
   

 

      

       
         

         
   

       
       

   
      

        
           

    
          

  

 
      

 
 
 

 

 

 
   

      
 

 
 

 
 

                 
            

            
              

           

Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
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. 
Specialundervisning af voksne også for samarbejdskommuner. 
Tandpleje og regulering til 0-17 årige, omsorgstandpleje og specialtandpleje. 
Madservice til borgere i eget hjem samt dagskost/forplejningspakker til borgere på 
plejecentrene. Madordning til skolerne. Kantinedrift. 
Og til borgere med erhvervet hjerneskade genoptræning efter indlæggelse og 
neuropædagogisk støtte. 

Overordnet regnskabsresultat 
I 1.000 kr. Regnskab 

2017 
Regnskab 

2018 
Regnskab 

2019 
Korr. 

Budget 
2019 

Over-/ 
underskud 

2019 

Drift 
Virksomheder 89.815 94.033 92.373 92.509 -136 

Drift 
Fagområde 372.332 400.114 393.167 443.835 -50.669 

Politikområde 
sundhed drift i alt 462.148 494.147 485.540 536.345 -50.805 

I 1.000 kr. Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Korr. 
Budget 

2019 

Over-/ 
underskud 

2019 

Politikområde 
sundhed Anlæg 1.000 500 1.748 1.750 -2 

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. For 
beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. 
Specielle  bemærkninger  2017 
Specielle  bemærkninger  2018 
Desuden  henvises  til  specielle  bemærkninger  til  budget  2019: 
Endeligt  budgetmateriale  2019  - Specielle  budgetbemærkninger 
I  over-/underskudskolonnen  er  +=underskud  og  -=overskud.  

Sundhedsområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på i alt 536,3 mio. kr. 
Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 50,8 mio. kr. fordelt med overskud på 50,7 
mio. kr. på fagområdet og overskud på 0,1 mio. kr. på virksomhederne. 

På  Fagområdet  er  overskuddet  sammensat  af  overskud  på  49,2  mio.  kr.  på  aktivitetsbestemt  
medfinansiering  (KMF),  hvoraf  22,4  mio.  kr.  er  forbrugt  på  politikområde  Finansiering  
vedrørende  efterreguleringen  for  KMF  i  2018,  hvor  der  skal  bogføres  efter  reglerne.  
Efterregulering  er  udsendt  så  sent,  at  det  ikke  har  været  muligt  at  flytte  budget  mellem  
politikområderne.  I  budgettet  for  2020  er  det  forudsat,  at  det  uforbrugte  budget  vedrørende  
2019  på  knapt  26,8  mio.  kr.  overføres  til  delvis  dækning  af  efterslæbet  af  aconto-afregningen  
for  2019,  der  skal  betales  i  2020.  
Desuden  er  der  på  området  genereret  et  overskud  på  1,6  mio.  kr.  der  søges  overført,  hvoraf  
0,1  mio.  kr.  er  overskud  fra  virksomheden  Hjerneskadecenter  udover  dispensation  fra  2%-
overførselsreglerne,  som  jf.  reglerne  overføres  til  fagområdet.  Jf.  reglerne  skal  overskud  som  
hovedregel  overføres  til  udvalgets  bufferpulje,  men  CSA  har  ligeledes  givet  anbefalinger  til  
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https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
overførsel af overskuddet med 0,5 mio. kr. til Tandplejen og resten 1,1 mio. kr. til 
Ældreområdet. 

Hos virksomhederne er overskuddet sammensat af overskud hos Sundhedscentret med 0,3 
mio. kr., overskud hos Hjerneskadecentret med 0,5 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. er søg overført 
med dispensation fra overførselsreglerne og overskud hos ViSP med 0,04 mio. kr. Desuden er 
der underskud hos Næstved Madservice med 0,1 mio. kr. og underskud hos Tandplejen med 
0,5 mio. kr. 

Regnskab på aktivitetsområder 
I 1.000 kr. 

