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Notat 
 
Til Medlem af Byrådet Keld Hvalsø (EL) 
Til Orientering 

 
 
Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om Socialstyrel-
sens satspuljebevillinger 
 
Sociale Forhold og Beskæftigelse har koordineret svaret på de 6 spørgsmål 
og indhentet bidrag hertil fra Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg, som 
også har modtaget bevillinger administreret af Børne- og Socialministeriet.  
 
Socialstyrelsens Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning udmønter og ad-
ministrerer Børne- og Socialministeriets tilskudsordninger og har siden 2015 
været organisatorisk placeret under Socialstyrelsen. Før den tid har forvalt-
ningen i perioder været placeret under ministeriets departement og i andre 
perioder under den nu nedlagte Den Sociale Sikringsstyrelse. Opgørelserne 
vedrører alle bevillinger fra ministeriet og således ikke udelukkende bevillin-
ger fra Socialstyrelsen.  
 
Der er flere gange i perioden 2001 til 2018 ændret på ministeriets ressortom-
råde. I det følgende anvendes derfor udelukkende betegnelsen Socialmini-
steriet.  
 
Opgørelserne indeholder udover satspuljebevillinger også projekter, hvor be-
villingerne har været givet direkte på finansloven. Det gælder bl.a. puljer, 
hvor der på forhånd har været lavet aftale om fordelingen til kommunerne, 
og hvor udbetalingerne efterfølgende har været forestået af Socialministeri-
et.  
 
Spørgsmål 1:  
Hvilke midler (bevillinger) fra Socialstyrelsen har Aarhus Kommune modta-
get siden 2001?  
 
Svar:  
 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 
MSB har ikke valide opgørelser tilbage til 2001, men udelukkende tilbage til 
2003.  
 
Opgørelserne vedrørende 2007 til 2018 baserer sig på tal trukket fra kom-
munens økonomisystem og er de rent faktisk modtagne beløb. Opgørelser-
ne vedrørende 2003 til 2006 baserer sig på papiropgørelser og er de bevil-
gede beløb.  
 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE 
Aarhus Kommune 

Fællesstab Økonomi 
Jægergården,  
Værkmestergade 15 B 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 29 20 84 32 
 
Direkte e-mail: 
jgu@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sag: 18/054907-2 
Sagsbehandler:  
Marianne Brandt,  
Annie Elberg Knudsen og  
Jens E. Guld 
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Opgørelserne for perioden 2003-2007 er behæftet med større usikkerhed 
end opgørelserne for perioden 2007-2018. Derudover foreligger der ikke en 
samlet opgørelse over tilbagebetalte beløb vedrørende 2003-2006.  
 
I tabel 1 nedenfor er tallene anført separat for de to perioder.  
 
Tabel 1. MSB´s projektmidler fra Socialministeriet 2003-2018, kr.  
 2003-2006 2007-2018 I alt 

Projektmidler bevil-
get/modtaget1) 

95.910.337 428.781.768 524.692.105 

Projektmidler tilbage-
betalt  

- 
 

9.302.864 9.302.864 

Netto modtaget 95.910.337 419.578.904 515.489.241 

1) Opgørelsen vedr. 2003-2006 er baseret på bevilgede beløb, mens opgørelsen vedr. 2007-
2018 er baseret på modtagne beløb. 

 
Børn og Unge 
 
Tabel 2. MBU´s projektmidler fra Socialministeriet 2011-2018, kr.  
 I alt  

2011-2018 

Projektmidler modta-
get 

35.663.636 

Projektmidler tilbage-
betalt  

1.585.523 

Netto modtaget 34.078.113 

 
I MBU´s projekter er medtaget bevillinger, som har været administreret af 
Tilskudsforvaltningen i Socialministeriet, men givet af andre ministerier samt 
bevillinger, der fra starten har været administreret af Socialministeriet, men 
ved afslutningen af projekterne har været administreret af andre ministerier.  
 
Sundhed og Omsorg 
 
Tabel 3. MSO´s projektmidler fra Socialministeriet 2008-2015, kr.  
 I alt  

2008-2015 

Projektmidler modta-
get 

14.877.456 
 

Projektmidler tilbage-
betalt  

-  

Netto modtaget 14.877.456 
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I Sundhed og Omsorg er det praksis, at de økonomiansvarlige i organisatio-
nen selv søger midler fra statslige puljer. Der er ikke et samlet overblik over 
tilskud fra statslige puljer, herunder satspuljemidler. Fra økonomisystemet er 
der foretaget et udtræk på ”Statslige tilskud”, som efterfølgende er gennem-
gået på posteringsniveau. Det har resulteret i ovenstående oversigt. Midler 
under 100.000 kr. pr. år er sorteret fra. Efter 2014/2015 kommer midlerne på 
ældreområdet fra Sundhedsstyrelsen, og det er ikke en del af forespørgslen 
fra EL. 
 

./. Vedlagte bilag 1 indeholder opgørelser for de enkelte år i hele perioden 
2003 til 2018 for alle de tre magistratsafdelinger.  
 
Spørgsmål 2:  
I hvilket omfang har Britta Nielsen været indblandet i tildeling af disse mid-
ler?  
 
