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Udvalgsgennemgang for Socialudvalget

Dagsorden

1. Overordnet status på 2. forventede regnskab

2. Ændring på udvalgets indmelding siden 1. forventede regnskab

3. Status: På udvalget forventes en udfordring på service på 15,9 mio. kr.
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Udvalg (mio. kr.) Korr. 
budget 
2022

Afvigelser i 1. 
FR inkl. corona

Afvigelser i 2. FR 
inkl. corona

Ændring

Magistraten 799,8 10,6 8,2 -2,3
Klima-, Plan og Boligudvalget 110,4 11,8 11,8 0,0
Undervisningsudvalget 822,5 8,0 14,9 6,9
Ældre- og Omsorgsudvalget 980,8 12,9 18,2 5,3
Kultur- og Fritidsudvalget 183,4 3,4 3,4 0,0
Børneudvalget 704,2 10,8 19,7 8,9
Socialudvalget 488,9 11,6 15,9 4,2
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 96,5 1,7 0,2 -1,5
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget

24,0
0,9 0,9 0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 82,3 0,0 0,7 0,7
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0,0 0,0 0,9 0,9
I alt 4.292,8 71,6 94,9 23,2
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På udvalgets område er forventningen til 
regnskab 2022 forværret med 4,1 mio. 
kr. siden 1. forventede regnskab.

Der forventes mindreforbrug til 
boligsocialt arbejde og støtte til frivilligt 
socialt arbejde.

På tilbud til voksne med særlige behov 
ses en stigning på 4,8 mio. kr. Det 
skyldes forventet højere udgifter på egne 
institutioner i forhold til forventningen 
ved 1. forventede regnskab. Desuden er 
der stigende udgifter på eksterne køb 
som følge af to nye dyre sager som er 
på vej, og som ikke var kendt ved 1. 
forventede regnskab.

Der forventes ingen ændringer i forhold 
til overførselsudgifter under udvalget.
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Socialudvalget – ændringer siden 1. FR

Socialudvalget

(mio. kr., netto)

Afvigelse 1. 

FR

Afvigelse 2. 

FR
Ændring

070 Integrationsindsats mv. 0,0 0,0
071 Boligsocialt arbejde mv. -0,6 -0,6
073 Tilbud til voksne med 
særlige behov

11,8 16,7 4,9

079 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde mv.

-0,1 -0,2 -0,1

Serviceudgifter ekskl. 

Ukraine
11,7 15,9 4,2

Ukraineudgifter 0,0 0,0
Serviceudgifter i alt 11,7 15,9 4,2

073 Tilbud til voksne med 
særlige behov

1,3 1,3 0,0

074 Senblindekurser mv. -0,4 -0,4 0,0
075 Sociale formål -4,2 -4,2 0,0
Overførselsudgifter i alt -3,3 -3,3 0,0
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Service (15,9 mio. kr.): 
• Der forventes et merforbrug på Tilbud 

til voksne med særlige behov på 16,7 
mio. kr. og et mindreforbrug på 
boligsocialt arbejde og frivilligt socialt 
arbejde på 0,8 mio. kr. 

• Merudgifterne på Tilbud til voksne med 
særlige behov kan for det første 
henføres til køb af udenbys 
botilbudspladser, hvor der samlet set 
forventes merudgifter på 14,0 mio. kr. 
Merudgifterne kan især henføres til at 
der købes pladser til et større antal 
borgere på midlertidige botilbud, end 
der er forudsat i budgettet. 

• På salg af pladser på bo- og dagtilbud 
forventes mindreindtægter på 2,8 mio. 
kr. Det skyldes især at der sælges 
pladser til et lavere antal borgere på 
længerevarende botilbud end forudsat 
i budgettet.

• Desuden en række mindre afvigelser 
med mindreudgifter på i alt 0,2 mio. kr.

• Dispositionsbegrænsning på de 
sociale institutioner på 3,7 mio. kr. 
foreslås tillægsbevilget.

• Samlet afvigelse efter dispositions-
begrænsning og foreslåede 
tillægsbevillinger i alt 12,1 mio. kr. 

Anlæg (0,0 mio. kr.):
• Der forventes balance 

på anlæg under 
Socialudvalget.
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Socialudvalget

Overførsler (-3,3 mio. kr.):
• Mindreudgifterne på 3,3 mio. kr. kan først og fremmest 

henføres til aktiviteten Sociale formål som vedrører 
merudgifter for voksne med særlige behov. Mindreudgifterne
skyldes et lavere antal aktive sager på merudgiftsydelser for 
voksne end der er forudsat i budgettet. 

Socialudvalget

(mio. kr., netto)

Korrigeret 

budget

Afvigelse 

før 

disp.begr.

Disp.begr. 

tillægsbev.

Øvrige 

tillægsbev.

Afvigelse i 

alt

070 Integrationsindsats mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
071 Boligsocialt arbejde mv. 8,6 -0,6 0,0 0,0 -0,6
073 Tilbud til voksne med 
særlige behov

475,2 16,7 -3,7 0,0 12,9

079 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde mv.

5,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2

Serviceudgifter i alt 489,0 15,9 -3,7 0,0 12,1

073 Tilbud til voksne med 
særlige behov

-44,1 1,3 0,0 0,0 1,3

074 Senblindekurser mv. 0,5 -0,4 0,0 0,0 -0,4
075 Sociale formål 5,7 -4,2 0,0 0,0 -4,2
Overførselsudgifter i alt -37,9 -3,3 0,0 0,0 -3,3

Anlæg i alt 1,1 0,0 0,0
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Opmærksomhedspunkt 1: 
Nye dyre sager som opstartes i løbet af 2022 vil 
kunne rykke ved det samlede billede.

Opmærksomhedspunkt 2: 
Aktiviteten Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 
har været karakteriseret ved stigende udgifter over en 
årrække. På nuværende tidspunkt forventes balance men 
ændringer i til- og afgangsmønstret, gennemsnitspriser på 
aktiviteter m.m. vil kunne ændre på dette. 

Merudgifter på køb af botilbud:
I perioden 2018-2020 sås en stor stigning i udgifterne 
til køb af botilbudspladser. Årsagerne var flere såsom 
manglende egen kapacitet, en række tabte 
ankesager samt prisstigninger særligt i anden 
handlekommune-sager, som Frederiksberg ikke kan 
påvirke. Resultatet blev en stigende ubalance på 
købsbudgettet. I 2021 er udviklingen stoppet og i 
2022 er købsbudgettet løftet. Dog ikke tilstrækkeligt til 
at dække udgifterne. Sammenholdes med 2021 
forventes et lidt lavere antal købspladser i 2022 men 
til en højere gennemsnitspris pga. prisstigninger.

Mindreindtægter på salg af pladser:
Som i 1. forventet regnskab for 2022 forventes salg af 
pladser til et lavere antal borgere end forudsat i budgettet.
I de senere år er der sket et gradvist fald i antallet af 
botilbudspladser i Frederiksberg der sælges til andre 
kommuner. Strategien har været at erstatte udenbys 
borgere med Frederiksberg-borgere, når pladserne er 
blevet ledige. Dette for at give plads til Frederiksberg-
borgere i egne tilbud i stedet for at købe dyrere udenbys 
tilbud. Dette sker hurtigst muligt for at undgå ledig 
kapacitet. Som et resultat heraf er indtægterne faldende. 


