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Årsregnskab 2013
Social- og Sundheds-udvalg

SSU-udvalget – hovedoversigt ordinær drift

340 Tilsyn, drift og myndighed 34.045 40.075 39.547 -528 0
341 Sundhed 462.359 467.154 465.378 -1.776 362
342 Social 367.275 367.520 362.203 -5.318 0
344 Virksomheder 0 18.007 5.166 -12.841 4.182
348 Ejendomsudgifter SSU 12.845 13.622 15.216 1.594 0
Hovedtotal 876.524 906.378 887.509 -18.869 4.544
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten
I forhold til det korrigede budget udviser regnskabet et mindreforbrug på ca. 18,9 mio. kr. Ved RS 4 anmo-
dede SSU samlet set om tillægsbevillinger på 17,2 mio. kr.begrundet med forventning om et merforbrug af
samme størrelse. Det kan derfor argumenteres at SSU slet ikke havde haft behov for at søge tillægsbe-
villinger ved RS 4, da regnskabsresultatet uden tillægsbevillingerne ville have været et mindreforbrug på ca.
1,7 mio. kr. (18,9 - 17,2 = 1,7).
Der er dog gode forklaringer på store dele af afvigelsen:
1) Mindreforbrug vedr. sociale tilbud indgår ikke i den løbende rapporteringer, da der er fuld overførselsad-
gang mellem årene, og at overførslerne fra år til år ligger i samme niveau. 
2) Hjemtagelse af dyre enkeltsager fremrykket i forhold til tidligere år (beslutningen var ikke kendt ved RS4)
3) Ikke kendte forudsætninger mht. hjemtagelse af statsrefusion vedr. boligstøtte

Oversigt over forklaringer på mindreforbrug
Mio. kr.

Mindreforbrug vedr. sociale tilbud 11,41
Fremrykning af refusion - dyre enkeltsager 2,40

Statsrefusion vedr. boligstøtte 4,10
Øvrigt mindreforbrug 0,96
Mindreforbrug i alt 18,87

Den resterende del af mindreforbruget skyldes simpelthen at en fuldstændig træfsikkerhed aldrig kan for-
ventes - og det skal dag også bemærkes at den ca. 1 mio. kr. af merforbruget som ikke forklares i tabel-
Len ovenfor svarer til 0,1% af de samlede udgifter.

Øvrige bemærkninger til regnskabet er givet nedenfor

340 Tilsyn, drift og myndighed

34001 Tilsyn 0 1.407 1.570 163 0
34003 Myndighed 34.045 34.718 34.282 -436 0
34005 Social omsorg og pleje 0 3.950 3.695 -256 0
Hovedtotal 34.045 40.075 39.547 -528 0
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
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Samlet set er der i regnskab 2013 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,3% af budgettet. Re-
sultatet afspejler, at vakante stillinger ikke har været genbesat med det samme. Mindreforbruget foreslåes
ikke overført til 2014.

341 Sundhed

34101 Pleje og Træning 250.416 258.900 255.682 -3.218 0
34102 Hjælpemidler 33.976 29.000 28.482 -518 0
34103 Sygehusydelser 152.699 156.200 160.143 3.943 0
34104 Sundhedsfremme og tilskud 6.285 6.409 6.367 -42 362
34105 Kørsel 16.540 12.908 11.641 -1.268 0
34106 Madydelser 2.443 3.736 3.063 -673 0
Hovedtotal 462.359 467.154 465.378 -1.776 362
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

342 Social
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Pleje og Træning: Rammen har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Der er mindre variationer indenfor de enkelte 
områder på rammen, men mindreforbruget skyldes primært, at der på rammen ikke har været estimeret med 
refusionsindtægter. Rammen har ikke tidligere modtaget store refusionsindtægter. I 2013 er dette billede 
ændret, og rammen har i alt modtaget 3 mio. kr. i refusionsindtægter. Årsagen hertil skyldes, at §83-plejen for 
handicappede borgere er flyttet til rammen samt, at Frit Valgsområdet har haft flere særaftaler vedr. 
plejetunge borgere, som ligeledes har udløst refusion. 

Hjælpemidler: Rammen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er variationer indenfor de enkelte områder 
på rammen mht. budget og forbrug. Det primære mindreforbrug skyldes mod forventning flere indtægter sidst 
på året vedr. tilbagebetaling af støtte til handicapbiler.

