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Ældre- og omsorgsudvalget – 2. forventede regnskab 

Tabel 1 - Ældre- og omsorgsudvalget 2. forventede regnskab 2021  

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 913,8 4,5 9,8 13,0 0,4 9,4 

Overførsler 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg (inden for rammen) 37,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg (udenfor rammen) 77,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

Der forventes et samlet merforbrug under ældre- og omsorgsudvalget (ÆOU) på 9,4 mio. kr. efter 

tillægsbevillinger. Merforbruget er sammensat af 4 elementer: 

Merforbruget kan primært henføres til merudgifter som følge af covid-19 på 13,0 mio. kr. jf. tabel 2.  

Hertil kommer et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvor 0,4 mio. kr. tillægsbevilliges og 6,2 mio. kr. håndteres som 

udgiftsneutrale ændringer med modpost på andet udvalg jf. tabel 3.   De samlede udgiftsneutrale ændringer 

jf. tabel 1 udgør 4,5 mio. kr., da ældre- omsorgsudvalget ligeledes har nogle udgiftsneutrale ændringer til 

andre udvalg på -1,8 mio. kr. 

Derudover forventes der en række afvigelser på 1,6 mio. kr, jf. tabel 4A. 

Og sidst er der indarbejdet en række modgående initiativer på 5,2 mio. kr. således at merforbruget jf. tabel 

4A finansieres indenfor udvalget. Men også således, at der er rum i økonomien hvis den økonomiske 

situation på udvalget skulle forværres. Jf. tabel 4B. 

Således er der et defacto mindreforbrug på 3,6 mio. kr. efter tillægsbevillinger, når der ses bort for udgifter til 

corona. 

Merudgifter som følge af covid-19 

Tabel 2 – Forventede udgifter som følge af covid-19 

(mio. kr.) netto Forventet afvigelse Bemærkning 

Visitation 6,2 
Øget efterspørgsel efter hjemmehjælp 
grundet Covid-19 

Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje 3,6 
Øgede udgifter grundet af- og påtagning 
af påkrævede værnemidler ved 
hjemmeplejebesøg  

Indkøb af værnemidler til værnemiddellageret 1,0 Udgifter til indkøb af værnemidler 

Plejeboliger 1,0 
Forventede merudgifter som følge af 
udbrud af Covid-19 på Lotte og 
Akaciegården 

Hjælpemidler 1,2 
Forventede merudgifter til handicapkørsel 
og vaccinationer 

I alt 13,0  

 

ÆOUs område har været stærkt påvirket af Covid-19 i 2020, og der forventes fortsat Covid-19-relaterede 

udgifter i 2021 og muligvis afledte effekter i 2022. I 2021 er der fortsat udgifter til smitteopsporing, hjælp ved 

vaccination samt test af medarbejdere og borgere. Derudover er der udgifter til handicapkørsel samt indkøb 

og håndtering af værnemidler.  

Hjemmeplejeområdet er presset af, at færre hjemmehjælpsmodtagere end normalt har søgt om en 

plejeboligplads, og flere har takket nej eller udsat indflytning i plejebolig. Tendensen, som også blev 

beskrevet i 1. forventede regnskab, er særlig markant i 2. halvår af 2020 og er fortsat ind i 2021. Udviklingen 
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øger efterspørgslen efter hjemmehjælp betragteligt, da det vedrører borgere, som modtager mange timers 

hjemmehjælp og/eller har komplekse problemstillinger.  

Forvaltningen forventer, at situationen vil normalisere sig i takt med, at flere borgere vaccineres, og at 

samfundet generelt åbner. Den præcise tidshorisont er det vanskeligt at forudsige, men i hvert fald 2021 

forventes at være præget af den ændrede adfærd.  

På den baggrund er demografireguleringen for 2021 indarbejdet med udgangspunkt i 2019 frem for i 2020, 

som ellers normalt ville have været udgangspunkt for reguleringen. Ud over demografireguleringen blev der 

ved 1. forventede regnskab afsat en usikkerhedspulje på 5 mio. kr. til at dække forventede corona-relaterede 

udgifter; dette beløb er kvalificeret frem mod 2. forventet regnskab. Ved 2. forventede regnskab er 

merforbruget som følge af covid-19 opgjort til 6,2 mio. kr., jf. gennemgangen i serviceafsnittet nedenfor.   

Forvaltningen er fortsat ekstra opmærksom på de borgere, som bevidst eller ubevidst udskyder ansøgning 

om visitation til plejebolig og som følge heraf efterspørger mere hjemmehjælp. Ligesom det vurderes, at der 

også er borgere, hvis fysiske formåen er blevet svækket under pandemien, i det de har været mere passive 

end før pandemien. Forvaltningen tager ekstra kontakt til disse borgere for at kunne sikre dem det rette 

tilbudsmix i forhold til deres ønsker og samlede livskvalitet. 

