
Forventet regnskab
marts 2021

Socialudvalget

i t.kr. Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Budget 344.363 344.363
 - Heraf CFSB 344.363 344.363
Forventning 359.363 359.273
 - Heraf CFSB 359.363 359.273
Afvigelse -15.000 -14.910 
 - Heraf CFSB -15.000 -14.910 

i t.kr. Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Budget 362.558 362.558
Forventet regnskab 377.651 372.926
Afvigelse -15.093 -10.368 
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Forventet regnskab
marts 2021

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Nuværende periode

Marts Budget Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November
Afvigelse (skøn) - 

siden sidste 
opfølgning

Afvigelse
(budget)

01 - Anbringelser - service 113.140  105.766      117.977    -12.211 -4.837 
02 - Forebyggende foranstaltninger - service 43.742    46.564        51.391      -4.827 -7.649 
05 - Indtægter fra den centrale refusionsordning - ej service -29.155  -25.636      -22.500     -3.136 -6.655 
06 - Handicapydelser - ej service 9.310      5.748          7.197        -1.449 2.113
06 - Handicapydelser - service 3.346      3.345          3.219        126 127
07 - Særligt tilrettelagt uddannelse - service 3.434      5.448          3.912        1.536 -478 

08 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap - service 37.024    48.601        39.479      9.122 -2.455 
09 - Rusmiddelbehandling - service 5.891      5.973          5.919        54 -28 
10 - Bekæmpelse af ungdomskriminalitet - service 525        770            770           0 -245 
11 - Fælles område voksen/handicap samt længerevarende botilbud 
- service 39.017    41.314        42.681      -1.367 -3.664 
12 - Botilbudslignende tilbud - service 29.654    33.989        29.968      4.021 -314 
13 - Botilbud - midlertidigt - service 46.871    43.641        37.891      5.750 8.980
14 - Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter - service 25.702    28.128        26.787      1.341 -1.085 
15 - SSP - service 2.004      2.004          2.004        0 -0 
16 - Øvrige - ej service 1.650      1.600          1.650        -50 0
16 - Øvrige - service 12.208    12.108        10.928      1.180 1.280

359.363      359.273    -            -            -            -            -            -             -             -             
 - heraf service 377.651      372.926    
 - heraf ej service -18.288      -13.653     -            -            -            -            -            -             -             -             

344.363 344.363

-15.000      -14.910 

Korrigeret budget

Afvigelse ift. budget

Forventet Regnskab

Samlet Forventet regnskab

Socialudvalget



Forventet regnskab
marts 2021

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.
Der forventes et samlet budgetunderskud på 15,0 mio. kr. Et budgetunderskud på 15,0 mio. kr. kræver, at vi halverer væksten fra 2020, samt en markant reduktion af væksten fra de foregående år. Såfremt vi skal lykkedes med 
denne reduktion af væksten, kræver det en meget fokuseret politisk og administrativ indsats. Som et væsentlig led i denne indsats arbejdes der med et handlingskatalog med vækst- og udgiftsreducerende tiltag, her har det 
afgørende betydning, at udgiftsreducerende handlinger besluttes og implementeres hurtigt og fuldt ud - såfremt der er handlinger, der tages ud af kataloget eller ikke kan implementeres, er det nødvendigt med kompenserende 
tiltag.

Vi baserer vurderingen på en moderat aktivitetsvækst i januar, februar og marts samt kendte disponeringer resten af 2021. Herudover baseres vurderingen ligeledes på et øget økonomi- og aktivitetsstyringsfokus i organisationen 
samt at handlekatalogforslagene besluttes og udmøntes. 

Forudsætningen for skønnet er bl.a. et fortsat markant fokus på anbringelsesområdet og på det forebyggende område, med henblik på at øge den forebyggende indsats og reducere tilgangen af de mere indgribende og 
omkostningstunge døgnanbringelser. Herudover bør der ligeledes fokuseres på den tidlige og forebyggende indsats på voksenområdet, samt for begge områder at fortsætte fokus på forhandling af priser med eksterne 
leverandører. 
De områder som især udfordres med risiko for øget vækst er følgende:

• forebyggende foranstaltninger: familiebehandlinger, aflastningsordninger samt døgnophold 
• anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner
• Længerevarende botilbud (SEL § 108)
• Socialpædagogisk bistand (SEL § 85)

De 15,0 mio. kr. er baseret på alle kendte disponeringer  2021 på alle aktivitetsafhængige områder (incl. faktiske skøn fra decentrale enheder) 

Der er en vis usikkerhed på skønnet vedr. refusioner som følge af nye regler fra 1. januar 2021. Budgettet er forhøjet med 12,5 mio. kr. svarende til lov- og cirkulæreprogrammet. Vi har lavet en prognose baseret på 2020-udgifterne 
pr. person beregnet på de nye kriterier.
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