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2 Beretning 
2.1 Præsentation af Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriet og arbejder med udvikling, rådgivning 
og implementering på hele det sociale serviceområde. Styrelsen har et særligt ansvar for at 
bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: 

• Børn og unge
• Handicap
• Udsatte grupper

Det er Socialstyrelsens mission at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive 
sociale indsatser, der gør en forskel for borgere og samfundet. Missionen er understøttet af 
følgende visioner: 

• Socialstyrelsen kvalificerer socialpolitikken og den sociale indsats i hele landet.
• Socialstyrelsen bygger bro mellem politik og praksis.
• Socialstyrelsen er kendt for høj faglighed, effektivt samarbejde og god embedsmands-

skik.

Socialstyrelsens strategi kan findes på styrelsens hjemmeside: 
https://socialstyrelsen.dk/om-os/Strategi-mal-og-resultater/strategi 

2.2 Ledelsesberetning 
Årets økonomiske resultat er et overskud på 11,5 mio. kr.  Overskuddet skyldes især, at der 
opspares midler til 2018 for nogle satspuljeprojekter. Den forventede opsparing ved udgiftsop-
følgning 3 for disse satsprojekter udgjorde 10,5 mio. kr., og pr. 31. december 2017 er der reali-
seret en opsparing for disse på 14,8 mio. kr. Der er således yderligere sket en forskydning af 
faglige aktiviteter fra 2017 til 2018 på 4,3 mio. kr. Dette skyldes i overvejende grad den forøge-
de personaleomsætning i 2017, samt at politisk indgåede aftaler om udviklings- og investe-
ringsprogrammet samt børnerammen er sket sent på året, hvorfor bevilling først har kunnet 
udmøntes sent på året.  

Socialstyrelsen har i 2017 haft fokus på at fuldføre samlingen af styrelsens arbejdspladser i 
Odense. Regeringens udflytningsplan er fulgt, og pr. 1. december 2017 har alle medarbejdere 
således arbejdssted i Odense. Samlingen har medført en forhøjet personaleomsætning, men 
styrelsen har med personalerettede initiativer som bl.a. dobbeltbemanding, fokus på rekruttering 
og kompetenceudvikling opretholdt et højt fagligt niveau og høj produktion, bl.a. er samtlige 
ansøgningspuljer udmøntet rettidigt. 

Socialstyrelsen har arbejdet målrettet på at integrere dagtilbudsenheden i styrelsen som følge 
af ressortændringer af november 2016. Dagtilbudsenheden har arbejdet med at understøtte 
kvaliteten i dagtilbud, bl.a. gennem praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb i kommuner 
og dagtilbud. Ligeledes er udmelding af ansøgningspuljerne i aftalen ”Stærke dagtilbud – alle 
børn skal med i fællesskabet” forberedt med henblik på udmøntning i første halvår af 2018. 
Endvidere har styrelsen i 2017 arbejdet med at kvalitetsudvikle den nationale Videns- og Speci-
alrådgivningsorganisation (VISO). Der er gennemført udbud af rådgivnings- og udredningsydel-
ser på voksenområdet med henblik på tildeling af rammekontrakter gældende indtil 2022. 
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Mål 2.3 – Sagsbehandlingen i VISO 
Målet om sagsbehandlingstid blev fastsat for at sikre budgetoverholdelse i en periode, hvor der 
var en stigende tendens i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, samtidig med at den 
økonomiske ramme blev reduceret.  Ambitionen om budgetoverholdelse er indfriet i 2017, bl.a. 
som følge af at VISO har arbejdet målrettet på at sikre en tilpas længde på leveranceforløb.  

I forhold til det konkrete mål afholdte VISO i første kvartal 2017 et afklarende møde i 366 leve-
ranceforløb. Heraf er 57 pct. afsluttet inden for otte måneder.  Målsætningen var, at minimum 
80 pct. af alle leveranceforløb blev afsluttet inden for 8 måneder. 

