
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)
Korrigeret

budget

Forventet

forbrug

Udgiftsneutrale 

budgettilpasninger
Nettoafvigelse Tillægsbevillinger

Afvigelse

efter TB

    400 Hjemmeplejen 284.518 286.083 2.565 -1.000 626 -1.626

    401 Boligtilbud 397.354 396.863 5.358 -5.849 -1.074 -4.774

    402 Aktivitetstilbud 13.385 13.385 0 0 0 0

    403 Øvrige tilbud 8.535 8.535 0 0 0 0

    404 Demensindsats 2.815 3.038 223 0 0 0

    405 Døgntilbud 55.202 55.199 -3 0 0 0

    410 Hjælpemidler 48.059 50.880 -379 3.200 0 3.200

    430 Genoptræning 26.525 27.516 -9 1.000 0 1.000

    431 Sundhedsfremme og forebyggelse 19.970 21.507 1.537 0 0 0

    432 Andre sundhedsudgifter 7.198 7.198 0 0 0 0

    433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.672 13.872 0 1.200 0 1.200

Hovedtotal 876.233                      884.075                      9.291                          -1.449                         -448                            -1.000                         

Overførselsudgifter (1.000 kr.)
Korrigeret

budget

Forventet

forbrug

Udgiftsneutrale 

budgettilpasninger
Nettoafvigelse Tillægsbevillinger

Afvigelse

efter TB

    401 Botilbud 731 1.622 0 891 61 830

    410 Hjælpemidler -3 -3 0 0 0 0

    420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 426.144 426.144 0 0 0 0

Hovedtotal 426.872                      427.763                      -                              891                             61                               830                             
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

marts

2018

1. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.056.569 245.412 1.067.037 10.468 9.768

I -180.336 -19.956 -182.962 -2.626 -2.626

   Modposter på andre udvalg N 7.142 7.142

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 700 0

   40 Omsorg U 933.029 217.969 936.948 3.919 8.619

I -171.219 -18.374 -173.846 -2.626 -2.626

    400 Hjemmeplejen U 302.320 64.965 305.137 2.817 3.817

400A Visitationen 0 0

400E Elever -1.000 0

TEK0 Demografi - Hjemmepleje (§83 og §94) 3.906 3.906 Ja

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -532 -532 Ja

OVF Ansøgte overførsler 2017-18 443 443 Ja

    400 Hjemmeplejen I -17.802 -2.355 -19.054 -1.252 -1.252

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -1.700 -1.700 Ja

TEK4 Kræftplan IV 448 448 Ja

    401 Boligtilbud U 543.252 128.521 544.135 883 4.583

401A Boligtilbud -3.700 0

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard 19 19 Ja

TEK6 Korrektioner af tomgangsleje -61 -61 Ja

TEK7 Fortætningspulje 2.101 2.101 Ja

TEK9 Udligning af bruttodifference 839 839 Ja

TEK11 Demografi - Boligtilbud 1.498 1.498 Ja

TEK10 Tilpasning af plejehjemsramme 187 187 Ja

    401 Boligtilbud I -145.898 -13.531 -147.272 -1.374 -1.374

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard 1.614 1.614 Ja

TEK9 Udligning af bruttodifference -839 -839 Ja

TEK11 Demografi - Boligtilbud -1.962 -1.962 Ja

TEK10 Tilpasning af plejehjemsramme -187 -187 Ja
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

marts

2018

1. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.056.569 245.412 1.067.037 10.468 9.768

I -180.336 -19.956 -182.962 -2.626 -2.626

   Modposter på andre udvalg N 7.142 7.142

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 700 0
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    402 Aktivitetstilbud U 13.979 2.863 13.979 0 0

    402 Aktivitetstilbud I -593 -261 -593 0 0

    403 Øvrige tilbud U 8.793 5.818 8.793 0 0

    403 Øvrige tilbud I -258 -624 -258 0 0

    404 Demensindsats U 3.115 670 3.338 223 223

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard 223 223 Ja

    404 Demensindsats I -300 -76 -300 0 0

    405 Døgntilbud U 61.570 15.133 61.567 -3 -3

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -3 -3 Ja

    405 Døgntilbud I -6.368 -1.527 -6.368 0 0

   41 Hjælpemidler U 50.630 11.543 53.451 2.821 -379

I -2.572 -399 -2.572 0 0

    410 Hjælpemidler U 50.630 11.543 53.451 2.821 -379

410 Hjælpemidler 3.200 0

TEK2 Udbud - Urologi (Stomi) -379 -379 Ja

    410 Hjælpemidler I -2.572 -399 -2.572 0 0
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

marts

2018

1. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.056.569 245.412 1.067.037 10.468 9.768

