
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.043.643 738.671 1.043.163 -480 3.739

I -183.822 -94.442 -186.968 -3.146 -3.146

   Modposter på andre udvalg N 425 425

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.051 168

   40 Omsorg U 937.916 661.242 925.339 -12.577 -8.358

I -174.477 -87.553 -174.761 -284 -284

    400 Hjemmeplejen U 306.817 208.459 294.081 -12.736 -9.217

400A Visitation -5.719 -2.200

400B Den kommunale hjemmepleje og -sygepleje 0 0

400E1 Elever -5.152 -5.152

400E2 Elever -165 -165 ovf

TEK3 Omprioritering af værdighedsmilliard -1.700 -1.700 ja

TVÆR431 Kræftplan IV 0 0 ja

TEK5 Flytning af budget og indsats vedr. Plejevederlag §118 ja

TEK2 Udmøntning af DÆMP midler 0 0 ja

    400 Hjemmeplejen I -16.188 -10.182 -15.888 300 300

400A Visitation -1.400 -1.400

400B Den kommunale hjemmepleje og -sygepleje 0 0

TEK3 Omprioritering af værdighedsmilliard 1.700 1.700 ja

    401 Boligtilbud U 550.576 388.885 551.695 1.120 1.320

401 Boligtilbud 2.329 2.529

TVÆR401B PL udliciteret institutioner -315 -315 ja

TVÆR401C Drift af CURA -894 -894 ja

    401 Boligtilbud I -150.873 -71.483 -151.757 -884 -884

401 Boligtilbud -379 -379

TVÆR401A Huslejeindtægter Søndervang (BEU) -505 -505 ja
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.043.643 738.671 1.043.163 -480 3.739

I -183.822 -94.442 -186.968 -3.146 -3.146

   Modposter på andre udvalg N 425 425

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.051 168
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    402 Aktivitetstilbud U 13.889 9.475 13.429 -461 -461

402 Aktivitetstilbud -430 -430

TVÆR401B PL udliciteret institutioner -31 -31 ja

    402 Aktivitetstilbud I -593 -774 -293 300 300

402 Aktivitetstilbud 300 300

    403 Øvrige tilbud U 4.737 8.659 4.737 0 0

403 Øvrige tilbud 0 0

    403 Øvrige tilbud I 23 -714 23 0 0

403 Øvrige tilbud 0 0

    404 Demensindsats U 1.630 1.177 1.630 0 0

404 Demensindsats 0 0

    404 Demensindsats I -300 -241 -300 0 0

404 Demensindsats 0 0

    405 Døgntilbud U 60.268 44.586 59.768 -500 0

405 Døgntilbud -500 0

    405 Døgntilbud I -6.545 -4.160 -6.545 0 0

405 Døgntilbud 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 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.043.643 738.671 1.043.163 -480 3.739

I -183.822 -94.442 -186.968 -3.146 -3.146

   Modposter på andre udvalg N 425 425

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.051 168
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   41 Hjælpemidler U 50.520 36.281 57.920 7.400 7.400

I -2.572 -1.833 -2.572 0 0

    410 Hjælpemidler U 50.520 36.281 57.920 7.400 7.400

TVÆR410 Hjælpemidler 5.230 5.230

TVÆR410 Hjælpemidler 2.170 2.170 ja

TEK5 Flytning af budget og indsats vedr. Plejevederlag §118 ja

    410 Hjælpemidler I -2.572 -1.833 -2.572 0 0

TVÆR410 Hjælpemidler 0 0

   43 Sundhed U 55.207 41.148 59.904 4.697 4.697

I -6.773 -5.056 -9.635 -2.862 -2.862

    430 Genoptræning U 28.826 23.256 32.988 4.162 4.162

430 Genoptræning 2.800 2.800

TEK3 Omprioritering af værdighedsmilliard 1.700 1.700 ja

TVÆR431 Kræftplan IV 0 0 ja

TEK1 Aktiv hverdag med demens -338 -338 ja

TEK4 Udmøntning af demenshandleplan ja

    430 Genoptræning I -2.289 -1.346 -3.651 -1.362 -1.362

430 Genoptræning 0 0

TEK3 Omprioritering af værdighedsmilliard -1.700 -1.700 ja

TEK1 Aktiv hverdag med demens 338 338 ja
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Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 1.043.643 738.671 1.043.163 -480 3.739

I -183.822 -94.442 -186.968 -3.146 -3.146

   Modposter på andre udvalg N 425 425

Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -4.051 168
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    431 Sundhedsfremme U 4.558 2.058 3.093 -1.465 -1.465

