede ledige 25,4 16,6 -8,8 

 

 På integrationsområdet er forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.  

Mio. kr.  Budget 2022 Forventet R2022 Afvigelse 

Integration (sektor 6A) 5,6 5,2 -0,4 

Beboelse 1,7 2,1 0,5 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 
integrationsprogramm 3,3 2,0 -1,2 

 

 På Spec. Voksenområde & Pension forventes et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.  

Mio. kr.  Budget 2022 Forventet R2022 Afvigelse 

Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6A) 117,9 107,6 -10,2 

Seniorpension 5,2 8,2 3,0 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 0,9 2,2 1,3 

Sekretariat og forvaltninger (DELAFTALE) 14,8 16,0 1,2 

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskaded 1,1 2,2 1,1 

Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 13,9 12,7 -1,0 

Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 8,4 6,2 -2,2 

Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo 14,8 12,4 -3,2 

Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) -2,4 -5,7 -4,0 

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 29,7 25,8 -3,9 

Indtægter fra den centrale refusionsordning 13,1 9,3 -3,5 

 
Siden seneste månedsopfølgning er der sket en samlet forværring på 1,6 mio. kr. Hovedforklaringen er en 
forværring på beskæftigelsesområdet, hvor der især på sygedagpengeområdet har været højere udgifter 
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end forventet. Estimatet har især usikkerhed på det forventede resultat for personer i løntilskud, hvor der 
kan ske en periodeforskydning. Det kan opstå hvis virksomhederne hjemtager refusionen efter 
regnskabsårets afslutning, hvor udgiften for kommunen så kommer i 2023 og ikke i 2022. 
 
Sektor 7  
Det foreløbige regnskab for sektor 7 viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Det forventede merforbrug 
var på 2,9 mio.kr. i november.  
 
Det forventede resultat til genoptræning er opjusteret fra et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. til 3,0 
mio. kr. Merforbruget på genoptræning skyldes en stigning i almindelig genoptræningsforløb som dækker 
over vederlagsfri fysioterapi og §140 forløb. Der har også været flere tungere og længere specialiserede 
rehabiliteringsforløb end forventet der er et merforbrug på hhv. hjælpemidler og plejevederlag på 0,2 mio. 
kr. samt Enggården på 0,1 mio. kr. Merforbruget på køb og salg af pladser er 1,7 mio.  kr.  
 
Derudover er der forventet mindreforbrug på særlige pladser på 0,9 mio. kr. og uddannelse på 0,2 mio. kr.  
Den kommunale hjemmepleje forventes at gå i balance ved årets udgang, da der forventes en indtægt 
vedrørende puljemidler fra STAR.  
 
I de forventede resultater for hhv. Enggården og den kommunale hjemmepleje er der indarbejdet en 
forventet indtægt fra STAR puljemidler på samlet 0,4 mio. kr., hvor der er afleveret regnskab, som 
forventes godkendt. Derudover er der et mindreforbrug på andre sundhedsudgifter på 0,3 mio. kr. som er 
forbundet med usikkerhed og derfor ikke indgår i det forventede resultat på nuværende tidspunkt.  
 
Sektor 9: Det foreløbige regnskab for sektor 9 forventer et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. 
 
Borgmestersekretariat og Personale forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.  

 mindreforbrug seniorjob, 1,5 mio. kr. 

 mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på barselspuljen 

 mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på medarbejder- og lederuddannelser samt personalerelaterede 

udgifter 

 merindtægt vedr ”reduktion af fravær” 0,6 mio. kr.  

 mindreforbrug ved besøg fra kongehuset 0,3 mio. kr.  

 mindreforbrug vedr. it systemet 0,2 mio. kr.  

 merforbrug vedr. forsikringer 0,2 mio. kr.  

 merforbrug vedr. forsikrede ledige 0,2 mio. kr.  

 merforbrug vedr. advokatbistand 0,6 mio. kr.  

Social Fælles og Social Myndighed forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. 

 merforbrug på 0,8 mio. kr. på IT, gebyrer og kontingenter 

 merforbrug på 0,5 mio. kr. på løn- og kursusudgifter 

 merforbrug på lægeerklæringer på 0,5 mio. kr. 

 mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til administrationsgebyr til Udbetaling Danmark 

Direktionen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 

 mindreforbrug på overenskomstpuljen på 1 mio. kr. 

 merforbrug vedr. en ikke indhentet besparelse på tværkommunale samarbejder på 0,5 mio. kr.  

 mindreforbrug på løn 0,1 mio. kr. 
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De øvrige afdelinger på sektor 9 forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 

 Merforbruget på 0,2 mio. kr.  for Kantinen Rådhuset skyldes primært mindreindtægter på salg samt 

merudgifter på kantinemoms. 