Det bemærkes, at baselinen på de otte måneder blev fastsat på et usikkert datagrundlag. En 
analyse af spredningen på længden af forløbene viser, at den hyppigste længde på et forløb er 
ni måneder. 82 pct. af forløbene er afsluttet inden for ti måneder.  

Det bemærkes endvidere, at der er stor tilfredshed med VISO’s rådgivningsydelser og længden 
af disse. Dette ses i en kommuneundersøgelse, som VISO gennemførte i august 2017. Under-
søgelsen viser, at 80 pct. af kommunerne mener, at VISO’s rådgivningsforløb har en passende 
varighed.  

Mål 3.1 Budgetoverholdelse, drift 
I 2017 har Socialstyrelsen arbejdet målrettet på at forbedre processen for budgetlægningen og 
–opfølgningen.

For at opfylde delmål 3.1.a er der tilladt en maksimal budgetafvigelse på 2 pct. i forhold til 
grundbudgettet, svarende til en maksimal afvigelse på 4,7 mio. kr. Den realiserede afvigelse 
mellem grundbudgettet og årsregnskabet for 2017 udgør 1,3 mio. kr., hvilket giver en budgetaf-
vigelse på til 0,6 pct.  

For at opfylde delmål 3.1.b er der tilladt en maksimal budgetafvigelse på 1 pct. i forhold til bud-
gettet ved 2. udgiftsopfølgning, svarende til en maksimal afvigelse på 2,4 mio. kr. Den realise-
rede afvigelse mellem budgettet ved 2. udgiftsopfølgning og årsregnskabet for 2017 udgør 5,3 
mio. kr., hvilket giver en budgetafvigelse på til 2,2 pct. For at opfylde delmålet mangler omkost-
ninger for 2,9 mio. kr. 

Årsagen til at delmål 3.1.b ikke realiseres skyldes hovedsagelig, at afvigelser på de formålsbe-
stemte bevillinger udgør samlet 4,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre anvendte timer 
i fagkontorerne som følge af den forøgede personaleomsætning i styrelsen i 2017 grundet sam-
lingen i Odense. 

Mål 3.2 Budgetoverholdelse for Tilskudsforvaltningen 
Socialstyrelsen har i 2017 fokuseret på budgetoverholdelse for at sikre, at politisk afsatte midler 
udmøntes inden for det planlagte budgetår. Tilskudsforvaltningen har samlet administreret re-
servationsbevillinger på 1.292,7 mio. kr. i 2017. Der er grundbudgetteret med et forbrug på 
1.253,8 mio. kr.  

Årsagerne til den manglende opfyldelse skyldes primært tre årsager. For det første var niveauet 
for returbetalinger højere i 2017 end tidligere år. For det andet er der en række uudmøntede 
bevillinger, hvor beslutningen herom først blev truffet efter fastlæggelse af grundbudgettet eller 
mangler politisk stillingtagen. For det tredje blev nogle ansøgningspuljer ikke udmøntet fuldt ud 
pga. for få kvalificerede ansøgere eller manglende kommunal interesse.  

Tilskudsforvaltningen arbejder fremadrettet med præcisering i budgetlægningen og indregning 
af returbetalinger i de løbende prognoser. Ligeledes arbejdes med en tættere opfølgning på det 
løbende forbrug på de enkelte konti med henblik på øget realisering ift. det budgetterede.  
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3 Regnskab 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Admini-
strativ Vejledning (www.oav.dk). 

Socialstyrelsen har fastsat en væsentlighedsgrænse på 50.000 kr. for periodisering og hensæt-
telser. 

Der er anvendt regnskabsmæssige skøn til beregning af de personalemæssige hensættelser. 
Der henvises til præcisering under note 4. 
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15.25.05. Satspuljeinitiativer vedrørende dagtilbud 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 3,5 mio. kr. og et forbrug på 5,8 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 2,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigel-
sen er forbrug af opsparing. Opsparingen blev overtaget, sammen med en kontrakt med en 
ekstern leverandør, i forbindelse med ressortomlægning. Opsparingen skulle bruges til at afhol-
de de resterende betalinger på kontrakten. 
 