Som beskrevet ovenfor er også plejeboligområdet påvirket af den ændrede adfærd. Her spiller særligt 

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) en rolle i forhold til at fungere som fleksibel kapacitet på 

plejeboligområdet. FKD er en krumtap både i kommunens håndtering af corona-pandemien – hvor vi også 

fortsat skal sikre, at vi kan håndtere et evt. nyt udbrud de næste måneder og i forhold til at håndtere borgere 

med behov for en plejeboligplads. FKD udgør således en helt nødvendig buffer-kapacitet i forhold til borgere, 

der venter på en plejeboligplads eller som netop er udskrevet fra hospitalet – med eller uden en covid-

diagnose, men som i en periode ikke kan klare sig i eget hjem.  

Derudover påvirkes køb og salg af plejeboligpladser også af borgernes ændrede adfærd under 

coronakrisen. Budgetterne tager udgangspunkt i niveauet for 2020, som var præget af corona. Prognoserne 

er erfaringsmæssigt usikre og svinger meget over året. Pt. varsles dog et muligt mindreforbrug vedrørende 

køb af pladser, baseret på det nuværende forbrug, samt en forventet indfasning til normalt niveau bl.a. 

efterhånden som befolkningen vaccineres. Dette mindreforbrug er estimeret til 4,5 mio. kr. Forvaltningen 

følger udviklingen tæt. 

På plejeboligområdet forventes udgifter som følge af covid-19 ikke at kunne holdes inden for egen ramme. 

På OK-Centret Lotte og Akaciegården har der primo 2021 været udbrud af covid-19, og udgifterne i 

forbindelse hermed kan ikke håndteres inden for egen ramme, hvorfor der indmeldes et merforbrug på de to 

plejecentre. For at udgifter som følge af covid-19 kan holdes inden for egen ramme forudsætter det, at der 

ikke er udbrud af covid-19. Dette gælder både plejecentrene, men også FKD. 

Ambulant genoptræning og rehabilitering oplever, at flere borgere skal have et genoptræningsforløb. Efter 

nedlukning, hvor flere borgere ikke søgte læge, og hvor hospitaler udskød planlagte operationer, ses nu en 

ekstra søgning og henvisning fra hospitaler. Samtidig betyder covid-19 forholdsregler, herunder 

afstandskravene og det antal borgere, der må være i huset, at der skal foretages tilpasninger af aktiviteter. 

Hvis tilgangen af borgerforløb til Ambulant genoptræning og rehabilitering stiger markant kan det betyde, at 

institutionen må skære ned på forløbene, og at ventetidsgarantien ikke kan overholdes. På nuværende 

tidspunkt er det usikkert, hvor omfattende det øgede ressourcetræk vil være for Ambulant genoptræning og 

rehabilitering, og området følges tæt frem mod 3. forventede regnskab. 

Øvrige opmærksomhedspunkter  

Tekniske afvigelser 

I forbindelse med 2. forventede regnskab varsler forvaltningen merudgifter af teknisk karakter på i alt netto 

6,6 mio. kr., som søges tillægsbevilliget. Se tabel 3 nedenfor. 
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Tabel 3: Tekniske afvigelser ved 2. forventede regnskab  

(mio. kr.) netto 
Foreslået 

tillægsbevilling 
Bemærkning 

Udbud af Ingeborggårdens køkken 0,5 

Udbud af Ingeborggårdens køkken er 
planlagt til ibrugtagning til januar 2023, 
hvorfor der ikke kan hentes en udbudseffekt 
før 2023. Merforbruget søges 
tillægsbevilliget. 

Afregning af feriepengeforpligtigelse ifm. 
virksomhedsoverdragelse af Akaciegården 

2,5 

Feriepengeforpligtigelsen for overdragede 
medarbejdere skal afregnes til Altiden pr. 15. 
juni 2021, når Akaciegården 
virksomhedsoverdrages. Merforbruget søges 
tillægsbevilliget. 

Huslejeudgifter til FKD udvidelse på hospitalsgrunden 2020 1,6 
Huslejeudgifter til FKD udvidelse på 
hospitalsgrunden for 2020. Merforbruget 
søges tillægsbevilliget. 

Huslejeudgifter til udvidelse af den kommunale hjemmepleje på 
hospitalsgrunden 2020 

0,9 

Huslejeudgifter til udvidelse af den 
kommunale hjemmepleje på 
hospitalsgrunden 2020. Merforbruget søges 
tillægsbevilliget. 

Manglende nulstilling af udbudseffekt vedr. plejecentre 0,4 

Efter 1. forventet regnskab udestår en 
indarbejdelse af en del af udbuddet af 
Akaciegården. Merforbruget søges 
tillægsbevillget. 

Merforbrug på specialiseret rehabilitering 1,0 
Forventning om merudgifter til specialiseret 
rehabilitering grundet øget efterspørgsel. 
Merforbruget søges tillægsbevillget. 

