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Notat 
 
 
Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2021 for bevillings-
ramme: 
 
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 
 
Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi der har været store økonomiske udfordringer på 
det specialiserede voksenområde gennem årene. Området følges tæt både admini-
strativt og politisk. 
 
Der er fortsat pres på området. Til trods for øget levealder er antallet af borgere på 
samme niveau som de tidligere år. Det er den store grad af multisygdom og kom-
pleksiteten, der tilsammen udgør det øgede prisniveau.  
 
Der er udarbejdet en økonomisk handlings- og strategiplan (som i 2021 skal ud-
mønte en besparelse på 16,2 mio. kr.) for kendte udfordringer og fremskrivninger – 
herunder de unge mennesker, der må forventes at skulle have støtte i forhold til 
servicelovens bestemmelser.  
 
Center for Voksne og Sundhed arbejder fortsat på at begrænse udgiftsvæksten ved 
en række tiltag. 
 

Sammenfatning 
Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2021 er, at budgettet på bevillings-
rammen reduceres med 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021. 
 
Årsagen til reduktionen af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes i store træk: 
 
 Overførsel af mer- og mindreforbrug fra Regnskab 2020, -0,5 mio. kr. 
 
  

VOKSNE OG SUNDHED 
   
 

Dato: 10. marts 2021 
 

Tlf. dir.: 2083 8700 
E-mail: evbo@balk.dk 

Kontakt: Eva Borg 
 
 
 
 

  

  

Sagsid: 00.30.14-G01-3-21



 
Side 2 

 

Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på 
bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov: 

(1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 

Korrigeret budget pr. 
30. november 2020  307.010 306.830 304.807 304.807 304.807 

De samlede ændringer 
*) -0.469     

Forslag til nyt budget 
pr. 26. april 2021 (inkl. 
overførsler) 306.541 306.830 304.807 304.807 304.807 

*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet 
‒ = bevillingsrammen nedskrives med beløbet 

 

Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen 
 
Ændringer/Udfordringer 
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra Regnskab 2020 
Der overføres -0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.  
 
Myndighedsrammen  
Det er fortsat pres på myndighedsrammen. De iværksatte foranstaltninger er gene-
relt dyrere end de, der ophører.  
 
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på baggrund 
af kendte aktiviteter pr. 28. februar 2021. Hvis merforbruget fortsætter vil der i an-
den budgetopfølgning blive søgt om en tillægsbevilling. 
 
Hvis nye borgere og hjemmeboende borgere fra visitationslisten, der i løbet af de 
næste 10 måneder får en indsats, vil det belaste myndighedsrammen yderligere. 
Derudover er der inkluderet en afgang på 6 borgere til en udgift på 2,7 mio. kr., 
der overgår til ældrerammen i 2021. 
 
Ultimo februar er der opnået en besparelse på 0,6 mio. kr. Der udestår at realisere 
yderligere for 16,2 mio. kr. jf. handle-/strategiplanen. 
 
Administrationens forslag 
Administrationen arbejder med følgende indsatser: 
 Fortsat stram styring på visitation til tilbud 
 Øget opfølgning på prisudvikling (takst/særydelser) på visterede tilbud 
 Øget fokus på opfyldelse af de aftalte mål, og effekt for borger 
 Hjemtagelse af borgere og ydelser leveret at eksterne leverandører 
 Styrkelse af tvær-centervis sammenhængende borgerforløb, herunder fælles 

indsatsmål. 
 
Visitationsliste  
Visitationslisten indeholder 12 borgere der tidligere er bevilget botilbud, men ikke 
har indfriet det endnu og 8 nye borgere fra Center for Børne- og Ungerådgivning i 
2021. Hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses, samlet udgør visi-
tationslisten 11,4 mio. kr. pr. 28. februar 2021.


