
Udvalgsoversigt (alle rammer)
Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 

budget 
2017

Korrigeret 
budget 2017

Forventet 
regnskab 2017

Mer-/ 
mindre 
udgifter

Forventet 
forbrug i ft.  

til  BO 2

Forventet 
regnskab 2017 

i fht. Korr B.

340 Tilsyn, drift og myndighed -825 -1.932 -726 1.205 282 -62,4%
341 Sundhed 526.299 539.215 524.954 -14.261 -500 -2,6%
342 Social 389.528 392.344 408.817 16.473 5.013 4,2%
I alt ekskl. Virksomheder og Løn på ØU 915.003 929.628 933.045 3.418 4.795 0,4%
344 Virksomheder -1.282 3.267 3.267 0 3.802 0,0%
I ALT SSU 913.720 932.895 936.312 3.418 8.597 0,4%
Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud

Overordnede bemærkninger til udvalgets budget

340 Tilsyn, drift og myndighed + 39205 Løn – CSS
Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 

budget 
2017

Korrigeret 
budget 2017

Forventet 
regnskab 2017

Mer-/ 
mindre 
udgifter

Forventet 
forbrug i ft.  

til  BO 2

Forventet 
regnskab 2017 

i fht. Korr B.

34003 Myndighed -825 -1.932 -726 1.205 282 -62,4%
I alt -825 -1.932 -726 1.205 282 -62,4%
Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud

Bemærkninger til rammen:
Myndighed

341 Sundhed
Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 

budget 
2017

Korrigeret 
budget 2017

Forventet 
regnskab 2017

Mer-/ 
mindre 
udgifter

Forventet 
forbrug i ft.  

til  BO 2

Forventet 
regnskab 2017 

i fht. Korr B.

34101 Pleje og træning 300.108 302.058 304.308 2.250 -500 0,7%
34102 Hjælpemidler 28.168 27.868 30.176 2.308 0 8,3%
34103 Sygehusydelser 183.044 183.044 167.127 -15.917 0 -8,7%
34104 Sundhedsfremme og tilsk. 11.209 22.475 19.975 -2.500 0 -11,1%
34106 Madydelser 3.769 3.769 3.368 -401 0 -10,6%
I alt 526.299 539.215 524.954 -14.261 -500 -2,6%
Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud

Bemærkninger til ramme 341 Sundhed:
Pleje og træning:

3. Budgetopfølgning (BO3)
Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område som helhed forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. ift. korrigeret budget. 
Det svarer til en afvigelse på 0,4 % incl. foreslåede omplaceringer.                                                                          Der ses 
store variationer rammerne imellem, hvorfor der ved denne budgetopfølgning søges omplaceret budgetmidler 
mellem rammerne.                                                                                                                                                                   Ift. BO2 
er forbruget ved denne budgetopfølgning steget med 8,6 mio. kr. De 3,8 mio. kr. skyldes dog, at forventningerne til 
overførsler på Virksomhedsrammen ikke var iregnet forbruget ved BO2. De øvrige rammer viser tilsammen et 
merforbrug på 4,8 mio. kr. i ft. BO2. Årsagen til merforbruget kan næsten alene henføres til pris-og aktivitetsstigning 
på det specialiserede voksenområde, primært §107-tilbud.                                                             Fremadrettet er det 
imidlertid ikke forventet, at f.eks. sygehusrammen vil få et ligeså stort mindreforbrug som i år grundet ændrede 
beregningsformer mht. KMF'en. Samtidigt er det forventeligt, at udgiftspresset til det specialiserede voksenområde 
fortsat vil stige. Social- og Sundhedsområdet står derfor foran en større udgiftsmæssig udfordring allerede til næste 
år.

Fra 2017 er lønbudgettet til myndigheden placeret under ØU. Myndighedsrammen består derfor af 
driftsomkostninger til myndigheden samt refusionsopgørelser og interne lønoverførsler fra projekter. Det forventes i 
denne opfølgning et merforbrug på 0,3 mio. kr. ift. BO 2. Årsagen til merforbruget skyldes primært, at der forventes 
færre refusioner end ved BO2. Ift. korrigeret budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., eftersom budgettet 
grundet lønsummens flytning til ØU er negativt. Dog søges der omplaceret 1,6 mio. kr. fra Sygehusrammen til 
finansiering af KMD Nexus.



