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POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne 
(indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne 
(hospice og ambulant specialiseret genoptræning), vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, kørselsudgifter 
til genoptræning og læge. 
Genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse 
herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til 
medarbejdere og udviklingsprojekter.  
Tandpleje og regulering til 0-17 årige, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. 
Madservice til borgere i eget hjem samt dagskost/forplejningspakker til borgere på 
plejecentrene. Madordning til skolerne. Kantinedrift. 
 
Overordnet regnskabsresultat 

I 1.000 kr. Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Regnskab 
2021 

Korr. 
Budget 

2021 

Over-/ 
underskud 

2021 

Drift  
Fagområde 393.167 431.345 440.747 487.718 46.971 

Drift  
Virksomheder 92.373 69.319 73.173 77.888 4.714 

Politikområde 
sundhed drift i alt 485.540 500.664 513.921 565.606 51.685 

 
I 1.000 kr. Regnskab 

2019 
Regnskab 

2020 
Regnskab 

2021 
Korr. 

Budget 
2021 

Over-/ 
underskud 

2021 

Politikområde 
sundhed Anlæg 1.748 500 0 0 0 

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. For 
beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber.  
Specielle bemærkninger 2019 
Specielle bemærkninger 2020 
Desuden henvises til specielle bemærkninger til budget 2021: 
Endeligt budgetmateriale 2021 - Specielle budgetbemærkninger 
I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud.  
 
Sundhedsområdet havde i 2021 et samlet nettobudget på i alt 565,6 mio. kr. 
Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 51,7 mio. kr. fordelt med overskud på 47 
mio. kr. på fagområdet og overskud på 4,7 mio. kr. på virksomhederne. 
 
På Fagområdet er overskuddet sammensat af overskud på 41,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt 
medfinansiering (KMF). I budgettet for 2022 er det forudsat, at det uforbrugte budget 
vedrørende 2021 på 41,6 mio. kr. overføres til delvis dækning af efterslæbet af aconto-
afregningen for 2021, der skal betales i 2022. Administrationen anbefaler nu, at restbudgettet 
ikke overføres til 2022, for at få mere overskuelige budgetkontroller og regnskaber, som ikke 
er sløret af et teknisk overskud der ikke er et reelt overskud. Hvis det senere viser sig, at vi 
skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, 
hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget 
heller ikke kan disponere over et overskud. 
 
Desuden er der på området genereret et overskud på 5,3 mio. kr. Udvalgets er fra 2022 delt 
på to udvalg. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget fik automatisk overførselsadgang til 2022 
pga. usikkerhed om tilgang på især handicap- og ældreområdet. Administrationen har derfor 

https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2019#specielle-bemaerkninger-pr-politikomraade-60
https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2020#specielle-bemaerkninger-pr-politikomraade-a1
https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/budget/budget-2021-og-2022#endelig-budgetmateriale-2021-76
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taget udgangspunkt i, at overskuddet primært skal overføres til Socialudvalget, men har 
indstillet at 1 mio. kr. overføres til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overskuddet i 2021 
på de af udvalgets områder der fra 2022 ligger i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udgør 
2,5 mio. kr. 
 
Jf. reglerne skal overskud som hovedregel overføres til udvalgenes bufferpulje, men CSA har 
givet anbefalinger til overførsel af overskuddet med: 

 1,8 mio. kr. til Hjælpemiddelområdet på politikområde Ældre i Socialudvalget,  
 2,5 mio. kr. til fællesområdet på Ældreområdet i Socialudvalget og  
 1 mio. kr. søges overført til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bufferpulje. 

 
Hos virksomhederne er overskuddet sammensat af overskud hos Sundhedscentret med 0,2 
mio. kr., overskud hos Tandplejen med 2,7 mio. kr., der er søgt dispensation fra 
overførselsreglerne. Desuden er der overskud hos Næstved Madservice med 1,7 mio. kr., hvor 
der ligeledes er søgt dispensation fra overførselsreglerne. 
 
