
Bilag 1

Økonomisk status vedr. Cura-projektet

Dette notat giver en økonomisk status vedr. Cura-projektet.

1. Cura-projektets budget
Finansieringen af implementeringen af Cura omfatter dels investeringer fra værdighedsmilliarden (VM), 
anlægsbudget og fra Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme. Budgettet er samlet set på 20,3 mio. kr. som 
vist i tabel 1.

Tabel 1: Cura-projektets samlede budgetterede økonomi 2017-2019 (t.kr)
2017 2018 2019 I alt

VM13 Længere effekt af 
hverdagsrehabilitering

                          
-   

                        
500 0          500 

VM19 Velfærdsteknologiske 
løsninger på demensområdet

                 
500

                        
128 0          628

VM21 Lokal sundhed, integrerede 
samarbejdsformer

              
1.000 

                     
1.162 

                     
1.000        3.162

Projektudgifter finansieret indenfor  
inden for ÆOU’s ramme

              
1.300 

                     
1.550 

                       
700        3.550 

Anlægsbudget (investering i 
effektivisering/Digitaliseringsplanen)

                          
-   

                     
6.000 

                               
0          6.000 

Drift af Cura – finansieret indenfor 
ÆOU’s ramme - 3.415 3.015 6.430

I alt
              

2.800 
                     

12.755 
                     

4.715      20.270 

2. Prognose pr. oktober 2018 vedr. projektøkonomien 2018-2019
Projektøkonomien pr. oktober 2018 udviser et merforbrug på ca 0,6 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio.kr. i 2019
Afvigelserne kan primært henføres til:

 Udfordringen med at sikre retvisende data til ledelsesinformation og økonomistyring har øget 
udgifterne til projektledelse med ca. 0,4 mio. kr. i 2018 og 2019

 Nyt modul til udtræk af data til ledelsesinformation og økonomistyring er blevet ca. 0,2 mio. kr. dyrere 
i 2018 end budgetteret.

 Udvidelse af implementeringsperioden til 2019 for at sikre, at de nye facetter og funktioner i Cura 
udnyttes fuldt ud, herunder en sikring af en dybdegående implementering af fælles sprog III. 
Bevillingen skal anvendes til projektledelse, kompetenceudvikling samt udvikling og køb af nye 
funktionaliteter på samlet set ca. 2,0 mio. kr. 
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3. Øgede udgifter (varigt) til driften af Cura
Til den faste drift af Cura (betaling af licenser m.m.) er der et budget på ca. 3,0 mio. kr. I 2020 og frem er 
der øgede udgifter til licenser m.v. på samlet ca. 0,8 mio. kr. årligt:

 Udfordringen med at sikre retvisende data har krævet indkøb af et særligt business intelligence 
modul, der årligt koster ca. 0,5 mio. kr. i licenser.

 Licenser til 2 nye moduler til styring af pleje- og ældreboliger samt hjælpemidler som er blevet ca. 0,3 
mio. kr. dyrere end forventet.

Disse varige merudgifter ligger i forlængelse af de elementer af CURA der oprindeligt blev forudsat 
fnansieret fra VM21 (Lokal sundhed, integreredesamarbejdsformer), jvf ovenfor.

4. Samlet overblik og finansiering

Tabel 2: Samlet overblik over afvigelser (t.kr.)
 2018 2019 2020 og varigt

VM13 Længere effekt af 
hverdagsrehabilitering 0                        0 0
VM19 Velfærdsteknologiske 
løsninger på demensområdet

                            
0   

                                
0   0

VM21 Lokal sundhed, integrerede 
samarbejdsformer                    395 

                      
1.065 789

Finansiering inden for ÆOU’s 
ramme

                           
0   

                                
0   0

Anlæg                   229                     1.350 0

I alt 624 2.415 789

Merforbruget i 2018 og 2019 og den varige udfordring fra 2020 og frem foreslås finansieret som følger:

Håndteringen af udfordringen på VM21:
Vedr. VM21 foreslås merforbruget i 2018 og det øgede behov i 2019 finansieret via omfordeling af ledige 
midler i 2018 fra VM23 Etablering af mobilsygeplejeklinik, jf. bilag 2. I 2018 er der 1,7 mio.kr. i ledige 
midler som skal anvendes i 2018 (ca. 0,4 mio.) og 2019. For 2020 og frem løses udfordringen i den 
samlede omprioritering af Værdighedsmilliarden, jf. bilag 2.
 
I 2018 kommer VM21 dermed ud med et mindreforbrug, som vil blive søgt overført fra 2018 til 2019. Da 
der er tale om projektmidler skal overførslen søges hos Sundheds- og Ældreministeriet. Det plejer at 
være kutyme, at uforbrugte puljemidler overføres til næste år, når der er tale om projekter der omfordeles 
indenfor kendte formål. 

Der henvises i øvrigt til den samlede prioritering af værdighedsmillisarden i bilag 2, hvor der på de 
enkelte projekter under værdighedsmilliarden er anført status for projektet og evt. forslag til reprioritering.

Håndtering af udfordringen på anlægget:
Anlægsudfordringen foreslås finansieret via ledige midler på en række anlæg primært på ÆOU’s ramme 
- anlæg som afsluttes i 2018 jf. tabel 3 nedenfor. I alt 1.582 t.kr. Også her er midlerne ledige i 2018 og vil 
give et mindreforbrug, som skal overføres til 2019 via principperne for overførsler vedrørende anlæg. Her 
er der automatisk overførelsesadgang. Således vil det økonomiske behov i 2019 blive håndteret i 
forbindelse med overførelsessagen, da der reserveres midler på puljen til overførelse af uforbrugt budget 
på anlæg fra 2018 til 2019. 
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Tabel 3: Anlæg der afsluttes i 2018 med mindreforbrug der indstilles overført til anlægsprojektet 
vedr. nyt EOJ 

Anlæg Forventet 
mindreforbrug

Bemærkning

Netværk og tryghed døgnet rundt -96 Anlægget afsluttes i 2018
Rehabilitering og recovery -572 Anlægget afsluttes i 2018
Borgmester Fischers Vej, serviceareal -553 Anlægget er afsluttet i 2018
Borgmester Fischers Vej, Parkeringspladser -361 Anlægget er afsluttet i 2018
I alt -1.582


