
Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495 372.961 520.875 1.380 4.924

I -61.935 -32.136 -59.401 2.535 2.535

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.915 7.459

   70 Integrationsindsats U 12.687 10.914 12.687 0 0

I -2.495 -1.075 -2.495 0 0

    700 Integrationsindsats U 578 246 578 0 0

    701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 12.109 10.668 12.109 0 0

    701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -2.495 -1.075 -2.495 0 0

   71 Boligsocial arbejde U 8.143 1.899 7.606 -537 -537

I -214 0 -214 0 0

    710 Boligsocialt arbejde U 8.143 1.899 7.606 -537 -537

710 Integrations- og forebyggelsespakken -950 -950 ovf

TEK01 Tryghed i Finsens Have kvarteret - rettelse 413 413 ja

    710 Boligsocialt arbejde I -214 0 -214 0 0

   73 Tilbud til voksne med særlige behov U 493.130 355.837 495.352 2.222 5.766

I -59.227 -31.007 -56.692 2.535 2.535

    730 Beskyttet beskæftigelse U 24.798 18.611 23.146 -1.652 -1.335

730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse -1.485 -1.485

73B De sociale institutioner -317 0

73E Drift af skærmede udearealer - Magneten 150 150

    730 Beskyttet beskæftigelse I -2.414 -551 -593 1.821 1.821

73A Salg af pladser 1.821 1.821

    731 Aktivitets- og samværstilbud U 31.732 22.143 33.453 1.721 2.049

731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2.049 2.049
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Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495 372.961 520.875 1.380 4.924

I -61.935 -32.136 -59.401 2.535 2.535

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.915 7.459
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73B De sociale institutioner -328

    731 Aktivitets- og samværstilbud I -584 -364 -1.087 -503 -503

73A Salg af pladser -503 -503

    732 Botilbud til hjemløse U 48.245 35.171 45.422 -2.823 -2.823

732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser -2.823 -2.823

    732 Botilbud til hjemløse I -33.591 -20.731 -31.979 1.612 1.612

732B Statsrefusioner 3.547 3.547

732C Salg af herbergspladser -2.429 -2.429

73D Boligbetalinger 494 494

    733 Alkohol og stofmisbrug U 29.245 24.426 31.288 2.043 2.910

73B De sociale institutioner -867 0

733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 2.910 2.910

    733 Alkohol og stofmisbrug I -3.994 -1.005 -3.446 548 548

733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 548 548

    734 Botilbud for længerevarende ophold U 174.480 122.227 168.398 -6.082 -5.472

734 Køb af pladser på længerevarende botilbud -6.400 -6.400

73B De sociale institutioner 318 928

    734 Botilbud for længerevarende ophold I -16.537 -5.684 -14.222 2.315 2.315

73A Salg af pladser 2.701 2.701

73D Boligbetalinger -386 -386

    735 Botilbud til midlertidigt ophold U 79.248 51.576 75.465 -3.783 -2.980

735 Køb af pladser på midlertidige botilbud -3.230 -3.230

73B De sociale institutioner -627 176

73C Puljer og projekter 74 74

    735 Botilbud til midlertidigt ophold I -1.944 -2.075 -4.747 -2.803 -2.803
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Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495 372.961 520.875 1.380 4.924

I -61.935 -32.136 -59.401 2.535 2.535

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.915 7.459
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73A Salg af pladser -2.082 -2.082

73D Boligbetalinger -907 -907

73C Puljer og projekter 186 186

    736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 19.002 15.378 19.056 54 281

736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen 1.144 1.144

73B De sociale institutioner -227

TEK01 Tryghed i Finsens Have kvarteret - rettelse -413 -413 ja

73F Projekt "Integreret psykiatri" -450 -450 ovf

    736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 5 0 5 0 0

    737 Borgerstyret personlig assistance U 32.683 25.769 35.577 2.894 2.894

737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 2.894 2.894

    738 Støtte i eget hjem mv. U 37.795 26.833 42.508 4.713 5.105

738 Køb af støtte i eget hjem 5.105 5.105

73B De sociale institutioner -392 0

    738 Støtte i eget hjem mv. I -168 -596 -623 -455 -455

73A Salg af pladser -455 -455

    739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U 15.901 13.703 21.038 5.137 5.137

