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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 21. marts 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
Er det korrekt, at socialforvaltningen har lavet en fejl i relation til
”Er
overført budget til tomgangsleje fra 2011 til 2012 ? Ifølge oplysninger
skulle fejlen indebære, at årsregnskabet på nævnte post udviser et
merforbrug på 3.1 mill. Kr. ?”
?
Socialforvaltningens svar
I overførselssagen som Socialudvalget behandlede på møde 29.
februar 2012 pkt. 7,, fremgår af sagens uddybende bilag 2:
”5.2 Hedelund – tomgangsleje: -3.125 t. kr. (Merforbrug)
Borger med sindslidelse, Kickstart i København
•

Årsag til mindreforbrug

Der ønskes overført et merforbrug på 3,125 mio. kr. til 2011.
Årsagen hertil er, at der i den tidligere overførselssag ved en fejl
blev overført det fulde budget til tomgangsleje i forbindelse med
oprettelse af erstatningsboliger for Hedelund. Da en stor del
d af
udgiften er i 2011 medfører dette et merforbrug i 2011, som
ønskes overført.
•

Konsekvenser ved ikke at overføre midler

Hvis midlerne ikke overføres vil projektet udvise et mindremindre
forbrug, idet forbruget er i 2011, mens budgettet er placeret i 2012.
•

Forventet
orventet anvendelse af midler, hvis de overføres
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Midlerne anvendes til det nævnte projekt”
$

Formuleringen med en fejl er misvisende. I den tidlige overførselssag
fik Socialforvaltningen overført budgettet til tomgangslejen på
Hedelund. Det skete ud fra de forudsætninger der var gældende på
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dette tidspunkt – nemlig at udgifterne til tomgangsleje først skulle
afholdes i 2012. Efterfølgende viste det sig, at udgifterne faktisk blev
afholdt i 2011, og det er på den baggrund Socialforvaltningen søger
udgifterne – og dermed merforbruget – overført til 2012, hvorefter der
kan opnås balance i såvel 2011 som 2012.

Venlig hilsen

Anette Laigaard

Side 2 af 2