Aktivitetsområder, drift 

Regnskab 
2019 

Opr. 
Budget 

2019 

Korr. 
Budget 

2019 

Over-/ 
underskud 

2019 

1 

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering af 
sundhedsudgifterne 

319.751 368.966 368.966 -49.215 

2 Hospice 1.516 2.320 2.320 -804 

3 
Sygehus/Ambulant 
specialiseret genoptræning 

1.821 3.196 2.796 -975 

4 Vederlagsfri fysioterapi 15.300 15.777 15.877 -576 

5 
Kommunale/Almen 
genoptræning 

16.163 15.073 15.614 549 

6 Kørsel til genoptræning 3.337 4.606 3.563 -227 
7 Kørsel til læge 1.170 1.596 1.596 -425 
8 Øvrige centrale fællesudgifter 268 1.049 572 -304 
9 Hjælpemidler 59.504 50.613 57.647 1.857 

10 

Sundhedsfremme & 
forebyggelse samt 
alkoholbehandling 

16.264 17.147 17.295 -1.030 

11 Tandpleje 29.962 29.133 29.440 522 
12 Madservice 9.768 10.034 9.641 127 
13 Neuropædagogisk støtte 1.050 1.312 1.312 -262 
14 Specialundervisning af voksne 9.665 9.824 9.706 -41 

Politikområdet i alt 485.540 530.647 536.345 -50.805 
Anm:  Over-/underskud  er  i  forhold  til  det  korrigerede  budget.  I  kolonnen  med  over-/underskud  er  +=underskud  og  -
=overskud. 
Anm:  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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Nr. Aktivitet  Enhed 1)  Budget 2019  Regnskab 2019 
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 
1.a    Somatik stationær (stationær 

 og ambulant) 
Udskrivninger/be 
søg/Ydelser 222.280 1.408 312.886 0 0 319.751 

1.b   Psykiatri stationær Udskrivninger 671 6.168 4.139 0 0 0 
1.c  Psykiatri ambulant  Besøg/Ydelser 14.488 464 6.720 0 0 0 
1.d  Sygesikring Ydelser 1.162.946 24 27.888 0 0 0 
1.e    Efterregulering der ligger 

 under loft 0 0 17.333    Betalt under politikområde Finansiering 
2 Hospice Sengedage 1.413 1.642 2.320 0 0 1.516 
3  Sygehus/Ambulant specialiseret  

genoptræning 
Genoptrænings-
planer 458 6.979 3.196 408 4.464 1.821 

4  Vederlagsfri fysioterapi 
4.a   Alm. vederlagsfri fysioterapi  Antal borgere 1.027 12.705 13.048 1.092 11.633 12.704 
4.b   Ride vederlagsfri fysioterapi  Antal borgere 183 14.910 2.728 172 15.097 2.597 

5-14   Aktivitetsområder uden 
  mængder i alt 140.388 147.151 

  Politikområdet i alt 530.647 485.540 
                         

       
                     
                         

                            
 

   

Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. 

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, dette bevirker 
ligeledes der også er afregnet aconto i 2019 på hospice og sygehus/ambulant specialiseret genoptræning, det har dog været muligt at finde antallet af genoptræningsplanger, hvorfor det fremgår i 
mængdeskemaet ovenfor. 
+= udgift; -= indtægt. 

Bemærkninger til regnskab 2019 - politikområde Sundhed 3 



   

 

      

  

      
           

           
  

          
             

              
  

           
             

          
             

            

             

                
               

  

          
              

           
       

              
      

Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 

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. 

Afregningsmodellen blev aldersdifferentieret fra 2018 på det somatiske område samt 
praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret. Og med virkning fra 2018 skelnes 
der ikke længere mellem behandlinger, som sker ambulant eller med en indlæggelse på det 
somatiske område. 

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 der endnu er for usikkert at bruge til afregning. Kommunen blev derfor 
afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne ligger i 2020. 

