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Mødetidspunkt: 19:00 

Mødested: Kommunalbestyrelsens mødesal 

Deltagere:  

Fraværende:  

Bemærkninger:  

Anja Camilla Jensen havde meldt forfald. I stedet mødte Camilla Arent. 
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32. Puljemidler fra Socialstyrelsen til projekt "Netværkets styrke" 

Åbent - 27.24.00-G01-51-18 

Resumé 

Børneudvalget besluttede den 25. september 2017, at Frederiksberg Kommunes Fællesrådgivning indgav 
en ansøgning til Socialstyrelsen vedr. investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Frederiksberg 
Kommune har nu fået tilsagn om tilskud af puljemidler til projektet "Netværkets styrke", i alt tilsagn om 
11.248.851 kr. i perioden 1. december 2017 til 31. december 2020. Undervisningsudvalget skal godkende 
igangsættelsen af projektet og afsætte bevillingen hertil. 

Beslutning 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

Indstilling 

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, 
  

1. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.783.579 kr. i 2018 
2. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.113.626 kr. i 2019 
3. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.351.646 kr. i 2020  

  
Børneudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Børneudvalget besluttede den 25. september 2017, at Frederiksberg Kommunes Fællesrådgivning indgav 
en ansøgning til Socialstyrelsen vedr. Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. 
  
Projektet Netværkets styrke foreslår en række konkrete udviklingsaktiviteter, og disse aktiviteter bindes 
sammen af et fælles fokus på netværkets betydning og bæredygtighed igennem barndommen, hvor forældre 
samt evt. bedsteforældre og søskende udgør den centrale kerne. I projektet er der en bred 
netværksforståelse, som omfatter både barnets private og professionelle netværk. PPR indgår både i rollen 
som netværksfacilitator og som direkte aktør i netværket.  
  
Det overordnede formål med Netværkets styrke er at styrke barnets eller den unges deltagelsesmuligheder 
og kompetence til at være mester i eget liv ved at styrke netværkets kompetencer til at støtte op om barnets 
eller den unges udvikling. 
  
I bilaget "Netværkets styrke" til denne sag kan der læses mere om projektet. 
  
Frederiksberg Kommune modtog den 18. december 2017 tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på i alt 
11.248.851 kr. i perioden 1. december 2017 til 31. december 2020 fordelt som følger: 
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Tilskuddet for 2017 modtages i 2018, og er fordelt med 1.242.452 kr. til deltagelse i partnerskabet med 
Socialstyrelsen og de øvrige kommuner, og 2.637.272 kr. til investering i medarbejderressourcer. Tilskuddet 
for de følgende år er udelukkende afsat til investering i medarbejderressourcer. 
   
Socialstyrelsen oplyser, at de havde modtaget 54 ansøgninger om støtte fra ansøgningspuljen. Der ydes 
støtte til 11 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 123,1 mio.kr. 

Økonomi 

Socialstyrelsen har givet tilsagn på i alt 11.248.851.kr. Derfor ønskes en indtægts- og en udgiftsbevilling på 
6.783.579 kr. i 2018, samt en indtægts og en udgiftsbevilling på 2.113.626 kr. i 2019 og en indtægts- og 
udgiftsbevilling på 2.351.646 kr. i 2020. 

Borgmesterpåtegning 

Intet at bemærke. 

Behandling 

Børneudvalget og Undervisningsudvalget den 5. februar 2018, Magistraten den 19. februar 2018 og 
Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018. 

Historik 

Indstilling 5. februar 2018, pkt. 27: 
Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget 
at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.783.579 kr. i 2018 
at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.113.626 kr. i 2019 
at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.351.646 kr. i 2020  
  
Børne- og Ungeområdet indstiller til Børneudvalget, at orientering tages til efterretning. 
  
