
Social- og Sundhedsudvalget

1. Resultat regnskab 2013

Generelt
Samlet set viser Social- og sundhedsudvalgets regnskab 2013  et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2012, mindreforbruget svarer til 2,1% af det 
korrigerede budget.

Den størstedel af mindreforbruget i alt 12,8 mio. kr. findes på virksomhedsrammen (344 
virksomheder), men der er større eller mindre afvigelser på alle delrammer og rammer. Den eneste 
rammer, hvor der er merforbrug er ejendomsrammen. På Administrations-, sundheds- og 
socialrammerne er der afvigelser fra budgettet på henholdsvis 1,3%, 0,4% og 1,4%, medens der er 
en afvigelse på 11,7% vedr. ejendomsrammen og hele 71,3% vedr. virksomhedsrammen. Det sidste 
er der dog en særlig forklaring på.

Regnskab 2013 i 1.000 kr.
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De væsentligste afvigelser i regnskabet
De væsentligtste afvigelser i regnskabet er sammenfattet i tabellen nedenfor:

Væsentlige afvigelser i regnskabet
Mio. kr.

Mindreforbrug vedr. sociale tilbud 11,4

Fremrykning af refusion - dyre enkeltsager 2,4

Statsrefusion vedr. boligstøtte 4,1

I alt 17,9

Mindreforbrug vedr. Sociale tilbud
Den største afvigelse i regnskabet vedr. de sociale institutioner og de tværgående puljer vedr. de 
sociale institutioner på i alt 11,4 mio. kr. Heraf vedr. de  9,4 mio. kr. de tværgående puljer, og de 2,0 
mio. kr. de sociale institutioner. 

Fremrykning af refusion - dyre enkeltsager
Der er et betydeligt arbejde forbundet med opgørelsen og hjemtagelsen af statsrefusion vedr. dyre 
enkeltsager, hvilket hidtil har betydet at den endelige refusion først blev hjemtaget i det efterfølgen-
de regnskabsår, da arbejdet ikke kunne nå at blive færdiggjort før regnskabet lukkede i det indevæ-
rende år. 

Dette betyder at de indtægter der blev bogført i et givet regnskabsår hidtil har været kendt på for-
hånd. I forbindelse med afgangen af en nøglemedarbejder på området, blev det besluttet sidst på året
at hyre ekstern bistand i form af BDO ind til at løse opgaven.

Det er derfor i lykkedes i år, at få gjort arbejdet med at opgørere og hjemtage refusionen vedr. de 
dyre enkeltsager, at den endelige refusion vedr. 2013 også er nået at blive bogført i 2013. Dette har 
samtidigt betydet, at der i regnskabet for 2013 er medtaget indtægter som ikke var forudset på 
forhånd.

Refusion vedr. boligstøtte
En lang række udbetalinger til borgerne på de sociale områder er successivt overflyttet til 
"Udbetaling Danmark", herunder også beregning af statsrefusion. Således overgik 
Boligstøtteområdet pr. 1. marts 2013 til udbetaling Danmark. Kommunen afholder fortsat udgifterne
på de områder der overgår til Udbetaling Danmark, men da Udbetaling Danmark forstår arbejdet 
med udbetalingen til borgerne samt beregning og hjemtagelse af statsrefusion, så opkræver 
Udbetaling Danmark kommunen nettobeløbet.

Efter betalingsplanen udbetales boligstøtten for februar pr. 1. marts, dvs. bagudrettet og på den dato 
hvor Udbetaling Danmark havde overtaget opgaven. Kommunen var derfor af den opfattelse, at 
statsrefusionen vedr. februar ville indgå i de løbende "nettoopkrævninger" fra  "Udbetaling 
Danmark". I forbindelse med regnskabsopgørelsen blev kommunen gjort bekendt med, at man selv 
skulle hjemtage statsrefusionen vedr. februar.
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2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2013
I tabellen nedenfor er udmøntninger af budgetaftalen for 2013 gennemgået, som det fremgår er 15 
af 16 punkter i budgetaftalen indfriet og gennemført.

