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Bilag 12: Sundheds- og forebyggelsesudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel 1 – sundheds- og forebyggelsesudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 81,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

Overførsler 419,8 20,0 1,3 1,3 0 

Anlæg 0 0 0 0 0 

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og 

forebyggelsesinitiativer, eksempelvis kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesopgaver rettet mod 

særlige målgrupper.  

På Sundheds- og forebyggelsesudvalget (SFU) forventes der ved 1. forventede regnskab budgetbalance på 

serviceudgifterne. 

På overførselsudgifter forventes der ved 1. forventet regnskab et merforbrug på 21,3 mio. kr., som skyldes 
fastfrysningen af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 til det budgetterede niveau. 
 
2018 blev der indført nye aldersdifferentierede takster for Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 

(KMF). De aldersdifferentierede takster har betydet en del usikkerhed i opkrævningerne, idet en række af de 

øvrige kommuner i Region Hovedstaden har oplevet kraftigt forhøjede afregninger af den kommunale 

medfinansiering i 2018. Regeringen besluttede derfor, at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, 

så kommunerne får budgetsikkerhed. Det skete ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 

fastfryses til de enkelte kommuners budget.  

 

I 2019 blev etableret en ny version af landspatientregisteret. Landspatientregisteret samler oplysninger om 

den aktivitet, som ligger bag de regninger, som sendes til kommunerne. Desværre kan aktiviteten endnu ikke 

opgøres, regeringen har derfor besluttet at den kommunale medfinansiering også fastfryses i 2020 til de 

enkeltes kommuners budget, således kommunerne ligeledes får budgetsikkerhed i 2020. 

 

I Frederiksberg kommune er der i 2020 et budget på 441,2 mio.kr. hvor de 419,8 mio. kr. er placeret under 

SFU. Hele regningen opkræves imidlertid på SFU hvilket medfører et forventet merforbrug på 21,3 mio. kr. 

som søges tillægsbevilget med modpost på det resterende budget under magistraten.  

 

SFU besluttede den 4. februar 2019, at der skulle gennemføres en analyse af den kommunale 

aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) med det formål, at afdække konkrete handlemuligheder for at 

nedsætte unødvendig aktivitet for Frederiksberg borgere. I forlængelse heraf blev der med vedtagelsen af 

budget 2020 indarbejdet en forventning om en reduktion af den kommunale medfinansiering på 1,0 mio. kr. i 

2020. Denne effektivisering kan pga. af fastfrysningen ikke realiseres. Rapporten og forslag til nærmere 

strategi forventes fremlagt for udvalget i 9. marts 2020.  
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Service 

Tabel 2 – oversigt over service-afvigelser snuheds- og forebyggelsesudvalget 

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    100 Forebyggelse 24,7 0,4 0 0 0 

    101 Sundhedstjeneste 20,8 -0,05 0 0 0 

    102 Børnetandpleje 32,1 -0,05 0 0 0 

    103 Omsorgs- og specialtandpleje 3,7 0 0 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget. 

En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette 

bilag. 

1000 Forebyggelsen  

Der forventes budgetbalance på forebyggelsen 

1010 Sundhedstjenesten. 

Der forventes budgetoverholdelse på Sundhedstjenesten. 

1020 Børnetandplejen. 

Ved budgetforlig 2020 tildeltes Børnetandplejen 1,4 mio. kr. til at nedbringe behandlingspuklen, hvilket 

Børnetandplejen er i gang med. I forlængelse heraf pågår der en analyse af Børnetandplejens økonomi. 

På det grundlag forventer Børnetandplejen at opnå budgetoverholdelse i 2020    

1030 Omsorgs- og specialtandplejen 

Der forventes budgetbalance på omsorgs- og specialtandplejen 

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   104 Kommunal medfinansiering af 

sundhedsvæsenet 
419,8 21,3 21,3 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de over væsentligt afvigelser under overførselsudgifter for sundheds- og 

forebyggelsesudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer 

findes bagerst i dette bilag. 

1040 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 

På aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering forventes der ved 1. forventede regnskab et merforbrug på 

21,3 mio. kr., som skyldes fastfrysningen af forbruget i 2020 til det budgetterede niveau i 2019. På 

magistraten er der afsat en pulje på 20 mio. kr. til at dække merforbruget ved fastfrysningen. Denne pulje 

søges overført til sundheds- og forebyggelsesudvalget. Derved er der en afvigelse på 1,3 mio. kr.  
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Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser sundheds- og forebyggelsesudvalget  

Anlægsudgifter (mio. kr.) 
Korr. budget 
2020 

Afvigelser 
2020 

Tillægsbevilling 
2020 

Tillægsbevilling 
2021 

 0,9    

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under sundheds- og forebyggelsesudvalget. 

En fuld oversigt over afvigelser fremgår af bilag 13. 

På anlægsrammen, som rummer en tandklinik på skolen ved Søerne, forventes budgetoverholdelse.     



Sundheds- og forebyggeselsudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Tekniske omplaceringer 347 347

DUT b2020 nr. 33 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 33 se bilag 6 til 3FR19 100 Forebyggelse U
8 8

Flytning af kanylebudget til 

socialafdelingen

Kanyle budget flyttes ved 1. FR fra SFU 

til SU 100 Forebyggelse U
-130 -130

Rengøringsudgifter 

Børnetandplejen

I forbindelse med lukningen af Dagplejen 

under Børneudvalget overtog Tandplejen 

rengøringsforpligtigelsen for 

tandklinikken i de samme lokaler. 

Budgettet blev dog ikke flyttet til 

Tandplejen. Derfor mangler Tandplejen 

nu 40 t.kr. til rengøring af de 102 Børnetandpleje U

40 40

Udmøntning af kræftplan IV 

Kræftplan IV midlerne anvendes til 

finansiering af opgaverne i regi af 

kræftplan IV I Forebyggelsen 100 Forebyggelse U

267 267

Udmøntning af VM15 

kompetencerudviling på 

plejecentrene

VM15 kompetenceudvikling på 

plejecentrene blev ved budgetforlig 2020 

placeret forkert. Dette korrigeres ved 1. 

FR. 100 Forebyggelse U

300 300

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration 102 Børnetandpleje U

-46 -46

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi 102 Børnetandpleje U
-46 -46

101 U -46 -46

Overførsler
Afvigelser 1.305 1.305

Uopnået effektvisering og 

manglende PL

Kommunal medfinansiering er fastfrosset 

i 2020 til det budgetterede nieva i 2019, 

derfor kan målsætningen om at hente en 

effektivisering på 1 mio. kr. ikke opnås. 

Derudover er puljen på Mag til at dække 

fastfrysningen ikke PL'et, mens 

regionens skøn for kommunens udgifter 

er PL'et. Dette skaber et samlet 

merforbrug på 1,3 mio. kr. 

104 Kommunal 

medfinansiering af 

sundhedsvæsenet U

1.305 1.305

Tekniske omplaceringer 20.000 20.000
Fastfrysning af Kommunal 

Medfinansiering

Kommunal medfinansiering er i 2020 

fastfrosset. Der er afsat en pulje på MAG 

på 20 mio. kr. til at dække 

fastfrysningen. Denne pulje søges 

overført fra MAG til SFU.

104 Kommunal 

medfinansiering af 

sundhedsvæsenet U

20.000 20.000
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