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Baggrundsnotat vedr. udgifter til objektiv finansiering

Center for Børn og Voksne har gennem den seneste tid oplevet stigende 
udgifter til objektiv finansiering, der nu langt overskrider budgetterne til 
disse udgifter. Med dette baggrundsnotat præsenteres de stigende 
udgifter med henblik på fremadrettet at få en bedre sammenhæng mellem 
budget og forbrug.

Hvad er objektiv finansiering?

Objektiv finansiering er kommuners betaling til regionale tilbud efter en 
ikke-forbrugsafhængig nøgle, men efter befolkningstal.

Der er flere områder med objektiv finansiering, der i dette notat er samlet 
i tre grupperinger. 

Det specialiserede børneområde:
 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge

o Sølager
o Kompasset
o Sønderbro
o Egely
o Grenen
o Koglen
o Bakkegården
o Stevnsfortet

 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom
o Børnehuset

 Socialtilsyn ifm. plejefamilier

Specialundervisning:
 Vidtgående specialundervisning

o Skolen for døvblinde
o Skolen på Kastelsvej
o Geelsgaard
o Refsnæs
o Filadelfia
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Det specialiserede voksenområde:
 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

o Kofoedsminde
o CFD

 Særlige psykiatriske pladser, ubenyttede senge (fra 2018)

Udviklingen i udgifterne siden 2016

Nedenstående tabel giver et overblik over budget og udgifter for de tre 
ovennævnte grupperinger til objektiv finansiering. Tabellen viser 
udviklingen fra 2016 og frem. 

Budget og forbrug på objektiv finansiering, 2016-2019

  
Specialiserede 

børn
Special-

undervisning
Specialiserede 

voksne I alt

2016 Budget
            

1.844.200             202.800               492.500         2.539.500 

 Forbrug
            

1.289.996             103.100               706.301         2.099.397 

 
Forbrug i 
procent 70% 51% 143% 83%

2017 Budget
            

1.486.000             206.600               502.800         2.195.400 

 Forbrug
            

1.139.418             130.730               675.793         1.945.942 

 
Forbrug i 
procent 77% 63% 134% 89%

2018 Budget
            

1.505.400             209.200               671.400         2.386.000 

 Forbrug
               

983.841               94.492               962.862         2.041.194 

 
Forbrug i 
procent 65% 45% 143% 86%

2019 Budget
               

958.200             212.700               683.200         1.854.100 

 Forbrug
            

1.025.334             102.389            1.463.936         2.591.658 

 
Forbrug i 
procent 107% 48% 214% 140%

Note: Forbrug i 2019 er forventet forbrug

I juni 2018 blev objektiv finansiering tilføjet yderligere et område med 
betaling af ubenyttede særlige psykiatriske pladser. Det indgår som en del 
af det specialiserede voksenområde. Der blev i bloktilskud givet 162.000 
kr. i 2018, men omkostningerne hertil androg 279.173 kr. og oversteg 
dermed budgettet.

I 2016-2018 har de samlede udgifter til objektiv finansiering udgjort 
mellem 83 og 89% af det tilknyttede budget. Isoleret set har udgifterne på 
det specialiserede voksenområde været væsentligt større end budgettet.



Objektiv finansiering Notat

 

3/4

Udgifterne i 2019

Udgifterne til det specialiserede børneområde er i 2019 på niveau med 
tidligere år. Det skal dog bemærkes, at såvel objektiv finansiering af 
sikrede døgninstitutioner som betaling af konkrete børns anbringelse på 
en sikret døgninstitution betales af samme konto. Der har ikke siden 2017 
været udgifter til konkrete børns anbringelse på en sikret døgninstitution, 
men der bør afsættes 0,3 mio.kr. af budgettet til konkrete børn svarende 
til udgiften hertil i 2016 og 2017. Ved indregning af dette vil merforbruget i 
forhold til objektiv finansiering på det specialiserede børneområde 
andrage (1.025 – 0,658) 0,367 mio.kr.  