Sygehusydelser: Der er på rammen et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket svarer til 2,5 % af budgettet. 
Merforbruget skyldes, at aktivitetsniveauet i årets sidste fire måneder har været væsentligt større end i årets 
første otte måneder, som forventet regnskab er beregnet ud fra. Kommunerne i Region Hovedstaden har 
samlet set haft et meget stort merforbug i forhold til den udmeldte ramme fra KL, og dette merforbrug samt 
de øvrige regioners eventuelle merforbrug bliver opsamlet i staten og tilbageført til kommunerne i 2014 via 
bloktilskudsnøglen. 

Sundhedsfremme og tilskud: Rammen har et mindreforbrug på 42.000 kr. Rammen er rammestyret, og der 
ønskes overført 0,3 mio. kr. til 2014 trods hele rammen til sammen kun har et mindreforbrug på 42.000 kr. 
Overførslerne søges til områder, hvor vi er forpligtet til at overføre mer- eller mindreforbrug, bl.a. her til FC 
Gilleleje, ældre- og handicaprådet samt fælleskommunale §18-puljemidler. Øvrige tilskud og aktiviteter, der 
har haft et mer- eller mindreforbrug søges ikke overført.

Kørsel: 
Kørselsudgifterne har været faldende som konsekvens af: 
1. udbud vedr. handicapkørslen der trådte i kraft pr. 1. oktober 2012
2. den skærpede fakturakontrol og opfølgning vedr. ældrekørslen

Mindreforbruget på delrammen foreslåes ikke overført til 2014. I øvrigt overgår området fra SSU til teknisk 
udvalg i 2014, jf. de vedtagne ændringer i styringsvedtægten

Madydelser: Rammen har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Årsagen hertil skyldes bl.a., at der mod 
forventning er kommet flere indtægter fra borgeres betaling for servicepakker i fbm. midlertidige plejeophold. 
Fremadrettet vil disse indtægter blive lagt på Pleje- og træningsrammen.
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34201 Borgere med handicap 178.912 183.080 184.162 1.082
34202 Forsørgelse og bolig 164.807 162.207 156.485 -5.721
34203 Socialt udsatte 18.337 17.715 16.800 -915
34204 Flygtninge 5.219 4.519 4.756 237
Hovedtotal 367.275 367.520 362.203 -5.318 0
Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

344 Virksomheder

34401 PlejeGribskov 0 9.000 7.567 -1.433
34420 Sociale tilbud 0 9.007 -2.401 -11.408 4.182
Hovedtotal 0 18.007 5.166 -12.841 4.182
Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud
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Borgere med handicap: Rammen har et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af budgettet.   
Årsagen til merforbruget skal findes i en række afvigelser og ændrede forudsætninger siden RS 4, der 
tilsammen summer sammen til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Den væsentligste ændrede forudsætning siden 
RS4 (2,7 mio. kr.) er, at de ydelser der er leveret af GBS/Hjemmevejledningen og Voksenstøtte/Støtte og 
Kontakt i 2013 er afregnet til ydelsespriser, som blev fastsat før den gennemgribende analyse og 
genberegning af de ydelser de to tilbud leverede i 2013, og ikke til de aftalte rammebeløb for de to tilbud i 
2013. Forskellen mellem de to måder at opgøre afregningen for 2013 er på 2,7 mio. kr. For at følge 
afregningspricipperne fra Styringsaftalen (KKR) nedsættes taksterne for 2015 ekstraordinært med 2,7 mio. 
kr., svarende til det der er betalt mere end de faktiske omkostninger i 2013. Andre forklaringer på den 
samlede afvigelse på 1,1 mio. kr. er, at beboernes egenbetaling for midlertidigt ophold (-0,8 mio. kr.) ikke er 
indgået i forventningen ved RS 4, og udgifterne til specialpædagogisk bistand er væsentligt større end 
forventet (0,7 mio. kr.). Derudover kan nævntes, at udgifterne til merudgifter og især tabt arbejdsfortjeneste, 
lavere end forventet ved RS 4 (0,4 mio. kr.).

Forsørgelse og boligstøtte: Rammen har et mindre forbrug på 5,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,5% af budgettet. 
En af de primære årsager til mindre forbruget skal findes i hjemtagelse af statsrefusioner (4,1 mio. kr.) på 
Boligstøtteområdet. Hele Boligstøtteområdet har siden 1. marts været lagt over til Udbetaling Danmark. 
Administrationen er først efter RS4 blev bekendt med, at der i 2013 skal hjemtages statsrefusioner for 3 
måneders udgifter frem for 2 måneder, da februarudbetalingen ligger 1. marts.
Desuden har der været ekstraordinære indtægter på den mellemkommunale afregning (0,9 mio. kr.) på 
Boligstøtteområdet efter RS4. Det resterende mindre forbrug (0,7 mio. kr.) skyldes mindre ændringer i 
forudsætningerne siden RS4.