Corona/Covid-19 
2021 har fortsat været præget af Corona.  
Næstved Madservice har modtaget midler fra coronapuljen med godt 1 mio. kr. som skyldes 
reduktion i indtjening. 
Fagområde Sundhed har givet midler til coronapuljen, primært vedrørende vederlagsfri 
fysioterapi og kørsel til genoptræning med i alt 0,8 mio. kr. pga. mindreforbrug.  
Midlerne er modtaget hhv. reduceret i fbm. budgetkontrollen pr. 1. maj 2021 og korrigeret pr. 
1. september 2021. 
 
Regnskab på aktivitetsområder 

  

I 1.000 kr. 
 
Aktivitetsområder, drift 

Regnskab 
2021 

Opr. 
Budget 

2021 

Korr. 
Budget 

2021 

Over-/ 
underskud 

2021 

1 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af 
sundhedsudgifterne 

360.534 370.100 402.179 41.645 

2 Hospice 2.629 2.405 2.443 -186 

3 
Sygehus/Ambulant 
specialiseret genoptræning 

666 3.314 2.114 1.448 

4 Vederlagsfri fysioterapi 14.815 17.914 16.314 1.499 

5 
Kommunale/Almen 
genoptræning 

13.489 11.253 11.903 -1.586 

6 Kørsel til genoptræning 2.677 3.529 3.029 352 
7 Kørsel til læge 1.096 1.597 1.597 501 
8 Øvrige centrale fællesudgifter 185 331 356 170 
9 Hjælpemidler 58.145 56.688 59.688 1.542 

10 

Sundhedsfremme & 
forebyggelse samt 
alkoholbehandling 

17.262 17.563 19.092 1.830 

11 Tandpleje 34.550 34.892 37.286 2.736 
12 Madservice 7.872 8.428 9.607 1.735 

  Politikområdet i alt 513.921 528.013 565.606 51.685 
Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og 
+=overskud. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en 
beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser. 
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Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.   
Nr. Aktivitet Enhed 1)

Mængde Gns. Pris
i kr.

Opr.Budget 
i 1.000 kr.

Mængde Gns. Pris
i kr.

Regnskab 
i 1.000 kr.

1 Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af 
sundhedsudgifterne 370.100 360.534

1.a Somatik stationær (stationær 
og ambulant)

Udskrivninger/be
søg/Ydelser

Fastfrosset 
afregning 0 0 0

1.b Psykiatri stationær Udskrivninger Fastfrosset 0 0 0
1.c Psykiatri ambulant Besøg/Ydelser Fastfrosset 0 0 0
1.d Sygesikring Ydelser Fastfrosset 0 0 0
1.e Efterregulering der ligger 

under loft Incl. Betalt under politikområde Finansiering
2 Hospice Sengedage 1.021 2.355 2.405 1.212 2.169 2.629
3 Sygehus/Ambulant specialiseret 

genoptræning
Genoptrænings-
planer 408 8.122 3.314 194 3.431 666

4 Vederlagsfri fysioterapi
4.a Alm. vederlagsfri fysioterapi Antal borgere 1.092 13.843 15.117 1.103 11.374 12.546
4.b Ride vederlagsfri fysioterapi Antal borgere 172 16.263 2.797 142 15.983 2.270

5-12 Øvrige aktivitetsområder i alt 134.280 135.276
Politikområdet i alt 528.013 513.921

Budget 2021 Regnskab 2021

 
Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulant behandling. Genoptræningsdage er ambulant specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på 
Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.  
NB: Fra 2018 er al somatik afregnet under stationær, dvs. det er ikke længere muligt at adskille ambulant og stationær somatik.  
NB: Fra 2019 blev Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne fastfrosset, dvs. der er ingen mængde data pga. bl.a. usikkerhed om nyt LPR3-system i regionen. 
Vedr. Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning: Dataproblemer gør at gennemsnitsprisen pr. borger ikke er retvisende i regnskab 2021, se noterne nedenfor. 
+= udgift; -= indtægt. 
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Virksomheder på politikområde Sundhed 
Enhed 1)

Nr.
Virksomheder på 
politikområde Sundhed Enhed

Mængde Gns. Pris
i kr.

Opr.Budget 
i 1.000 kr.

Mængde Gns. Pris
i kr.

Regnskab 
i 1.000 kr.