Det punkt der ikke er gennemført i budgetaftalen, er et forslag om spare ca. 700 tkr. ved. at reducere
antallet af ugentlige kørsler med kold mad fra 3 til 2. Udvalget besluttede på møde den 16. januar 
ikke at gennemføre forslaget, da der opstået tvivl om, hvorvidt Mad & Måltiders køkken havde 
lagerkapacitet til at der kun blev leveret kold mad 2 gange om ugen. 

3. Andre fokuspunkter

1. Udviklingen i udgifter til borgere i eget hjem
Der er løbende fokus på udviklingen i antal borgere der modtager hjemmehjælp og -sygepleje i eget
hjem, udgifterne til hjemmehjælp og hjemmesygepleje, samt hvad der sker med udgifterne pr. 
borger.

Figur 1: Udvikling i antal borgere der modtager hjemmejælp og hjemmesygepleje,
               udvikling i udgifterne til hjemmehjælp og sygepleje, og udgifterne opgjort
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               pr. borger - udviklingen er indekseret

I figuren ovenfor er den indekserede udvikling i de tre størrelser vist. Det fremgår af figuren at 
antallet af borgere er svinget op og ned i opgørelsen af antallet af borgere pr. den 1. kvartallet, dog 
synes der efter en kraftig stigning frem til juli 2012, at være tale om en meget svag faldende tendens
i antallet af borgere der modtager hjælp.

Den samlede udgift (mio. kr) har været jævnt stigende periode for periode og ligger i december 
måned på indeks 125 svarende til at de samlede månedlige udgifter er steget med 25% fra januar 
2012 til december 2013.

Udgiften pr. borger har ligeldes været stigende igennem hele periode i december 2013 ligger 
udgifterne pr. borger således ca. 22% over udgifterne pr. januar 2012.

I tabellen nedenfor er de grundtal der indgår i ovenstående analyse vist.

Tabel 1: Antal borgere, udgifter i mio. kr. og udgifter pr. borger

Kilde: Pakkebasen

2. Udvikling i kontante ydelser
Der har gennem de sidste ca 3 år været arbejdet intenst på at gennemgå samtlige sager vedr. tabt 
arbejdsfortjeneste samt merudgifter til børn og voksne. Der er udarbejdet kvalitetsstandard på 
børnesagerne, som har været forelagt SSU sommerens 2012. Gennemgang af alle sager har betydet, 
at der dels er sager, der er ophørt/afsluttet, og sager der har fået reduceret i bevillingerne.  
Gennemgangen har også haft til formål at ensrette servicen til borgerene således at alle arbejder ud 
fra den samme linie. Der er oprettet et særligt team, der har til formål at vidensdele og fastholde det 
gældende serviceniveau, og hvor ændret lovgivning eller praksisændringer formidles til alle, der 
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arbejder med området. Dertil skal lægges, at der som følge af ændret lovgivning, er ændret i 
taksterne, hvilket også har medført udgiftsreduktion. Hvor sagerne er klaget videre til Det Sociale 
Nævn har Gribskov Kommune i langt de fleste tilfælde fået medhold. Det er således vurderingen, at
det nuværende serviceniveau afspejler den gældende lovgivning.

Figur 2: Udvikling i nettoudgifter

Resultaterne af arbejdet kan ses i figur 1. Der har på alle områder været et markant fald i 
nettoudgifterne siden 2010.

3. Udvikling i udgifter til førtidspension
Antallet af førtidspensionister har igennem en længere årrække været faldende i Gribskov 
Kommune. Indførelse af førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013 har betydet et yderligere fald i 
antallet af førtidspensionister. Som konsekvens af førtidspensionsreformen fastholdes flere borgere 
på kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, som er budgetteret under 
Arbejdsmarkedsudvalget. Denne tendens forventes at fortsætte de næste år.

Tilgangen af førtidspensionister er udelukkende på den nye førtidspensionsordning (65% kommunal
medfinansiering), mens afgangen også indeholder borgere på de gamle ordninger (50% og 0% 
kommunal medfinansiering). Dette betyder, at selv om antallet af førtidspensioner er faldende i 
Gribskov kommune, så er den kommunale nettoudgift stigende år for år.

Figur 1: Udvikling i førtidspensionister
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