Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014‐2018 samt forventninger til budget
2020
Opdeling i analysen
Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper – serviceudgifter, den centrale refusionsordning og
ældreboliger. Serviceudgifterne er yderligere delt op i to grupper – Institutioner og Myndighed. Under
Institutioner registreres udgifter og indtægter vedrørende de decentrale områder, herunder
Rehabiliteringsafdelingen, Genoptræning, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud, Plejeboliger og
Døgnpleje/Sygepleje (driften). Under Myndighed registreres udgifter og indtægter vedrørende de centrale
områder, herunder Visitationen, Delegerede sygeplejeydelser, Hjælpemidler, Plejevederlag og hjælp til
sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem samt personlig støtte og pasning af personer med
handicap, Hospice og færdigbehandlende patienter og Elever/Praktikanter.
Udgifter, som er udeladt af analysen
Det skal bemærkes, at udgifter til administrativ organisation (konto 6) og ældreboliger er udeladt af
analysen. Udgifterne til administrativ organisation har ikke ligget på ældreområdet i hele perioden.
Administration er flyttet fra Økonomiudvalget og ud til fagudvalgene i 2016. Budgettet vedrørende
ældreboliger skal hvile i sig selv, forstået på den måde, at udgifterne skal dækkes af indbetalingerne fra
beboerne.
Udvikling i resultatet
Regnskabsresultatet viser afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskab i de enkelte år. Som det
fremgår af tabel 1 har der på hele ældreområdet været merforbrug i 2015 og 2018, mens der var
mindreforbrug i de øvrige år.
Tabel 1. Regnskabsresultater for ældreområdet, 2014‐2018 (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)



Omfatter midler vedrørende Lov og Cirkulære, beklædning, uddannelsespuljer, CURA, IT osv.

Det samlede merforbrug knytter sig til serviceudgifterne. I 2015 var merforbruget højest på 14,9 mio. kr.,
mens det var 11,7 mio. kr. i 2018. For den centrale refusionsordning har der været merindtægter i alle år i
perioden med et gennemsnit på 0,7 mio. kr. Inden for serviceudgifterne er det primært myndighed, der
medfører de beskrevne merforbrug, og her er resultatet gået fra et merforbrug på 12,6 mio. kr. i 2015 til et
merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2018. Institutionerne har samtidig haft et merforbrug i 2015 og 2018, hvor
merforbruget i 2015 var 2,3 mio. kr. og merforbruget i 2018 var 7,1 mio. kr.
I budgettet vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder boligindretning og befordring (hjælpemiddelområdet)
indgår også hjælpemiddeldepotet. I tabel 1 ses, at området har haft merforbrug i alle år.
Hjælpemiddelområdet dækker over en række ydelser, der er udspecificeret nedenfor:
Tabel 2: Regnskabsresultat for hjælpemiddelområdet 2014‐2018, (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)

Ud fra ovenstående tabel ses, at merforbruget vedrørende Støtte til køb af bil samt inkontinens og Stomi
har været de største drivere vedrørende merforbruget, imens Hjælp til boligindretning har haft et
mindreforbrug i alle år i perioden. Andre områder har haft varierende resultater i perioden.

Udvikling i regnskab
Tabel 3. Regnskab for ældreområdet, 2014‐2018 (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)



Omfatter midler vedrørende Lov og Cirkulære, beklædning, uddannelsespuljer, CURA, IT osv.

Regnskabet for ældreområdet er steget med 43,6 mio. kr. i perioden; fra 355,6 mio. kr. i 2014 til 399,2 mio.
kr. i 2018. Ændringen ses primært på serviceudgifterne. Regnskabet for myndighed er steget med 28,9 mio.
kr. i perioden; fra 151,2 mio. kr. i 2014 til 180,1 mio. kr. i 2018. Regnskabet for institutionerne er steget
med 15,3 mio. kr. i perioden; fra 204,6 mio. kr. i 2014 til 219,9 mio. kr. i 2018
Hjælpemiddelområdet har haft et varierende forbrug i perioden; fra et minimum forbrug på 37,3 mio. kr. i
2014 til et maksimum forbrug på 42,2 mio. kr. i 2015. Forbruget i 2018 var 40,4 mio. kr. Nedenfor ses
forbruget vedrørende de forskellige ydelser, der er indeholdt i området:
Tabel 4. Regnskab for hjælpemiddelområdet, 2014‐2018 (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)

Udvikling i oprindeligt budget
Tabel 5. Oprindeligt budget for ældreområdet, 2014‐2018 (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)



Omfatter midler vedrørende Lov og Cirkulære, beklædning, uddannelsespuljer, IT osv.