431 Sundhedsfremme -1.465 -1.465

TVÆR431 Kræftplan IV 0 0 ja

TEK4 Udmøntning af demenshandleplan ja

    431 Sundhedsfremme I -2.800 -2.136 -2.800 0 0

431 Sundhedsfremme 0 0

TEK2 Udmøntning af DÆMP midler 0 0 ja

    432 Andre sundhedsudgifter U 8.469 4.969 7.369 -1.100 -1.100

432 Andre sundhedsudgifter -1.100 -1.100

    432 Andre sundhedsudgifter I -1.000 -1.566 -2.500 -1.500 -1.500

432 Andre sundhedsudgifter -1.500 -1.500

    433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U 13.354 10.864 16.454 3.100 3.100

433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 3.100 3.100

    433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I -684 -7 -684 0 0

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

s
k
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m

a Udvalg / Aktivitet U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Ældre- og Omsorgsudvalget U 3.558 783 3.558 0 0

I -1.866 -843 -1.866 0 0

   40 Omsorg U 3.558 783 3.558 0 0

I -1.866 -833 -1.866 0 0

    401 Botilbud U 3.558 783 3.558 0 0

    401 Botilbud U -1.866 -833 -1.866 0 0

   40 Omsorg U 0 0 0 0 0

I 0 -10 0 0 0

    410 Hjælpemidler U 0 0 0 0 0

    410 Hjælpemidler I 0 -10 0 0 0
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400A

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Visitation

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -7.119 -3.600 0 0 0 0

Udgifter -5.719 -2.200

Indtægter -1.400 -1.400

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Visitationen udviser et forventet mindrebrug på -7,1 mio. kr., hvoraf de -3,6 mio. kr. søges 

tillægsbevilget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mindreforbruget udgøres af:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Mindreudgifter på -2,5 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale leverandør, hvoraf de -

1,0 mio. kr. søges tillægsbevilget.

- Mindreudgifter på- 4,5 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos de private leverandører, hvoraf de -2,5 

mio. kr. søges tillægsbevilget.

- Merindtægter på -1,4 mio. kr. vedr. den mellemkommunale afregning af hjemmeplejeydelser, afvigelsen 

søges tillægsbevilget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Merudgifter på 81 t. kt. vedr. køb af midlertidig hjemmepleje, afvigelsen søges tillægsbevilget.

- Budgetbalance vedr. private hjælpere (§ 94),  afvigelsen søges tillægsbevilget.

- Merudgifter på 1,0 mio .kr. vedr. BPA-ordningerne (§ 95), afvigelsen søges tillægsbevilget.

- Mindreudgifter på -0,5 mio. kr. vedr. indkøbsordningerne, afvigelsen søges tillægsbevilget.

- Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. madservice, afvigelsen søges tillægsbevilget.

- Budgetbalance vedr. vaskeriordning

- Budgetbalance vedr. apotekerudbringning

Samlet set viser prognoserne for 3. forventet regnskab, at efterspørgslen på hjemmeplejeydelser i 

Frederiksberg Kommune er faldet i forhold til de forventninger der blev lagt til grund for demografireguleringen 

af områdets budget i starten af 2018. Udviklingen ses både blandt de private og den kommunale leverandør, 

og de nærmere årsager for udviklingen vil blive analyseret i forbindelse med demografireguleringen for 2019.

På grund af usikkerhedene på prognosen vedr. hjemmepleje (jf. nedenstående - samt EOJ-sagen der 

forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget den XX/XX XXXX.) søges udelukkende -3,5 mio. kr. af den samlede 

forventede afvigelse på -7,0 mio. kr. vedr. levering hjemmeplejeydelser tillægsbevilget. Derudover søges de 

resterende modsatrettede afvigelser på i alt -0,1 mio. kr. ligeledes tillægsbevilget.
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PL-regulering 

Der er i forbindelse med 2. forventet regnskab blevet nedjusteret bagudrettet PL. For myndigheden er budget 

2018 blevet nedjusteret med 0,750 mio. kr. 

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

Der ses en faldende efterspørgsel på hjemmeplejeydelser, og der forventes derfor en mindreudgift på 7,0 mio. 

kr. til køb af hjemmeplejeydelser. Mindreudgiften er behæftet med stor usikkerhed, da der siden 1. maj 2018 

ikke har været fyldestgørende afregningsdata mellem myndighed og leverandørerne.

Til 2. forventet regnskab blev der indmeldt 4,4 mio. kr. i mindreudgift.

Køb af midlertidig hjemmepleje

Der forventes en merudgift på 81 t. kr.

Mellemkommunal afregning

Der forventes en merindtægt  på 1,4 mio. kr. Beløbet er behæftet med stor usikkerhed, da der siden 1. maj 

2018  ikke har været fyldestgørende afregningsdata. 

Til 2. FR blev der indmeldt en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Forskellen mellem 2. forventet regnskab og 3. 

forventet regnskab skyldes forskellige opgørelsesmetoder.

Nyt sundheds- og omsorgssystemt - CURA

Frederiksberg Kommune implementerede 1. maj 2018  det nye sundheds- og omsorgssystem CURA. 

Implementeringen gik godt, og det har ikke haft indflydelse på kommunes service til borgerne i hjemmeplejen. 