Mindreforbrug sfa. nye momsprincipper for plejecentre på 
kontrakt 

-0,3 

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 
de udliciterede institutioner grundet ændrede 
momskonteringsregler. Merforbruget søges 
tillægsbevillget. 

I alt 6,6  

 

Afvigelser 

Ved 1. forventet regnskab blev der varslet økonomiske udfordringer ud over de corona-relaterede udgifter og 

tekniske afvigelser på 1,2 mio. kr. (græsplænen og hjælpemidler). Hertil var en række områder under 

observation på baggrund af udviklingen i 2020 (elevområdet, hjemmehjælpsområdet og udvalgte plejecentre 

– de 2 sidstnævnte også særligt i relation til corona). Disse usikkerheder er konkretiseret med 2. FR. og 

estimeret til i alt 1,3 mio. kr.  

Hertil kommer en række øvrige afvigelser der i alt summer til et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det 

drejer sig bl.a. om udgifter til husleje hos den kommunale hjemmepleje og Frederiksberg Kommunes 

Døgnrehabilitering ved erhvervelse af nye lokaler samt et forventet mindreforbrug vedr. køb af 

plejeboligpladser.  

Samlet set er der tale om en forventet afvigelse på 1,6 mio. kr. jf. tabel 4A. 

 

Tabel 4A: Afvigelser ved 2. forventede regnskab   

(mio. kr.) netto 

Forventet 
afvigelse 

1. FR 

Forventet 
afvigelse 

2. FR 

 

Bemærkning 

Indmeldt ved 1. FR.     

Græsplænen 0,7 0,7  Merforbrug som følge af flere ressourcekrævende borgere 
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Hjælpemidler  0,5 0,5  Forventning om manglende indtægter på tilbagebetaling på køb af bil 

Deltotal 1,2 1,2   

     

Observation ved 1. FR.     

Søster Sophies Minde 0,0 0,5 
 Den selvejende institution forventer et merforbrug. De har udarbejdet 

en handleplan for at sikre budgetoverholdelse. 

Elevområdet 0,0 0,8 
 Forventning om øget optag jf. dimensioneringsaftale på 2,0 mio. kr. 

Der er reserveret en usikkerhedspulje til samme på 1,2 mio. kr. der 
modregnes. 

Deltotal 0,0 1,3   

     

Øvrige afvigelser     

Husleje vedr. den kommunale 
hjemmepleje - 2021 

0,0 0,7 
 For hjemmeplejens lokaler på hospitalsgrunden er de samlede  

forventede merudgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2021 

Husleje FKD – 2021 0,0 1,3 
 Vedr. FKD forventes der merudgifter på i alt 1,3 mio. kr., som kan 

henføres til øgede udgifter til husleje på hospitalsgrunden for 2021.  

Forventet merforbrug på MFK-
pladser 

0,4 0,4 
 Vedrørende midlertidig fleksibel kapacitet er der afsat 16,7 mio. kr. Der 

forventes udgifter på 17,1 mio. kr., således forventes et merforbrug på 
0,4 mio. kr. 

Forventet merforbrug på 
plejeboligområdet 

1,2 1,2 
 I forbindelse med 1. FR blev plejeboligområdet demografireguleret. I 

den forbindelse blev der taget udgangspunkt i efterspørgslen fra 2019 
og ikke 2020 på grund af COVID-19 pandemien.  

Mindreforbrug vedr. køb af 
plejeboligpladser 

0,0 -4,5 

 Prognosen vedr. køb af plejeboligpladser udviser et forventet 
mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Prognosen bygger på nærværende 
forbrug og en forventning om en stigning i køb af pladser bl.a. 
efterhånden som befolkningen vaccineres. 

Deltotal 1,6 -0,9   

     

Afvigelse i alt 2,8 1,6   

 

Modgående initiativer 

Som det fremgår af tabel 4A er den økonomiske situation på ældre- og omsorgsudvalget presset. Pt. 

forventes der et nettomerforbrug på i alt 1,6 mio. kr. som bl.a. baserer sig på en forventning om et større 

mindreforbrug på køb af plejeboligpladser. Samlet set er der dog tale om mange mindre udfordringer med 

usikkerhed knyttet til sig. 

Derfor har forvaltningen iværksat en række modgående initiativer, således at udfordringerne kan håndteres 

inden for egen ramme og som overudmønter i forhold til det forventede merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette for 

at sikre, at der er midler hvis de enkelte afvigelser rykker sig og hvis den økonomiske status samlet skulle 

forværres. Således er der identificeret modgående initiativer for 5,2 mio. kr., hvilket betyder at udvalget 

samlet set udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. (ex. corona). Dette er opsummeret i tabel 4B.  