Hjælpemidler

Sygehusydelser:

Madydelser:

342 Social
Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 

budget 
2017

Korrigeret 
budget 2017

Forventet 
regnskab 2017

Mer-/ 
mindre 
udgifter

Forventet 
forbrug i ft.  

til  BO 2

Forventet 
regnskab 2017 

i fht. Korr B.

34201 Borgere med handicap 190.381 187.613 208.250 20.637 2.176 11,0%
34202 Forsørgelse og bolig 170.474 170.474 162.642 -7.832 601 -4,6%
34203 Socialt udsatte 18.900 18.900 22.568 3.668 1.818 19,4%
34204 Flygtninge 9.773 15.357 15.357 0 418 0,0%
I alt 389.528 392.344 408.817 16.473 5.013 4,2%
Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud

Bemærkninger til ramme 342 Social:
Borgere med handicap

Forsørgelse og boligstøtte

Der forventes et mindre forbrug  på 0,4 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget, eftersom der forventes færre 
udgifter til madudbringning samt flere indtægter fra borgere end budgetteret. Ifht. BO2 forventes samme forbrug.

Det forventede merforbrug beløber sig til 20,6 mio. kr. ift. korrigeret budget på delrammen for borgere med 
handicap. I ft. BO2 er det en stigning af forbruget på 2,2 mio. kr. Opjusteringen af det forventede forbrug skyldes 
hovedsageligt en højere forventet tilgang resten af 2017, hvilket udgør 1,1 mio. kr. Derudover har der været en række 
forskydninger på de forskellige foranstaltninger, men den resterende difference kan hovedsageligt forklares af en 
tilgang på forebyggende foranstaltninger på 1,42 helårspersoner, 1 helårsperson på STU og en øget gennemsnitlig 
enhedspris på kontante tilskud (§96).                                                                                                                      Ved denne BO 
søges dog overført i alt 20,6 mio. kr., nemlig 12,9 mio. kr. fra sygehusdelrammen og 7,7 mio. kr. fra Forsørgelse og 
Boligstøtte-delrammen.

Det samlede mindre forbrug er på 7,8 mio. kr. 7,8 mio. kr. vedrører førtidspension. I ft. BO2 er det et merforbrug på 
0,6 mio. kr. primært grundet en stigning i udgifterne til boligsikring. Beregningerne er lavet på grundlag af en 
månedlig brutto udgift på 13.130 og forbruget i januar. Beregningerne vedrørende førtidspension er baseret på 
forbruget ultimo april for dem der ikke er omfattet af refusionstrappen. For dem der er omfattet af refusionstrappen 
er det udelukkende baseret på STAR's afregning for senest vedr.  marts. 
Personlige tillæg og enkeltydelser udviser et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. Boligsikring forventes et merforbrug på 
2,6 mio. kr.                                                                                                                                                                                                     
Ved denne BO søges dog overført 7,7 mio. kr. fra rammen her til Borgere med handicap-delrammen for at finansiere 
denne rammes udgiftspres.

Der forventes et merforbrug i 2017 på 2,25 mio. kr. ift. budgettet. Det er 0,5. mio. kr. bedre end ved BO2, hvilket 
alene skyldes en forventet tilbagebetaling af træningsydelser fra Aleris pga. fejl i tidligere faktureringer.

Der forventes et merforbrug i 2017 på 2,3 mio. kr. ift. budgettet og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. til forbruget i 
2016. BO3 forventes at være på niveau med BO2. Dog forventes et merforbug på 0,2 mio. kr. på kropsbårne 
hjælpemidler pga. højere aktivitet på køb af proteser etc. Tilsvarende mindreforbrug  forventes på boligindretning og 
ikke-kropsbårne hjælpemidler.                                                                                                                                  Der søges ved 
denne BO omplacering af 550.000 fra rammen til lønrammen under Økonomiudvalget til finansiering af ekstra 
lønudgift i fbm. hjemtagning af opgaveløsning på bilsagsbehandling.