12 Næstved Madservice: 8.428 7.872
Sundhedscenter: 28.816 30.751

5
Kommunal/Almen genoptræning

Genoptrænings-
planer 3.259 3.453 11.253 3.377 3.994 13.489

10 Behandling for alkoholmisbrug Borgere 179 18.929 3.388 233 16.870 3.931
10

Aktivitetsområder uden mængde 14.175 13.332
11 Tandplejen: 34.892 34.550

Tandpleje 0-17 årige Borgere 16.210 1.303 21.123 16.500 1.311 21.637
Tandregulering 0-17 årige Borgere 1.214 8.890 10.792 1.231 8.687 10.693
Voksentandpleje Borgere 508 4.232 2.150 580 2.757 1.599

Aktivitetsområder uden mængde 828 621

Budget 2021 Regnskab 2021

 
NB: Ovenstående tabel er et supplement til den første tabel i dette afsnit om ”Specifikke forudsætninger for budget og regnskab”, og omfatter virksomhederne på Politikområde Sundhed. Nr. er 
også gentagelser. Mængderne er oplyst af virksomhederne og gennemsnitspriserne er beregnede. 
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Beskrivelse af regnskabsresultatet 
 
Ad 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) 
Kommunen medfinansierer med forskellige takster/en procentvis andel af udgiften, når en 
borger har modtaget behandling på sygehus eller i praksissektoren, herunder bl.a. 
praktiserende læge.  
 
Regeringen besluttede ultimo marts 2019 at kommunerne skulle have budgetsikkerhed for 
udgifterne til KMF i 2019. Regeringen har bl.a. truffet beslutningen pga. klager over 
uigennemskuelige regninger, uforklarligt høje efterreguleringer og indførsel af et nyt 
landspatientregister. Kommunen bliver derfor afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor 
nogle af betalingstidspunkterne ligger i det efterfølgende år.  
 
Der er et overskud på 41,6 mio. kr. på KMF. I budgettet for 2022 er det forudsat, at det 
uforbrugte budget vedrørende 2021 overføres til delvis dækning af efterslæbet af aconto-
afregningen for 2021, der skal betales i 2022. Administrationen anbefaler nu, at restbudgettet 
ikke overføres til 2022, for at få mere overskuelige budgetkontroller og regnskaber, som ikke 
er sløret af et teknisk overskud der ikke er et reelt overskud. Hvis det senere viser sig, at vi 
skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, 
hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget 
heller ikke kan disponere over et overskud.  
 
Aconto-afregningen, eller fastfrysning af KMF som det også kaldes, er besluttet videreført i 
2022. 
 
Budget 2019, som var budget på fastfrysningstidspunktet, var baseret på KL’s skøn som var 
baseret på aktiviteten i 2017 beregnet med taksterne for 2019. Budget 2021 er justeret i fht. 
KL’s skøn, og med forventning om en efterregulering for 2020. 
 
