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Svar på 10-dages forespørgsel fra Viggo Jonasen (Ø) om bud-
getreduktioner og -udvidelser i MSB i perioden 2009-2024 
 
Sociale Forhold og Beskæftigelse har modtaget nedenstående henvendelse 
fra Viggo Jonasen (Ø): 
 
”Som bilag til budget 2021 forhandlingerne fremsendte MBU vedhæftede 
oversigter over besparelser og budgetudvidelser for årene 2014-2024 i 
forbindelse med de enkelte års vedtagelser. 
Rådmanden bedes foranstalte tilsvarende tabeller udarbejdet for MSB, 
gerne opdelt på de relevante afdelinger – og gerne udvidet til at dække 
perioden 2009-2024, således at udviklingen siden strukturreformen belyses 
– særligt hvad angår bostederne.” 
 
I vedlagte bilag fremgår ændringerne i Sociale Forhold og Beskæftigelses 
decentraliserede budgetramme i perioden 2009 til 2024. Opgørelsen er 
udarbejdet efter samme metode som oversigterne fra Børn og Unge. 
 
I oversigterne fremgår både budgetudvidelser (positive tal) og 
budgetreduktioner (negative tal). 
Der er udarbejdet en oversigtstabel for de samlede ændringer på hhv. 
socialområdet og beskæftigelsesområdet (bilag 1). Derudover er der 
udarbejdet detaljerede oversigter, hvor de specifikke budgetændringer er 
udfoldet i tabellernes rækker på hhv. socialområdet (bilag 2) og 
beskæftigelsesområdet (bilag 3). 
 
Oversigterne indeholder: 

 Første kolonne viser, hvilket budgetforlig ændringen er besluttet ved. 
 Anden kolonne i bilag 2 & 3 viser, hvilken sektor der er bevilget til. 
 Tredje kolonne i bilag 2 & 3 indeholder en kort beskrivelse af 

ændringen. 
 De efterfølgende kolonner viser de økonomiske konsekvenser af 

ændringerne i årene 2009-2024. Beløbene er opgjort i årets priser, 
og viser dermed prisniveauet for det år, beslutningen blev truffet. 

 Varige budgetændringer har beløb i alle årene (samme beløb eller 
eventuelt en stigende eller faldende udvikling), mens midlertidige 
ændringer kun har beløb i en begrænset periode. 

 Beløbene i overslagsårene er beløb, der er besluttet. Der fremgår 
f.eks. konsekvensen af fællesbidraget, som er besluttet, men først 
udmøntes fra år 2022 og frem. 

 Opgørelsen omfatter også øremærkede budgetudvidelser fra 
budgetforligene. Her skal det bemærkes, at der i flere tilfælde er tale 
om midler til nye opgaver eller tilskud til private foreninger som 
byrådet har prioriteret. I disse tilfælde medfører budgetudvidelsen 
således ikke et serviceløft af de eksisterende tilbud. 
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 Det skal bemærkes, at en række budgetudvidelser på 
beskæftigelsesområdet vedrører investeringsmodeller, hvor 
udvidelsen modsvares af besparelser på overførselsudgifterne, som 
er ikke-decentraliserede. Af tabellerne fremgår kun udvidelserne på 
det decentraliserede område. 

 Ændringer som følge af budgetmodellen, fremgår ikke af tabellerne, 
idet disse tilpasninger sker med henblik på at fastholde 
serviceniveauet i takt med, at demografien ændrer sig. 

 Ændringer som følge af ændret eller ny lovgivning (DUT-midler) 
indgår ikke i oversigten. 

 Oversigterne omfatter ikke budgetændringer, der skyldes 
budgetflytninger fra det ikke-decentraliserede område til det 
decentraliserede eller omvendt. F.eks. fremgår budgetudvidelsen i 
forbindelse med, at Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-
ordningen) i 2013 blev flyttet fra det ikke-decentraliserede område til 
det decentraliserede ikke af oversigten. Dette for at sikre størst 
mulig sammenlignelighed på tværs af perioden. 

 Den nederste række i tabellen viser den samlede konsekvens af 
ændringerne for den samlede budgetramme. 
 

 
Bilag 1: Samlede budgetændringer for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
2009-2024 - fordelt på socialområdet og beskæftigelsesområdet. 

Bilag 2: Budgetændringer på socialområdet 2009-2024 

Bilag 3: Budgetændringer på beskæftigelsesområdet 2009-2024 

 