Indstilling 5. februar 2018, pkt. 33: 

Børneudvalget_2018-21, 5. februar 2018, pkt. 27: 

Undervisningsudvalget indstiller, 
  

1. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.783.579 kr. i 2018 
2. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.113.626 kr. i 2019 
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3. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.351.646 kr. i 2020  
  

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Indstilling 19. februar 2018, pkt. 69: 
Undervisningsudvalget indstiller, 
  

1. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.783.579 kr. i 2018 
2. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.113.626 kr. i 2019 
3. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.351.646 kr. i 2020  

  

Bilag 

 Netværkets Styrke 

 Tilsagnsbrev Socialstyrelsen 

 Tillægsbevillingsskema - Puljemidler Netværkets styrke 

../Documents/SbSysNetDrift/temp/kiro02/Dagsorden/Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Netvaerkets_Styrke.pdf
../Documents/SbSysNetDrift/temp/kiro02/Dagsorden/Bilag/Punkt_32_Bilag_2_Tilsagnsbrev_Socialstyrelsen.pdf
../Documents/SbSysNetDrift/temp/kiro02/Dagsorden/Bilag/Punkt_32_Bilag_3_Tillaegsbevillingsskema___Puljemidler_Netvaerkets_styrke.pdf


Netværkets styrke

Netværkets Styrke foreslår en række konkrete udviklingsaktiviteter, hvor vi umiddelbart kan gøre en forskel ved at kvalificere, 
intensivere eller nytænke en indsats i PPR. De forskellige aktiviteter bindes sammen af et fælles fokus på netværkets betydning 
og bæredygtighed igennem barndommen, hvor forældrene samt evt. bedsteforældre og søskende udgør den centrale kerne. I 
projektet har vi en bred netværksforståelse, som både omfatter barnets private og professionelle netværk. PPR indgår både i 
rollen som netværksfacilitator og som direkte aktør i netværket. 

En række af de foreslåede aktiviteter stiler mod videreudvikling af eksisterende praksis, bl.a. gennem tilførsel af nye metoder, 
der i højere grad kan understøtte sammentænkte og tværfaglige løsninger på tværs af organisatoriske områder. Det gælder 
aktiviteterne: 

a) ADBB og COS-P 
b) Intensive Interaction 
c) Tidligere sprogindsats 
d) Behandling i folkeskolen 
e) Gruppetilbud til flygtningefamilier 

Derudover indeholder projektet en række nye aktiviteter, der dels sigter mod tidlig opsporing og dels mod netværksbaseret 
intervention i forhold til en særlig målgruppe: 

f) Samarbejdsmodel med Familieafdelingen 
g) Afprøvning af samarbejdsmodel med almen praksis 
h) Partnering for Change (P4C) og The Alert Programme 

Målgrupper

Pr. 1. januar 2017 boede der i Frederiksberg Kommune 18.509 børn og unge ml 0-17 år. SFI (i dag VIVE) har hvert år siden 2009 
undersøgt velfærd og trivsel blandt børn og unge i Danmark. Undersøgelsen fra 2010 konkluderer, at ca. 15 % af danske børn og 
unge kan karakteriseres som udsatte.2 Det vil betyde at ca. 2776 børn og unge i Frederiksberg Kommune er eller er i risiko for at 
komme i en udsat position. 

Fordelt på de i projektet skitserede målgrupper vurderes det, at følgende børn/unge er omfattet af projektet: 

a) ADBB og COS-P - Spædbørn: Der blev født ca 1650 børn på Frederiksberg i 2016. Efter screening med ADBB er det 
forventningen at de 8-10% (ml 132-165 børn) vil fordre en indsats og ca 3-4 %(ml 50-65 børn) egentlig behandling. 

b) Intensive Interaction - Der er på Frederiksberg 5696 børn ml 2-6 år. Forventeligt vil 1%3 af dem, 57 børn, få en 
autismediagnose og vi vil i projektperioden stile mod at få alle inkluderet i projektet. 

c) Tidligere sprogindsast - Der er 3100 børn ml 1½ til 3 år på Frederiksberg. Ved sprogvurdering i 3-5 års alderen finder man, at 5 
% har behov for en særlig (specialiseret) indsats og 10 % har behov for en fokuseret indsats (der kan varetages af det 
pædagogiske personale). Vi kan således forvente at 10 % af de 1½-3 årige, 310 børn, efter sprogscreening, vil have behov for en 
fokuseret indsats ved det pædagogiske personale, mens 5%, 155 børn, vil blive vurderet til at have behov for en særlig, 
specialiseret, indsats ved talehørekonsulent igennem projektperioden. 