739 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) 5.137 5.137

   79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.536 4.311 5.231 -305 -305

I 0 -54 0 0 0

    790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.536 4.311 5.231 -305 -305

790 Projekt "bevæg dig for livet" -305 -305 ovf

    790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I 0 -54 0 0 0
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Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Socialudvalget U 35.556 15.914 24.130 -11.426 -11.426

I -38.474 -22.110 -32.460 6.014 6.014

   70 Integrationsindsats U 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0

    701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 0 0 0 0 0

    701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I 0 0 0 0 0

   73 Tilbud til voksne med særlige behov U 1.736 1.667 1.736 0 0

I -21.547 -15.343 -21.547 0 0

    730 Beskyttet beskæftigelse I 18 -293 18 0 0

    731 Aktivitets- og samværstilbud I 0 -210 0 0 0

    732 Botilbud til hjemløse I 0 -8 0 0 0

    734 Botilbud for længerevarende ophold I -9.490 -7.698 -9.490 0 0

    735 Botilbud til midlertidigt ophold U 1.736 1.667 1.736 0 0

    735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.388 -2.875 -3.388 0 0

    736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -45 -6 -45 0 0

    737 Borgerstyret personlig assistance I -6.587 317 -6.587 0 0

    738 Støtte i eget hjem mv. I -2.056 -4.570 -2.056 0 0

   74 Senblindekurser U 459 288 459 0 0

    741 Senblindekurser U 459 288 459 0 0

   75 Merudgiftsydelser U 12.425 2.223 2.999 -9.426 -9.426
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Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Socialudvalget U 35.556 15.914 24.130 -11.426 -11.426

I -38.474 -22.110 -32.460 6.014 6.014
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I -6.513 -1.108 -1.499 5.014 5.014

    750 Merudgiftsydelser U 12.425 2.223 2.999 -9.426 -9.426

OVF750 Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne -9.426 -9.426

    750 Merudgiftsydelser I -6.513 -1.108 -1.499 5.014 5.014

OVF750 Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne 5.014 5.014

   76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.936 11.736 18.936 -2.000 -2.000

I -10.414 -5.658 -9.414 1.000 1.000

    760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.936 11.736 18.936 -2.000 -2.000

OVF760 Personlige tillæg og helbredstillæg -2.000 -2.000

    760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -10.414 -5.658 -9.414 1.000 1.000

OVF760 Personlige tillæg og helbredstillæg 1.000 1.000
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 710

Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde

Integrations- og forebyggelsespakken
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -950 -950 -500 1.450 0 0

Udgifter -950 -950 -500 1.450

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med budgettet for 2017 blev der bevilget 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til en 

integrations- og forebyggelsespakke til bl.a. en styrket indsats mod radikalisering, bandekriminalitet og 

parallelsamfund. Integrationspakken skal udvikle og gennemføre en forebyggende og uddannelsesrettet 

boligsocial indsats for kriminalitetstruede unge. Socialudvalget godkendte den 5. marts 2018, pkt. 33, program 

for udmøntning af midlerne. Flere af inititativerne er endvidere kommet senere igang, end oprindelig forudsat. 

F.eks. har ansættelsen af medarbejdere været mere tidskrævende end antaget, og det er således først i 2. 

kvartal af 2018 at alle medarbejdere er ansat.

Der forventes som følge af forsinkelsen et mindreforbrug på 0,95 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019. 

Det er væsentligt, for at kunne efterleve den politiske intention om en stabil og bæredygtig indsats efter endt 

projektperiode at mindreforbruget overføres til 2020. 

