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Bevillingsramme 

50.56 Sundhed og forebyggelse 
Ansvarligt udvalg 

Social- og Sundhedsudvalget 
 

Sammendrag 
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 
2020: 
 
Det vedtagne budget var 315,7 mio. kr.  
 
Det senest korrigerede budget er 317 mio. kr. 
 
Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 317,9 mio. kr. 
 
Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 0,9 mio. kr.  
 
De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,6 mio. kr. 
 
Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 1,5 mio. kr.  
 

Beskrivelse af opgaver 
Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og 
forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssi-
ge rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.  
 
Kommunal medfinansiering 
Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring 
også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det sam-
lede budget på rammen.  
  
Vedligeholdelses- og genoptræning   
Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe 
og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og 
deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.  
 
På plejecentrene Sønderhaven og Lundehaven er der daghjem og samværsgrupper 
for ældre svage borgere. Tilbuddene samles i tredje kvartal i Sønderhaven, hvor de 
otte korttidspladser i Sønderhaven samtidig kommer til at indgå som en del af til-
buddet. 
 
Vederlagsfri fysioterapi 
Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt ve-
derlagsfri fysioterapi. 
 
  



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 56.56 

BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB 2020

Hjælpemidler 
Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres 
boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funk-
tionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes 
til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø. 
 
Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen 
Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundheds-
fremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggel-
sespakker inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sund-
hed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommu-
nerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere 
med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholds-
vis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgå-
ende samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger 
og øvrige foreninger. 
 

Politiske målsætninger 
”Aftale om budget 2020” 
1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald 
Der er i kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, 
hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives. 
 
Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald 
sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke 
tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde 
have en forebyggende effekt. 
 
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven. 
---------- 
Indsatsen er implementeret. 
 
1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende 
læger 
De praktiserende læger er helt afgørende samarbejdsparter i udviklingen af det 
nære sundhedsvæsen i kommunerne. 
 
Derfor er parterne enige om, at der i samarbejde med repræsentanter fra almen 
praksis skal udarbejdes en fælles plan for, hvordan samarbejdet til almen praksis 
kan styrkes. 
 
Der skal i planen ses på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og 
tiltrække praktiserende læger til Ballerup Kommune, herunder hvilke konkrete op-
gaveområder der er behov for at styrke samarbejdet om. 
 
Posthuset og andre centralt beliggende kommunalt ejede bygninger indtænkes og 
tilbydes efter konkret vurdering som mulige lokationer for læge- og sundhedsfæl-
lesskaber. 
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Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven. 
---------- 
Indsatsen er udsat til 2021 på grund af COVID-19. Besluttet af Kommunalbestyrel-
sen. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i 
overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det 
omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på 
området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig 
beslutning. 
 
 
Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse 

Bevillingsramme 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

50.56  
Sundhed og 
forebyggelse 315.724 316.986 317.914 928 592 1.520 

*)  + = merforbrug 
− = mindreforbrug 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 
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Tabel 2.  De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og  
forebyggelse 

Aktiviteter på 
bevillingsram-
men 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

Aktivitetsbe-
stemt medfinan-
siering 215.208 215.208 217.643 2.435 0 2.435 

Genoptræning 
og vedligehol-
delsestræning 33.787 23.784 22.431 -1.353 15 -1.338 

Vederlagsfri 
fysioterapi 7.794 7.794 8.017 223 0 223 

Hjælpemidler 
inkl. depot 38.559 38.619 40.060 1.441 196 1.637 

Korttidsboliger 0 15.157 15.037 -120 119 -1 

Øvrige områder 
**) 20.376 16.422 14.724 -1.698 262 -1.436 

I alt 315.724 316.986 317.914 928 592 1.520 

*)  + = merforbrug 
− = mindreforbrug 

**)  Overførslen på 212 tusind kroner vedr. forebyggelsesenheden og 50 tusind kroner vedr. staben er 
indeholdt her 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 

 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 
Udgiften består af månedlige acontoopkrævninger beregnet af Sundhedsministeriet. 
Udgiften er således ikke udregnet efter de borgere, som er indlagt og som kommu-
nen medfinansierer, derfor er der heller ikke data i tabel 4. Budgettet er fremskre-
vet fra tidligere år og der er ikke taget højde for acontobeløbet. Det vil der blive 
taget højde for i løbet af budget 2021.  
 
Udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Der er mindreforbrug på specialiseret genoptræning, fordi der har været færre bor-
gere.   
 
Udgifter til hjælpemidler inkl. depot 
Vedrørende Movia er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. En del af merforbruget skyl-
des, at Movia har opkrævet ekstra administrationsgebyr på grund af COVID-19 på 
0,3 mio. kr. Desuden har der været en efterregning på 0,6 mio. kr. Der er dialog 
om tilbageførsel af midlerne i 2021.  
  



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 56.56 

BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB 2020

Desuden er der på hjælpemiddelområdet et merforbrug, som primært skyldes 
nyindkøb af ni elkørestole til 0,6 mio. kr., merforbrug til benproteser på 0,5 mio. kr. 
til øget forbrug af arm- og benproteser både til yngre erhvervsaktive og ældre. 
 
 
Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Regnskabet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig såle-
des på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. de-
cember på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse 
 
Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter 

Pris (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 

Aktivitetsbestemt  
medfinansiering 190.047 219.600 213.494 217.643 

Genoptræning og vedligeholdel-
sestræning 28.780 28.474 38.995 22.431 

Vederlagsfri fysioterapi 8.412 8.811 9.370 8.017 

Hjælpemidler inkl. depot 38.564 36.413 39.154 40.060 

Øvrige sundhedsfremmende 
udgifter 16.975 21.314 18.267 29.762 

I alt 282.778 314.612 319.280 317.914 
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Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december 

Antal enheder 
pr. 31. december 2017 2018 2019 2020 

Borgere, som modtog hjælpe-
midler i december 646 1.001 1.287 1.567 

Borgere med tilknytning til  
aktivitetsbestemt medfinansie-
ring, somatik 6.651 6.815 *) *) 

Borgere med tilknytning til  
aktivitetsbestemt psykiatri 585 545 *) *) 

*) Data er ikke længere tilgængelig. 