Som det fremgår af tabel 5 er det oprindelige budget på ældreområdet øget med 24,7 mio. kr. i perioden
fra 2014 til 2018, hvilket skyldes, at budgettet til serviceudgifter er øget. De budgetterede indtægter fra
den centrale refusionsordning har været stabile i perioden. Budgettet til myndighed er øget med 14,9 mio.
kr., imens budgettet til institutionerne er øget med 9,8 mio. kr. i perioden.
Budgettet vedrørende hjælpemiddelområdet har en netto vækst i perioden på 0,4 mio. kr. Budgettet
vedrørende ydelserne ses udspecificeret nedenfor:
Tabel 6. Oprindeligt budget for hjælpemiddelområdet, 2014‐2018 (minus = merforbrug, plus = mindreforbrug)

Budgetændringer i perioden
Tabel 7. Budgetændringer, der indgår i oprindeligt budget i 1.000 kr. (minus= merforbrug, plus = mindreforbrug) 2018 priser.

Af tabel 7 fremgår budgetændringerne over årene, som viser, at budgettet er blevet øget i perioden, med i
alt 24,7 mio. kr.
Af ovenstående budgetændringer ses, at de største ændringer er lavet på baggrund af, at der har været en
stigning i antallet af ældre i kommunen – i alt 37,0 mio. kr. Demografireguleringer, som bliver tilført
områderne som følge af beregninger på forventet vækst i antal borgere i kommunen, for så vidt angår
hjælpemidler, personlig pleje og praktisk hjælp samt delegeret sygepleje, udgør i alt 11,5 mio. kr. i

perioden. Der er tilført 4,2 mio. kr. til de mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger, dvs.
betalinger for Frederikssund borgere i plejeboliger i andre kommuner. 7,0 mio. kr. er tilført til
Rehabiliteringsafdelingen i perioden som følge af etablering af ny rehabiliteringsafdeling på Frederikssund
hospital samt flere midlertidige pladser – fra 14 til 24 pladser. Hjemmeplejens budget er reduceret med 2,6
mio. kr. som følge af udvidelsen af Rehabiliteringsafdelingen. Plejeboligområdet er blevet tilført 8,1 mio. kr.
som følge af flere ældre, samt udvidelse af boliger – 20 boliger i perioden. 2,0 mio. kr. er tilført visitationens
budget vedrørende §95 BPA, som følge af stigning i antal af modtagere. Derudover er
hjælpemiddelområdet tilført 5,0 mio. kr., som især skyldes stigende antal håndteringer.

Besparelserne på området udgør 18,3 mio. kr. i perioden. 3,8 mio. kr. vedrører plejeområdet og 2,5 mio. kr.
vedrører plejeboligområdet, som følge af en analyse på området, udført af Implement. 1,6 mio. kr. vedrører
hjælpemiddelområdet. 2,8 mio. kr. vedrører ældrepuljen, som følge af en reduktion på
bloktilskudsmidlerne. Derudover er der en række besparelser, som følge af budgetaftalerne i perioden.
Øvrige budgetudvidelser udgør 11,5 mio. kr. i perioden. 1,7 mio. kr. er tilført vedrørende elevuddannelse,
som følge af at præmie‐ og bonusordningerne for Social‐ og Sundhedselever bortfaldt i 2014. 2,7 mio. kr. er
tilført vedrørende beklædning. Derudover er der en række budgetændringer, som følge af budgetaftalerne
i perioden.
Flere ældre i perioden 2014‐2018
Antallet af ældre over 65 år steget med 809 personer i perioden 1. januar 2014 – 1. januar 2018, hvoraf 679
personer er i alderen 75‐84 år og 82 er ældre end 85 år.
I perioden 2019‐2023 stiger antallet af ældre over 65 år med 841 personer, hvoraf der ses en reduktion i
antallet af 65‐74 årige med 344 personer. Derimod ses en vækst i antallet af ældre i alderen 75‐84 år med
901 personer samt en vækst på 284 vedrørende personer over 85 år.
Tabel 8: Befolkningsudvikling på fire års sigt