Der søges derfor om overførsel af mindreforbruget til 2020, således at initiativerne kommer til at strække sig 

over perioden 2018 til 2020.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 730

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -1.485 -1.485 0 0 0 0

Udgifter -1.485 -1.485

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §103) udviser mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i 2018. 

Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 22,4 helårspladser til en 

gennemsnitlig årstakst på 187 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,2 mio. kr. Heraf  vedrører 1,9 mio. kr. 

udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften 

eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i 2018 

på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018, idet tilgang og 

afgang resten af året forventes at være i balance. Regnskabsresultatet for 2017 var på 4,8 mio. kr. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 731

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 2.049 2.049 0 0 0 0

Udgifter 2.049 2.049

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §104) udviser merudgifter på 2,0 mio. kr., der 

søges tillægsbevilget.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 98,4 helårspladser til en 

gennemsnitlig årstakst på 240 t. kr. svarende til en forventet udgift på 23,6 mio. kr. Heraf  vedrører 13,7 mio. 

kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over 

udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018, idet tilgang og 

afgang i resten af 2018 forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. 

selvvisiterende tilbud, samt udgifter vedrørende tidligere år på 0,2 mio. kr. Den samlede udgift til køb af 

pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 24,6 mio. kr. i 2018. Budgettet til køb af 

pladser på aktivitets- og samværstilbud er i 2018 på 22,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 var på 23,7 

mio. kr.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 734

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på længerevarende botilbud
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -6.400 -6.400 0 0 0 0

Udgifter -6.400 -6.400

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af længerevarende botilbud (Serviceloven §108) udviser mindreudgifter på 6,4 mio. kr., der søges 

tillægsbevilget.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 85,7 helårspladser til en 

gennemsnitlig årstakst på 1.037 t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,7 mio. kr. Heraf  udgør 58,8 mio. kr. 

udgifter til borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften 

og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende 

tidspunkt er bevilget for 2018. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,4 

mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 91,3 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i 2018. I 

2018 er der budgetteret med 97,7 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. 

Regnskabsresultatet for 2017 var på 95,3 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier).  

I forlængelse af budgetforliget for 2019 om at afsætte midler til et nyt botilbud for personer med svær psykisk 

sygdom på Frederiksberg vil der indtil dette botilbud står færdigt i stigende omfang blive nødvendigt med køb 

af udenbys botilbud til målgruppen. Aktuelt er presset på botilbudspladser stigende - både fra 

færdigbehandlede borgere i regionspsykiatrien, men også fra hjemmeboende borgere, der i en periode ikke 

længere vil kunne bo hjemme. Selvom antallet af borgere i botilbud er svagt faldende, er der et stort behov for 

at udbygge kapaciteten på Frederiksberg. Finansieringen af disse nye tilbud vil i et vist omfang kunne ske via 

afgang fra tilbud, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune. Eventuelle merudgifter er indregnet, men 

virkningen i 2019 kan først beregnes mere konkret i forbindelse med 1. forventet regnskab for 2019.  
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 735

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på midlertidige botilbud
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -3.230 -3.230 0 0 0 0

Udgifter -3.230 -3.230

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund
Køb af midlertidige botilbud (Serviceloven §107) udviser i 2018 mindreudgifter på 3,2 mio. kr., der søges tillægsbevilget. 

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der 41,9 helårspladser til en gennemsnitlig 

årstakst på 872 t. kr. svarende til en forventet udgift på 36,5 mio. kr. Heraf udgifter på 9,9 mio. kr. for borgere, hvor 

Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der 

på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018. 

I udgiftsskønnet er der herudover indregnet udgifter til de særlige pladser inden for psykiatrien, som er åbnet pr. 1. juni i 

regi af Region Hovedstaden. For de første to måneder er betalt 0,4 mio. kr., idet belægningsprocenten har været meget 

lav (i gennemsnit 6 pct.). For hele året skønnes en udgift på 1,5 mio. kr. Skønnet er dels baseret på KKR Hovedstadens 

skøn for udgifterne i 2018, og dels afregningerne for de første to af i alt 7 måneder i 2018. I alt forventes der således 

udgifter på 37,8 mio. kr. til til køb af pladser på midlertidige botilbud. Budgettet er på 41,2 mio. kr. I 2017 var udgifterne til 

køb af pladser på midlertidige botilbud 38,9 mio. kr. 

Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 4 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse 

om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne 

sig til i alt 2,1 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at  sagen vedrører flere år, hvorfor en eventuel 

ekstraudgift kan blive større. Det er dog forventningen, at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i 

sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen.

Derudover er der 7 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune 

der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der 

udgifter på 3,4 mio. pr. år. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat.

Desuden forventes en udgift på 0,8 mio. kr. i 2018 vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til 

Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. 

Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for 

nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende.

I forlængelse af budgetforliget for 2019 om at afsætte midler til et nyt botilbud for personer med svær psykisk sygdom på 

Frederiksberg vil der indtil dette botilbud står færdigt i stigende omfang blive nødvendigt med køb af udenbys botilbud til 

målgruppen. Aktuelt er presset på botilbudspladser stigende - både fra færdigbehandlede borgere i regionspsykiatrien, 

men også fra hjemmeboende borgere, der i en periode ikke længere vil kunne bo hjemme. Selvom antallet af borgere i 

botilbud er svagt faldende er der et stort behov for at udbygge kapaciteten på Frederiksberg. Finansieringen af disse nye 

tilbud vil i et vist omfang kunne ske via afgang fra tilbud, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune. Eventuelle 

merudgifter er indregnet, men virkningen i 2019 kan først beregnes mere konkret i forbindelse med 1. forventet regnskab 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 736

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 1.144 1.144 0 0 0 0

Udgifter 1.144 1.144

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen (Serviceloven §§97-99) skønnes på baggrund af en 

fremskrivning af forbruget i de første ni måneder af året et forbrug på 4,0 mio. kr., svarende til et forventet 

merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf  udgør 0,8 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er 

handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Merudgifterne søges tillægsbevilget.

I 2017 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 737

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Borgerstyret personlig assistance (BPA)
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 2.894 2.894 0 0 0 0

Udgifter 2.894 2.894

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2018. Merforbruget søges tillægsbevilget.

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der 25,5 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst 

på 1,43 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,4 mio. kr. Heraf  vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor 

Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil kommer en indtægt på 0,9 

mio. kr. som skyldes nulstilling af en restancebogføring i 2017. Der forventes således samlede udgifter på 35,6 mio. kr. i 

2018.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018 og efter at alle sager er revisiteret i 2017. 

Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den 

forventede stigning i udgifterne i 2018 skyldes en nettotilgang på 3,2 helårspersoner i forhold til 2017.  

Frederiksberg Kommune har en tvist med Hvidovre Kommune om betalingen for en BPA-borger som Hvidovre Kommune 

på nuværende tidspunkt betaler for. Hvis det ender med at Frederiksberg Kommune pålægges betalingsforpligtelsen vil 

udgifterne stige yderligere. Som nævnt ovenfor er den gennemsnitlige årsudgift for en BPA-borger på 1,43 mio. kr. 

Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der har ret til denne lovpligtige indsats. En del sager stammer fra 

en igangværende revisitation på ældreplejeområdet, hvor en del borgere er overgået fra hjemmepleje til BPA-ordningen. 

Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af 

borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 738

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af støtte i eget hjem
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 5.105 5.105 0 0 0 0

Udgifter 5.105 5.105

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af støtte i eget hjem (Serviceloven §84, 85, 102) udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Merudgiften udgøres af:

- Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte på 5,9 mio. kr.

- Mindreudgifter på køb af aflastningspladser på 0,7 mio. kr. 

- Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 kr.

Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under § 85)

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der en udgift på 16,0 mio. kr., svarende til et 

merforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf  udgifter på 3,4 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og 

dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 

2018. Størstedelen af udgifterne vedrører botilbudslignende tilbud, og der er således en tæt sammenhæng mellem 

udgifterne hertil og udgifterne til botilbud.  I udgifterne er indregnet udgiften på en tabt retssag mod Viborg Kommune, 

hvor det er afgjort at Frederiksberg Kommune har betalingsforpligtelsen for en borger som har modtaget 

socialpædagogisk støtte siden september 2014. Udgiften hertil beløber sig til 3,2 mio. kr. hvoraf 2,4 mio. kr. vedrører 

udgifter fra tidligere år. Regnskabsresultatet for køb af socialpædagogisk støtte i 2017 var på 9,7 mio. kr. 

Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 2 sager verserende sager i ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet 

afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber 

sagerne sig til i alt 0,6 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at  sagen vedrørere flere år, hvorfor en evt. 

ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i 

sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen.

Mindreudgifter på køb af aflastningspladser

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september forventes der en udgift på 1,9 mio. kr., svarende til et 

mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018. 

Regnskabsresultatet for 2017 var på 2,6 mio. kr. 

Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud

På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september forventes der en udgift på 0,8 mio. kr., svarende til et 

mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018. 

Regnskabsresultatet for 2017 var på 0,5 mio. kr. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 739

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb)
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 5.137 5.137 0 0 0 0

Udgifter 5.137 5.137

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 5,1 mio. kr i 2018. 

Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, 

kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på 

at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. 

Der er i 2018 budgetteret med udgifter til køb af STU på 15,9 mio. kr., mens der på baggrund af de indskrevne 

borgere forventes en udgift til køb af STU på 19,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende 

STU-forløb på Magneten.

Regnskabsresultatet for 2017 var på 16,0 mio. kr. I forbindelse med 2. finansielle orientering vedrørende 

budget 2018 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til 

denne ydelse. 

Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. 

I 2017 var antallet steget til 42,9 helårsforløb. I 2018 skønnes et samlet antal helårsforløb på 57,3.

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en 

anden ungdomsuddannelse uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte har, hvis de ønsker det 

og indgår i målgruppen, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige 

forudsætninger og behov. Det er derfor vanskeligt for kommunen at styre udgifterne på STU-området.

Der henvises til sagen om forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne der blev 

forelagt Socialudvalget i august 2018 (SU 13/8 2018, pkt. 84). Som bilag til sagen er vedlagt en analyse af 

STU-området. I budgetforliget vedr. budget 2019-2022 fremgår desuden følgende: "Det er positivt, at flere og 

flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig via en særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU). Det er et vigtigt skridt til et godt voksenliv. Det stigende antal unge borgere, der 

ønsker at uddanne sig, giver et stigende udgiftspres, der skal følges tæt". 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 790

Titel: Aktivitet: 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Projekt "bevæg dig for livet"
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -305 -305 305 0 0 0

Udgifter -305 -305 305

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Socialudvalget besluttede på møde den 27/11 2017, pkt. 89, vedr. fordelingen af puljen for 2018 til støtte af 

frivilligt socialt arbejde at reservere 305 t. kr. til aktiviteter i forbindelse med projektet "bevæg dig for livet". 

Bevæg dig for livet er Frederiksberg Kommunes 5-årige visitationsaftale med Danmarks to største 

idrætsorganisationer DIF og DGI, hvor formålet er at få 9.500 flere idrætsaktive Frederiksbergborgere og 

5.000 flere medlemmer i idrætsforeninger på Frederiksberg. Midlerne er tiltænkt aktiviteter der dels letter 

adgangen til, dels styrker fastholdelsen i foreningslivets træningsfaciliteter for socialt udsatte borgere, 

herunder psykisk sårbare, ensomme og andre personer der har svært ved at deltage i det almindelige 

foreningsliv.

Forvaltningen har nu modtaget konkrete ansøgninger fra en række foreninger, og indstiller derfor nu til 

Socialudvalget, at der bevilges 305 t. kr. til en række projekter under aftalen, jf. SU 19/11 2018, pkt. 121.