Tabel 4B: Modgående initiativer ved 2. forventede regnskab   

(mio. kr.) netto 

Forventet 
afvigelse 

1. FR 

Forventet 
afvigelse 

2. FR 

 

Bemærkning 

Merforbrug SSM overføres til 
2022 

 

-0,5 

 Den selvejende institution forventer et merforbrug. De har udarbejdet 

en handleplan for at sikre budgetoverholdelse. Evt. merforbrug 

overføres til 2022 jf. overførselsprincipperne. 

Mindreforbrug øvrige poster 
Visitationen 

 
-1,3 

 Der forventes aktuelt et mindreforbrug på visitationens øvrige puljer 

Udskydelse af ældrepakke – 
øget normering til 2022 

 

-1,0 

 Udskydelse af ældrepakkens initiativ vedr. øget normering til 2022. 
Initiativet skulle være startet i 2. halvår 2021 og iværksættes nu pr. 1. 
januar 2022. Initiativerne i ældrepakken vedr. Pårørendekoordinator, 
supervision og udgående funktion fra hjemmesygeplejen er igangsat 
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Udskydelse af initiativer på 
VM28 fastholdelse og 
rekruttering 

 
-0,3 

 Det vurderes, at dele af initiativer til fastholdelse og rekruttering af 

SOSU elever kan udskydes til 2022. 

§79 – løbende pulje 
 

-0,1 
 Den løbende pulje på §79 kan anvendes til finansiering af udvalgets 

udfordring.. 

Forventet mindrefobrug 
praktiktillæg 

 
-0,1 

 Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på praktiktillæg 

Tilbageholdenhed på 
institutioner  

 
-1,9 

 
Der foretages forbrugstilbageholdenhed på institutionerne.  

Modgående initiativer i alt  -5,2   

Afvigelse jf. tabel 4A  1,6   

Rest til håndtering af 
usikkerhed i 
prognosegrundlaget 

 
-3,6 

 
 

 

Service 

Tabel 5 – oversigt over service-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget  

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

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    040 Omsorg 804,8 4,0 8,6 11,8 0,4 8,2 

    041 Hjælpemidler mv. 52,7 -0,5 1,2 1,2 0,0 1,2 

    043 Sundhed 56,3 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste serviceafvigelser under ældre- og omsorgsudvalget.  

040 Omsorg: 

400 Hjemmepleje 

Merforbrug som følge af covid-19 (10,8 mio. kr.) 

På Hjemmeplejen forventes merudgifter som følge af covid-19 på i alt 10,8 mio. kr. fordelt på visitation (6,2 

mio. kr.), hjemmeplejen (3,6 mio. kr.) og udgifter til køb af værnemidler til værnemiddellageret (1,0 mio. kr.) 

På visitationen er der et corona-relateret merforbrug på 6,2 mio. kr., som knytter sig til køb af hjemmehjælp 

hos de tre leverandører. Budgettet til køb af hjemmepleje bliver hvert år demografireguleret ved 1. forventet 

regnskab på baggrund af sidste års efterspørgsel og visse tekniske korrektioner. Dette er også sket i år. Dog 

har efterspørgslen i 2020 kun vanskeligt kunne lægges til grund for demografireguleringen, da 

efterspørgslen i 2020 var stærkt præget af ændret adfærd hos borgerne. Demografireguleringen for 2021 er 

derfor udarbejdet på baggrund af 2019 efterspørgslen. Hertil blev lagt en usikkerhedspulje på 5 mio. kr. til at 

dække forventede corona-relaterede udgifter. 

De corona-relaterede udgifter er nu kvalificeret til foreløbigt på 6,2 mio. kr. Udviklingen følges tæt og 

kvalificeres yderligere frem mod 3. forventet regnskab. 

Der forventes et corona-relateret merforbrug på 3,6 mio. kr. på den kommunale hjemmepleje og 

hjemmesygepleje. Merforbruget skyldes, som i 2020, at der fortsat gælder en række særlige restriktioner og 

forholdsregler for den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje, særligt krav til af- og påtagning af 

værnemidler udfordrer den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. For hjemmeplejen er der afsat et 

bestemt minutantal pr. besøg og kravene til værnemidler medfører, at hjemmeplejen ikke kan afholde 

besøgene inden for den afsatte tid. Det er forventningen, at restriktionerne lempes efterhånden som alle 

modtagere af hjemmehjælp og ansatte i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er vaccineret. Derudover har 
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den kommunale hjemmepleje stadig opgaver ift. test og podning af medarbejderne, som forventes at blive 

udfaset i takt med udrulningen af vaccinen. Området følges tæt frem til 3. forventet regnskab. 

I 2021 har der indtil videre været udgifter til indkøb af værnemidler til værnemiddellageret på 1,0 mio. kr. 

Tekniske afvigelser som søges tillægsbevilget (0,9 mio. kr.) 