I perioden er der tilført 11,5 mio. kr. (9,2 mio. kr. netto) som følge af demografireguleringer. Der foretages
demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser samt
hovedparten af hjælpemidlerne. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet
med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen
indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser og tager
udgangspunkt i antallet af visiterede timer i de forskellige aldersgrupper.

Den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger er forskellig alt efter hvilken aldersgruppe, der er tale om. For
hver gang antallet af borgere stiger med én i aldersgruppen 65‐79 år betyder det en årlig merudgift pr.
borger på 3.693 kr. vedrørende hjemmepleje og 785 kr. vedrørende sygepleje. For aldersgruppen 80‐89 år
betyder dette en årlig merudgift pr. borger på 15.955 kr. vedrørende hjemmepleje og 4.026 kr. vedrørende
sygepleje. Trenden i Frederikssund kommune er, som sagt ovenfor, at der bliver flere borgere i
aldersgruppen 75‐84 år, hvilket er en yderligere forklarende faktor til stigningen i forbruget.

Tabel 9: Gnsn. årlig udgift pr. borger til hjemmepleje og sygepleje fordelt på aldersgrupper

Befolkningsprognosen forklarer vækst i antal borgere i kommunen. Den forklarer derimod ikke hele
væksten i forbruget i perioden, da der i 2018 er blevet identificeret et større behov for pasning for en del af
borgerne, f.eks. i form af pleje med dobbeltbemanding på. Derudover medfører udviklingen i
sundhedsvæsenet, med øget specialisering, hurtigere udskrivninger og omlægning fra stationær til
ambulant behandling på sygehusene, at kommunerne i stigende omfang løser nye og mere komplekse
pleje‐ og behandlingsopgaver.

Forventninger til budget 2020
I 2020 forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. Merforbruget skyldes især de visiterede ydelser vedrørende
personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje.
Tabel 10: Forventet regnskabsresultat i 2020 (plus = mindreforbrug, minus = merforbrug)

Udspecificeret forventes merforbruget vedrørende serviceudgifterne på 9,6 mio. kr. fordelt på:








Merudgifter på 7,6 mio. kr. vedrørende visitationens ydelser på personlig pleje og praktisk hjælp
samt sygepleje. Der forventes et aktivitetsniveau tilsvarende 2019 niveau. 5,2 mio. kr. forventes i
merforbrug vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp og 2,4 mio. kr. forventes i merforbrug
vedrørende sygepleje. Budgettet udgør herefter i alt 116,8.
Merudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. Prognosen er baseret på tidligere års
resultater. Budgettet udgør herefter i alt 40,6 mio. kr.
Mindreudgifter på i alt 0,8 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående. Det
forventede mindreforbrug er baseret på tidligere års resultater. Budgettet udgør herefter i alt 7,9
mio. kr.
Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende hospice. Der har i 2018 været større aktivitet vedrørende
denne ydelse end budgetlagt, hvilket forventes at fortsætte i 2020. Budgettet udgør herefter 1,8
mio. kr.

Der forventes en merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr.
Budgettet på ældreområdet i 2018, 2019 og 2020‐2023 er gengivet i tabel 9 i 2020 prisniveau. Budgettet er
voksende primært på grund af demografireguleringer samt budgetvedtagelsen for 2019‐22, hvori der indgik
en omstillingspulje til plejeboligområdet – udgifter vedrørende borgere på plejeboligen på Lærkevej
svarende til 14,2 mio. kr.
Tabel 11: Budget 2018‐2019 og 2020‐2023 på ældreområdet