d) Behandling i folkeskolen - Der går 7877 elever i folkeskolerne på Frederiksberg. Skoleafdelingen vurderer, at der hvert skoleår 
er ca. 250-300 elever med et bekymrende skolefravær. På baggrund af vores projekt ’Hjælp til selvhjælp’ er det vurderingen, at 
ca. 120 elever årligt har behov for en grad af angstbehandling. 85 børn er aktuelt visiteret til dagbehandling på Frederiksberg. 

e) Gruppetilbud til flygtningefamilier - I perioden 2014-marts 2017 har kommunen modtaget 209 børn/unge ml 0-17 år. 
Forventningen er, at tilgangen falder i de næste par år. Det er vurderingen at vi igennem projektperioden vil kunne nå omkring 
100 børn/unge. 
f) Samarbejdsmodel med Familieafdelingen - Det er vurderingen, at PPR er inde over godt og vel 1/3 del af sagerne i 
Familieafdelingen, der vil derfor være tale om omkring 250- 300 børn. 

g) Afprøvning af samarbejdsmodel med almen praksis - Der er 47 læger i almen praksis på Frederiksberg, og det er vurderingen 
fra PLO, at hver læge i gennemsnit vil henvise 3 børn/unge pr. år til en præliminær udredning og rådgivning v/PPR – i alt ca. 141 
børn/unge pr. år, og ca. 400 børn/unge i hele projektperioden. 



h) Partnering for Change (P4C) og The Alert programme - Der går 4108 elever i folkeskolernes indskolingsklasser på 
Frederiksberg. En ny undersøgelse viser, at antallet af børn på Frederiksberg med svækket sanseintegration ligger på omkring 
13%4. Disse vanskeligheder påvirker børnenes indlæring og adfærd5. Antallet af elever vil med disse vanskeligheder vil anslået 
være ca. 535, hvoraf vi i projektperioden vil stile mod at ca. 300 elever deltager. 

Der er opmærksomhed på, at visse af ovenstående målgrupper er overlappende på individniveau. 
Projektets aktiviteter forventes at komme rigtig mange børn til gavn, udover de ovenfor nævnte målgruppetal der angiver de 
direkte modtagere af indsatserne. Dette såvel via den generelle konsultative indsats fra PPR som via den vidensudvikling der 
sker, både blandt PPR-personale som hos det pædagogiske personale, som direkte resultat af partnerskabsaktiviteterne. 

Organisation
Det overordnede ansvar for deltagelse i partnerskabet ligger hos Fællesrådgivningens chefpsykolog, som refererer til 
kommunens Børne- og Ungedirektør. Både sidstnævnte og kommunens Børneudvalg har tilkendegivet opbakning til projektet, jf. 
bilag I 

Der foregår et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne i Børne- og Ungeområdet; Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og 
Familieafdelingen. Derudover har Fællesrådgivningen etableret indledende samarbejde med PLO med henblik på øget 
samarbejde med almen praksis-sektoren 

Projektlederen står for koordinerende opgaver i forbindelse med afviklingen af projektet samt kommunikationsopgaver, 
regnskabsopfølgning og praktiske indsatser i øvrigt. Projektlederen har ikke kompetence til at ændre ved projektets besluttede 
indsatser og rammer - ej heller personaleledelse. Projektgruppen vil udover projektejer og projektleder bestå af den ledende 
sundhedsplejerske samt ledelsesrepræsentanter fra Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen og Familieafdelingen. 

Vi nedsætter en følgegruppe med ledelsesrepræsentanter fra Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen samt 
praksiskoordinator som repræsentant for almen praksis og projektleder og chefpsykolog, som skal sikre, at de igangsatte 
aktiviteter afvikles efter hensigten i tæt samarbejde med områderne og med den forventede effekt. 