I -180.336 -19.956 -182.962 -2.626 -2.626

   Modposter på andre udvalg N 7.142 7.142

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 700 0
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   43 Sundhed U 72.909 15.900 76.637 3.728 1.528

I -6.545 -1.183 -6.545 0 0

    430 Genoptræning U 28.817 7.094 29.807 991 -9

430 Genoptræning 1.000 0

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard -9 -9 Ja

    430 Genoptræning I -2.292 -221 -2.292 0 0

    431 Sundhedsfremme og forebyggelse U 23.539 5.325 25.076 1.537 1.537

TEK1 Praksisplan 1.765 1.765 Ja

TEK4 Kræftplan IV -448 -448 Ja

TEK5 Korrektioner af værdighedsmilliard 220 220 Ja

    431 Sundhedsfremme og forebyggelse I -3.569 -707 -3.569 0 0

    432 Andre sundhedsudgifter U 7.198 887 7.198 0 0

TEK13 Bruttoficering af plejetakster 1.000 1.000 Ja

    432 Andre sundhedsudgifter I 0 -255 0 0 0

TEK13 Bruttoficering af plejetakster -1.000 -1.000 Ja

    433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U 13.356 2.594 14.556 1.200 0

433 Vederlagsfri fysioterapi 1.200 0

    433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I -684 0 -684 0 0
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, overførselsudgifter

s
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a Udvalg / Aktivitet U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

marts

2018

1. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget U 428.738 36.411 429.629 891 61

I -1.866 -517 -1.866 0 0

   40 Omsorg U 2.597 274 3.488 891 61

I -1.866 -517 -1.866 0 0

    401 Botilbud U 2.597 274 3.488 891 61

O401 Boligtilbud (udenfor servicerammen) 830 0

TEK6 Korrektioner af tomgangsleje 61 61

    401 Botilbud I -1.866 -517 -1.866 0 0

   41 Hjælpemidler U -3 0 -3 0 0

I 0 0 0 0 0

    410 Hjælpemidler U -3 0 -3 0 0

    410 Hjælpemidler I 0 0 0 0 0

   42 Aktivitetsbestemt medfinansiering U 426.144 36.137 426.144 0 0

    420 Aktivitetsbestemt medfinansiering U 426.144 36.137 426.144 0 0

O420 Medfinansiering 0 0

Side 5 af 15



1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400A

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Visitationen

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0

Udgifter 0 0 0 0 0 0

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Visitationen til hjemmepleje udviser budgetbalance.

Budgetbalancen udgøres af:

  - Budgetbalance vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale og private levandører 

  - Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. §95-ordningen (BPA)

  - Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. indkøbsordningen

  - Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. madservice 

  - Budgetbalance vedr. mellemkommunal afregning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - §95-ydelser

Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på visitationens budget til Borgerstyret Personlig Assistance 

(BPA). Udgifterne til BPA er meget afhængige af enkeltborgere, da borgere omfattet af BPA får omfattende 

støtte. Visitationen har arbejdet aktivt med at nedbringe udgifterne til BPA gennem bl.a. revisitation. 

Mindreudgifterne anvendes til at nedskrive den samlede budgetudfordring på området. 

Indkøbs-, madservice-, og vaskeriordning og apotekerudbringning

På baggrund af den hidtige aktivitet i 2018 forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under 

indkøbsordningen, samt merudgifter på i alt 0,7 mio. kr. vedr. madservice.

Køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale og de private leverandører (§83)

Budgettet til køb af hjemmeydelser efter servicelovens § 83 og 83a udviser budgetbalance efter 

budgetkorrektionen som følge af demografiregulingen. 

En række forhold kan dog påvirke områdets udgifter og vil blive fulgt tæt frem mod 2. forventet regnskab. Det 

drejer sig om den forestående konflikt i de aktuelle overenskomstforhandlinger, hvor den kommunale 

hjemmepleje på Frederiksberg er udtaget som område, hvor der varsles strejke. Derudover skete der en 

forskydning mellem leverandører i 2017 og en forskydning fra praktisk hjælp til personlig pleje og ydelser givet 

om aftenen, nat og weekender. Hvis denne udvikling fortsætter i 2018 til det forventeligt føre til et øget 

udgiftsbehov.