Idet det således først har været muligt meget sent på året at bevilge midlerne til de konkrete projekter under 

aftalen ”bevæg dig for livet” kan det ikke nås at anvende midlerne i 2018. Der ansøges derfor om overførsel af 

midlerne til 2019.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73A

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af pladser
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 1.482 1.482 0 0 0 0

Udgifter 0 0

indtægter 1.482 1.482

   - Vedr. § 103 - Beskyttet beskæftigelse 1.821 1.821

   - Vedr. § 104 - Aktivitets- og samværstilbud-503 -503

   - Vedr. § 108 - Længerevarende ophold 2.701 2.701

   - Vedr. §107 - Midlertidigt ophold -2.082 -2.082

   - Vedr. §85 - Støtte i eget hjem -455 -455

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 1,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Mindreindtægterne udgøres af:

- Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,7 mio. kr.

- Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr.

- Merindtægter på sag af pladser på midlertidige botilbud på 2,1 mio. kr.

- Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr.

- Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,5 mio. kr.

Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. 

Området har i 2018 et indtægsbudget på 14,1 mio. kr. Der forventes i 2018 salgsindtægter på 12,6 mio. kr. 

Indtægterne i 2017 var på 12,5 mio. kr. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73B
Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

De sociale institutioner 
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -2.440 1.104 0 0 0 0

Udgifter

730 Beskyttet beskæftigelse -317         

731 Aktivitets- og samværstilbud -328         

732 Botilbud til hjemløse

733 Alkohol og stofmisbrug -867         

734 Botilbud for længerevarende ophold 318          928

735 Botilbud for midlertidigt ophold -627         176

736 Kontaktperson- og ledsageordning -227         

738 Støtte i eget hjem mv. -392         

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De sociale institutioner udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. 

Decentrale institutioner

De sociale institutioner udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som er indenfor den automatiske overførselsadgang. 

Mindreforbruget søges derfor ikke tillægsbevilliget. 

Lioba genhusning

Der er en merudgift på 1,1 mio. kr. vedr. huslejeudgifter til hhv. genhusningen af borgere fra Betty og Mariendalsvej på 

botilbuddet Lioba fordelt på de politiske opgaver 734 og 735. Dette merforbrug søges tillægsbevilget.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73C
Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Puljer og projekter
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 260 260 0 0 0 0

Udgifter (735 Midlertidige ophold) 74 74

Indtægter (735 Midlertidige ophold) 186 186

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Under Puljer og projekter forventes et merforbrug på 0,26 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af statstilskud 

vedr. projekt Åben Dialog, og merudgifter vedr. socialfagligt tilsyn. Merforbruget søges tillægsbevilget.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73D
Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Boligbetalinger
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -799 -799 0 0 0 0

732 Botilbud for hjemløse 494 494

734 Længerevarende ophold -386 -386

735 Midlertidige ophold -907 -907

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Boligbetalinger udviser i 2018 mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget. 

Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved:

- Mindreindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,5 mio. kr.

- Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,4 mio.kr.

- Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 0,9 mio.kr.

Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2017. Der er i 2018 budgetteret med indtægter fra 

boligbetalinger på samlet 6,9 mio. kr.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73E

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Drift af skærmede udearealer - Magneten

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 150 150 0 0 0 0

Udgifter (730 Beskyttet beskæftigelse) 150 150

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Afledt drift vedr. skærmede udearealer for Magnetens mest sårbare brugere.