15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 1,5 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Bevillingen på kontoen på 1,5 
mio. kr. er afsat til udvikling af sprogvurderingsmateriale til 2 årige, jf. lov nr. 427 af 3. maj 2017. 
Midlerne udmøntes i 2018. 
 
15.25.21. Målrettede indsatser over for udsatte børn 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 5,0 mio. kr. og et forbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, at der 
først indgås kontrakt om evaluering, understøttelse og implementering af initiativet i 2018, da 
den kortlægning af lovende kommunal praksis og forskning i forhold til målrettede sociale ind-
satser i dagtilbud, som skal danne grundlag for udbuddet, først blev færdiggjort i december 
2017. 
  
15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 21,7 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, 
at midlerne først skal udmøntes i 2018. Det fremgår af Akt 120 af 22. juni 2017, at midlerne for 
perioden 2017-2019 skal udmøntes i én ansøgningsrunde. Ansøgningsrunden er planlagt til at 
ligge i 2018. 
 
15.25.23. Førstehjælp 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 4,0 mio. kr. og et forbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at puljen 
blev rykket til 2018, så den udmeldes parallelt med en kampagne om førstehjælp rettet mod 
dagtilbud. Bevillingen er tilført ved Akt. 120 af 22. juni 2017. 
 

15.26.02. Tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 41,2 mio. kr. og et forbrug på 33,5 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er 
dels, at der på ansøgningspuljen ”Styrket dokumentation af lovende social praksis” ikke var 
tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere, hvorfor der blev udmøntet færre midler end forventet, 
dels at kontrakten på evaluering og dokumentation af lovende social praksis er under genfor-
handling på grund af færre deltagende kommuner end forventet. 
 
15.64.07. Koloni, handicappede børn/unge og forældre 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 12,3 mio. kr. og et forbrug på 10,1 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er 
hovedsageligt returbetalinger fra en række projekter i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 
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15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 37,9 mio. kr. og et forbrug på 20,2 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen  
skyldes, at der i forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen ”Udbredelse af 
Sociale akuttilbud til mennesker med psykisk lidelse i egen bolig” i 2015 videreføres tilskud i 
2017 til de eksisterende projekter. Da færre kommuner end forventet modtog støtte ved ud-
møntningen af ansøgningspuljen i 2015 var antallet af projekter, der skulle have støtte 2017 
også tilsvarende lavere. Derudover skyldes en del af afvigelsen returbetalinger.   
 
15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 2,7 mio. kr. og et forbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at en eva-
luering er blevet rykket til 2018, da der først blev fundet en egnet leverandør ultimo 2017. 
 
15.75.01. Tilskud til den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 5,0 mio. kr. og et forbrug på 3,0 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, dels at 
nogle udgifter først er blevet bogført i 1. kvartal 2018, dels at det viste sig vanskeligt at rekrutte-
re det forudsatte antal socialrådgivere.  
 
15.75.03. Styrket indsats overfor voldsramte 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 24,9 mio. kr. og et forbrug på 10,8 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er, 
at hele budgettet til projekt omkring styrkelse af Mødrehjælpens ambulante rådgivning til perso-
ner udsat for vold i nære relationer, der løber i en treårig projektperiode fra 2017 til 2019, er lagt 
i 2017. Hovedparten af driftsstøtten kommer dog først til udbetaling i 2018 og 2019. 
 
15.75.06. Stærkere social mobilitet et udviklings- og investeringsprogram 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 47,0 mio. kr. og et forbrug på 34,3 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er 
et mindreforbrug på ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge samt ansøgningspuljen 
til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser. Mindreforbruget på puljerne 
skyldes, at der ikke var tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere, der opfyldte kriterierne i an-
søgningspuljen. Der har endvidere været et mindreforbrug af midler til eksterne leverandører, 
pga. senere indgåelse af den politiske aftale end forventet. Yderligere var der reserveret midler 
på hovedkontoen til finansiering af forbrug på hovedkonto § 15.75.26, hvoraf der blev trukket 
midler til finansiering af Udviklings- og investeringsprogrammet. Denne reservation af midler 
blev dog ikke aktuel, idet at 15.75.26 havde tilstrækkelig opsparing.  
 