Forvaltningen har siden slutningen af 2020 været i dialog med Region Hovedstaden om at leje lokaler på 

hospitalsgrunden. Vedr. den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje, har det primært drejet sig om 

akut at sikre bedre bade- og omklædningsfaciliteter. Forhandlingerne har trukket ud og pågår stadig, og da 

behovet har været akut, har regionen givet lov til, at lokalerne blev taget i brug, mens lejeaftalen faldt på 

plads.  

Region Hovedstaden har dog allerede fremsendt fakturaer for udgifterne i forbindelse med lejemålet. Både 

for tidligere år og for indeværende år. Forvaltningen havde delvist taget højde herfor via restancebogføring.  

For hjemmeplejens lokaler på hospitalsgrunden har forvaltningen således modtaget en ekstra 

huslejeopkrævning på 0,9 mio. kr. fra regionen vedrørende tidligere år. Merforbruget søges tillægsbevilliget. 

Afvigelser som søges håndteret inden for egen ramme (1,5 mio. kr.).  

På den kommunale hjemmepleje er der jf. ovenstående øgede husleje udgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2021. 

De øgede udgifter til husleje søges håndteret inden for egen ramme. Der foregår aktuelt forhandlinger med 

regionen om huslejekontrakten. Huslejeudgiften i 2022 og frem søges håndteret i 2. finansielle orientering.   

Rekrutteringen og aflønningen af elever i henhold til dimensioneringsaftalen medfører fortsat øgede udgifter, 

hvilket også resulterede i et merforbrug i 2020. Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. i 2021, som 

modsvares af en forventet TB af reserveret pulje under MAG på 1,2 mio. kr. Dermed bliver det reelle 

merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes udgifter til rekruttering og aflønning af elever, som følge af 

dimensioneringsplanen. Det forventede merforbrug på 0,8 mio. kr. søges håndteret inden for egen ramme.  

401 Boligtilbud 

Merforbrug som følge af covid-19 (1,0 mio. kr.) 

På plejecentret Akaciegården forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et covid-19-udbrud 

omkring årsskiftet, der forløb indtil februar.   

Det selvejende plejecenter OK-Huset Lotte forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes et covid-19-

udbrud omkring årsskiftet. 

Tekniske afvigelser som søges tillægsbevilget (3,1 mio. kr.) 

Den 15. juni 2021 overgår Akaciegården til kontraktstyring, og i den forbindelse skal medarbejderne overgå 

til nyt ansættelsesforhold. Som følge af lov om virksomhedsoverdragelse er Frederiksberg Kommune 

forpligtiget til at overføre tilgodehavende feriemidler til medarbejdernes nye arbejdsplads. Disse er opgjort til 

2,5 mio. kr. Den endelige udgift kendes dog først efter 15. juni. Merforbruget søges tillægsbevilliget. 

I budgettet for 2021 er der indlagt en udbudseffekt på 0,5 mio. kr. i forbindelse med udbud af 

Ingeborggårdens køkken. Idet udbuddet først forventes gennemført i 2023, kan udbudseffekten ikke hentes, 

hvorfor merforbruget søges tillægsbevilliget. 

I forbindelse med den politiske godkendelse vedr. udbuddet af driften på Akaciegården samt Betty lll blev det 

besluttet, at puljen med den oprindeligt forudsatte udbudseffekt skulle nulstilles i forbindelse med 1. FR. 

Nulstillingen blev dog ikke gennemført, og puljen udgør derfor et merforbrug på ÆOU’s område. Den 

manglende nulstilling på 0,4 mio. kr. søges tillægsbevilliget. 
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Forvaltningen forventer herudover et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. ændrede momskonteringsregler på 

de udliciterede institutioner. 

Afvigelser som søges håndteret inden for egen ramme (-1,7 mio. kr.). 

På den selvejende institution Søster Sofies Minde forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionen har 

udarbejdet en handleplan for at nedbringe merforbruget. Forvaltningen følger institutionen tæt og søger 

udfordringen håndteret inden for egen ramme, idet merforbruget overføres til 2022. 

Græsplænen bliver betjent af det kontraktdrevne plejecenter Dronning Anne-Marie Centret efter en aftalt 

betaling pr. beboer i de forskellige plejekategorier. Der er blevet flere og mere ressourcekrævende beboere, 

hvilket medførte en forventet merudgift i forhold til budgettet i 2020. Denne forventes også i 2021, hvilket 

blev varslet ved 1. forventet regnskab. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som søges håndteret 

inden for egen ramme. 

Vedrørende midlertidig fleksibel kapacitet er der afsat 16,7 mio. kr. Der forventes udgifter på 17,1 mio. kr., 

således forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som søges håndteret inden for egen ramme. 

I forbindelse med 1. FR blev plejeboligområdet demografireguleret. I den forbindelse blev der taget 

udgangspunkt i efterspørgslen fra 2019 og ikke 2020 på grund af COVID-19 pandemien. Forventet 

merforbrug på 1,2 mio. kr. 