Svar:  
Vedkommende står anført som sagsbehandler på flere af bevillingsbrevene 
til MSB. Derudover fremgår hendes navn på mailkorrespondance mellem 
Socialministeriet og MSB igennem de fleste af årene, og medarbejdere har 
været i kontakt med hende vedrørende forskellige sager.  
 
Spørgsmål 3:  
Hvor mange gange har kommunen fået mindre end det ansøgte, bevilgede 
beløb?  
 
Svar:  
Der foreligger ikke en samlet opgørelse over, hvor mange gange kommunen 
har fået mindre end ansøgte, bevilgede beløb. Der er eksempler på projekt-
er, hvor kommunen har søgt om et bestemt beløb, men fået bevilget et min-
dre beløb end det ansøgte. Det drejer sig fortrinsvis om ansøgningspuljer, 
hvor de ansøgte beløb har været større end den samlede puljebevilling, som 
har været til rådighed til fordeling mellem ansøgerne.  
 
Spørgsmål 4: 
Har kommunen tilbagebetalt beløb, der er blevet tildelt?  
 
Svar:  
Ja, kommunen har gennem årene tilbagebetalt tildelte beløb. Det drejer sig 
først og fremmest om beløb, som ikke har været anvendt i projekterne.  
 
I fleste tilfælde anvendes projektmidlerne fuldt ud. Hvis ikke det sker i bevil-
lingsåret – fx på grund af forskudt ikrafttrædelsestidspunkt – er der i fleste 
tilfælde mulighed for at skubbe den resterende del af det enkelte års bevil-
ling til anvendelse i kommende år. Men hvis der er penge tilbage ved afslut-
ningen af projekterne, skal der ske tilbagebetaling af projektoverskuddet.  
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Det er vigtigt at understrege, at der bliver lavet særskilte regnskaber for alle 
projekter, hvor kommunen modtager midler fra eksterne parter. Alle regn-
skaber bliver grundigt gennemgået og revisionspåtegnet af kommunens re-
vision inden fremsendelsen til ministeriet.  
 
Spørgsmål 5:  
Har kommunen sikkerhed for, at eventuelle reducerede beløb/tilbagebetalte 
beløb er gået tilbage til Socialstyrelsen?  
 
Svar:  
Kommunen tilbagebetaler beløb til det bankregistrerings-/kontonummer, som 
fremgår af enten bevillingsskrivelserne eller ministeriets hjemmeside.  
 
Spørgsmål 6:  
Vil kommunen forsøge at få penge der uretmæssigt ikke er blevet udbetalt, 
tilbagebetalt? 

 
Svar:  

Gennemgangen af MSB´s projekter for den undersøgte periode har vist, at 
der har været enkelte projekter, hvor der har været diskussioner med Social-
ministeriet om størrelsen af de bevilgede beløb. Men gennemgangen har ik-
ke vist tegn på penge, som uretmæssigt ikke skulle være blevet udbetalt fra 
ministeriet.  
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 Bilag 1 
 
 
 
 

 
Samlet oversigt over bevilgede og/eller modtagne projektmidler fra Socialministeriet i perioden 2003 - 2018 

Oversigt over projektmidler bevilget til Socialforvaltningen i perioden 2003-2006 

  2003 2004 2005 2006 2003-2006 

Bevilgede projekt-
midler fra Socialmini-
steriet 2003-2006 

        
8.623.750     

     
28.769.750     

     
35.597.050     

     
22.919.787     

        
95.910.337     

 
Oversigt over projektmidler modtaget i Socialforvaltningen 2007-2018 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 - 2018 

Projektmidler mod-
taget fra Socialmini-
steriet 

     
31.299.499      

   
46.666.945     

     
61.630.220     

    
53.208.634     

     
56.752.544     

    
43.918.910     

    
30.821.211     

   
22.356.906     

     
20.232.834     

   
24.167.250     

   
24.849.286     

     
12.877.528     

     
428.781.768     

Projektmidler tilba-
gebetalt -82.483     -59.889     - 608.870     -816.847     -1.136.407     -710.392     -18.167     -998.918     -847.835     -2.829.907     -237.432     -855.717     -9.202.864     

 Netto  
     
31.217.016      

   
46.607.056     

     
61.021.350     

    
52.391.787     

     
55.616.137     

    
43.208.518     

    
30.803.044     

   
21.357.988     

     
19.384.999     

   
21.337.343     

  
24.611.854     

     
12.021.811     

     
419.578.904     
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Oversigt over projektmidler modtaget i Børn og Unge 2011-2018 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 - 2018 

 Projektmidler mod-
taget 

816.732 1.043.705 1.636.988 1.428.030 15.281.827 15.406.354 50.000 0 35.663.636 

Projektmidler  
tilbagebetalt  

0 0 0 0 -518.426 -1.067.097 0 0 -1.585.523 

 Netto  816.732 1.043.705 1.636.988 1.428.030 14.763.401 14.339.257 50.000  0 34.078.113 

 

Oversigt over projektmidler modtaget i Sundhed og Omsorg 2008-2015 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 - 2018 

Projektmidler 
modtaget  1.952.948 584.750 3.299.607 

 

 

104.520 3.525.668 2.389.747 2.706.375 313.840    14.877.456 
 