Der  er  et  overskud  på  49,2  mio.  kr.  på  KMF,  hvoraf  22,4  mio.  kr.  er  forbrugt  på  politikområde  
Finansiering  vedrørende  efterreguleringen  for  KMF  i  2018,  hvor  der  skal  bogføres  efter  
reglerne.  Efterregulering  er  udsendt  så  sent,  at  det  ikke  har  været  muligt  at  flytte  budget  
mellem  politikområderne.  I  budgettet  for  2020  er  det  forudsat,  at  det  uforbrugte  budget  
vedrørende  2019  på  knapt  26,8  mio.  kr.  overføres  til  delvis  dækning  af  efterslæbet  af  aconto-
afregningen  for  2019,  der  skal  betales  i  2020.  

Aconto-afregningen, eller fastfrysning af KMF som det også kaldes, er besluttet videreført i 
2020. 

Budget 2019 var baseret på KL’s skøn som var baseret på aktiviteten i 2017 beregnet med 
taksterne for 2019. Budgettet blev dog justeret i fht. KL’s skøn, med forventning om en 
efterregulering for 2018. 

Ovenstående budgetterede mængder (tabel ”specifikke forudsætninger..”) er baseret på 2017, 
og gennemsnitsprisen er dermed beregnet. Regnskabsmængder er der ingen af, da der ikke er 
afregnet efter mængder pga. bl.a. usikkerhed om nyt landspatientregister (LPR3), og 
sundhedsudgifterne har været fastfrosset og afregnet aconto. 

Aktivitets- og udgiftsudviklingen i Næstved Kommune har det derfor ikke været muligt at følge 
i 2019, hvilket fremgår af nedenstående tabeller. 

Bemærkninger til regnskab 2019 - politikområde Sundhed 4 



   

 

      

       
     

  
   
    
   
   

  
  

  

           
      

  
   
    
   
   

  
 

          

            
    
  

 
  

  
  

  
  

  
  

 

  

           

  
  

   
    

 

  
           

                 
               

Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
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. 

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 

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

2016 2017 2018 2019 
(NB: jan-sep) 

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. 

Ad 2. Hospice 
Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal 
inddragelse. 

Der er et overskud på 0,8 mio. kr. Efter januar 2019 blev der stoppet for de månedsvise 
afregninger af hospice. Forventning var, at der ville blive afregnet for faktisk forbrug fra efter 
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
sommeren 2019, men først i oktober 2019 blev der udmeldt og afregnet aconto-betalinger for 
2019 ydelserne. Sundhedsdatastyrelsen har teoretisk beregnet afregningerne efter 2018 
afregningerne. 2018 afregningerne var atypiske lave (formentligt pga. midlertidig lavere 
aktivitet pga. afsmittende effekt som følge af Sundhedsplatformen). Der er fortsat risiko for at 
der kan blive efterreguleret i fht. faktisk aktivitet, når det nye landspatientregister (LPR3) kan 
bruges til at afregne efter, men det forventes ikke at ske, da meldingen er at LPR3 først 
kommer i brug efter 2. kvartal 2020 og kun med fremadrettede data. 

Ad 3. Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning 
Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i sygehusregi uden kommunal 
inddragelse. 

Der er et overskud på 1 mio. kr. Efter januar 2019 blev der stoppet for de månedsvise 
afregninger af ambulant specialiseret genoptræning. Forventning var, at der ville blive afregnet 
for faktisk forbrug fra efter sommeren 2019, men først i oktober 2019 blev der udmeldt og 
afregnet aconto-betalinger for 2019 ydelserne. Sundhedsdatastyrelsen har teoretisk beregnet 
afregningerne efter 2018 afregningerne. 2018 afregningerne var atypiske lave (formentligt 
pga. midlertidig lavere aktivitet pga. afsmittende effekt som følge af Sundhedsplatformen). 
Der er fortsat risiko for at der kan blive efterreguleret i fht. faktisk aktivitet, når det nye 
landspatientregister (LPR3) kan bruges til at afregne efter, men det forventes ikke at ske, da 
meldingen er at LPR3 først kommer i brug efter 2. kvartal 2020 og kun med fremadrettede 
data. 

Antal specialiseret genoptræningsplaner på sygehus. 

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% 

Kilde: Oplyst fra Sundhedscentret 

I 2019 er den gennemsnitlige pris pr. borger henvist til specialiseret genoptræning 4.464 kr., 
hvilket er noget lavere end tidligere år pga. aconto-afregningen i 2019. 

