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Velkommen til Ballerup Benchmark Regnskab 2019
Vejledning
Spørgeskemaet indeholder de samme kategorier som tidligere, og undervejs er der vejledning til indberetning af de enkelte poster.
Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2019 og helårsmodtagere på følgende funktioner:
03.30.46 / 05.68.98.018
05.30.27.013
05.38.39.001, 002, 003, 004, 005
05.38.42
05.38.50.001, 002, 003
05.38.51.001, 002, 003
05.38.52.001, 002, 003
05.38.53.003
05.38.58.001, 002, 003, 005
05.38.59.001, 002, 003, 005
Ud over disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af personer, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte ”dyre” personer.
En stor ændring i forhold til sidste år er, at der ikke skal indberettes nettodriftsudgifter forestået som udgifter fratrukket statsrefusion, men at udgifter og evt. refusion blot indberettes i hvert sit felt. Beløbet der tastes i feltet udgifter kan dog fortsat
være et nettotal, dvs. en sum af udgifter og evt. indtægter (som fx beboerbetaling, sygedagpengerefusion mv).
Nettodriftsudgiften inkl. refusion beregnes i den efterfølgende databehandling. Dette skulle forhindre nogle af de misforståelser, som optrådte i sidste års indsamling af data.
Ved udtræk af udgifter på de forskellige hovedfunktioner og grupperinger skal man være opmærksom på kun at indberette helårsmodtagere og udgifter for de borgere, som kommunen har betalingsforpligtelsen for og holde udgifter og indtægter
vedrørende solgte pladser ude af indberetningen.
Alle spørgsmål findes på én side, som du kommer til ved at trykke på knappen "næste" nederst til venstre. Spørgsmålene er samlet på én side, for at du ikke skal hoppe frem og mellem sider, hvis du skal tjekke eller rette noget.
Når du er færdig, trykker du "næste" og derefter "afslut". Det er vigtigt, at du trykker begge dele, ellers kan vi ikke se, at du har indtastet. Du kan stadig åbne skemaet og se dine indtastninger eller rette til indtil undersøgelsen afsluttes. På sidste side er der
desuden mulighed for at printe skemaet.
Frist og kontakt
Fristen for indberetning er 26. juni 2020
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Bjørn Haugaard Bach
Telefon: 28 98 02 59
Mail: bjba01@frederiksberg.com
God fornøjelse og på forhånd tak for hjælpen!
Frederiksberg Kommune
Kort om enheder i indtastningen
Husk, at alle spørgsmål skal besvares med positive værdier, også spørgsmål om refusion.
Ved indtastning af økonomi. Enheden, der indberettes i, er mio. kr, hvis der spørges til pengebeløb. Det vil sige, at fx 100.000 kr. skal skrives som 0,1. Der skal ikke skrives "kr.".
Ved indtastning af helårspersoner. Her skrives blot det faktiske tal, der skal med andre ord ikke divideres med noget. Helårspersoner kan indberettes som et decimaltal eller et heltal, altså fx 25 eller 32,4.
Vær opmærksom på:
Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12).
Vær desuden opmærksom på, at tusindtalssepartor opfattes som et komma, og det vil sige, at hvis du skriver fx 1.000 vil det blive indberettet som 1.
Du vil få en fejlmeddelse, hvis de indtastede tal er meget store (medmindre, der anvendes tusindtalsseparator) eller er negative.
1) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet.
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Der angives kun udgifter, der vedrører regnskabsåret 2019. Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 03.30.46/05.68.98.018

2) Selvansat hjælper (§ 95 SEL)
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019. Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.107 vedr. udgifter på 05.38.39.001
(SEL §95)

Udgifter bogført på 05.38.39.001

3) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA § 96 SEL
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.107 vedr. udgifter på 05.38.39.002
(SEL §96)

Udgifter bogført på 05.38.39.002

4a) Supplerende støtte efter § 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud.
Her angives antal helårspersoner og udgifter for borgere i botilbudslignende tilbud, som er opført efter almenboliglovgivningen, og den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om
der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens § 85 medregnes også herunder.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.51 (sum af grp. 001-003)

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.109 (refusion vedr. 05.38.51)

4b) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte efter § 85 SEL til borgere i eget hjem
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.39 (sum af grp. 003-005)

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.107 vedr. udgifter på 05.38.39 gruppering
003-005 (SEL §85)

4c) Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 til personer, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven
Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102, så der er tale om et botilbudslignende tilbud.
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.30.27 gruppering 013

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.101 vedr. udgifter på 05.30.27.013
(friplejeboligloven §32)

5) Botilbud personer med særlige sociale problemer §§ 109-110 SEL
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
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Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019. Under udgifter skal medtages/modregnes indtægter fra beboeres betaling for ophold. Kørselsudgifter medregnes ikke.

