
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1/4 

   
Potentiel sanktion vedr. regnskab 2022 
 
Sanktionslovgivningen 
Sanktionslovgivningen indebærer, at såfremt de 98 kommuners 
serviceudgifter i regnskab 2022 samlet set overskrider det mellem 
regeringen og KL aftalte serviceloft, kan det udløse en sanktion på 
overskridelsens størrelse, dog maksimalt 3,0 mia. kr.  
 
Der er dels en kollektiv sanktion på 40 procent af overskridelsen, som 
fordeles på de 98 kommuner efter indbyggertal. Og dels en individuel 
sanktion på 60 procent af overskridelsen, som fordeles blandt de 
kommuner, som har overskredet deres individuelle serviceramme, og med 
en vægtning baseret på størrelsen af den enkelte kommunes 
overskridelse. 
 
Den enkelte kommunes overskridelse i regnskabsfasen opgøres som 
forskellen mellem regnskab og vedtaget budget (dog korrigeret for 
nye/bortfald af opgaver som eksempelvis Ukrainekrisen og covid-19). 
 
Risiko for både kollektiv og individuel sanktion  
De nyeste indmeldinger til KL tyder på, at de 98 kommuner i regnskab 
2022 samlet set overskrider den aftalte serviceramme. Og Hørsholm 
Kommune er samtidig en af de kommuner, der vil overskride den 
individuelle serviceramme. Driftsopfølgning 4, som behandles på 
Økonomiudvalgets møde 8. dec. 2022 forventer således, at Hørsholm 
Kommune overskrider med 78 mio. kr., inkl. udgifter til Ukrainekrisen og 
Covid 19, og før iværksættelse af yderligere tiltag m.h.p.af nedbringe 
overskridelsen de sidste par måneder af 2022.  
 
Såfremt regeringen på trods af et økonomisk meget turbulent 2022 med 
Covid-19, Ukrainekrise og høj inflation, vælger at gennemføre en 
regnskabssanktion, er der således udsigt til, at Hørsholm Kommune vil 
blive berørt af både en kollektiv og individuel sanktion. Hørsholm 
Kommunes overskridelse er så markant, at det sandsynligvis vil resultere i 
en individuel sanktion på et tocifret millionbeløb. Beløbets endelige 
størrelse afhænger af:  

• Hørsholm Kommunes overskridelse  

• De 98 kommuners nettooverskridelse 

 
 

Dato: 25.11.2022 
 
 

Center for Økonomi og 
Udbud 

Centerchef for Økonomi og 
Udbud 

horsholm.dk 
 

Kontakt 
Thomas Rafn 

Centerchef 
thr@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 1160 

 

Notat 
Vedrørende Regnskab 2022 



 

 

  
Vedrørende Regnskab 2022 Notat 

  

 

2/4 

• Den samlede overskridelse blandt de kommuner, som overskrider 
(”bruttooverskridelse”) 

• Modregning i sanktionsbeløbet for den enkelte kommune p.g.a. 
eksterne forhold som ukraine, Covid19, stigende energipriser mv.  

 
I værste tilfælde, hvor kommunerne netto overskrider med 3,0 mia. kr., 
ingen kommuner går under servicerammen, Hørsholms overskridelse 
opgøres til 78 mio. kr. og der foretages ingen modregning i 
sanktionsbeløbet, vil Hørsholm kunne imødese en samlet sanktion på 52 
mio. kr. 
 
Driftsopfølgninger 2022 
I.f.m. de politiske driftsopfølgninger 2 og 3, er hovedkonklusionen, at 
kommunens driftsbudget 2022 herunder serviceudgifterne, er under pres. 
 

• Økonomiudvalgsmøde 9. juni 2022: I Driftsopfølgning 2 forventer 
administrationen en overskridelse af kommunens individuelle 
serviceramme 2022 på 70 mio. kr. 
 

• Økonomiudvalgsmøde 8. september 2022: I Driftsopfølgning 3 
forventer administrationen en overskridelse af kommunens 
individuelle serviceramme 2022 på 85 mio. kr. 

 
I Driftsopfølgning 4, som behandles på Økonomiudvalgets møde 8. 
december 2022, er den forventede overskridelse af kommunens 
individuelle serviceramme i 2022 opgjort til 78 mio. kr. Opgørelsen kan 
ikke direkte sammenlignes med de i driftsopfølgningerne opgjorte beløb, 
idet der alene er tale om en opgørelse af serviceudgifter, ligesom de 
forventede serviceudgifter sammenholdes med det vedtagne budget (og 
ikke det korrigerede budget). 
 
Den forventede overskridelse på servicerammen på i alt 78 mio. kr. kan 
opdeles i tre hovedforklaringer/kategorier.  
 

a) Nettoforbrug af overførte/opsparede midler (primært 
institutioner) fra 2021 til 2022 på 14 mio. kr. Overførsler 
mellem år indgår ikke i det vedtagne budget og dermed heller 
ikke i kommunens serviceramme. De væsentligste poster er: 

• Skoler 8,0 mio. kr. 

• Specialiserede børn 1,4 mio. kr. 

• Ældreområdet 4,2 mio. kr. 

• Rådhusdrift og administration 5,0 mio. kr. 

• Rungsted havn -3,4 mio. kr. (opsparing) 
 

b) Tillægsbevillinger i 2022 efter budgetvedtagelse på 6 mio. kr., 
som ikke indgår i det vedtagne budget og dermed heller ikke i 
kommunens serviceramme. De væsentligste poster er: 

 

• Pulje til løft af folkeskolen 2,5 mio. kr. (KB 28/3). 
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• Ukraine. Midlertidige boliger mv. 2,7 mio. kr. (KB 28/3)  

• Børnegruppe Lundevejsskolen 1,1 mio. kr. (KB 30/5)  
 

c) Merforbrug på udfordrede områder 58 mio. kr. De 
væsentligste poster er:  

• Hjemmeplejen 13,5 mio. kr. 