Vedrørende køb af plejeboligpladser varsles et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., baseret på det nuværende 

forbrug, samt en forventet indfasning til normalt niveau bl.a. efterhånden som befolkningen vaccineres. Det 

skal nævnes at prognoserne på køb af pladser historisk set svinger meget over året. Afvigelsen søges 

håndteret inden for egen ramme.  

405 Døgntilbud 

Tekniske afvigelser som søges tillægsbevilget (1,6 mio. kr.) 

Forvaltningen har siden slutningen af 2019 været i dialog med Region Hovedstaden om at leje lokaler på 

hospitalsgrunden. Vedr. FKD har det drejet sig om at sikre lokaler til udtynding, segmentering og midlertidig 

fleksibel kapacitet jf. masterplanen for modernisering af plejeboliger. Forhandlingerne har trukket ud og 

pågår stadig, og da behovet har været akut, har regionen givet lov til, at lokalerne blev taget i brug, mens 

lejeaftalen faldt på plads. 

Region Hovedstaden har dog allerede fremsendt fakturaer for udgifterne i forbindelse med lejemålene. Både 

for tidligere år og for indeværende år. Forvaltningen havde delvist taget højde herfor via restancebogføring. 

Det faktiske beløb har dog vist sig højere end det restancebogførte beløb.  

Forvaltningen har således modtaget en huslejeopkrævning for 2019 og 2020, som var højere end forventet 

og svarende til en manko på 1,6 mio. kr., som søges tillægsbevilliget. 

Afvigelser som søges håndteret inden for egen ramme (1,3 mio. kr.). 

På FKD er der jf. ovenfor øgede huslejeudgifter i 2021, svarende til 1,3 mio. kr., som forvaltningen søger 

håndteret inden for egen ramme. Der foregår aktuelt forhandlinger med regionen om huslejekontrakten. 

Huslejen for 2022 og frem søges håndteret i 2. finansielle orientering.  

041 Hjælpemidler: 

Merforbrug som følge af covid-19 (1,2 mio.kr.) 

På hjælpemiddelområdet er der forventede merudgifter som følge af Covid-19 på 1,2 mio. kr. Merforbruget 

udgøres af et merforbrug på 0,9 mio. kr. på handicapkørsel. Merforbruget på handicapkørsel skyldes Movias 

aftale med staten om betaling i corona perioden, som giver Movia indtægter i henhold til deres 

budgetlægning, som er højere end de forventede udgifter i Frederiksberg Kommune. Derudover har 
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hjælpemiddelområdet en forventning om merforbrug på 0,3 mio. kr. til transport og forplejning i forbindelse 

med pop-up vaccinationer, som blev gennemført af Sundheds- og Omsorgsområdet. 

Afvigelser søges håndteret inden for egen ramme (0,5 mio. kr.). 

Ved 1. forventet regnskab blev indmeldt et merforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelsen omhandler færre forventede 

indtægter på tilbagebetaling af køb af bil. Indmeldingen om mindreindtægter ligger i tråd med indmeldingen i 

forventede regnskaber i 2020, hvor der også blev meldt et merforbrug ind. Mindreindtægten er opstået efter 

en lovændring om, at tilbagebetaling fra borgeren skal ske i løbet af 96 måneder i stedet for 72 måneder. 

Forvaltningen søger budgetudfordringen håndteret inden for egen ramme.  

043 Sundhed: 

Tekniske afvigelser som søges tillægsbevilget (1,0 mio. kr.). 

På Genoptræning forventes der i lighed med 1. forventet regnskab, fortsat et merforbrug på specialiseret 

rehabilitering på 1,0 mio. kr., merforbruget skyldes efterspørgsel efter specialiseret rehabilitering, og følger 

tendensen fra 2019 og 2020. Udviklingen forventes at fortsætte i 2021. Regnskab 2020 udviste et 

merforbrug på 2,6 mio. kr. merforbruget som søges tillægsbevilliget. 

 Overførsler 

Tabel 5 – oversigt over overførsels-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget   

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

040 Omsorg 0,7 0 0 0 

041 Hjælpemidler mv. 0,0 0 0 0 

 

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetbalance på overførselsudgifterne, dog bemærkes, at der i 1. 

kvartal 2021 har været ekstraordinære udgifter forbundet med tomgang på ældreboliger. Det afklares frem 

mod 3. forventede regnskab, hvordan dette forventes at påvirke årets resultat.  

Anlæg 

Tabel 6 – oversigt over anlægsafvigelser ældre- og omsorgsudvalget 

Anlægsudgifter (mio. kr.) Korr. Budget  
2021 

Afvigelser  
2021 

Tillægsbevilling 
2021 

Tillægsbevilling 
2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 37,5 0,1 0,1 0,0 

Anlæg - udgifter uden for rammen 77,1 0,0 0,0 0,0 

Anlæg – indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Anlægsafvigelsen på 0,1 mio. kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget vedrører projektet ”Helhedsplanen 

Solbjerg Have”, hvor der i forbindelse med afslutningen af projektet i 2021 er foretaget en teknisk tilpasning 

af rådighedsbeløb på tværs af de udvalg som projektet vedrører.     