Der har dog efter implementeringen af systemet været problemer med at udtrække korrekt aktivitetsdata fra 

systemet for den efterfølgende periode (1. maj og frem) samt at konvertere de eksisterende data til den nye 

platform. Da det er disse data, der ligger til grund for afregningen mellem myndighedsfunktionen og 

henholdsvis den kommunale samt de private  leverandører, medfører disse dataudfordringer en væsentlig 

usikkerhedskilde i forhold til prognosen af de forventede udgifter til området. 

De udarbejdede prognoser er derfor udarbejdet på baggrund af det pt. bedste, tilgængelige 

aktivitetsdatagrundlag (de visiterede hjemmeplejeydelser) -korrigeret for leveringsgrader og andre pt. kendte 

usikkerheder og fejlkilder. Det er dermed forvaltningens vurdering, at prognoserne, på trods af de nuværende 

dataudfordringer, har en kvalitet, der tilnærmelsesvis er på niveau med de prognoser, der i øvrigt indgår i 

forventet regnskab. 

Det skal bemærkes, at disse udfordringer ikke har betydning for den hjælp, som den enkelte borger modtager, 

og den enkelte borgere er derfor ikke blevet påvirket i forbindelse med implementeringen af det nye sundheds- 

og omsorgssystem. 

For yderligere oplysninger vedr. CURA implementeringen henvises til sagen, som forelægges Ældre- og 

Omsorgsudvalget den 19. november 2018 (punkt 105).

Borgerstyret Personlig Assistance (§ 95)

Der forventes en merforbrug på 1,0 mio. kr. Baggrunden til merforbruget skyldes en forventning om potentielt 

flere BPA-modtagere i løbet af 2018.

Til 2. forventet regnskab blev der indmeldt 1,0 mio. kr. i merudgift.

Indkøbsordningerne

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Til 2. forventet regnskab blev der indmeldt 0,5 mio. kr. i mindreudgift.

Madservice

Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

Til 2. forventet regnskab blev der indmeldt 0,7 mio. kr. i merudgift.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400B

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Den kommunale hjemmepleje og -sygepleje

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

Hjemmeplejeaktivitetsprognosen danner grundlag for den kommunale hjemmeplejes indtægter, og grundet de 

ovennævnte usikkerheder er den kommunale hjemmeplejes styringsgrundlag også meget usikkert. Siden maj 

har den kommunale hjemmepleje modtaget aconto afregninger fra Visitationen (myndigheden), som kan blive 

efterreguleret, hvis aktivitetsdata senere viser det nødvendigt. Den kommunale hjemmepleje har taget det 

usikre styringsgrundlag til efterretning og udvist stor forsigtighed og reduceret både personale- og vikarforbrug 

på trods af, at man har implementeret det nye sundheds- og omsorgssystem og haft betydelige udgifter til 

indkøb af devices mv. til brug for Cura.

For yderligere oplysninger vedr. CURA implementeringen henvises til sagen, som forelægges Ældre- og 

Omsorgsudvalget den 19. november 2018 (punkt 105).

Ved 2. forventet regnskab udviste hjemmeplejen et forventet merforbrug på 2,0 mio.kr. og sygeplejen et 

forventet mindreforbrug på -0,5 mio.kr. (dvs. set under ét udviste den kommunale hjemmepleje ved 2. 

forventet regnskab et merforbrug på 1,5 mio.kr.)

Den kommunale hjemmepleje (set under ét) udviser budgetbalance.

Budgetbalance fremkommer ved

  - balance vedr. hjemmeplejen

  - balance vedr. sygeplejen (og assistenterne)

  - balance vedr. økonomiklyngen 

I maj 2018 implementerede Frederiksberg Kommune et nyt sundheds- og omsorgssystem (Cura). Status 

medio oktober er, at det ikke er muligt at trække valide aktivitetsdata for de leverede  hjemmeplejeydelser fra 

maj og frem. Vurderingen af budgetoverholdelse på hjemmeplejeområdet er derfor udarbejdet på baggrund af 

det pt. bedste, tilgængelige aktivitetsdatagrundlag (de visiterede  hjemmeplejeydelser) -korrigeret for 

leveringsgrader og andre pt. kendte usikkerheder og fejlkilder. Både aktivitetsprognosen og vurderingen af 

budgetoverholdelsen er dermed behæftet med ekstraordinær stor usikkerhed.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400E1

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Elever

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -5.152 -5.152 0 0 0 0

Udgifter

400 Elever - ÆOU -5.152 -2.552

400 Elever - ÆOU -2.600

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Budgettet til social- og sundhedselever udviser et forventet mindreforbrug på -5,2 mio. kr., som søges 

tillægsbevilget.

Mindreforbruget udgøres af:

  - Mindreudgifter på -5,2 mio. kr. vedr. elevløn, refusioner og øvrig drift, hvoraf de 2,552 mio. kr. søges 

tillægsbevilget til kassen og 2,6 mio. kr tilbageholdes i en pulje til håndtering af de forventede merudgifter vedr. 

det selvejende plejehjem Akaciegården.

