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Bilag 6: Ældre- og omsorgsudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel 1 – ældre- og omsorgsudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 904,8 8,9 -1,9 -4,8 2,9 

Overførsler 0,8 0 1,4 1,4 0 

Anlæg (inden for rammen) 36,3 0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg (udenfor rammen) 97,3 0 0,0 0,0 0,0 

 

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 2,9 mio. kr. under ældre- og omsorgsudvalgets (ÆOU) område. 

Afvigelsen knytter sig til udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi, og den ligger i tråd med afvigelser i 

regnskabet for 2019, hvor området ligeledes udviste et merforbrug. Afvigelsen kunne i 2019 finansieres via 

en række mindreforbrug andre steder på udvalgets samlede ramme. Disse mindreforbrug forventes på 

nuværende tidspunkt ikke at gentage sig i 2020 og merforbruget forventes derfor at blive søgt tillægsbevilget 

ved 3. forventede regnskab. 

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har de seneste år været stigende på tværs af landets kommuner. Med 

budgetforliget 2019 blev der i Frederiksberg Kommune permanent tilført 1,2 mio. kr., til at håndtere 

udgiftspresset. Dog indikerede allerede regnskabet for 2018 og nu også 2019, at denne tilførelse ikke er 

tilstrækkelig. Der er derfor løbende blevet gjort opmærksom på det forventede merforbrug i de forventede 

regnskaber. 

Med budget 2017 blev det besluttet, at gennemføre en analyse af området med en forventning om, at der 

kunne effektiviseres med 1,0 mio. kr. fra 2020 og frem. Resultat af analysen fremlægges for ÆOU den 30. 

marts og den afdækker hvordan reglerne siden 2017 er ændret, således at effektiviseringen ikke kan hentes. 

De privatpraktiserende læger visiterer til ordningen, de praktiserende fysioterapeuter bestemmer 

aktivitetssammensætningen og omfanget af behandlinger, mens kommunerne finansierer udgifterne til 

vederlagsfri fysioterapi. Styringsmulighederne for kommunerne er begrænset til dialogbaserede initiativer. 

Forvaltningen følger området tæt.  

Andre fokusområder 

Ud over det forventede merforbrug på vederlagsfri fysioterapi har forvaltningen særlig fokus på en række 

andre områder, der tidligere har udvist afvigelser under udvalgets område. 

Specialiseret rehabilitering der visiteres af hospitalerne ved ”erhvervede hjerneskader” f.eks. ved trafikuheld 

og hvor der er behov for en særlig neurofaglig indsats. Kommunerne har siden 2015 afholdt hele udgiften. 

Udgifterne har siden da været stigende, og har løbende ført til merforbrug. Området blev derfor permanent 

tilført 2,0 mio. kr. som en del af budgetforliget for 2019. Den ekstra bevilling viste sig dog i 2019 ikke at være 

tilstrækkelig i forhold til det stigende behov. Området blev derfor ved 3. forventede regnskab tilført yderligere 

1,0 mio. kr. gennem omprioriteringen inden for udvalgets egen ramme. 

Forvaltningen har derfor i 2020 fortsat stort fokus på området og er i tæt dialog med regionens hospitaler 

omkring de borgere, der visiteres til ordningen. En del forløb kan kommunen selv håndtere, idet der bl.a. via 

værdighedsmilliarden er prioriteret midler til rehabiliteringsområdet. Der er dog borgere, der af faglige hensyn 

skal benytte specialiserede rehabiliteringsforløb udenbys. Beslutningen herom foretages i en tværfaglig 

gruppe, hvor kommunens Hjerneskadekoordinator deltager. Denne selektering gør, at kommunen kan holde 

udgifterne til specialiseret rehabilitering på et lavt niveau.  

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser under ordningen, men blot mindre ændringer i 

antallet af visiterede borgere, vil kunne ændre væsentligt på de samlede udgifter. Et borgerforløb koster i 

gennemsnit 0,5-0,7 mio. kr.  
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Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på hjælpemiddelområdet. Området er påvirket af 

borgeradfærd og borgernes behov, hvilket betyder at efterspørgslen på hjælpemidler kan variere fra år til år, 

samtidig med, at hjælpemidler bliver mere avancerede, hvilket øger stykprisen væsentligt.  Ved 3. forventede 

regnskab 2019 var der en forventning om budgetbalance, men efterfølgende var der en øget efterspørgsel 

efter handicap biler, som medvirkede til en budgetoverskridelse på 2,1 mio. kr. Området følges tæt og der er 

i gennem de senere år arbejde intensivt på, at forbedre prognose værktøjerne således, der prognosticeres 

ud fra de bevilligede dyre hjælpemidler, i stedet for at de først indgår i prognoserne når fakturaen er bogført.  