De fagpersoner, der skal deltage i projektet, vil for en stor del være fagpersoner, der allerede er ansat i PPR og således har den 
viden og de kompetencer, der relaterer sig til de projekter, der søges videreudviklet/opkvalificeret. Der ansættes ekstra 
ressourcer svarende til de fagligheder, der deltager i projektet - i forhold til de ovenfor skitserede indsatser projekteres med 
ansættelse af medarbejderressourcer som følger: 



Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Investering i den tidlige og fore-
byggende indsats i PPR (§ 15.26.04.10.) 

Afgørelse
Frederiksberg Kommune har søgt om tilskud til projekt Netværkets Styrke. Ansøgnin-

gen om tilskud til projekt Netværkets Styrke er imødekommet. 

Tilsagn om tilskud i 2017 udgør i perioden 01-12-2017 til 31-12-2020 i alt 3.879.724 kr. 

Der er afsat 1.242.452 kr. til deltagelse i partnerskabet med Socialstyrelsen og de øvrige 

kommuner, mens der er afsat 2.637.272 kr. til investering i medarbejderressourcer. Den-

ne fordeling skal fastholdes. 

Under forudsætning af, at tilsagnet fornyes, og at Finansloven vedtages med de forven-

tede beløb, forventes det, at der kan ydes tilsagn på 2.903.855 kr. i 2018 til perioden 01-

01-2018 til 31-12-2020 afsat til investering i medarbejderressourcer, på 2.113.626 kr. i 

2019 til perioden 01-01-2019 til 31-12-2020 afsat til investering i medarbejderressour-

cer og på 2.351.646 kr. i 2020 til perioden 01-01-2020 til 31-12-2020 afsat til investe-

ring i medarbejderressourcer.

Tilskudsmodtager skal indsende et revideret budget for det samlede forventede bevilge-

de beløb senest den 22. januar 2018. Se hertil det vedhæftede budgetskema.

Ansøgninger
Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 54 ansøgninger om støtte 

fra ansøgningspuljen til samlet ansøgningssum på 608,5 mio. kr. Der ydes støtte til 11 

projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 123,1 mio. kr.

Vurderingskriterier
Finansloven bemyndiger Socialstyrelsen til at udstede retningslinjer for udmøntning af 

ansøgningspuljen. Retningslinjerne fremgår af den bekendtgørelse og vejledning, som 

blev offentliggjort i forbindelse med, at ansøgningspuljen blev udmeldt via Socialstyrel-

sens Tilskudsportal. Af bekendtgørelsen og vejledningen fremgår det blandt andet, hvil-

ke krav og kriterier der gælder for støtte fra ansøgningspuljen.

Vurdering
Den faglige vurdering af ansøgningen er følgende:

Det vurderes samlet set, at projektet lever op til kriterierne for støtte fra ansøgningspulj-

en. 

1. Relevans: Det vurderes, at projektets formål falder inden for ansøgningspuljens for-

mål, idet formålet er at styrke børn og unges trivsel, deltagelsesmuligheder og kompe-

tencer til at mestre eget liv. Det vurderes, at projektets målgruppe falder inden for an-

søgningspuljens målgruppe, idet målgrupperne for de otte delprojekter er sårbare og ud-

satte børn og unge og deres familier. Det vurderes, at ansøger falder inden for ansøg-

ningspuljens ansøgerkreds.

Frederiksberg Kommune

Malene Hein Damgaard

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Falkoner Alle 7, 1.+2.

2000 Frederiksberg

Center for Økonomi og 

Tilskudsforvaltning

Edisonsvej 1

5000 Odense C.

Tlf. 72423700

Direkte tlf. 91370200

Åbningstid kl. 10-14

Email:tilskudsforvaltning@

socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk

https://tilskudsportal.sm.dk

Dato: 24. januar 2018

Pulje: 15.26.04.10 Udsatte sårbare 

bu

J.nr.: 6045-0028

Init.: kast 

http://www.socialstyrelsen.dk/
https://tilskudsportal.sm.dk/
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2. Sammenhæng: Det vurderes, at der i tilstrækkelig grad er sammenhæng mellem for-

mål, målsætninger, målgruppe og aktiviteter, idet det er sandsynliggjort, at de otte ind-

satser i projektet vil føre til de opstillede mål på borgerniveau. Der er beskrevet konkre-

te målsætninger for hver af de otte forskellige indsatser og hvordan indsatserne skal føre 

til målsætningerne.