 Økonomiafdelingen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket primært skyldes et forventet 

mindreforbrug på revision 

 IT-afdelingen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes lavere udgifter til IT-

systemer. På lønudgifter er der et merforbrug. 

 Plan og teknik forventer samlet mindreforbrug/ merindtægter på i alt 0,1 mio.kr. Mindreforbruget 

skyldes merindtægter på byggesagsbehandling på 0,1 mio.kr., besparelser på løn til rengøring og 

rengøring på Enggården på 0,4 mio.kr., samt merforbrug på 0,2 mio.kr. på rådhuset til løn til ophørt 

medarbejder, og ekstra udgifter til el på rådhuset på 0,2 mio.kr. 

 Børn, Skole og Kultur 0,3 mio. kr. i mindreforbrug, hvilket skyldes vakante stillinger. 

 Sundhed og Omsorg forventer balance  

 
Tabel 3 Udvikling i forventet regnskab 2022 

Mio.kr. Forventet regnskab 2022 Korr. 

Budget 

2022 

Månedens 

afvigelse 

 
Mar Jul Aug Sep Nov Dec 

Sektor 1, Renovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 

Sektor 2, Plan og 

Teknik 

34,8 34,4 35,4 34,7 34,7 34,7 34,7 0,0 

Sektor 3 og 6b, 

Skoler og det 

specialiserede 

børneområde 

196,5 198,7 198,5 199,6 198,9 196,1 197,9 -1,8 

Sektor 4, Kultur og 

Fritid 

45,6 45,2 45,6 44,9 44,4 45,0 46,3 -1,3 

Sektor 5, 

Dagtilbudsområdet 

76,5 74,8 74,9 75,0 73,5 72,0 71,3 0,7 

Sektor 6, Borger og 

Social 

201,4 193,4 195,2 193,4 193,3 194,9 202,9 -8,1 

Sektor 7, Sundhed 

og Omsorg 

232,2 230,6 230,7 230,3 231,5 232,7 228,9 3,8 

Sektor 9, Forvaltning 114,0 112,4 113,0 111,1 110,3 109,4 112,7 -3,2 

I alt 901,0 889,5 893,3 889,0 886,6 884,5 894,6 -10,1 

 
Servicerammen  
Dragør Kommunes serviceramme var oprindelig på 707,0 mio.kr., men er efterfølgende blevet justeret og 
udmeldt af KL til at være 715,3 mio.kr.   
 
Det korrigerede budget for servicerammen er på 708,4 mio.kr. Det forventede forbrug for 2022 inden for 
servicerammen er på 702,9 mio.kr. Det forventede forbrug er således 5,6 mio.kr. under servicerammen i 
det korrigerede budget. 
 
Der er regnskabssanktion ved overskridelse af servicerammen, men alene hvis kommunerne samlet set 
overskrider servicerammen.  
 



10 

 

Forventede afledte udgifter som følge af løsning af opgaver relateret til Ukrainske flygtninge 
Som det fremgår af nedenstående tabel er de forventede ekstra udgifter for Dragørs kommunes økonomi i 
2022 i forbindelse med Ukrainekonflikten ved udgangen af 2022 opgjort til i alt 2,2 mio.kr.  
 
Ekstraudgifterne dækker bl.a. beboelse, hjælp til flygtninge, undervisning, integration og ekstrarengøring af 
lejeboliger. Ekstraudgifterne er indeholdt i månedsopfølgningen, og er således indeholdt i både 
resultatopgørelsen og opgørelsen for det forventede regnskab ovenfor (tabel 1 ,2 og 3).  
 
Tabel 4 
Forventede Ukraine relaterede udgifter for 2022 
(kr.) 

Sektor 2 Teknik og Miljø   

    

Sektor 3 Skoleområdet 411 

    

Sektor 4 Kultur og Fritid   

    

Sektor 5 Børn og Pædagogik  76 

    

Sektor 6 Borger og Social 1.653 

    

Sektor 7 Sundhed og Omsorg  27 

    

Sektor 9 Forvaltningen  

    

Sektor 12 Anlæg   

Total 2.167 

 
Status for sektorenes månedsopfølgning – anlæg 
Tabel 5 

 

 
 
Sektor 12: Anlægsprojekterne her, efter december, et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. hvoraf de 24,3 mio. 
kr. vil søges overført til 2023. Mindreforbruget er opjusteret med 1,0 mio.kr. siden november måned. 
 