På udgifter til elevlønninger forventes der ved 1. forventet regnskab ingen afvigelse, men der gøres 

opmærksom på, at området vil blive fulgt tæt. Det skyldes dels udfordringen med at rekruttere og fastholde 

elever, dels at en række nye tiltag træder i kraft i 2020. Det gælder blandt andet et øget optag på 

uddannelsesinstitutionerne, samt at en større andel af arbejdsgiveransvaret rykkes til kommunerne fra 

regionerne. 

Endelige forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det demografiregulerede 

hjemmeplejeområde. De store fald i den forventede aktivitet i 2019 kræver dog en tilsvarende tilpasning af 

den kommunale hjemmeplejes personaleressourcer mv. Området vil derfor blive fulgt tæt for at sikre, at der 

på en gang sikres budgetbalance, samtidig med at kommunens forsyningspligt på området kan garanteres.  

 

Service 

Tabel 2 – oversigt over service-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget  

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

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    040 Omsorg 796.728 9.519 -4.798 -4.798 0 

    041 Hjælpemidler mv. 52.188 -7 0 0 0 

    043 Sundhed 55.672 -642 2.900 0 2.900 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under ældre- og omsorgsudvalget. En fuld 

oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag. 

 

040 Omsorg: 

400 Hjemmeplejen 

Demografireguleringen af hjemmeplejeaktiviteten vedrørende §83 og §94 indebærer en reduktion af 

budgettet på 6,0 mio. kr. til 2020 faldende til 1,9 mio. kr. i 2024. Budgeteffekterne i 2021-2024 indarbejdes i 

1. finansiel orientering. Budgettet til hjemmeplejen korrigeres hvert år efter efterspørgslen på hjemmepleje i 

det sidst kendte år, hvilket betyder, at budget 2020 er fastsat ud fra efterspørgslen i 2019. Korrektionen 

skyldes at efterspørgsel efter hjemmepleje er lavere end forudsat i budget 2019. Den lavere efterspørgsel 

skyldes primært et fald i efterspørgslen efter praktisk hjælp samt et fald i efterspørgsel hos de 18-64 årige på 

personlig pleje.  

Derudover omlægges ordningen for klippekort til hjemmeboende, i overensstemmelse med beslutninger i 

budgetforliget for budget 2020. Dette indebære desuden at ordningen fremadrettet ikke indgår i det 

demografiregulerede budget.  

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetbalance inden for hjemmeplejeområdet. Dette gælder både 

myndighedens købsbudget (det demografiregulerede budget), den kommunale hjemmepleje og budgettet til 

aflønning af elever på sundheds- og omsorgsområdet. 
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401 Boligtilbud 

På boligtilbud er der fortaget en korrektion af køb og salg af pladser, der giver en forøgelse af budgettet på 

0,2 mio. kr. Køb og salg korrigeres på baggrund af sidste års aktivitet.  

Der forventes budgetbalance på boligtilbud. 

 

041 Hjælpemidler mv.: 

Der forventes budgetbalance på hjælpemidler. 

043 Sundhed: 

433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 

Der forventes et merforbrug på i alt 2,9 mio. kr. vedrørende kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi. 

Afvigelsen ligger knapt 0,8 mio. kr. under regnskabsresultatet for 2019, hvor området havde et samlet 

merforbrug på 3,7 mio. kr. Reduktionen i de forventede udgifter skyldes en ny takstaftale, der reducerer 

kommunens udgifter pr. visiteret forløb. Antallet af visiterede forløb forventes omvendt ikke at ændre sig i 

forhold til niveauet fra 2019. 

Overførsler 

Tabel 3 – oversigt over overførsels-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget  

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   040 Omsorg 
2.753 1.427 1.427 0 

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

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

findes bagerst i dette bilag. 

Der forventes budgetbalance på under overførselsudgifter.  

Anlæg 

Tabel  4– oversigt over anlægsafvigelser ældre- og omsorgsudvalget  

Anlægsudgifter (1.000 kr.) Korr. budget Afvigelser Tillægs-
bevilling 

Tillægs-
bevilling 

2020 2020 2020 2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 36.450 0 0 0 

Anlæg - udgifter uden for rammen 97.201 0 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under ældre- og omsorgsudvalget. En fuld 

oversigt over afvigelser fremgår af bilag 13. 