Kommuner og regioner deles om at uddanne social- og sundhedsassistent elever, mens det primært er 

kommunerne, der uddanner social- og sundhedshjælper elever. Frederiksberg Kommune oplever i lighed med 

landets øvrige kommuner udfordringer med både rekruttering af social- og sundhedselever og med elever, der 

ikke færdiggør deres elevuddannelser. Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne afspejler sig særligt i 

lønbudgetterne til social- og sundhedseleverne, som i 2018 udviser betydelige forventede mindreudgifter. 

Udviklingen kan i yderste konsekvens betyde at social- og sundhedsstillinger ikke kan besættes eller må 

besættes af medarbejdere på et lavere uddannelsesniveau end ønsket.

Indsatser og initiativer i Frederiksberg Kommune

For at imødegå udfordringerne har kommunen med afsæt i en række analyser af området igangsat en række 

fastholdelses- og rekrutteringsindsatser i løbet af 2018, som forventes dels at øge søgningen til områdets 

elevstillinger og dels at hjælpe eksisterende elever med at færdiggøre deres uddannelsesforløb. Indsatserne 

er finansieret via midler, som kommunen modtog i 2018 til ”kompetenceløft af det kommunale 

sundhedspersonale” via Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Indsatserne vil blive fulgt tæt med henblik 

på videreudvikling og justering for at imødegå udfordringerne bedst muligt, herunder vil statussager blive 

forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget i løbet af 2019. 

I forbindelse med budget 2019 har kommunen afsat yderligere 1 mio. kr. under Værdighedsmilliarden, således 

at elevrekrutterings- og -fastholdelsesindsatserne kan styrkes og videreføres fremadrettet. Særligt vil 

kommunen kvalificere og strukturere vejledningsindsatsen rettet mod elever, frikøbe medarbejdertid til 

vejledningsopgaven, kompetenceudvikle medarbejdere og sikre støtte og ekstra vejledning til særligt udsatte 

elever, herunder fx anvende lektiecaféer, mentorordninger og særlige elevomsorgssamtaler.
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Indsatser og initiativer på nationalt plan

Også på nationalt plan er der i 2018 og over de kommende år afsat midler til initiativer og indsatser, der kan 

imødegå kommunernes og regionernes rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på social- og 

sundhedsområdet, herunder også på elevområdet.

Særligt blev der som en del af overenskomstaftalen mellem KL og Forhandlingsselskabet i foråret 2018 afsat 

en rekrutteringspulje på over 500 mio. kr., der primært skal prioriteres til social- og sundhedsassistenter og 

erfarne sygeplejersker (herunder særligt til lønløft for social- og sundhedselever og for arbejde på skæve 

tidspunkter).

I Regeringens forslag til finanslov for 2019 er der afsat midler i 2019-2022 til at iværksætte initiativer og 

indsatser, der kan imødegå udfordringerne med rekruttering af social- og sundhedspersonale samt 

sygeplejersker, herunder fx til profilering af SOSU-uddannelserne. 

Desuden er der igangsat en kortlægning af rekrutteringsudfordringerne i kommunerne og regionerne, og KL er 

for nuværende i gang med at udvikle en række fælleskommunale initiativer til fastholdelse af elever, der 

offentliggøres i november 2018. 

Det forventede mindreforbrug i 2018

Af det forventede mindreforbrug på -5,1 mio. kr. søges de -2.6 mio. kr. tillægsbevilget i forbindelse med 3. 

forventet regnskab. Der tilbageholdes derudover 2,6 mio. kr. til håndtering af de forventede merudgifter vedr. 

det selvejende plejehjem Akaciegården (se skema 401). Disse omplaceres til en pulje under boligtilbud.

Det forventede mindreforbrug er 4,2 mio.kr. højere end det tilsvarende indmeldte mindreforbrug ved 2. 

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

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400E2

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Elever

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -165 -165 165 0 0 0

Udgifter -165 -165 165

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Budgettet til fastholdelse og rekruttering af elever (kompetenceløftmidler), udviser et forventet mindreforbrug 

på -165 t.kr, som søges tillægsbevilget og overført til 2019.

Mindreforbruget udgøres af:

    - Mindreudgifter på -165 t.kr. vedr. fastholdelse og rekruttering af elever (kompetenceløftmidler), der søges 

overført til 2019.

Indsatser og initiativer i Frederiksberg Kommune

SSA-området oplever stigende rekrutteringsudfordringer på ældre- og omsorgsområdet, særligt er der mangel 

på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker. Konsekvenserne af den aktuelle ansættelses- og 

rekrutteringssituation kan blive, at stillinger i Frederiksberg Kommune ikke besættes, eller besættes af 

medarbejdere på et lavere uddannelsesniveau end ønsket. I yderste konsekvens kan det i sidste ende betyde, 

at der må gøres brug af medarbejdere helt uden faglig relevant uddannelse. Ud over en faglig forringelse af 

omsorgsopgaven kan situationen medføre en stigning i udgiften til vikarer. Begge forhold risikerer at påvirke 

kvaliteten og tilfredsheden blandt kommunens borgere og svække arbejdet med forebyggelse og tidlig 

opsporing. 