Socialt udsatte: Der er på rammen et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af budgettet. 
Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at udgifterne til § 85 leveret af Voksenstøtte har været 1 
mio. kr. lavere end forventet, og at der blev hjemtaget ekstraordinære og ikke forventede refusionsindtægter 
fra 2012 og 2013 på udgifter til flygtninge i § 110 tilbud på i alt 0,26 mio. kr.

Flygtninge: Der er på rammen et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af budgettet. Årsagen til 
merforbruget skal findes i væsentligt større udgifter til administration ifm. modtagelsen af flygtninge. Disse 
administrationsudgifter er ikke refusionsgivende. Dette opvejes til dels af lavere udgifter til kontanthjælp end 
forventet.
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348 Ejendomsudgifter SSU

34801 Ældreboliger 889 808 1.611 803
34802 Sociale boliger 565 304 29 -275
34803 Flygtningeboliger 1.723 905 1.288 383
34804 Ekstern adm. Boliger 495 495 1.467 972
34805 Øvrige ejendomme 1.123 406 327 -79
34806 Plejecentre 6.704 9.358 9.772 414
34807 Driftsikring af boli 1.346 1.346 724 -622

Hovedtotal 12.845 13.622 15.216 1.595 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
Ved RS 4 blev budgettet øget med kr. 777.000. I forhold det korrigerede budget viser regnskab 2013 sam- 
let set et merforbrug på 1,595 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til ejendomsudgifter. Mer-
forbrug skyldes primært manglende indtægt på de eksternt administrede boliger som er bogført i 2014
samt øget underskud ved drift af Skovsmindeparken. Derudover er der merforbrug til forsyningsudgifter på de
sociale boliger og flygtningeboligerne.

PlejeGribskov: I februar 2012 fik SSU forelagt handleplanerne for PlejeGribskov. Med udgangspunkt i 
handleplanerne og regnskabet for 2011, der viste et merforbrug på 17,7 mio. kr. blev det vurderet at 
omkostningerne kunne nedbringes yderligere således at det ville være vanskeligt at nedbringe merforbruget 
til at ligge under 4,5 mio. kr. om året efter gennemførelse af de skitserede tiltag. I buddet 2013, blev der 
således afsat 4,5 mio. kr. + 2,5 mio. kr. i buffer. Ved RS3 blev det vurderet at niveauet for merforbruget ville 
kunne komme til at ligge på niveau af regnskab 2012, som var et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det faktiske 
regnskabsresultat blev et merforbrug på 7,5 mio. kr. samt et forbrug på projekt Sund Kultur, der er finansieret 
af eksterne midler på 0,1 mio. kr.

Sociale tilbud: Der er på rammen et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og det udgøres af takstfinansierede tilbud, 
ikke-takstfinansierede tilbud og puljer. På det takstfinansierede område er der et merforbug på 1 mio. kr. som 
overføres til 2014. På det ikke-takstfinansierede område er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket 
hovedsageligt skyldes ekstraordinært større indtægter på 2,7 mio. kr. i 2013 (der korrigeres for i taksterne for 
2015, jf. forklaring under delrammen ”borgere med handicap”). De 3,1 mio. kr. overføres til 2014, og af dem 
er 0,3 mio. kr. øremærket til 2014 og 2,8 mio. kr. øremærket til 2015. De 2,7 mio. kr. skal som angivet 
ovenfor anvendes til ekstraordinær nedsættelse af taksterne i GBS/Hjemmevejledningen og 
Voksenstøtte/Støtte og kontakt i 2015.
Mindreforbruget på puljerne er på 9,4 mio. kr. som skyldes overførsler fra tidligere år på 8,4 mio. kr. og 
nettoindbetalinger på 1 mio. kr. i 2013. Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen lavet et gennemsyn af 
puljerne, og den samlede nettooverførsel til puljerne fra 2013 til 2014 er derfor på 2,1 mio. kr. mod 8,4 mio. 
kr. fra 2012 til 2013.
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samt øget underskud ved drift af Skovsmindeparken. Derudover er der merforbrug til forsyningsudgifter på de


	Udvalg