Der forventes aktuelt budgetbalance på anlæg.  

Der er reviderede tidsplaner for henholdsvis Betty 3 (hvor FFB er bygherre) og Nye Søndervang (hvor fsb er 

bygherre). Betty 3 er forsinket ca. 2 måneder og Søndervang er forsinket ca. 5 måneder. Frederiksberg 

Kommune er i tæt dialog med bygherrerne for de to projekter (henholdsvis KAB og fsb) og de reviderede 

tidsplaner med uddybende bemærkninger i forhold til forsinkelserne forelægges og gennemgås ved den 

politisk behandling af plejeboligmasterplanen juni 2020.  



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser -1.898 -4.798

Aktivitetsregulering, boligtilbud

Budgettet til køb, salg og ægtefæller 

tilpasses den faktiske aktivitet i 2019 040 Omsorg I
1.181 1.181

U -990 -990

Bedre Bemanding - Hjemmepleje

Bedre Bemanding - tilpasning af budget 

til bevilling 040 Omsorg U
-45 -45

Bedre Bemanding - indtægt

Bedre Bemanding - tilpasning af budget 

til bevilling 040 Omsorg I
24 24

Demografiregulering visitationen 

(§83 og §94)

Budgettet til hjemmeplejen korrigeres 

hvert år, på baggrund af sidsteårs 

aktivititet. 040 Omsorg U

-6.044 -6.044

IGB prov-den gode ældrebolig -

korrektion Justering af budget til bevilling 040 Omsorg I
11 11

U -13 -13
IGB prov-helhed sammenhæng -

korrektion Justering af budget til bevilling 040 Omsorg I
4 4

U -5 -5
IGB prov-komm m ny hjmidl -

korrektion Justering af budget til bevilling 040 Omsorg I
30 30

U -36 -36

Klippekortsordningen fjenes fra 

demografireguleret 

hjemmeplejemodel

Klippekortsordningen tages ud af 

demografimodellen på 

hjemmeplejeprognosen og lægges på en 

separat pulje under ÆOU. 040 Omsorg U

1.400 1.400

Vederlagsfri fysioterapi

Der har været stigende udgifter. Aktuelt 

forventes der et merforbrug på 2,9 mio. 

kr. på baggrund af regnskabsresultatet 

for 2019. 043 Sundhed U

2.900 0

PL-korrektion af Bedre 

Bemanding

Puljen Bedre Bemanding er ved en fejl 

blevet  PL'et 040 Omsorg U
-314 -314

Tekniske omplaceringer 8.870 8.870
Afledt drift Solbjerg Have - fra 

serviceramme

Overførsel fra serviceramme til 

tomgangsleje jf. 3.FR 2019 040 Omsorg U
-1.427 -1.427

B20 Klippekort til hjemmeboende B20 Korrekt placering af klippekort til 

hjemmeboende og borgere med særlige 

hjemmehjælpsydelse 040 Omsorg U

-150 -150

DUT b2020 nr. 22 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 22 se bilag 6 til 3FR19

041 Hjælpemidler 

mv. U
0 0

DUT b2020 nr. 32 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 32 se bilag 6 til 3FR19 043 Sundhed U
-50 -50

DUT b2020 nr. 83 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 83 se bilag 6 til 3FR19 040 Omsorg U
303 303

DUT b2020 nr. 84 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 84 se bilag 6 til 3FR19 043 Sundhed U
150 150

DUT b2020 nr. 92 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 92 se bilag 6 til 3FR19 040 Omsorg U
1.510 1.510

DUT b2020 nr. 95 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 95 se bilag 6 til 3FR19 043 Sundhed U
0 0

Frigivelse af midler til 

Praksisplanen

Midler fra praksisplanen anvendes til 

ansættelse af læge i hjemmeplejen 040 Omsorg U
500 500

Midler til praksisplanen anvende til 

finansiering af fasttilknyttede læger på 

plejecentrene 040 Omsorg U

700 700

Udmøntning af praksisplanen 043 Sundhed U 600 600
Komp.udv.pulje Fordeling af kompetenceudviklingspuljen 040 Omsorg U -227 -227