Regnskabsmængder er der ingen af, da der ikke er afregnet efter mængder pga. 
sundhedsudgifterne har været fastfrosset og afregnet aconto. Aktivitets- og udgiftsudviklingen 
i Næstved Kommune har det derfor ikke været muligt at følge i 2019-2021, hvilket fremgår af 
nedenstående tabeller. 
Tabel: Aktivitetsudvikling de enkelte år i Næstved Kommune
I antal 2016  2017 2018 2019 
Somatik stationær (udskrivninger) 20.047 18.890 207.713 Ingen data
Somatik ambulant (besøg/ydelser) 204.378 201.053 0 Ingen data
Somatik stationær genoptræning (udskrivninger) 2.638 2.344 0 Ingen data
Psykiatri stationær (udskrivninger) 694 671 651 Ingen data
Psykiatri ambulant (besøg/ydelser) 15.682 14.488 14.333 Ingen data
Sygesikring (ydelser) 1.192.341 1.162.946 1.138.429 Ingen data
I alt 1.435.780 1.400.392 1.361.126 Ingen data
Kilde: KØS. 
NB: Fra 2017 afregnes der ikke længere særskilt på som.stationær genopt. , tallene kunne dog i  2017 fortsat ses i  KØS.
Fra 2018 er al somatik afregnet under stationær, dvs. det er ikke længere muligt at adskil le ambulant og stationær 
somatik.
Fra 2019 blev KMF fastfrosset, dvs. der er ingen mængde data.
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Tabel: Aktivitetsbestemt medfinansiering i 1.000 kr. de enkelte år i Næstved Kommune
I 1.000 kr. 2016  2017 2018 2019 
Somatik stationær 152.548 146.158 295.269 Ingen data
Somatik ambulant 124.362 127.012 0 Ingen data
Somatik stationær genoptræning 6.359 5.801 0 Ingen data
Psykiatri stationær 3.750 4.313 4.152 Ingen data
Psykiatri ambulant 8.390 7.896 7.926 Ingen data
Sygesikring 26.594 26.581 24.432 Ingen data
I alt 322.003 317.761 331.779 319.751
Kilde: KØS. 2019 er excl. efterslæb som først afregnes i 2020.
NB: Der er i  fht. regnskab ikke helt l ighed ti l  tabellen "specifikke forudsætninger..", idet data afregnes skævt ml. år.  
Fra 2017 afregnes der ikke længere særskilt på som.stationær genopt. , tallene kunne dog i  2017 fortsat ses i  KØS.
Fra 2018 er al somatik afregnet under stationær, dvs. det er ikke længere muligt at adskil le ambulant og stationær 
somatik.
Fra 2019 blev KMF fastfrosset, dvs. opdeling af udgiften.

 
 
Sammenligning med udgiftsudviklingen pr. indbygger i fht. hele landet og Region Sjælland 
følges ligeledes jf. nedenstående tabel. 
Tabel: Index 

Medfinansiering 
(kr. pr. indbygger)

Index Medfinansiering 
(kr. pr. indbygger)

Index Medfinansiering 
(kr. pr. indbygger)

Index Medfinansiering 
(kr. pr. indbygger)

Index 

Landet 3.476 93,5 3.381 92,5 3.787 96,7 2.866 99,9
Region Sjælland 3.718 100,0 3.655 100,0 3.918 100,0 2.868 100,0
Næstved 3.911 105,2 3.778 103,4 4.002 102,1 2.960 103,2
Kilde: e-sundhed niveau 1 og Danmarks Statistik. 2019 ikke opdateret efter september.

2019
(NB: jan-sep) 

201820172016Udgifter/kr. pr. 
indbygger og index 
hvor region er sat 
til 100

 
 
Ad 2. Hospice 
Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal 
inddragelse. 
 
Der er et underskud på knapt 0,2 mio. kr. 
 
Ad 3. Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning 
Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal 
inddragelse.  
Der er dog i 2021 flyttet budget fra ambulant specialiseret genoptræning til Sundhedscentret, 
da opgaven vedrørende genoptræningen af hjerterehabilitering er blevet en kommunal opgave. 
 
Der er et overskud på knapt 1,5 mio. kr.  
 
Antal specialiseret genoptræningsplaner på sygehus.  
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År Antal 
%-vis stigning 

i forhold til 
året før

2007 427
2008 318 -26%
2009 392 23%
2010 363 -7%
2011 394 9%
2012 485 23%
2013 432 -11%
2014 420 -3%
2015 497 18%
2016 418 -16%
2017 458 10%
2018 396 -14%
2019 408 3%
2020 351 -14%
2021 194 -45%

Kilde: Oplyst fra Sundhedscentret  
Det vurderes at dataproblemer gør at gennemsnitsprisen pr. borger ikke er retvisende i 2021. 
I forhold til ovenstående antal genoptræningsplaner ville gennemsnitsprisen kun være 3.431 
kr., men i forhold til antal afregnede borgere er den på godt 5.800 kr., hvilket vurderes mere 
realistisk. Flytningen af opgaven med hjerterehabilitering til kommunalt regi kan også bevirke 
at gennemsnitsprisen i regionen reduceres fra 2021. 
 
Ad 4. Vederlagsfri fysioterapi: 
Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger 
m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse. 
 
Der er et overskud på 1,5 mio. kr. og derudover er der afleveret midler til coronapuljen. 
 
Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år  
Speciale/år 2018 2019 2020 2021
62-Alm. fysioterapi 1.034 1.087 1.115 1.103

65- Ridefysioterapi 181 173 164 142

I alt 1.215 1.260 1.279 1.245  
Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen 
 
Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år 
Speciale/år 2018 2019 2020 2021
62-Alm. fysioterapi 10.782.453 12.207.985 10.426.739 12.021.038

65- Ridefysioterapi 3.028.146 2.960.703 2.361.560 2.496.123

I alt 13.810.599 15.168.688 12.788.299 14.517.161  
Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen 
 
Ad 5. Kommunale/Almen genoptræning 
Der er et underskud på 1,6 mio. kr. på Sundhedscentret, men samlet set kommer 
virksomheden dog ud med overskud, se afsnit om resultat på virksomhederne nedenfor. 
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Der har i perioden fra opgaveovertagelsen i 2007 været et stigende antal 
genoptræningsplaner. Og antallet er i 2021 igen stigende efter faldet i 2020 pga. 
coronasituationen. 
 
Fra 1. juli 2018 trådte en ny lov om frit valg til genoptræning i kraft. Dvs. borgere, der er 
udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan, får mulighed for at vælge en privat 
leverandør af genoptræning, hvis kommune ikke er i stand til at tilbyde opstart af 
genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus, eller det 
tidspunkt genoptræningsplanen angiver genoptræningen skal startes fra. 
 

År Antal 
%-vis stigning 

i forhold til 
udgangspunkt

%-vis 
stigning i 
forhold til 

året før

Udgangspunkt 
2006 860

2007 1.166 36% 36%
2008 1.451 69% 24%
2009 1.659 93% 14%
2010 1.859 116% 12%
2011 1.839 114% -1%
2012 2.317 169% 26%
2013 2.561 198% 11%
2014 2.754 220% 8%
2015 3.049 255% 11%
2016 3.183 270% 4%
2017 3.421 298% 7%
2018 3.680 328% 8%
2019 4.178 386% 14%
2020 3.837 346% -8%
2021 4.394 411% 15%  

 
I 2021 er den gennemsnitlige pris pr. borger henvist med genoptræningsplan 4.098 kr. 
Både Sundhedscentret og Hjerneskadecentret foretager almen genoptræning, hvorfor denne 
gennemsnitspris indeholder begge virksomheder.  
 
Ad 6. Kørsel til genoptræning 
Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven. 
 
Der er et overskud på 0,4 mio. kr. og derudover er der afleveret midler til coronapuljen. 
 
Ad 7. Kørsel til læge 
Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven. 
 
Der er overskud på 0,5 mio. kr., og der har været afholdt coronavaccinekørsler indenfor 
budgettet. 
 
Ad 8. Øvrige centrale fællesudgifter 
Tolkebistand, UTH, patientklager, TUBA, administration af fritvalg genoptræning mv. 
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Der er overskud på 0,2 mio. kr. 
 
Ad 9. Hjælpemidler 
Området indeholder hjælpemidler til borgerne (cpr), dvs. leasing af genbrugshjælpemidler, 
betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af handicapbil, arm- og benproteser, 
ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, forbrugsgoder, andre 
hjælpemidler og boligindretning. Desuden omfatter området en andel af myndighedsarbejdet 
og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven (konto 5, der er også udgifter på konto 6, 
som henhører under andet politikområde). Og endelig omfattes Hjælpemiddeldepotet. 
 
Der er overskud på 1,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvor der er såvel over- som 
underskud på de forskellige aktiviteter, herunder overskud på diabeteshjælpemidler som følge 
af udbudsbesparelser der først reguleres i 2022. Støtte til køb af biler udgør et overskud på 
godt 3,3 mio. kr., som bruges til at dække andre hjælpemidlers underskud. Corona kan fortsat 
have betydning i forhold til forsinkelser på bilområdet. 
 
Handicapbiler  
Bevilget antal biler
Bevillingsgrundlag 2018 2019 2020 2021

Erhverv- og udd.mæssig 13 9 11 11
Trivsel 29 25 15 18
I alt bevilget 42 34 26 29
Afslag 16 33 20 19

2018 2019 2020 2021
Afregnet antal biler 34 36 25 28
Afregning af biler sker forskudt mellem regnskabsår.  
 