 
Likviditet opgørelse ultimo 2022 
 
Den 31. december 2022 udgjorde likviditeten 82,9 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Den 
gennemsnitlige likviditet pr. indbygger lå således på 5.660 kr. pr. 31.12.2022 
 
Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten 
skal udgøre mindst 50 mio. kr. ved udgangen af 2025 opgjort efter kassekreditreglen. 
 
Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. december 2022, 6,8 mio. kr. 
 
Likviditeten udgjorde således ved udgangen af 2022 82,9 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Pr. 30. 
november 2022 udgjorde prognosen for likviditet opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2022 
84,4 mio. kr. Faldet i den gennemsnitlige likviditet skyldes et større forbrug i december end estimeret. 
 

Forbrug & budget

Forbrug                

ÅTD 

(mio. kr.)

Korr. Budget 

(mio. kr.)

Rest Korr. 

Budget            

(mio. kr.)

Forbrugs % 

2022

Forbrugs % 2021 

samme tid

Forventet 

regnskab 2022             

(mio. kr.)

Forventet 

forbrugs % 

2022

Forventet 

afvigelse 

(mio. kr.)

Anlægsprojekter 25.899 51.576 25.677 50,21% 50,70% 25.899 50,21% 25.677
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Effekten af månedsopfølgningen efter december måned medfører således et reduceret ultimo kassetræk 
for 2022 på 0,8 mio. kr. ift. forventningen efter november. Faldet skyldes et øget forventet samlet 
mindreforbrug på driften, på 1,7 mio. Kr., samt et øget mindreforbrug på sektor 12 – Anlæg, på 1,0 mio. kr. 
Mindreforbruget på drift og anlæg modvirkes dog af en reducering af tilskud og udligning på samlet -1,2 
mio. kr. Samt en kursregulering på obligationer på -0,7 mio. kr. 
 
Likviditetskurven for 2022-2025 laves med afsæt i forventet regnskab for 2022, som det fremgår af 
resultatoversigten, samt det vedtaget budget for overslagsårene 2023-2025. I likviditetsmodellen forsøges 
det at tage højde for dage med særligt store likviditetsbevægelser (fx lønudbetaling ultimo måned, og 
indtægter fra 12. dele primo måned).  

 

 
 
Med budgetoverslagsårene 2023-2025 fås nedenstående prognose for likviditet. 
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Samlet overblik i forhold til økonomiske målsætninger 
For forventet regnskab 2022 er status på de centrale økonomiske mål fra Den Økonomiske Politik for 2020-
23 anført i tabellen. Status er efter december2022. 
 
Tabel 6 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2022 

Målsætning Mål (mio.kr. Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 

Forventet 
regnskab 

Status 

Overholde 
servicerammen** 

715,3 707,0 708,4 702,9 Forventes 
overholdt 

Driftsoverskud på 
60 mio.kr. 

-60,0 -32,3 -30,9 -41,0 Forventes ikke 
overholdt 

Gennemsnitlig 
kassebeholdning* 
ikke under 40 
mio.kr. (50 
mio.kr. ved 
udgangen af KB- 
perioden). 

Minimum 40,0  - - 82,9 
(31.12.2022) 

Forventes 
overholdt 

*gennemsnit beregnes over 365 dage.   
** Dragør Kommunes serviceramme var oprindelig på 707,0 mio.kr., men er efterfølgende blevet justeret og udmeldt af KL til at 
være 715,3 mio.kr.   
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Status: 

 Med forventningen til mindreforbrug på 5,5 mio. kr. inden for servicerammen efter december 
måned forventes Dragør Kommune at overholde det korrigerede udmeldte sigtepunkt for 
serviceudgifter på 715,3 mio.kr. Eventuelle sanktioner afhænger af om kommunerne samlet set 
overholder den samlede serviceramme i 2022. 

 Økonomiafdelingen forventer ikke (på baggrund af indmeldinger fra centrene) at der i 2022 
realiseres et driftsoverskud på 60 mio. kr. Det er ikke nyt, da der i udgangspunkt kun har været 
budgetteret med et overskud på 32,3 mio. kr. Den aktuelle forventning til årets resultat med et 
overskud på 41,0 mio. kr., er 10,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget på 30,9 mio.kr.  

 Den gennemsnitlige likviditet i hele 2022 forventes at holde sig over 40 mio. kr. Ved udgangen af 
2022 forventes kassebeholdningen at være på 82,9 mio. kr.  

 

 

 

 