Rekrutteringsudfordringerne er en generel problemstilling på området. KL adresserede i et borgmesterbrev af 

3. juli 2018 problemstillingen og skrev følgende: ”I de kommende år vil kommunerne opleve stigende 

rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Særligt vil der være mangel på social- og 

sundhedspersonale og sygeplejersker.”

For at imødegå elevrekrutterings- og -fastholdelsesudfordringerne har kommunen med afsæt i en række 

analyser af elevområdet igangsat en række fastholdelses- og rekrutteringsindsatser i løbet af 2018, som 

forventes dels at øge søgningen til områdets elevstillinger og dels at hjælpe eksisterende elever med at 

færdiggøre deres uddannelsesforløb. Indsatserne er finansieret via midler, som kommunen modtog i 2018 til 

”kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale” via Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. 

Indsatserne vil blive fulgt tæt med henblik på videreudvikling og justering for at imødegå udfordringerne bedst 

muligt, herunder vil statussager blive forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget i løbet af 2019. 

I forbindelse med budget 2019 har kommunen afsat yderligere 1 mio. kr. under Værdighedsmilliarden, således 

at elevrekrutterings- og -fastholdelsesindsatserne kan styrkes og videreføres fremadrettet. Særligt vil 

kommunen kvalificere og strukturere vejledningsindsatsen rettet mod elever, frikøbe medarbejdertid til 

vejledningsopgaven, kompetenceudvikle medarbejdere og sikre støtte og ekstra vejledning til særligt udsatte 

elever, herunder fx anvende lektiecaféer, mentorordninger og særlige elevomsorgssamtaler.
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Det forventede mindreforbrug i 2018

I henhold til statussagen vedrørende fastholdelse og rekruttering af elever, der blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget mandag den 19. november 2018, søges mindreforbruget på -165 t.kr. vedr. puljen til 

"fastholdelse og rekruttering af elever" overført til 2019. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at  fordelingen af 

Frederiksbergs Kommunes andel af midler fra økonomiaftalen først faldt på plads medio 2018, og det har 

derfor først herefter været reelt muligt at igangsætte de nye initiativer. Mindreforbruget er dermed udtryk for en 

periodeforskyldelse af indsatsen. 

Frederiksberg Kommune står overfor en stor udfordring med at rekruttere og fastholde elever og i fald de 165 

t.kr. ikke overføres til 2019, vil det betyde, at den igangsatte indsats må nedskalleres og yderste konsekvens 

medvirke til en styrkelse af rekrutteringsudfordring, som i sidste ende kan få store økonomiske konsekvenser 

for både hjemmeplejen og kommunens plejecentre. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 401

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Boligtilbud

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.950 2.150

Udgifter 2.329 -71

401 pulje 2.600

Indtægter -379 -379

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Botilbud udviser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf de -0,5 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Afvigelsen består af: 

- Merudgifter på 2,6 mio. kr. vedr. det selvejende plejecenter Akaciegården. Afvigelsen søges ikke 

tillægsbevilget

- Mindreudgifter på -0,2 mio. kr. vedr. det kommunale plejecenter Flintholm. Afvigelsen søges ikke 

tillægsbevilget

- Merudgifter på 1 mio. kr. vedr. Græsplænen. Afvigelsen søges tillægsbevilget

- Mindreudgifter på -2,2 mio. kr. vedr. ægtefæller. Afvigelsen søges tillægsbevilget

- Netto merforbrug på 0,75 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser. Afvigelsen søges tillægsbevilget

Det selvejende plejecenter Akaciegården

Merforbruget vedr. institutionens drift kan primært tilskrives en række udgifter til revisions- og administration 

vedrørende den igangværende undersøgelse af forholdene omkring selskabskonstruktion mv., der var den 

primære årsag til Akaciegårdens realiserede merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2017. Merforbruget fra 2017 er ikke - 

som normalt - blevet automatisk overført til 2018. Kommunalbetyrelsen har i forbindelse med godkendelse af 1. 

forventet regnskab 2018 besluttet, at halvdelen af merforbruget nulstilles, mens den resterende halvdel vil blive 

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

Frederiksberg Kommune har besluttet at indgå en aftale med revisionsfirmaet Ernest & Young om 

understøttelse til et skærpet tilsyn af Akaciegården. Det skærpede tilsyn indikerer at Akaciegården i 2018, vil 

have et merforbrug på 2,6 mio. kr. Da beløbet er behæftet med stor usikkerhed, opretholdes det skærpede 

tilsyn. 