2018 2019 2020 2021
Udgifter i Kr. 8.376.755 10.809.606 7.565.143 7.824.754
Gns. omkostning pr. 
bilsag 246.375 300.267 302.606 279.456

 
 
Nettobudget på handicapbiler var i 2021 på 8,2 mio. kr., incl. overførsel på 2 mio. kr. fra 
2020. Der er et overskud på 3,3 mio. kr.  
 
Der er afregnet 28 bilsager i 2021, og den gennemsnitlige omkostning pr. bilsag er ca. 
280.000 kr.  
 
Boligsager 
Der har ikke været større boligsager i 2021. 
 
Ad 10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling 
Sundhedscentrets opgaver vedrørende sundhedsfremme & forebyggelse herunder 
alkoholbehandling. 
 
Der er overskud på 1,8 mio. kr. men samlet set kommer virksomheden kun ud med et mindre 
overskud, se afsnit om resultat på virksomhederne nedenfor. 
 
Ad 11. Tandpleje 
Hele Tandplejen (se punktet ”Resultat på virksomheder”). 
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Der er overskud på 2,7 mio. kr. 
 
Ad 12. Madservice 
Hele Næstved Madservice (se punktet ”Resultat på virksomheder”). 
 
Der er overskud på 1,7 mio. kr. 
 
Resultat på virksomheder 
 
En del af politikområdets aktiviteter løses af virksomhederne. En virksomhed kan godt løse 
opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette 
resultat er indeholdt i ovenstående tabeller. 
 
I 1.000 kr. 
 
Virksomheder 

Regnskab 
2021 

Korr. Budget 
2021 

Overførsel 
til 2022 

Overførsel i 
procent af 

bruttobudget 

Sundhedscenter 30.751 30.995 244 0,8% 
Tandplejen 34.550 37.286 2.736 7,8% 
Næstved Madservice 7.872 9.607 1.735 5,4% 
Virksomheder i alt 73.173 77.888 4.714   

Anm: I kolonnen med overførsel til 2022 er -=underskud og +=overskud. 
 
Kommentarer til virksomhedernes resultater: 
Sundhedscenter 
Omfatter opgaverne genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & 
forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, 
sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter. 
 
Der er overskud på 0,2 mio. kr. som overføres til 2022. 
 
Tandplejen 
Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 
år, tilbyder omsorgstandpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller 
psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud, og tilbyder 
specialtandpleje til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke 
kan benytte øvrige tandplejetilbud, og tilbyder socialtandpleje til socialt udsatte. 
 
Der er overskud på 2,7 mio. kr. som overføres til 2022, der er søgt om dispensation fra 2% 
overførselsreglerne. Primært pga. rekrutteringssituationen på tandreguleringsområdet er der 
opstået et overskud, som skal overføres til fortsat behandling af borgerne på private klinikker 
jf. tids- og handleplanen på området. 
 
Næstved Madservice 
Tilbyder madservice til borgere i eget hjem der ikke selv er i stand til at købe ind og tilberede 
et måltid mad, samt dagskost/forplejningspakker til borgere på plejecentrene mv. Desuden er 
der tilbud om madordning til skolernes elever og ansatte samt kantinedrift af kommunens 
egne kantiner. 
 
Næstved Madservices nettobudget er fordelt med et udgiftsbudget på 32,4 mio. kr. og et 
indtægtsbudget på 22,8 mio. kr., dvs. der forekommer store indtægtsposter vedr. primært 
borgernes egenbetaling af mad på plejecentre og madservice til hjemmeboende pensionister. 
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Der er overskud på 1,7 mio. kr. som overføres til 2022, der er søgt om dispensation fra 2% 
overførselsreglerne. Idet der som følge af et meget ulig år med meget usikkerhed vedrørende 
indtjeningen er der opstået et overskud. Den del af overskuddet som overstiger de 2%, skal 
bruges til udskiftning af køle/frost anlæg til CO2 kølemiddel anlæg, som snart bliver lovpligtige 
efter ny EU-lovgivning. 