Det bemærkes, at der på projektet ”Modernisering af Søndervang Plejehjem – Byudvikling” på nuværende 

tidspunkt er indmeldt budgetoverholdelse, men at der grundet uafklarede elementer i projektet, forventes 

tilpasning af budgettets periodisering i forbindelse med enten en særskilt sag eller 3. forventede regnskab.  



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Service
Afvigelser ekskl. corona -3.250 400

Merforbrug pga. 

ressourcekrævende borgere på 

Græsplænen

Merudgifter som følge af flere og mere 

ressourcekrævende beboere på 

institutionen Græsplænen. 040 Omsorg U 700

Køb af pladser

Køb af plejeboligpladser udviser et 

forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. 

Prognosen er baseret på nuværende 

forbrug og en forventet stigning i køb 

efterhånden som borgerne bliver 

vaccineret mv. 040 Omsorg U -4.500
Forventet merforbrug på 

elevområdet sfa 

dimensioneringsplanen

Forventet merforbrug på baggrund af 

øget tilgang af elver som følge af 

dimensioneringsplanen. 040 Omsorg U 800
Merforbrug på Søster Sofies 

Minde Merforbrug på Søster Sofies Minde 040 Omsorg U 300
Huslejeudgifter til FKD udvidelse 

på hospitalsgrunden 2021

Huslejeudgifter til FKD udvidelse på 

hospitalsgrunden 2021 040 Omsorg U 1.300
Huslejeudgifter til udvidelse af den 

kommunale hjemmepleje på 

hospitalsgrunden 2021

Huslejeudgifter til udvidelse af den 

kommunale hjemmepleje på 

hospitalsgrunden 2021 040 Omsorg U 667

Tilbagebetaling køb af bil Tilbagebetaling køb af bil

041 Hjælpemidler 

mv. I 500
Merforbrug på Søster Sofies 

Minde, overførsel af resultat fra 

2020

Merforbrug på Søster Sofies Minde, 

overførsel af resultat fra 2020 040 Omsorg U 707

Korrektion af Søster Sofies 

mindes merforbrug 

I forbindelse med vedtagelsen af 

overførselssagen 2020 til 2021, blev det 

tiltrådt at SSMs merforbrug skulle hhv. 

nedreguleres med 418 t. kr. fra 

mindreforbruget på FKD, 260 t.kr. skulle 

eftergives og 223 skulle flyttes til 2022. 

Hvorved det overførte merforbrug i 2021 

er 224 t.kr. eftergivelsen og midlerne der 

skal flyttes til 2022 ligger på en pulje på 

mag, som flyttes i forbindelse med 3. FR. 040 Omsorg U -483

Modgående initiativer Modgående initiativer, hjemmeplejen 040 Omsorg U -1.467

Modgående initiativer, boligtilbud 040 Omsorg U -924

Modgående initiativer, døgntilbud 040 Omsorg U -1.300

Modgående initiativer, hjælpemidler

041 Hjælpemidler 

mv. I -500

Modgående initiativer, genoptræning 040 Omsorg U -1.000



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Afvigelser ekskl. corona

Manglende nulstilling af 

udbudseffekt vedr. plejecentre

I forbindelse med den politiske 

godkendelse vedr. udbuddet af driften på 

Akaciegården samt Betty lll blev det 

besluttet, at puljen med den oprindeligt 

forudsatte udbudseffekt skulle nulstilles i 

forbindelse med 1. FR. Nulstillingen blev 

dog ikke gennemført, og den puljen 

udgør derfor et merforbrug på ÆOU’s 

område. Midlerne søges tillægsbevilliget 040 Omsorg U 400 400

Manglende PL-regulering af 

bevillinger til MFK-pladser

Vedrørende midlertidig fleksibel kapacitet 

er der afsat 16,7 mio. kr. Der forventes 

udgifter på 17,1 mio. kr., således 

forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. 040 Omsorg U 333

Korrektion Demografi 

plejeboligområdet

I forbindelse med 1. FR blev 

plejeboligområdet demografireguleret. I 

den forbindelse blev der taget 

udgangspunkt i efterspørgslen fra 2019 040 Omsorg U 1.217

Coronarelateret 13.000

Covid-19 Handicapkørsel

Covid-19 øgede udgifter til 

Handicapkørsel

041 Hjælpemidler 

mv. U 900
Covid-19 Merforbrug Den 

Kommunale Hjemmepleje

Covid-19 Merforbrug Den Kommunale 

Hjemmepleje 040 Omsorg U 3.600

Covid-19 Merforbrug Visitationen

Merforbrug grundet estimeret størrre 

behov for hjemmepleje end 

demografireguleret budget 040 Omsorg U 6.200
Covid-19 Værnemiddellageret 1. 