Såfremt det forventede merforbrug realiseres, er det forvaltningens vurdering, at det bør analyseres, i hvilket 

omfang det er hensigtsmæssigt at overføre merforbruget til 2019 i overenstemmelse med de normale 

overførselsregler. Såfremt der overføres et samlet merforbrug for 2018 på 2,6 mio. kr. sideløbende med 

"afdraget" på 0,6 mio. kr. vedr. allerede overførte merforbrug fra 2017, vil det betyde en samlet budgetreduktion 

på ca. 3,2 mio. kr. eller ca. 8% af institutionens forventede budget for 2019. Dette kan have betydning for 

Akaciegårdens opretholdelse af et tilfredsstillende serviceniveau til plejecenterets beboere. Der omplaceres 

derfor 2,6 mio. kr. af det forventede mindreforbrug vedr. elever (se skema 400E) til en pulje under boligtilbud. 

Puljen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen alene blive udmøntet på baggrund af ovenstående analyse 

af Akaciegårdens regnskabsresultat. 

Revisionsudgifterne forbundet med undersøgelsen af Akaciegården blev i 2. forventet regnskab afholdt under 

ældre- og omsorgsudvalgets ramme, men er i forbindelse med 3. forventet regnskab korrekt afholdt under 

magistraten. Der er ikke afsat budget til opgaven.    

Flintholm 

Plejecentret Flintholm forventes, at afslutte 2018 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

en tilpasningen af vikariende personale. Mindreforbruget forventes overført til 2019 og søges derfor ikke 

tillægsbevilget.
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Køb og salg af plejeboligpladser

Baseret på aktivitetstallene for 2018 udviser prognosen for køb og salg af plejeboligpladser et merforbrug på 

0,75 mio. kr. Prognoserne på området er forbundet med en væsentlig usikkerhed, da selv mindre ændringer i 

priser eller antallet af beboere vil medføre væsentlige ændringer i det endelige regnskabsresultat. Ved 2. 

forventet regnskab viste prognosen således et samlet forventet merforbrug på 0,6 mio. Forventningen til 

området er dermed forværret med i alt 0,15 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. 

Den forventede afvigelse søges tillægsbevilget.

Ægtefæller i samme bolig

Budgettet til ægtefæller, bliver udbetalt til plejecentre som har ægtefæller i samme bolig. Budgettet er opdelt i 

godkendte og ikke godkendte ægtefæller. Til godkendte ægtefæller, hvor begge ægtefæller er godkendt til fuld 

pleje, forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2018. Til ikke godkendte ægtefæller, hvor den ene 

ægtefælle er fuldt godkendt og den anden delvist godkendt, forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.     

Den forventede afvigelse søges tillægsbevilget.

Græsplænen

Græsplænen afregnes af Frederiksberg Kommune på baggrund af beboernes plejetyngde. Der er over en 

periode sket en stigning i beboernes plejetyngde, hvorfor de forventede udgifter stiger tilsvarende. Samlet set 

forventes dette at give merudgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2018. Dette reflekteres ligeledes i regnskab 2017, hvor 

der ved 3. forventet regnskab blev tillægsbevilget 1,0 mio. til udgifter forbundet med stigende plejetyngde blandt 

beboerne på Græsplænen. I 2. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 1,4 mio. kr., dog er der 

siden maj sket et fald i plejetyngden, hvilket den nye prognose tager højde for.

Den forventede afvigelse søges tillægsbevilget.

I budgetforliget for 2019-22 blev der afsat midler til finansielle strukturelle udfordringer, som blandt andet skal 

afhjælpe den stigende plejetyngde Græsplænen. Der undersøges, hvordan der kan skabes en bedre 

sammenhæng mellem udviklingen i borgernes plejetyngde og den generelle demografiregulering af budgettet til 

hjemmepleje.

Negativ PL-regulering af de udliciterede institutioner Dronning Anne-Marie Centret, Kong Frederik d. XI og 

Græsplænen

Der er i forbindelse 2. forventet regnskab blevet nedjusteret bagudrettet PL for Dronning Anne-Marie Centret, 

Kong Frederik d. XI og Græsplænen. Da udgifterne til institutionernes drift er fastlagt i de indgåede kontrakter, 

er det ikke muligt at tilpasse udgiftsniveauet til den ændrede PL-regulering. 

Denne reguleringen håndteres som en del af den tekniske tilpasning af budgettet til kontraktrakten, hvilket sker 

i skema "TVÆR1"

Korrigeret budget Forventet Forbrug Afvigelse

Køb 62.273                       63.402                        1.129        

Salg -59.757                      -60.136                       -379          
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 402

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Aktivitetstilbud

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -130 -130 0 0 0 0

Udgifter -430 -430

Indtægter 300 300

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Aktivitetstilbud udviser et netto mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser, afvigelsen søges 

tillægsbevilget.

Køb og salg af aktivitetspladser

Baseret på aktivitetstallene for 2018 udviser prognosen for køb og salg af aktivitetspladser et mindreforbrug på -0,13 

mio. kr. Prognoserne på området er forbundet med usikkerhed, da mindre ændringer i taksten eller antallet af brugere vil 

medføre ændringer i det endelige regnskabsresultat.