Forbruget på specialundervisningen ligger på niveau med tidligere år, 
hvorimod udgifterne på det specialiserede voksenområde er eskaleret i 
2019. Et bedste bud på årets udgifter hertil er 1,5 mio. kr., hvilket giver en 
samlet udgift til objektiv finansiering på godt 2,6 mio. kr. svarende til 140 
% af budgettet på 1,85 mio. kr.

De stærkt stigende udgifter skyldes, at 
 Betaling for tomme særlige psykiatriske pladser er kommet til i juni 

2018. Som tidligere nævnt var det ledsaget af DUT-midler 
(165.200 kr. i 2019), men med forudsætning om uændrede 
udgifter resten af året (i forhold til årets første fire måneder) 
forventes der her en udgift i 2019 på 279.000 kr.

Dette er der tidligere orienteret om på møde i Social- og 
Seniorudvalget 10. december 2018. En opblødning af 
visitationskravene til de særlige psykiatriske pladser har dog 
medført færre tomme senge end tidligere forventet. 
Der var planlagt en udvidelse med yderligere 15 pladser, men det 
er endnu ikke sket. Af de nuværende 32 pladser er 22 i brug og 2 
er reserveret, så der pr. 24. maj 2019 var 8 ledige pladser.

 Udgifterne til Kofoedsminde1 er eksploderet i 2019. Der er i 2019 
kommet en regning på 1,1 mio. kr. for dels en opgørelse af 2017 
(174 t.kr.) dels et acontobeløb for 2019 (934 t.kr.). De samlede 
udgifter til Kofoedsminde var i 2018 på 580 t.kr.
Med en orienteringsskrivelse fra Region Sjælland dateret 19. maj 
2019 varsles der yderligere stigninger på den objektive finansiering 
for Kofoedsminde i 2020. Her forventes beløbet at stige med 
næsten 200 t.kr. til knap 1,3 mio.kr.

KL har tilbage i august 2017 i et høringssvar vedr. finansieringen af 
driften af Kofoedsminde skrevet, ”at det bør overvejes at ændre 

1 Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede og den eneste af 
sin art i Danmark. Aktuelt huser Kofoedsminde omkring 70 beboere, som har fået en dom, 
eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø.
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finansieringsmodellen for type 2-dømte borgere på 
Kofoedsmindes sikrede afdeling fra objektiv finansiering til enten 
hel eller delvis takstfinansiering”.

Når vi kigger på det specialiserede børneområde, specialundervisningen og 
det specialiserede voksenområde totalt set, står vi derfor med et forventet 
samlet merforbrug på 0,74 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 
2019, og stigende til næsten 1 mio. kr. i 2020 med den viden, vi har nu.

Administrationen anbefaler, at budgettet til objektiv finansiering tilpasses 
de faktiske udgifter, idet kommunen ikke har mulighed for at påvirke 
udgifterne. Et retvisende budget for 2020 ville således være:

Budget og forventet forbrug på objektiv finansiering 2020

  
Specialiserede 

børn
Special-

undervisning
Specialiserede 

voksne I alt

2020 Budget
               

1.030.000             110.000 
              

1.660.000         2.800.000 

 
Forventet 
Forbrug

            
1.030.000             110.00            1.660.000         2.800.000 

 

I forhold til budget 2020-2023 er der således et behov for budgettilførsel 
til objektiv finansiering og til betaling for konkrete børn på sikrede 
døgninstitutioner, jfr. nedenfor: 

Budgettilførsel 2020-2023

  Budget 2019
Budget 2020-

2023 Budgetbehov
Specialiserede 
børneområde - 
objektiv finansiering           658.200 

            
1.030.000               371.800 

Specialiserede 
børneområde – 
konkrete børn på 
sikrede døgninst. 300.000 300.000 0

Specialundervisning – 
objektiv finansiering 212.700                         110.00            -102.700 
 
Specialiserede 
voksenområde – 
objektiv finansiering 683.200 1.660.000 976.800
I alt 1.854.100 3.100.000 1.245.900