15.75.10. Børne- og familiepolitiske område 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 5,0 mio. kr. og et forbrug på 3,7 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er retur-
betalinger på projekter fra tidligere år. 
 

15.75.11. Lige muligheder 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på -3,5 mio. kr. og et forbrug på 11,7 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er 
returbetalinger fra udbetalte projekttilskud til kommunerne vedr. afprøvning af misbrugsbehand-
lingsmetoder for unge.  
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15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle unge 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 12,8 mio. kr. og et forbrug på 6,1 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er 
primært returbetalinger og bortfald af tilskud på projekter. Bortfaldet skyldes, at en kommune 
har valgt at lukke et projekt ned, og at Socialstyrelsen har opsagt en kontrakt med en ekstern 
leverandør. Endvidere er der en ansøgningspulje, der ikke blev fuldt udmøntet, idet en af ansø-
gerne ikke ansøgte korrekt og derfor ikke modtog tilskud. 
 

15.75.20. Ungdomskriminalitet 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 1,0 mio. kr. og et forbrug på -0,9 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes hoved-
sagligt returbetalinger. Endvidere blev ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede 
institutionstyper for udsatte børn og unge ikke udmøntet fuldt ud, da ikke alle af de modtagne 
ansøgninger opfyldte kriterierne. 
 
15.75.21. Hjemløsestrategi 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 20,7 mio. kr. og et forbrug på 15,8 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes returbe-
talinger og bortfald. Derudover skyldes afvigelsen regnskabsmæssige korrektioner vedr. hånd-
tering af overførsler fra EU. Forholdet vil blive afklaret med departementet og Moderniserings-
styrelsen.  
 
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 20,4 mio. kr. og et forbrug på 14,3 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til 
afvigelsen er returbetalinger. Returbetalingerne udlignes delvist af et forbrug af opsparing til 
finansiering af projekter, som det oprindeligt var planlagt skulle flyttes til § 15.75.06 i forbindelse 
Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet. Da midlerne til projekterne imidlertid 
ikke blev overført til § 15.75.06., blev det i stedet besluttet at finansiere projekterne af opspare-
de midler på § 15.75.26.  
 

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 30,9 mio. kr. og et forbrug på 22,9 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at en 
ansøgningspulje ikke blev udmøntet fuldt ud, da der ikke var tilstrækkeligt med kvalificerede 
ansøgere. 
 
15.75.44. Styrkelse af efterværnsindsatsen 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 2,9 mio. kr. og et forbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvi-
gelsen er returbetalinger. 
 
15.75.49. Opfølgende samtaler til tidl. anbragte unge 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 3,2 mio. kr. og et forbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at puljen 
ikke kunne udmøntes fuldt ud pga. for få ansøgninger, der opfyldte kriterierne. 
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15.75.74. Overgangsordning 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 3,0 mio. kr. og et forbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen 
mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.  Afvigelsen skyldes bortfald af 
tilskud til ”Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med spiseforstyrrelser”, da tilskudsmod-
tager har meddelt, at projektet er under nedlukning. Dertil kommer returbetalinger. 
 
15.75.75. Udviklingsinitiativer 

Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 42,7 mio. kr. og et forbrug på 48,7 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug på 6,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der 
udmøntes opsparede midler til ansøgninger vedrørende udviklingsstøtte til projekter for menne-
sker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter.  
 

15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede 
Hovedkontoen har i 2017 haft en bevilling på 10,0 mio. kr. og et forbrug på 0,0 mio. kr. Afvigel-
sen mellem bevilling og regnskab er et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at 
midlerne til en transportordning for blinde og svagsynede ikke blev udmøntet, da ordningen ikke 
kunne etableres i regi af Dansk Blindesamfund. Ifølge satspuljeaftalen for 2018 etableres ord-
ningen hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
 
 