Salg af aktivitetspladser til andre kommuner udviser et mindreindtægt på 0,3 mio. kr. og køb af pladser af andre 

kommuner udviser en mindreudgift på -0,43 mio. kr. end budgetteret.

Negativ PL-regulering af Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik d. XI 

Der er i forbindelse 2. forventet regnskab blevet nedjusteret bagudrettet PL for Dronning Anne-Marie Centret og Kong 

Frederik d. XI. Da udgifterne til aktivitetscentrenes drift er fastlagt i de indgåede  kontrakter, er det ikke muligt at tilpasse 

udgiftsniveauet til den ændrede PL-regulering. 

Denne reguleringen håndteres som en del af den tekniske tilpasning af budgettet til kontraktrakten, hvilket sker i skema 

"TVÆR1"

Side 15 af 21



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

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 405

Titel: Aktivitet: 40 Omsorg

Døgntilbud

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -500 0 0 0 0 0

Udgifter -500

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På Frederiksbergs Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Afvigelsen 

søges ikke tillægsbevilget.

Mindreforbruget skyldes blandt andet et faldende brug af vikarer i forhold til det budgettet i 2018. 

Mindreforbruget forventes overføret til Døgnrehabiliteringsenhedens 2019-budget. I forbindelse med budget 

2019, blev der på FKD's området vedtaget en større effektivisering vedr. beboernes overgang fra FKD til 

plejeboliger. De overførte midler vil blandt andet blive anvendt i forbindelse med implementering af disse 

effektiviseringer. 
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3. 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): 2.800 2.800 0 0 0 0

Udgifter 2.800 2.800

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På genoptræningsområdet forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., afvigelsen søges tillægsbevilget.

Merforbruget udgøres af:

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

- Mindreforbrug vedr. den specialiseret genoptræning, der leveres af hospitalerne på - 0,3 mio. kr.

- Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering på 3,2 mio. kr.

- Mindreforbrug på befordring på -0,1 mio.kr.

Ved 1. forventet og 2. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på speciaiseret rehabilitering. 

Ambulant Genoptræning og Rehabilitering 

Der forventes fortsat balance på institutionen "Ambulant Genoptræning og Rehabiliterings" budget.  

"Ambulant Genoptræning og Rehabilitering" er rammestyret og formår på trods af et stigende antal visiterede, 

at tilrettelægge arbejde således der 3. forventet regnskab forventes budgetbalance. 

Specialiseret Genoptræning

Specialiseret genoptræning efter udskrivning fra hospital kan ske på hospitalet, i de tilfælde, hvor hospitalet 

vurderer det er nødvendigt. Det er hospitalets læge der afgør, om patienten har behov for genoptræning efter 

udskrivning – og om genoptræningen skal ske på hospital eller i kommunalt regi. I de tilfælde hvor hospitalets 

læge vurderer, at forløbet skal foregå på sygehuset, bliver kommunen efterfølgende faktureret for ydelsen. 

Der er på Frederiksberg stort fokus på denne ordning og der er løbende dialog med hospitalerne i sager om 

specialiseret genoptræning, hvilket er medvirkende til det forventede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 

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. 

Der har været en stigning i antallet af forløb og forløbslængden siden 2. forventet regnskab, hvor der blev 

indmeldt et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. På baggrund af det aktuelle antal af visiterede borgere, 

forventes der på nuværende tidspunkt at medføre et merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. 

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

hospitalerne i 2015 overtog visitationen og handlerretten på disse ydelser. Udgifterne til området er 

efterfølgende steget løbende, og områdets budget blev derfor øget med 2,0 mio. kr. i forbindelse med B2019. 

Det er fortsat forventningen, at de øgede udgifter til området fremadrettet vil kunne afholdes indenfor denne 

nye bevilling. Udgifterne i 2018 ligger således over det niveauet fra de øvrige år, og det kan i høj grad 

tilskrives enkeltsager.

Befordring

Der forventes et mindreforbrug på befordring til borgere i spcialiseret genoptrænings- og rehabiliterings 

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

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 431

Titel: Aktivitet: 43 Sundhed

Sundhedsfremme

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.465 -1.465 0 0 0 0

Udgifter -1.465 -1.465

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På Sundhedsfremme forventes et mindreforbrug på -1,5 mio. kr., afvigelsen søges tillægsbevilget.

Mindreforbruget udgøres af:

- Mindreudgifter på -1,5 mio. kr. vedr. praksisplanen KKR.

Ved 2. forventet regnskab skønnede forvaltningen, at midlerne til praktsisplanen ville blive anvendt. I forbindelse med 

3. forventet regnskab skønnes et forbrug på 0,3 mio. kr. i 2018, hvilket medfører et mindre forbrug på -1,5 mio. kr.