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 0,6 mio. kr. 

Der er fortsat en tilvækst i antal behandlede borgere. 

Bemærkninger til regnskab 2019 - politikområde Sundhed 6 



   

 

      

             

 

 

 
            

        

 

 

 
            

   
      

                
              

          

            

                   
             
              

           
      

Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 

Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år 
Speciale/år 2016 2017 2018 2019 
62-Alm. fysioterapi 1.012 1.029 1.034 1.092 

65- Ridefysioterapi 185 182 181 172 

I alt 1.197 1.211 1.215 1.264 
Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen 

Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år 
Speciale/år 2016 2017 2018 2019 
62-Alm. fysioterapi 9.785.545 10.436.777 10.835.347 12.230.577 

65- Ridefysioterapi 3.157.338 3.132.376 3.026.715 2.940.794 

I alt 12.942.883 13.569.154 13.862.062 15.171.371 
Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen 

Ad 5. Kommunale/Almen genoptræning 
Både Sundhedscentret og Hjerneskadecentret foretager almen genoptræning. 

Der er et underskud på 0,5 mio. kr., fordelt med et underskud på Sundhedscentret med 0,7 
mio. kr. og et overskud på 0,2 mio. kr. på Hjerneskadecentret. Begge virksomheder kommer 
dog ud med overskud, se afsnit om resultat på virksomhederne nedenfor. 

Der har i perioden fra opgaveovertagelsen i 2007 været et stigende antal 
genoptræningsplaner. 

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. 
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 

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% 

Kilde: oplyst fra Sundhedscentret 

I 2019 er den gennemsnitlige pris pr. borger henvist med genoptræningsplan 3.869 kr. 

Ad 6. Kørsel til genoptræning 
Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven. 

Der er et overskud på 0,2 mio. kr. 

Ad 7. Kørsel til læge 
Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven. 

Der er overskud på 0,4 mio. kr. 

Ad 8. Øvrige centrale fællesudgifter 
Tolkebistand, UTH, patientklager, TUBA, administration af fritvalg genoptræning mv. 

Der er et overskud på 0,3 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. 

Det samlede underskud på 1,9 mio. kr. vedr. hjælpemidler er primært underskud på 
inkontinens og stomihjælpemidler 1,5 mio. kr. og øvrige hjælpemidler og følgeomkostninger, 
men som også delvist opvejes af overskud på leasing af genbrugshjælpemidler mv. 
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 
Handicapbiler 
Bevilget antal biler 
Bevillingsgrundlag 2016 2017 2018 2019 

Erhverv- og udd.mæssig 13 11 13 9 
Trivsel 28 28 29 25 
I alt bevilget 41 39 42 34 
Afslag 19 16 16 33 

2016 2017 2018 2019 
Afregnet antal biler 37 39 34 36 
Afregning af biler sker forskudt mellem regnskabsår. 

2016 2017 2018 2019 
Udgifter i Kr. 9.562.252 8.633.069 8.376.755 10.809.606 
Gns. omkostning pr. 
bilsag 258.439 221.361 246.375 300.267 

Nettobudget på handicapbiler var i 2019 på 8 mio. kr., hvoraf der i 2019 i budgetkontrol blev 
tilført 2,4 mio. kr. ekstraordinært. Der har derefter været netto et overskud på 0,5 mio. kr. 

Der er afregnet 36 bilsager i 2019, og den gennemsnitlige omkostning pr. bilsag er ca. 
300.000 kr. 

Boligsager 
Der har ikke været større boligsager i 2019, hvilket betyder at forbruget stort balancere med 
budgettet på 0,8 mio. kr. 

Ad 10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling 
Sundhedscentrets opgaver vedrørende sundhedsfremme & forebyggelse herunder 
alkoholbehandling (se punktet ”Resultat på virksomheder”). 

Der er overskud på 1 mio. kr. 

Ad 11. Tandpleje 
Hele Tandplejen (se punktet ”Resultat på virksomheder”). 

Der er underskud på 0,5 mio. kr. 