Mellemkommunal afregning

Området havde i 2017 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette kunne i høj grad tilskrives problemer med 

afregningen i Københavns Kommune. Disse problemer forventes at være løst i 2018, og der forventes derfor 

på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området. Aktiviteten vil dog blive fulgt tæt frem mod 2. forventet 

regnskab.
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400E

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Elever

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.000 0 0 0 0 0

Udgifter -1.000

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Elevområdet udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra 2017  

forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 

Udgiften til elever varierer dog fra år til år, og afhænger af, hvor mange elever Frederiksberg Kommune 

modtager fra uddannelsesinstitutionerne. Prognosen er derfor forbundet med en stor usikkerhed, da 

kommunen på nuværende tidspunkt ikke kender de endelige elevtal for 2018. 

Eleverne anvendes både i den kommunale hjemmepleje, hos de private leverandører af hjemmehjælp samt 

på plejecentrene. Forvaltningen vil i den kommende tid følge området tæt og vurdere, hvorvidt antallet af 

elever påvirker økonomien på hjemmeplejeområdet.
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 401A

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Boligtilbud

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -3.700 0 0 0 0 0

Udgifter -3.700

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Plejeboligpladser

(t. kr.)

Forventet 

budget

Forventet 

forbrug

Forventet 

afvigelse

Køb af pladser 62.273       59.039       -3.234        

Salg af pladser -59.757     -62.642     -2.884        

Samlet -6.119        

Selvejende plejecentre

Det selvejende plejecenter Akaciegården forventer på nuværende tidspunkt et estimeret merforbrug på 1,5 mio. 

kr. i 2018. En del af merforbruget kan henføres til en kontraktmæssig forpligtigelse til uniformsrobotter og 

rensning af linned. Dertil kommer en række udgifter til revisions- og administrationsudgifter vedrørende den 

igangværende undersøgelse af Akaciegårdens realiserede merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2017. Udgifterne 

vedrører både 2017 og 2018.

Der arbejdes på berigtigelse af regnskabet for 2017, og der er igangssat en handlingsplan, der blandt andet 

medfører, at institutionen sættes under skærpet tilsyn. Afvigelsen er derfor også forbundet med en stor 

usikkerhed, og som en del af det skærpede tilsyn, vil plejecenterets økonomi blive fulgt nøje af forvaltningen.

Merforbruget fra 2017 er ikke - som normalt - blevet automatisk overført til 2018. I forbindelse med 

overførselssagen er det i stedet blevet besluttet, at halvdelen af merforbruget nulstilles, mens den resterende 

halvdel vil blive afdraget over en 4 årig periode, der starter i 2019. 

Handleplanen mv. vil blive præsenteret i en selvstændig sagsfremstilling der fremlægges for Ældre- og 

Omsorgsudvalget samtidig med 1. Forventet regnskab. 

Køb og salg af plejeboligpladser

Budgettet til køb og salg af plejeboligpladser er blevet aktivitetsreguleret i forhold til forbrugstal fra 2017, hvilket 

har reduceret budgettet med 2,3 mio. kr. (se skema TEK11). Baseret på aktivitetstallene for 2018 udviser 

prognosen for køb og salg af plejeboligpladser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Aktivitetstallene er dog baseret 

på sidste års takster, hvilket øger usikkerheden i prognosen.

Boligtilbud udviser et samlet mindreforbrug på  3,7 mio. kr. 

Afvigelsen består af:

   - Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. det selvejende plejecenter Akaciegården.

   - Mindreudgifter på 6,1 mio. kr vedr. køb og salg af plejehjemspladser. 

   -Merindtægter på 0,1 mio. kr. vedr. huslejeindtægter

   - Merudgifter på på 1,0 mio. kr. vedr. Græsplænen

Det samlede mindreforbrug søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt, da selv mindre ændringer i 

antallet af købte og solgte pladser, vil medføre store afvigelser i det forventede forbrug. 
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Græsplænen

Græsplænen afregnes af Frederiksberg Kommune efter beboernes plejetyngde. Beboerne på Græsplænen er 

over den senere tid blevet mere plejekrævende end tidligere. Der er udarbejdet en prognose med udgangspunkt 

i det faktiske plejebehov i årets første to måneder samt et skøn over fremtidige plejebehov f.s.v angår 

komplekse beboere med dårlige helbredstilstande.  Prognosen viser derfor forventede merudgifter på 1,0 mio. 

kr. Dette reflekteres ligeledes i regnskab 2017, hvor der ved 3. FR blev tillægsbevilget 1,0 mio. til udgifter 

forbundet med stigende plejetyngde blandt beboerne på Græsplænen. 