Praksisplanen KKR 

På Frederiksberg er der fokus på borgerens lokale sundhedsvæsen. I den forbindelse udarbejdes en årlig plan, som 

skal understøtte kommunen i at løse sundhedsopgaver (se SOU 12. juni 2017 punkt 52). Dette sker blandt andet 

gennem et tæt samarbejdet mellem kommunen de praktiserende læger og praksissektoren generelt. Der er i planen 

fokus på, at flere borgere med kronisk sygdom kan indgå aktivt i forebyggelse, kontrol og behandling af deres 

sygdomme lokalt. 

Ældre- og Omsorgsudvalget har en øremærket bevilling til Praksisplanen KKR. Idet der endnu ikke er opnået 

enighed mellem lægerne og kommunerne om de overenskomstmæssige forhold vedr. praksisplanen forventes det 

ikke at hele bevillingen anvendes. 

Den forventede afvigelse søges tillægsbevilget.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 432

Titel: Aktivitet: 43 Sundhed

Andre sundhedsudgifter 

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -2.600 -2.600 0 0 0 0

Udgifter -1.100 -1.100

Indtægter -1.500 -1.500

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På andre sundhedsudgifter forventes der mindreforbrug på -2,6 mio.kr., afvigelsen søges tillægsbevilget.

Mindreforbruget udgøres af:

 - Merforbrug til hospice på 1,0 mio. kr.

 - Mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,5 mio. kr.

 - Mindreudgifter befordringsgodtgørelse på 0,1 mio. kr.

 - Merindtægter og mindreudgifter på plejetakster somatik på -3,0 mio. kr. 

 - Budget og forbrug til plejetakster psykiatri forventes at balancere

Skønnet i forhold til Hospice, begravelseshjælpe samt befordringsgodtgørelse er uændret. Ændringen på andre 

sundhedsudgifter skyldes alene en op justering af det forventede mindreforbrug på plejetakster. 

Hospice

Ved 1. forventet regnskab var forventningen balance på hospice, idet der kun var faktureret for 1 måned på ca. 

0,1 mio. kr. Ved 2. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 1 mio. kr. Årsagen til merforbruget 

skyldes høj aktivitet i marts og april. Ud fra en forventning om forbrug på 200-250.000 kr. pr. måned i årets 

resterende måneder forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Prognosen ved 3. forventet regnskab indikerer 

ligeledes et merforbrug på 1,0 mio. kr. 

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler 

begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde 

efterlader sig formue. Afgørelsen sker i skifteretten. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på 

begravelseshjælp.

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, 

sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Som udgangspunkt skal patienten selv 

sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog 

for visse patientgrupper mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse forvaltes af 

BorgerServiceCentret. Prognosen for befordringsgodtgørelse udviser mindreudgifter på 0,1 mio. kr.
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Plejetakster somatik

Pr. 1. januar 2017 er der indført en mertakst for færdigbehandlede somatiske patienter gældende for alle 

kommuner. Dette er med henblik på at øge incitamenterne til at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage 

yderligere. Mertaksten bliver efterfølgende ført tilbage til kommunerne efter bloktilskudsandelen.

I Frederiksberg Kommune er der allerede et stort fokus på at reducere antallet af færdigbehandlingsdage, og 

kommunen ligger niveaumæssigt under de øvrige kommuner, jf. seneste resultatrapport på ældreområdet (SOU 

sag nr. 88 af 18. september 2017), hvilket betyder, at kommunen vinder på den nye ordning. 

Der skønnes udgifter til færdigbehandlede på ca. 0,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og 

indtægter via mertaksten på ca. 2,5 mio. kr., svarende til merindtægter på 1,5.  Udfordringerne med 

sundhedsplatformen medfører en ustabil afregning til kommunerne, hvorfor skønnet er behæftet med 

usikkerhed. Udviklingen følges løbende.

Plejetakster psykiatri

Der forventes budgetbalance på plejetakster psykiatri. De seneste år, er Frederiksberg Kommune kommet ud 

med et mindreforbrug på området. I 2018 forventes der dog balance på grund af stigende antal liggedage, som 

Frederiksberg Kommune skal betale for.
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Vederlagsfri fysioterapeutbehandling

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 3.100 3.100 0 0 0 0

Udgifter 3.100 3.100

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., afvigelsen søges tillægsbevilget.

Ved 1. og 2. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der har dog været forøgede udgifter til ordningen, og der er ikke indikationer på at den månedlige udgift vil falde, 

hvorfor skønnet ved 3. forventet regnskab er opjusteret til 3,1 mio. kr. 

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., og har derfor kun meget 

begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til området. I forbindelse med B2019 blev bevillingen på 

området derfor permanent forøget med 1,2 mio. kr. svarende til forventningerne ved 1. og 2. forventet regnskab.

I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev det desudendet vedtaget, at der skal gennemføres en samlet analyse 

af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Analysen er under arbejdelse, og den forventes afsluttet primo 2019.
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