Ad 12. Madservice 
Hele Næstved Madservice (se punktet ”Resultat på virksomheder”). 

Der er underskud på 0,1 mio. kr. 

Ad 13. Neuropædagogisk støtte 
Hjerneskadecenter Næstveds opgaver vedrørende neuropædagogisk støtte (se punktet 
”Resultat på virksomheder”). 

Budgettet på 1,3 mio. kr. indeholder også et budget på interne omplaceringer på ca. 2 mio. kr. 
fra Handicapområdet vedrørende borgere over 11 timer, hvor der afregnes for de faktuelt 
visiterede borgere. 

Der er overskud på 0,3 mio. kr. 
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 

Ad 14. Specialundervisning af voksne 
Hele ViSP (se punktet ”Resultat på virksomheder”), og desuden indtægten fra 
samarbejdskommuner og betaling til fælles udgifter, som ligger på fagområdet. 

Aktivitetens nettobudget på 9,7 mio. kr. omfatter ViSP med et nettobudget på 19,2 mio. kr. 
(incl. driftsoverførsel fra 2018) og et budget på fagområdet på -9,5 mio. kr. 

Der er budgetoverholdelse på området. 

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 
2019 

Korr. Budget 
2019 

Overførsel 
til 2020 

Overførsel i 
procent af 

bruttobudget 

Sundhedscenter 27.827 28.127 -301 -1,1% 
ViSP 19.167 19.208 -41 -0,2% 
Tandplejen 29.962 29.440 522 1,8% 
Næstved Madservice 9.768 9.641 127 0,4% 
Hjerneskadecenter Næstved 5.650 6.094 -443 -5,7% 
Virksomheder i alt 92.373 92.509 -136 

Anm: I kolonnen med overførsel til 2020 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 0,3 mio. kr. som overføres til 2020. 

ViSP 
Er et kommunikationscenter som løser flere kommuners opgaver med primært 
specialundervisning af voksne, og der kan endvidere indgås aftaler om levering af ydelser til 
andre indenfor ViSP’s ekspertiseområder. 

Der er overskud på 0,04 mio. kr. som overføres til 2020. 

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. 

Der er underskud på 0,5 mio. kr. som overføres til 2020. CSA har givet anbefalinger til 
overførsel af 0,5 mio. kr. af overskuddet på Fagområdet til Tandplejen. Jf. reglerne skal 
overskud som hovedregel overføres til udvalgets bufferpulje. 
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Bemærkninger til regnskab 2019 

Politikområde Sundhed 

Tandplejen har i 2019 haft et underskud på 0,5 mio. kr. hvoraf hovedparten skyldes øgede 
udgifter til behandling af børn i privat tandlægepraksis. Dette behov er opstået, idet der har 
været en uventet og større udskiftning af Tandplejens yngre tandlæger. Dette forhold har 
vanskeliggjort opbygning af tandlægefaglige kompetencer, hvorfor det har været nødvendigt 
at henvise flere børn og unge med behov for special behandling (især kirurgisk behandling) til 
behandling i privat tandlægepraksis / kirurgisk tandlægepraksis. 

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 31,6 mio. kr. og et 
indtægtsbudget på 22 mio. kr., dvs. der forekommer store indtægtsposter vedr. primært 
borgernes egenbetaling af mad på plejecentre og madservice til hjemmeboende pensionister. 

Der er underskud på 0,1 mio. kr. som overføres til 2020. 

Hjerneskadecenter Næstved 
Omfatter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vedrørende genoptræning efter 
indlæggelse og neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning. 

Den del af budgettet der bruges til neuropædagogisk støtte indeholder også et budget på 
interne omplaceringer på ca. 2 mio. kr. fra Handicapområdet vedrørende borgere over 11 
timer, hvor der afregnes for de faktuelt visiterede borgere. 

Der er overskud på 0,4 mio. kr. Der er søgt dispensation fra 2%’s overførselsreglen, dvs. 
herefter forventes det ansøgte beløb på 0,3 mio. kr. overført. 

Bemærkninger til regnskab 2019 - politikområde Sundhed 11 