kvartal covid-19 Værnemiddellageret 1. kvartal 040 Omsorg U 1.000
Covid-19 merforbrug som følge af 

corona- Lotte

Covid-19 merforbrug som følge af corona- 

Lotte 040 Omsorg U 500
Covid-19 merforbrug som følge af 

corona- Akaciegården

Covid-19 merforbrug som følge af corona- 

Akaciegården 040 Omsorg U 500
Covid-19 merforbrug til 

vaccinationer Covid-19 merforbrug til vaccinationer

041 Hjælpemidler 

mv. U 300

Tekniske omplaceringer 4.458 4.458 -1.072 -1.072 -1.072

Merforbrug på specialiseret 

rehabilitering

Forventet merforbrug på baggrund af 

øget efterspørgelse på specialiseret 

rehabilitering. Merforbruget søges 

tillægsbevilliget. 043 Sundhed U 1.000 1.000

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne 040 Omsorg U -518 -518 -518 -518 -518
041 Hjælpemidler 

mv. U -4 -4 -4 -4 -4

043 Sundhed U -21 -21 -21 -21 -21



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Tekniske omplaceringer

Forlængelse af SST projekt Min 

Dialog til juni 2022

Forlængelse af SST projekt Min Dialog til 

juni 2022 040 Omsorg I 3.714 3.714 -3.714

U -3.714 -3.714 3.714
Udbud genbrugshjælpemidler - 

madrasser

Udbud genbrugshjælpemidler - 

madrasser

041 Hjælpemidler 

mv. U -31 -31 -31 -31 -31
Udbud genbrugshjælpemidler - 

senge Udbud genbrugshjælpemidler - senge

041 Hjælpemidler 

mv. U -56 -56 -56 -56 -56
Udbud genbrugshjælpemidler - el-

scootere

Udbud genbrugshjælpemidler - el-

scootere

041 Hjælpemidler 

mv. U -52 -52 -52 -52 -52
Udbud genbrugshjælpemidler - 

toilette/bad

Udbud genbrugshjælpemidler - 

toilette/bad

041 Hjælpemidler 

mv. U -123 -123 -123 -123 -123
Udbud genbrugshjælpemideler - 

rollatorer

Udbud genbrugshjælpemideler - 

rollatorer

041 Hjælpemidler 

mv. U -202 -202 -202 -202 -202

Udbud - Ortoser udbudseffekt ortoser

041 Hjælpemidler 

mv. U -65 -65 -65 -65 -65

Forventet merforbrug på 

elevområdet sfa 

dimensioneringsplanen

Forventet merforbrug på baggrund af 

øget tilgang af elver som følge af 

dimensioneringsplanen. Modpost på 

pulje under MAG til elever. 040 Omsorg U 1.200 1.200

Huslejeudgifter FKD 2021

Budget til delfinansiering af 

huslejeudvidelse på FKD til BKM 040 Omsorg U -1.900 -1.900

Udbud af Ingeborggårdens 

køkken

Idet Ingeborggårdens køkken ikke 

udbydes, kan udbudseffekten på 0,5 

mio. kr. ikke indfries. Merforbruget søges 

tillægsbevilliget. 040 Omsorg U 500 500

Udligning af bruttodifference

Teknisk korrektion på tværs af I/U sfa. 

budgetudmøntning på plejecentre.  040 Omsorg I -966 -966

U 966 966

Mindreforbrug sfa. nye 

momsprincipper for plejecentre på 

kontrakt

Der forventes et mindreforbrug i 2021 på 

0,3 mio. kr. på plejecentrene Kong 

Frederik IX og Dronning Anne Marie 

Centret som følge af indførsel af nye 

momsprincipper.  Mindreforbruget søges 

tillægsbevilliget. 040 Omsorg U -300 -300

Afregning af 

feriepengeforpligtigelse ifm. 

virksomhedoverdragelse af 

Akaciegården

Under kvalificering - 

Feriepengeforpligtigelsen for 

overdragede medarbejdere skal 

afregnes til Altiden pr. 15. juni 2021, når 

Akaciegården virksomhedsoverdrages. 

Merforbruget søges tillægsbevilliget. 040 Omsorg U 2.500 2.500
Huslejeudgifter til FKD udvidelse 

på hospitalsgrunden 2020

Huslejeudgifter til FKD udvidelse på 

hospitalsgrunden 2020. 040 Omsorg U 1.600 1.600



Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Tekniske omplaceringer
Huslejeudgifter til udvidelse af den 

kommunale hjemmepleje på 

hospitalsgrunden 2020

Huslejeudgifter til udvidelse af den 

kommunale hjemmepleje på 

hospitalsgrunden 2020. Merfobruget 

søges tillægsbevilliget. 040 Omsorg U 930 930