Udgifter og indtægter i alt bogført på 05.38.42, gruppering 001,002, og 092 (IKKE
003,004 og 008)

Antal helårsmodtagere

Indtægter fra den centrale refusionsordning bogført på 05.22.07.011(vedr. 5.38.42) og statsrefusion bogført
på 05.38.42 gruppering 003,004 og 008

6) Længerevarende botilbud § 108 SEL inkl. supplerende støtte
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende alle borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt
eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019. Under udgifter skal medtages/modregnes indtægter fra beboeres betaling for ophold. Beboeres betaling for service, el og varme medtages/modregnes ikke.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Udgifter og indtægter i alt bogført på 05.38.50 sum af grp. 001-003 og 094
(beboeres betaling for ophold)

Antal helårsmodtagere

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.013 (udgifter vedr. 05.38.50)

7) Midlertidige botilbud § 107 SEL inkl. supplerende støtte
Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens § 107.
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende alle borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019. Under udgifter skal medtages/modregnes indtægter fra beboeres betaling for ophold.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Udgifter og indtægter i alt bogført på 05.38.52 - sum af grp. 001-003 og 092 (beboeres
betaling)

Antal helårsmodtagere

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.014 (udgifter vedr. 05.38.52)

8) Ledsageordning § 97 SEL
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende alle borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.53 gruppering 003

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.015 (vedr. 5.38.53 gruppering
003)

9) Beskyttet beskæftigelse § 103 SEL
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende alle borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.58 (sum af grp. 001-003)

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.016 (vedr. 05.38.58)

10) Aktivitets- og samværstilbud § 104 SEL
Her angives antal helårspersoner og udgifter vedrørende alle borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2019. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden
kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud.
Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2019.
Kørselsudgifter medregnes ikke her.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.59. (sum af grp. 001-003)

Indtægter fra den centrale refusions-ordning bogført på 05.22.07.017 (vedr. 05.38.59)

11) Arbejdsvederlag § 105 og befordringsudgifter § 105 stk. 2 til borgere i § 103-tilbud
Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag § 105 og befordringsudgifter § 105 stk. 2, for borgere der er i § 103-tilbud.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.58 gruppering 005
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12) Arbejdsvederlag § 105 og befordringsudgifter § 105 stk. 2 til borgere i § 104-tilbud
Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag § 105 og befordringsudgifter § 105 stk. 2, for borgere der er i § 104-tilbud.

Antal helårsmodtagere

Udgifter bogført på 05.38.59 gruppering 005

Særligt dyre enkeltsager:
Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion.
Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år.
Bemærk at det skal angives på, hvilken funktion de enkelte borgere er opført. En borger, hvor der modtages 50 pct. statsrefusion skal kun tælles med under rubrikken 50 pct. statsrefusion (og ikke også under rubrikken 25 pct. statsrefusion).

Antal personer på (§ 95 SEL) funktion 05.38.39.001
25 pct. refusion

50 pct. refusion

25 pct. refusion

50 pct. refusion

Antal personer på (§ 96 SEL) funktion 05.38.39.002:

Antal personer på (§ 85 SEL Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud) funktion 05.38.51 (sum af grp. 001-003):
25 pct. refusion

50 pct. refusion

Antal personer på (§ 107) funktion 05.38.52. (sum af grp. 001-003):
25 pct. refusion

50 pct. refusion

Antal personer på (§ 108) funktion 05.38.50 (sum af grp. 001-003):
25 pct. refusion

50 pct. refusion

Kommentarer
Du er meget velkommen til at skrive kommentarer her.
Nedenfor skal du vælge om kommentarerne skal med i den endelige rapport.

Mange tak for din besvarelse!
Husk at trykke afslut.
Husk også: Du kan vende tilbage og redigere i skemaet indtil undersøgelsen er afsluttet.

Vælg om kommentaren skal med i den endelige rapport
Kommentaren skal med i rapporten
Kommentaren skal ikke med i rapporten
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