Udgiften til drift er skønsmæssigt fastsat af BBE/Vej og Park til 100 t. kr. årligt – til vanding og pleje af de 

skærmede udearealer for den del, som brugerne ikke selv kan varetage - og 50 t. kr. årligt til drift af 

parkeringsanlægget. Begge dele på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 73F
Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Projekt "Integreret psykiatri"
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -450 -450 450 0 0 0

736 Kontaktperson- og ledsageordninger -450 -450 450

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På Frederiksberg har der været stort fokus på at øge indsatsen for borgere med psykiske lidelser. Der blev således i 

budgetforliget for 2018 indgået en aftale om at videreudvikle en samlet integreret psykiatrisk indsats målrettet 

borgere, der er i akut ambulant behandling, er indlagt eller i ambulant behandling i psykiatrien i Regionen. I alt blev 

der indgået et forlig om en samlet bevilling på 5,8 mio. kr. fordelt over tre år fra 2018 til 2020. 

Samtidig er der igangsat et styrket samarbejde mellem Psykiatrisk Center København og Frederiksberg Kommune 

for at sikre, at de tværsektorielle indsatser på det akut ambulante område opleves sammenhængende og relevante 

for borgerne. Socialudvalget godkendte derfor den 30. april 2018, pkt. 54, at der indgås en samarbejdsaftale mellem 

Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens psykiatri. 

Der forventes et mindreforbrug på projektet "integreret psykiatri" på 0,45 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget skyldes en 

forventning om et merforbrug i 2019 samt en indkøringsperiode i 2018. Der søges om overførsel af mindreforbruget 

på 0,45 mio. kr. til 2019. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 732A

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af herbergs- og krisecenterpladser
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -2.823 -2.823 0 0 0 0

Udgifter -2.823 -2.823

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser på nuværende tidspunkt en mindreudgift på 2,8 mio. kr. i 2018 

ekskl. refusion, der søges tillægsbevilget. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på 

køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Det samlede resultat af det 

forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afvigelserne på køb, salg og og 

statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). 

Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og 

herberger efter SEL §§ 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og 

krisecentre. 

Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i 2018 på 12,9 mio. kr. Idet forbruget efter de første 9 

måneder af 2018 er ca. 0,5 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år, skønnes på nuværende 

tidspunkt et forbrug for 2018 på 10,0 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i 2017. Det skal bemærkes, at 

udgifterne erfaringsmæssigt svinger en del henover året hvorfor prognosen generelt er behæftet med nogen 

usikkerhed.

Antallet af kvinder på krisecentre inkl. efterfølgende koordinerende forløb er steget fra 16 i 2017 til 34 ultimo 

oktober 2018. Kun 8 ud af disse kvinder har dansk baggrund. Dette i modsætning til herbergerne, hvor antallet 

af borgere er ret konstant mellem 2017 og 2018.

Det skal bemærkes, at det er forstanderen på de enkelte tilbud, der ind- og udskriver borgere på kommunens 

vegne. Der er således begrænsede muligheder for at styre udgifterne på dette område. Der er dog iværksat en 

systematisk indsats via de fremskudte sagsbehandlere, der skal medvirke til en vis form for styring af området.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 732B
Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Statsrefusioner
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 3.547 3.547 0 0 0 0

Udgifter

Indtægter 3.547 3.547

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser mindreindtægter på 3,5 mio. kr. Det 

samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af 

afgivelserne på køb, salg og og statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). 

Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og 

herberger efter SEL §§ 109-110. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til 

frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens 

egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg 

Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De 

forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede  udgifter til egne herberger og køb 

af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser.

Der er i 2018 budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvindekrisecentre på 

14,3 mio. kr., mens der forventes indtægter på 10,7 mio. kr. 

Side 23 af 28



3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 732C

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af herbergspladser
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -2.429 -2.429 0 0 0 0

Udgifter

Indtægter -2.429 -2.429

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På salg af herbergspladser skønnes på nuværende tidspunkt indtægter for hele året på 19,2 mio. kr., 

svarende til merindtægter på 2,4 mio. kr. For 1. halvår af 2018 er der opkrævet 9,6 mio. kr. i indtægter fra salg 

af herbergspladser, og der skønnes et tilsvarende niveau for indtægter i 2. halvår. I 2017 var der indtægter på 

17,2 mio. kr. Merindtægterne søges tillægsbevilget. 

Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af 

afgivelserne på køb, salg og og statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). 

Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og 

øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod 

alle borgere uanset opholdskommune.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 733

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Køb af misbrugsbehandlingstilbud
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 2.910 2.910 0 0 0 0

Udgifter 2.910 2.910

Indtægter 0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug for hele året på 

6,8 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,9 mio. kr. Merudgifterne søges tillægsbevilget. Prognosen er 

baseret på forbruget januar til september 2018 og oktober til december 2017, da forbruget januar til 

september 2018 indeholder ekstraordinære køb, som ikke forventes resten af 2018. Forbruget i 2017 

udgjorde 4,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært borgernes ret til frit valg af behandlingssted, som FKRC 

ikke kan styre. For så vidt angår ambulant alkoholbehandling er der desuden tale om ydelser som borgeren 

kan modtage uden forudgående visitation.

Stigningen i udgifter til misbrugsbehandling skyldes bl.a. en øget tilgang af unge borgere som ønsker 

misbrugsbehandling og en stigning i borgernes anvendelse af frit valg af misbrugsbehandlingstilbud, hvor 

borgerne typisk vælger et privat tilbud frem for kommunens eget tilbud. Det skal bemærkes, at prognosen er 

behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del henover året.

Forvaltningen vil frem mod 1. forventet regnskab 2019 foretage en analyse af udviklingen på området med 

henblik på at afdække årsagerne til udgiftsstigningen og handlemuligheder.

Side 25 af 28



3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget 733A

Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Salg af misbrugsbehandlingstilbud
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): 548 548 0 0 0 0

Udgifter 0

Indtægter 548 548

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling forventes på nuværende tidspunkt  mindreindtægter 

på 0,5 mio. kr. i 2018. Der er efter de første 9 måneder opkrævet indtægter for 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 

niveauet i 2017. For hele året skønes ligeledes indtægter på niveau med 2017, dvs. 1,1 mio. kr. Der er 

budgetteret med indtægter fra salg af pladser på 1,6 mio. kr.  Mindreindtægterne søges tillægsbevilget.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget OVF750

Titel: Aktivitet: 75 Merudgiftsydelser

Merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne
Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding 3. FR (netto): -4.412 -4.412 0 0 0 0

Udgifter (750 Merudgiftsydelser) -9.426 -9.426

Indtægter (750 Merudgiftsydelser) 5.014 5.014

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven §100) skønnes på baggrund af 

forbruget i de første 9 måneder af året et forbrug på 1,5 mio. kr. netto, svarende til et forventet mindreforbrug 

på 4,4 mio. kr. netto. Forbruget i 2017 var 2,1 mio. kr. netto. Prognosen er baseret på en fremskrivning af 

udgifterne for de første ni måneder af året. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. Faldet i 

udgifterne skyldes, at der i 2017 har været gennemført en revisitering af merudgiftsydelserne, der er slået fuldt 

igennem i 2018.

Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 er der tilført midler til en sagsbehandler, med henblik på at fastholde 

det lave forbrug på området.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanr.

Udvalg: Socialudvalget OVF760

Titel: Aktivitet: 76 Personlige tillæg og helbredstillæg

Personlige tillæg og helbredstillæg

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

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

Udgifter (760 - Personlige tillæg og helbredstillæg)-2.000 -2.000

Indtægter (760 - Personlige tillæg og helbredstillæg)1.000 1.000

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I takt med indfasning og implementering af reform af førtidspension og fleksjob fra 2013, har der været et 

aftagende behov for personlige tillæg, hvorfor budgettet til de personlige tillæg til førtidspensionister og 

pensionister nu reduceres. 

Reduceringen af udgifts- og indtægtsniveauet påvirker ikke borgerne, da de stadig vil være berettigede til de 

lovgivningsbestemte tillæg og der ændres dermed ikke noget for borgerne, men alene de budgetterede 

udgifter til området.
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