• Plejehjem 10,5 mio. kr. 

• Specialiserede voksenområde 16,5 mio. kr. 

• Energiudgifter 5,0 mio. kr. 

• Specialundervisning 3,3 mio. kr. 

• Arbejdsskadeerstatninger 3,5 mio.kr 

• Central sygepulje 2,3 mio. kr.  

• Ikke realiserede indkøbsgevinster 3,0 mio. kr.  
 
Handleplaner i løbet af 2022 
Der har i løbet af 2022 været iværksat en række initiativer, som skulle 
nedbringe serviceudgifterne: 
 

• Økonomiudvalgsmøde 6. april: Regnskab 2021 behandles og 
Økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes 3 handleplaner 
vedr. 2022 på hhv. ældreområdet, specialiserede voksenområde 
og specialundervisning, da udgiftsniveauerne i Regnskab 2021 
forventes at presse udgiftsbehovet i Regnskab 2022. 
 

• Økonomiudvalgsmøde 18. august 2022: Handleplanerne på de 3 
udfordrede områder behandles og godkendes. 
 

• Økonomiudvalgsmøde 8. september 2022: Set i lyset af 
driftsopfølgning 3 med en forventet driftsoverskridelse af 
servicerammen på 85 mio. kr., fremlægger administrationen på 
mødet en tværgående handleplan, hvor der fastfryses 15 mio. kr. 
på centrale konti og institutioner opfordres til generel 
forbrugstilbageholdenhed. 

 
Hørsholm Kommunes udfordringer med at overholde servicerammen 
2022, har således været kendt forholdsvist tidligt i 2022. Der har på den 
baggrund været iværksat en række tiltag, som skulle nedbringe udgifterne, 
men som desværre ikke har vist sig at have tilstrækkelig effekt. 
 
Der er i kommunens likviditetsprognoser og vedtagne budget 2023 taget 
højde for forventet ekstraudgifter i 2022, men der er ikke kalkuleret/ 
budgetteret med en eventuel sanktion. Dels fordi sanktionsbeløbet først 
kendes når 2022-regnskaberne i de 98 kommuner er afsluttede næste år, 
og dels fordi det først her sidst på året, ser ud til at kommunerne 
overskrider den aftalte serviceramme. Endelig har der været en generel 
forventning om, at regeringen i et økonomisk meget turbulent 2022 med 
Covid-19, Ukrainekrise og ekstraordinær høj inflation, ikke ville håndhæve 
en regnskabssanktion. Regnskabssanktionen har ikke i de foregående år 
været bragt i spil. 
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Fremadrettede initiativer i resten af 2022 
Set i lyset af, at der er en reel risiko for, at en regnskabssanktion kan 
komme på tale, arbejder administrationen på følgende initiativer, der skal 
nedbringe serviceoverskridelsen fra de aktuelt forventede 78 mio. kr. Det 
drejer sig om: 
 

• Flytte driftsudgifter til anlægsudgifter. Administrationen har 
identificeret 18 mio. kr. i afholdte driftsudgifter til 
bygningsvedligeholdelse og etablering af legeplads, som lovligt kan 
konverteres til anlæg. Flytningen fremlægges på 
Økonomiudvalgsmødet 8. december 2022 i.f.m. drifts- og 
anlægsopfølgningen.   
 

• Ekstra indsats for udsendelse af alle mellemkommunale regninger, 
som vedrører 2022, så de indgår i regnskab 2022. Er igangsat. 
 

• Mulighed for at nogle Institutioner/enheder kan udskyde større 
engangsudgifter fra 2022 til 2023. Institutionerne kan i nogle 
tilfælde blive økonomisk berørt af 2 procent overførselsreglen 
mellem år, og i de tilfælde vil administrationen anbefale, at der i 
forbindelse med overførselssagen til marts 2023 dispenseres, så 
de ikke straffes økonomisk.    
 

• Overvejelser om skærpet forbrugsopbremsning, fx 
ansættelsesstop på alle ikke kritiske funktioner. Afventer drøftelse 
på Økonomiudvalgsmødet 28. november  

 
Vedtaget Budget 2023-2026 
De økonomiske udfordringer i 2022, med høje udgiftsniveauer på udvalgte 
fagområder, var kendte i.f.m. budgetlægningen af næste års budget, og er 
derfor indarbejdet i det vedtagne budget 2023-2026. Konkret er der i 2023 
foretaget en række tekniske budgetopskrivninger ekskl. demografi, hvor de 
væsentligste er: 

• Ældreområdet  +21 mio. kr. 

• Specialiserede voksenområde + 20 mio. kr. 

• Specialundervisning + 4 mio. kr. 
 
Siden budgetforhandlingerne og vedtagelse af budget 2023, har der ikke 
været yderligere opdrift i udgiftsniveauerne på de udfordrede fagområder, 
og det er derfor administrationens aktuelle vurdering, at 2023-
budgetterne ligger på et realistisk niveau.  
 
Ligeledes skal det bemærkes at likviditetsprognosen i.f.m. vedtaget budget 
2023-2026 forudsatte at et regnskabsresultat 2022 svarende til 
driftsopfølgning 3, men et eventuelt sanktionsbeløb indgår ikke budget 
2023.  