Huslejeindtægter

På grund af ændringer i rammerne for huslejebetalingen på plejehjemmet Søndervang forventes der på 

nuværende tidspunkt en merindtægt på 0,1 mio kr. Merindtægten har modpost på Bolig og Ejendomsudvalgets 

område. Afvigelsen er dog fortsat forbundet med en stor usikkerhed, og beløbet søges derfor på nuværende 

tidspunkt ikke tilægsbevilget. Der pågår således en afklaring af de juridiske rammer for huslejebetalingen, hvilket 

kan have effekt på på de forventede indtægter på området. Der forventes en endelig afklaring i løbet af 2 og 3. 

kvartal 2018. Herefter vil midlerne blive søgt tillægsbevilget. 
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget O401

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Boligtilbud (udenfor servicerammen)

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 830 0 0 0 0 0

Udgifter 830

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Som en del af helhedsplanen for Solbjerg Have, er der på Ældre- og Omsorgsområdet indarbejdet et budget til 

afledt drift – herunder tomgangsleje – i forbindelse med renoveringen af kommunens 45 pensionistboliger i 

området. 

Boligerne omdannes til almene ældreboliger og frasælges derfor til det almene boligselskab FFB. Som en del 

af denne proces har Frederiksberg Kommune påtaget sig driftsudgifterne til genhusning og tomgangsleje. 

I de oprindelige beregninger for udgifterne til projektet var der lagt til grund, at kommunen ville have 

tomgangslejeudgifter på i alt 403 t. kr. Dette var baseret på en skønnet tomgang svarende til i alt 73 måneder 

til en pris på 5.500 kr. pr måneder fordelt på de involverede lejligheder. 

De foreløbige udgifter til tomgang viser sig dog at overstige dette beregnede niveau. Det skydes til dels, at der 

er tale om ældre og sårbare beboere. Det blev derfor, i forbindelse med den oprindelige bevilling, besluttet, at 

der kun i begrænset omfang ville blive gjort brug af midlertidig genhusning. Boligerne er i stedet blevet holdt 

tomme i forbindelse med naturlig fraflytning. Denne beslutning blev dog ikke indarbejdet i 

beregningsforudsætningerne, og den faktiske tomgang ligger derfor væsentligt over forudsætningerne i 

ovenstående. 

Derudover er projektet blevet forsinket, hvilket betyder, at de tomme boliger først vil være færdigrenoveret og 

klar til indflytning ultimo 2019, hvilket yderligere øger udgifterne til tomgangsleje. 

Det undersøges løbebende, hvorvidt en eller flere af de tomme lejligheder kan anvendes til midlertidig 

genhusning eller lign. Flere af lejlighederne er dog i en så dårlig stand, at udgifterne til midlertidige renovering 

helt eller delvist overstiger udgifterne til tomgang. 

Med udgangspunkt i de seneste prognoser forventes der nu en tomgang på i alt 432 måneder. Med 

udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige husleje på 5.500 kr. giver det følgende afvigelser fordelt på 

budgetår.

Det har derduover vist sig, at det oprindelige budget til tomgangsleje ved en fejl er blevet placeret under 

serviceudgifter på funktion 05.30.26. Dette rykkes derfor til funktion 00.25.19. vedrørende Ældreboliger. Dette 

sker i skemaet TEK6

2018 2019 2020

Forventet udgift til tomgangsleje 891 990 495

Indarbejdet budget 61 292 50

Afvigelse 830 698 445
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer
Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 410

Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler

Hjælpemidler
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Indmelding (netto): 3.200

Udgifter 3.200

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. 

Merforbruget udgøres af:

  - Merudgifter på inkontinenshjælpemidler på 1,0 mio. kr.

  - Merudgifter på nødkaldsordningen på 0,9 mio. kr. 

  - Merudgifter på stomi på 0,4 mio. kr. 

  - Merudgifter på handicapkørsel på 0,5 mio. kr. 

  - Merudgifter på diabetes på 0,4 mio. kr. 

Hjælpemiddelområdet forventes i 2018 af udvise et merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes 

primært, at en stigende andel af kommunens borgere har behov for forskellige hjælpemidler, samt at 

kompleksiteten i borgernes behov er øget. Dette giver både en stigning i antallet af hjælpemidler, der leveres 

til borgerne, samt en stigning i stykprisen for de leverede hjælpemidler. Da området er rammestyret, 

reflekteres denne ikke udvikling i budgettet. Dertil kommer, at der på området er blevet indarbejdet en række 

forventede udbudseffekter i form af reducerede priser på forskellige hjælpemidler. I praksis har det dog vist 

sig, at disse kun i begrænset omfang har kunne realiseres. 