3. Ambition: Det vurderes, at ansøger i tilstrækkelig grad har beskrevet sin ambition for 

kvalitetsløft af indsatsen i PPR, idet indsatserne hovedsageligt har forebyggende eller 

foregribende karakter, mens fokus i den eksisterende praksis primært er på udredning og 

beskrivelse. Det fremgår, hvordan flere af projekterne er en udvikling af eksisterende 

projekter.

4. Partnerskab: Ansøger har tilkendegivet at ville indgå i et partnerskab med Socialsty-

relsen og de øvrige kommuner om udvikling af kvaliteten i kommunens indsats i PPR.

5. Organisation: Det vurderes, at projektets organisering i tilstrækkelig grad understøt-

ter projektets gennemførelse og målopfyldelse, idet projektets organisation og ledelses-

mæssige ansvar er beskrevet. Der er truffet politisk beslutning om, at kommunen vil en 

væsentlig styrkelse og udvikling af PPR.

6. Formidling og dataindsamling: Ansøger har tilkendegivet at ville bidrage til erfa-

ringsopsamlingen, levere data til registeranalysen og deltage i formidlingen af projektets 

resultater.

7. Forankring: Det vurderes, at der i tilstrækkelig grad er beskrevet en realistisk plan 

for forankring, idet personalet i PPR gennem projektet vil blive uddannet i relevante 

indsatser og der vil blive udviklet nye metoder, der vil blive implementeret i kommu-

nen. 

8. Budget: Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem budget og de beskrevne 

udviklingsaktiviteter. Det bemærkes dog, at udgifterne til materialeanskaffelser (telefo-

ner og pc’ere) overstiger 50.000 kr. i 2018, jf. bekendtgørelsens § 14, hvorfor budgettet 

er reduceret. Henset til ansøgningspuljens størrelse er budgettet derudover reduceret 

skønsmæssigt.

Forudsætninger for udbetaling af tilskud
Udbetaling af tilskud vil blive påbegyndt, når Socialstyrelsen har modtaget og godkendt 

et samlet revideret budget på baggrund af det reducerede tilskud. Se hertil det vedhæfte-

de budgetskema. I vil blive kontaktet af Socialstyrelsen i forhold til udfyldelse af bud-

gettet.

Se udbetalingsblanketten for øvrige forudsætninger for udbetaling af tilskud.

Om reglerne
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse nr. 1026 af 31. august 2017 om ansøgnings-

puljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

Følgende bestemmelser er anvendt ved vurderingen:

 § 2 om formål

 § 5 om ansøgerkreds

 § 6 om målgruppe

 § 7 om faglige krav

 § 8 om tildelingskriterier og
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 § 9 om budget, herunder §§ 12-14 om udgifter der kan ydes tilskud til

Bekendtgørelsen findes på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen og i Retsinfor-

mation.

Skabelon til rapport og regnskab
Ved aflæggelse af rapport og regnskab anvendes skabeloner, som findes på ansøgnings-

puljens side på Tilskudsportalen.

Regnskabet kan kun indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget el-

ler godkendt ved efterfølgende anmodning. Nærmere herom henvises til kapitel 9 i be-

kendtgørelsen.

Hvilke frister skal overholdes
 Elektronisk standardrapport skal indsendes senest den 31-12-2018. Der skal 

anvendes skabelonen ”Projekterklæring”, der kan findes på ansøgningspuljens 

hjemmeside.

 Revideret regnskab inkl. evt. revisionsbemærkninger skal indsendes senest den 

31-05-2019 for perioden 1. december 2017 til 31. december 2018.  

Generelle betingelser for tilskud
Betingelser for tilskud skal altid overholdes. Betingelserne findes i bekendtgørelsen, der 

gælder for ansøgningspuljen. 

Den indeholder informationer om f.eks.:

 Udbetaling af tilskud

 Ændring i aktiviteter og formål

 Uforbrugte beløb

 Tilbagebetaling

 Rapportering

Denne afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden myndighed.