043 Sundhed U 75 75
MFK pulje under boligtilbud MFK pulje under boligtilbud tømmes 040 Omsorg U -4.882 -4.882

Pulje til fleksible døgnpladser

Differencen mellem eksisterende budget 

og de samlede udgifter til de ekstra 12 

MFK pladser finansieres indtil videre 

indenfor egen ramme. Der rykkes derfor 

på nuværende tidspunkt ikke midler fra 

B2021. Der følges op ved 2. FR. 040 Omsorg U

-1.929 -1.929

Resten af puljen til fleksible døgnpladser 

rykkes til boligtilbud 040 Omsorg U
1.596 1.596

Udbud af bilforsikringer Udbud af bilforsikringer 040 Omsorg U -89 -89
041 Hjælpemidler mv. U -7 -7

Udbud af voksenbleer Effekt for selvejende plejecentre af 

udbud af voksenbleer 040 Omsorg U
-110 -110

Udmøntning af DÆMP midler

DÆMP midlerne anvendes til arbejdet i 

forlængelse af den ældre medicinske 

patient 040 Omsorg U

1.000 1.000

DÆMP midlerne anvendes til arbejdet 

med udbredelse af skærmbesøg i 

hjemmeplejen 040 Omsorg U

300 300



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Tekniske omplaceringerUdmøntning af DÆMP midler

DÆMP midlerne anvendes til 

finansiering af dobbelt 

nattevagtsdækning på 2 martikler på 

Ingeborggården ved flytning til Nimbus 040 Omsorg U

350 350

Udmøntning af DÆMP midlerne 043 Sundhed U -1.650 -1.650
Udmøntning af kræftplan IV Udmøntning af kræftplan IV 043 Sundhed U -267 -267
Udmøntning af VM11 Styrket 

demens indsats - FRA

Flytning af midler vedr. demens indsats 

til demensområdet 040 Omsorg U
-300 -300

Udmøntning af VM11 Styrket 

demens indsats - TIL

Flytning af midler vedr. demens indsats 

til demensområdet 040 Omsorg U
300 300

Udmøntning af VM15 

kompetencerudviling på 

plejecentrene

VM15 kompetenceudvikling på 

plejecentrene blev ved budgetforlig 2020 

placeret forkert. Dette korrigeres ved 1. 

FR. 040 Omsorg U

-300 -300

Udmøntning af værdighedsmilliard Udmøntning  af værdighedsmilliarden 040 Omsorg U -500 -500
043 Sundhed U 500 500

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(BOLIGTILBUD) - beboerbetaling

Beboerindtægter placeres centralt under 

døgntilbud 040 Omsorg I
-459 -459

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(BOLIGTILBUD) - drift

Bruttodriftsbudgettet til de ekstra pladser 

fra B2020 rykkes til FKD fra boligtilbud 040 Omsorg U
4.903 4.903

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(BOLIGTILBUD) - husleje

Placeres midlertidigt under Døgntilbud 

men skal rykkes til BKM ved 2. FR. 040 Omsorg U
770 770

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(Hjemmepleje) - drift

En del af udgifterne til MFK pladserne 

finansieres via et afledt fald i udgifterne 

til hjemmeplejen. Effekten skal på 

hjemmeplejen indarbejdes under både 

Myndighed samt I/U under DKH 040 Omsorg U

0 0

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(MAGPULJE) - beboerbetaling

Beboerindtægter placeres centralt under 

døgntilbud 040 Omsorg I
-867 -867

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(MAGPULJE) - drift

Bruttodriftsbudgettet til de oprindelige 17 

pladser fra masterplanen rykkes til FKD 

fra MAG 040 Omsorg U

5.062 5.062

Udmøtning af MFK pladser FKD 

(MAGPULJE) - husleje

Placeres midlertidigt under Døgntilbud 

men skal rykkes til BKM ved 2. FR. 040 Omsorg U
1.091 1.091

Der flyttes midler fra puljen til MFK 

pladser under MAG til ÆOU 

(demografipuljen) 040 Omsorg U

-137 -137

Udmøtning af MFK pladser SSM 

(MAGPULJE)

Der flyttes midler fra puljen til MFK 

pladser under MAG til ÆOU 

(demografipuljen) 040 Omsorg U

4.000 4.000

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration 040 Omsorg U

-115 -115

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi 040 Omsorg U
-1.376 -1.376

Budgetnulstilling og 

Budgetudmøntning Nulstilling af plejecentrets budget 040 Omsorg I
-385 -385

U 385 385

Overførsler
Tekniske omplaceringer 1.427 1.427

Afledt drift Solbjerg Have - til 

tomgangsleje

Overførsel fra serviceramme til 

tomgangsleje jf. 3.FR 2019 040 Omsorg U
1.427 1.427
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