Denne udvikling fremgik ligeledes af regnskabsresultatet for 2017, hvor området oplevede et større 

merforbrug på trods af tillægsbevillinger i løbet af året. 

Der er stor styringsmæssig fokus på området, og senest i februar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en 

handleplan på området. Aktiviteten på området bliver fortsat fulgt tæt, og der vil frem mod juni 2018 blive 

udarbejdet en fornyet handleplan med henblik på at kortlægge de nuværende økonomiske udfordringer samt 

eventuelle handletiltag på området.

De enkelte forventede afvigelser i 2018 gennemgås i nedenstående. 

Inkontinenshjælpemidler

På inkontinenshjælpemidler forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. 

Merforbruget er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til regnskab 2017, da området er tildelt budget indenfor 

egen ramme.

De stigende udgifter er et udtryk for, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er stigende. På baggrund af 

udgifterne i årets første 2 måneder og erfaringer fra 2017 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Nødkaldsordninger

Der forventes et merforbrug på nødkaldsordninger på 0,9 mio. kr., baseret på regnskab 17 og udgiftsniveauet 

i årets første måneder.

Stomi

Den foreløbige prognose på stomihjælpemidler viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget 

skyldes stigende udgifter pr. modtager. 

Handicapkørsel

Handicapkørsel er en lovbunden ydelse. Den foreløbige prognose på handicapkørsel viser et merforbrug på 

ca. 0,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes øget efterspørgsel efter ture samt prisstigningerne, der 

overstiger den forventede løn og prisudviklingen. 
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På de øvrige områder der udviste et merforbrug i 2017 hhv. mobilitet samt arm og benproteser var antallet 

modtagere af hjælpemidler i 2017 markant højere end foregående år. 

Diabetes

Den foreløbige prognose på diabetes viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der blev i 2016 gennemført et udbud 

af diabetes hjælpemidler, området blev reduceret med ca. 0,6 mio. kr., hvilket er højere end det effekt der har 

været mulig at realisere. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager er faldet efter udbuddet, men ikke i det 

forudsatte omfang.   
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 430

Titel: Aktivitet: 43 Sundhed

Genoptræning

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.000

Udgifter 1.000

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På genoptræningsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr.

Merforbruget udgøres af:

- Balance vedr. Frederiksberg Kommunes institution "Ambulant Genoptræning og Rehabilitering" 

- Balance vedr. den specialiseret genoptræning, der leveres af hospitalerne 

- Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering på 1,0 mio. kr. (se nedenfor)

Specialiseret rehabilitering

Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Den medførte at 

hospitalerne kan udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan til det der hedder ”Rehabilitering 

på specialiseret niveau”. Det drejer sig om få borgere, der typisk har en erhvervet hjerneskade. De vil have 

behov for en neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne 

indsats er ofte omkostningsfuld. 

Ældre- og Omsorgsudvalget blev ikke bevilget yderligere budget til opgaven i forbindelse med, at hospitalerne 

overtog visitationen og handlerretten på disse ydelser. Udgifterne til området er efterfølgende steget løbende, 

og de øgede udgifter har derfor skulle afholdes indenfor egen ramme. I 2018 forventes dette på nuværende 

tidspunkt at medføre et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt.
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 433

Titel: Aktivitet: 43 Sundhed

Vederlagsfri fysioterapi

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.200 0 0 0 0 0

Udgifter 1.200

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Ved 3. FR 2017 blev området tillægbevilliget 1,2 mio. kr, Grundet øgede udgifter i årets sidste måneder 

udviste regnskabet et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. udover det tillægsbevilligede beløb ved 3. forventet 

regnskab. Der forventes ligelkedes et merforbrug i 2018.

I Region Hovedstaden ses en markant stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. De praktiserende læger 

bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. 

Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering m.m. I den forbindelse er området svært 

styrbart. Der skønnes aktuelt et merforbrug på 1,2 mio. kr.

I forbindelse med Budgetforlig 2017 er der iværksat en analyse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for at 

afdække området. Denne analyse forventes påbegyndt medio 2018.
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1. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget O420

Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin.

Medfinansiering

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0

Udgifter

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Budgettet til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at balancere i 2018.

Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der 

har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til 

Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne. Dette betyder, at prognosen på 

medfinansiering i 2018 er forbundet med stor usikkerhed. Udviklingen følges løbende og skønnet kan ændre 

sig, såfremt Kommunerne modtager efterreguleringer på området.

Dertil kommer at der i 2018 indføres et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette 

nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. 
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