Ved BO3 forventes der et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. ift. korrigeret budget på denne delramme. Det er uændret 
ift. sidste budgetopfølgning. Der er problemer med indberetning af data pga. implementeringen af 
Sundhedsplatformen på Herlev/Gentofte og Rigshospitalet. Nordsjælland Hospital overgik til Sundhedsplatformen i 
starten af marts, hvorfor vi muligvis også vil opleve problemer med indberetningerne her. Derfor vurderes det, at 
prognosen er behæftet med stor usikkerhed.                                                                                             Dog søges der ved 
denne BO omplacering på rammen for i alt 14,5 mio. kr., eftersom 12,9 mio. kr. søges overført til Borgere med 
handicap og 1,6 mio. kr. søges overført til Myndighedsrammen.

Sundhedsfremme og tilskud:
Sundhedsfremmerammen forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ift. Korrigeret budget. Det er samme 
forudsigelse som ved BO2.                                                                                                                                                                   
Rammen er underlagt en del projekter som bl.a. værdighedsprojekterne. Al erfaring siger, at ikke alle projekter når at 
blive løftet i indeværende år, men eftersom uforbrugte midler i indeværende år enten skal anvendes i efterfølgende 
år eller tilbagebetales til staten, er der på dette tidligere tidspunkt af året som udgangspunkt forudsat, at alle 
værdighedsprojekter bliver løftet. Et forsigtigt gæt på nuværende tidspunkt er, at delrammen vil bede om 9-10 mio. 
kr. overført til 2018 primært vedr. værdighedspolitikkens projekter. Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. skyldes en 
forventning alene til andre projekter end værdighedsprojekterne. Der forventes således et mindreforbrug på generel 
sundhedsfremme (0,3 mio. kr.), overskydende midler fra en pulje (0,2 mio. kr.), indtægter vedr. selvtræning (0,5 mio. 
kr.), overskydende midler fra fortsættelse af tidligere ældremilliard-projekter (0,4 mio. kr.) og projektet Patientrettet 
forebyggelse (1,1 mio. kr.), eftersom ikke alle midler forventes løftet i 2017.



Socialt udsatte

Flygtninge

344 Virksomheder
Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 

budget 
2017

Korrigeret 
budget 2017

Forventet 
regnskab 2017

Mer-/ 
mindre 
udgifter

Forventet 
forbrug i ft.  

til  BO 2

Forventet 
regnskab 2017 

i fht. Korr B.

34401 PlejeGribskov 0 1.134 1.134 0 0 0,0%
34420 Sociale tilbud -1.282 2.133 2.133 0 3.802 0,0%
I alt -1.282 3.267 3.267 0 3.802 0,0%
Negative beløb=indtægter/ mindreudgifter/overskud. Positive beløb=mindreindtægter/udgifter/underskud

Bemærkninger til ramme 344 Virksomheder
Pleje Gribskov

Sociale tilbud

Der forventes et forbrug i 2017 på niveau med budgettet. Syge/fravær har været stigende siden dec., hvilket kan 
betyde ekstra udgifter til timeløn eller vikarudgifter, hvis denne trend forsætter.

På det sociale tilbudsområde forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Eftersom 
området er et nulsumsbudget, vil mindreforbrug blive søgt overført til 2018. Mindreforbruget er derfor i denne BO 
lagt til det forventede forbrug. Dette er derfor en forværring i fht.  BO2 på 3,8 mio. kr., da der i BO2 ikke var 
opmærksomhed på, at forventede overførsler skulle indgå i forbruget.                                                                        
Størstedelen af den forventede merindtægt er på Ahornparken.

Ift. korrigeret budget forventes der et merforbrug på denne delramme på 3,7 mio. kr. Det er en øget udgift på 1,8 
mio. kr. ift. BO2. Årsagen til den højere forventning skyldes hovedsageligt en tilgang på midlertidige botilbud §107 
svarende til ca. 2 helårspersoner og en forventet yderligere tilgang på ca. 1 helårsperson i løbet af 2017.

Flygtninge-delrammen kompenseres løbende af flygtningepuljen under ØU for de ekstraudgifter, som den 
ekstraordinære flytningetilstrømning medfører – derfor forventes denne delramme at balancere. Ved BO2 blev der 
omplaceret budget, hvilket forklarer difference ift. BO2 på 0,4 mio. kr.


	SSU Samlet

