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BILAG 5. 

Social, - og Sundhedsudvalget møde 6. april. 2021 

Pkt. 2. Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Social, - og Sundhedsudvalget.  

Uddybende forklaring til sammenhængen ml. merforbrug og mindreforbrug på udvalgets 
rammer.  

Regnskabet for 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet 
merforbrug på 4,8 mio. kr.  

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er: 

 Et samlet mindreforbrug på ældreområdet (ramme 50.52) på 8,9 mio. kr. (jf. bilag 2. tabel 2)  
Mindreforbruget findes på de decentrale institutioner, dvs. plejecentre og korttidspladser 
(4,8 mio.kr.) og i den kommunale hjemmepleje (4,9 mio.kr.). Samtidig med at der været et 
merforbrug på køb af hjemmehjælp hos privat leverandør, som afholdes på ældreområdets 
myndighedsramme.  

 Et merforbrug på myndighedsafdelingen vedrørende tilbud til voksne med særlige behov på 
3,8 mio. kr. (50.54 Tilbud til voksne med særlige behov). Det skyldes udviklingen på det 
specialiserede social område, som har været fulgt tæt hele 2020, og trods realiserede 
besparelser er strategiplanens mål for budgetreduktion ikke realiseret fuldt ud.  

Samlet for udvalgets rammer giver det et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. for regnskab 2020, inden 
overførslerne til 2021 er trukket ud.  

I henhold til reglerne for overførsel af mer,- og mindreforbrug (3%) overføres der fra 2020 samlet 
11,5 mio.kr. til 2021.  

Når overførslerne på 11,5 mio. kr. trækkes ud og overføres til 2021 bliver det endelige 
nettoregnskab for 2020 et samlet merforbrug på 4,8 mio.kr. for social, og sundhedsudvalgets 
rammer. Heri er overførslen på 10,4 mio. kr. til de decentrale institutioner på ældreområdet, men 
fordi mindreforbruget på ældreområdet var 8,9 mio.kr., bidrager ældreområdet alene med 1,4 mio. 
kr. til det samlede nettomerforbrug. Derimod bidrager det specialiserede voksenområde med i alt 
4,27 mio. kr. til det samlede nettomerforbrug på grund af 3,8 mio.kr. i merforbrug på 
myndighedsområdet, samt 0,5 mio. kr. i overførsel decentralt. 
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Oversigt over budget og regnskabets resultat, fordelt på de enkelte bevillingsrammer: 

Bevillingsramme 
(1.000 kr.) 

 

Vedtaget 
budget 

2020  

Korrigeret 
budget 

2020  
Regnskab 

2020  

*) 
Resultat 
2020 før 

overførsler  

Overført 
til budget 

2021  

*) 
Resultat 

2020 efter 
overførsler 

  (1)  (2)  (3)  (3)-(2)=(4)  (5)  (4)+(5)=(6)              
50.52 
Tilbud til ældre 
pensionister  486.492  492.157  483.160  -8.999  10.402  1.403              
50.54 
Tilbud til voksne 
med særlige behov  311.681  316.716  320.517  3.806  469  4.270              
50.56 
Sundhed og 
forebyggelse  315.724  316.986  317.914  928  592  1.520              
50.58 
Boligstøtte  63.891  65.788  63.396  -2.392  0  -2.392              
I alt  1.177.788  1.191.649  1.184.987  -6.662  11.463  4.801 

*)  + = merforbrug 
     - =  mindreforbrug 