Med venlig hilsen

Mette Holm Sørensen

Kontorchef
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Denne blanket skal anvendes til udbetaling af tilskud til projekt: Netværkets Styrke til 

Frederiksberg Kommune, ved Malene Hein Damgaard. Tilskuddet udgør i 

projektperioden: 01-12-2017 til 31-12-2020 i alt 3.879.724 kr.

Socialstyrelsen skal modtage udbetalingsblanketten indenfor tre måneder fra modtagelse 

af tilskudsbrevet. Overholdes fristen ikke, bortfalder tilskuddet automatisk.

Tilskudsmodtager
Angiv projektets identifikationsnummer (dvs. enten projektets CVR-nummer eller dit 

eget CPR-nummer):

CVR-nummer eller CPR-nummer

  -

Angiv bankoplysninger:
Der kan kun udbetales til en bankkonto, der er oprettet separat til midler modtaget fra 

Socialstyrelsen (Har I allerede en konto hvorpå I modtager tilskud fra Socialstyrelsen, 
kan denne konto anvendes)

Reg.nr. Kontonummer

Tilskudsansvar
Som tilskudsansvarlig bekræfter du med din underskrift, at du:

 accepterer de vilkår og betingelser, som er nævnt i tilskudsbrevet og bekendt-

gørelse nr. 1026 af 31. august 2017 om ansøgningspuljen til investering i den 

tidlige og forebyggende indsats i PPR,

 kender den ansøgning, der ligger til grund for tilskuddet.

Revision
Som tilskudsansvarlig bekræfter du med sin underskrift, at revisor er bekendt med:

 tilskudsbrevet og den ansøgning, der ligger til grund for tilskuddet,

 bekendtgørelse nr. 1026 af 31. august 2017 om ansøgningspuljen til investering i den tid-

lige og forebyggende indsats i PPR.

Hvis tilskuddet er over 100.000 kr. stilles krav om, at der anvendes en statsautoriseret eller regi-

streret revisor. Eventuelle udgifter til revisor kan afholdes af tilskuddet.

Revisors kontaktoplysninger:

Navn/revisionsfirma:_________________________________________________ 

Adresse:_____________________________________________________________

Cvr.nr.: __________________________ 

___________ ____________________________________________________

Dato Tilskudsansvarliges underskrift

Center for Økonomi og 

Tilskudsforvaltning

Edisonsvej 1

5000 Odense C.

Tlf. 72423700

Direkte tlf. 91370200

Åbningstid kl. 10-14

Email:tilskudsforvaltning@

socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk

https://tilskudsportal.sm.dk

Dato: 24. januar 2018

Pulje: 15.26.04.10 Udsatte sårbare bu

J.nr.: 6045-0028

Init.: kast

Udbetalingsblanket

http://www.socialstyrelsen.dk/
https://tilskudsportal.sm.dk/
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Specifikation af foranstående ansøgning om
TILLÆGSDRIFTSBEVILLING 2018

Vedrørende: Puljemidler fra Socialstyrelsen "Netværkets styrke"

BEVILLINGSNIVEAU, (Beløb i 1.000 kr.)
Udvalg Budget Tidligere Ansøgt

tillægsbevillinger tillægsbevillinger
Netto Netto Netto

UU 0

REGISTRERINGSNIVEAU, (beløb i 1.000 kr.)
Kontonummer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
2018
54-322041999-7402-1-P3045240 6.784
54-322041999-7402-79-P3045240 6.784
2019
54-322041999-7402-1-P3045240 2114
54-322041999-7402-79-P3045240 2114
2020
54-322041999-7402-1-P3045240 2352
54-322041999-7402-79-P3045240 2352

Såfremt ovenstående giver anledning til ændring i betalingsforventningerne, skal der udfyldes
likviditetsskema med den enkelte måneds procentvise forbrug af korrigeret årsbudget.
Kontakt Økonomiafdelingen.



D:\pdf\in16812722-d6b5-4b58-95d3-3715b8c1b797.xls

Indberetningsdato (udfyldes af ØA)

Journal / sagsnr.  (udfyldes af ØA)


