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1 (Åben) Opfølgning vedrørende budgetoverholdelse for Center for Familie
Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som beskrevet i handleplan for budgetoverholdelse for Center for Familie fremlægges 

månedligt på møderne i Børne og Ungdomsudvalget en opfølgning på Center for 

Families arbejde med at tilpasse aktivitetsniveauet til den givne budgetramme.

I møderne fremlægges nøgletal indenfor:

 Anbringelser

 Foranstaltninger som alternativ til anbringelse

 Underretninger

 Sagstal

Derudover fremlægges på møderne yderligere materiale med det formål at tilvejebringe 

yderligere viden om udviklingen samt potentialer og muligheder i arbejdet med at opnå 

budgetoverholdelse.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på møde den 6. oktober 2016 om, at få en 

oversigt over Center for Families budget og regnskab 2007-2016. Administrationen 

fremlægger budget og regnskab for 2011-2016, idet det er de tal, der umiddelbart er 

tilgængelige i Opus Økonomi.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget 

tager opfølgningen og orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 PDF Familie - nøgletal til budgetopfølgning 2016 (1708257 - EMN-
2015-50160)

 PDF Center for Familie - Grafisk visning af budget og forventet forbrug 
- pr august 2016 (1708261 - EMN-2015-50160)

 PDF Center For Familie - regnskab 2011-2016 (1708262 - EMN-2015-
50160)
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2 (Åben) Tilskud til pasning af egne børn
Sags ID: EMN-2016-02611

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for i en forsøgsperiode at 

vælge at få økonomisk tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i Dagtilbudsloven. 

Tilskud til pasning af egne børn vil efter budgetbeslutningen kunne tildeles forældre til 

børn i alderen 24 uger og frem til skolestart i hele året 2017. Forældre med interesse for 

ordningen skal derfor inden 15. december ansøge om tilskuddet til pasningen af egne 

børn.

Forsøgsperioden i 2017 afsluttes med evaluering af muligheden ultimo 2017.

Kommunen skal fastsætte tilskudssatsen indenfor den lovmæssige ramme, som giver 

mulighed for at give op til 85 % i tilskud. Center for Børn og Skole foreslår, at taksten 

bliver på 75 % af nettoudgiften til et dagtilbud til samme aldersklasse i kommunen. 

Dermed vil tilskuddet svare til det tilskud kommunen i øvrigt yder til private 

pasningsordninger.

Lovmæssigt er der fastsat forskellige krav og betingelser for at forældre kan modtage 

tilskud til pasning af egne børn:

 forældre må ikke samtidig benytte andre dagtilbud eller modtage tilskud til Privat 

Pasning

 den forælder, der ansøger om tilskuddet, kan ikke samtidig modtage offentlig 

overførselsindkomst (fx barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, 

førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt

 tilskuddet har desuden indvirkning på en ægtefælles kontanthjælp

 kommunen kan kun udbetale tilskud til pasning af egne børn til en forælder, der 

har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år (gælder dog ikke forældre, der er 

berettiget til ydelsen efter EU-retten)

 kan som minimum udbetales for 8 uger og maksimalt for en etårig periode, og 

kun i én sammenhængende periode

 en familie kan modtage tilskud til i alt 3 børn enten samtidigt eller i forskudte 

perioder (det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige 

dagpengemaksimum)
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I særlige tilfælde kan kommunen give afslag på tilskud, hvis hensynet til barnet taler for 

det. 

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

 fastsætter seneste ansøgningsfrist til tilskuddet til den 15. december 2016

 fastlægger at forsøget evalueres i efteråret 2017

 godkender forslaget om samme tilskudsprocent som øvrige private 

pasningsordninger (75 %)

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker, at det undersøges hvorvidt der er muligheder for at lave yderligere 

ansøgningsrunder uden for forsøgsperioden.

Bilag



Børne- og Ungdomsudvalget - 03-11-2016 16:00 Side 7 af 13

3 (Åben) Ledelsesorganisering - Bæredygtigt Børneområde
Sags ID: EMN-2014-00939

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde blev det besluttet, at de 8 

distriktslederstillinger i dagtilbuds- og skoledistrikterne pr. 1. august 2017 skulle blive til 4 

stillinger for 4 samlede børnedistrikter (0-16 år). Således ville hvert børnedistrikt have een 

fælles leder med det overordnede ansvar for alle opgaver i børnedistriktet.

Argumenterne for denne sammenlægning var at, ”kombinationen af en ny skole- og 

dagtilbudsstruktur med de stærkere faglige netværk, skabt gennem større 

medarbejdergrupper og tættere tilknytning til familieafdelingens medarbejdere, vil skabe 

en bæredygtig organisering af børneområdet. Med én ledelse, der går på tværs af de 

traditionelle aldersgrupper og fagområder, vil der desuden være et forpligtende fokus på 

tværfaglige samarbejde og skabe mulighed for flere fleksible og lokale og 

individualiserede løsninger.”

Siden starten af Bæredygtigt Børneområde i august 2015 har visionerne om den 

ændrede ledelsesopbygning været til debat. På dialogmødet mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og distriktsbestyrelserne i maj 2016 og i forskellige andre 

sammenhænge, er det fra distriktsbestyrelserne overfor Børne- og Ungdomsudvalget 

blevet fremført, at distrikterne ikke er klar til en sammenlægning nu. Flere fra 

distriktsbestyrelserne har givet udtryk for, at de gerne så den nuværende struktur med 8 

distrikter bibeholdt.

Center for Børn og Skoles oplevelse er, at strukturen med 8 distriktsledere fungerer 

tilfredsstillende og i sig selv understøtter visionen i Bæredygtigt Børneområde. I den 

forløbne periode har distriktslederne sammen med distriktslederne i Center for Familie 

fået opbygget et tæt netværk, der i langt højere grad end tidligere støtter op om de 

tværfaglige indsatser. Som eksempel kan nævnes arbejdet med Familien i Centrum, som 

både på visions og daglig basis er blevet udviklet i fælles retning. Center for Børn og 

Skole har i relation til emner som specialområdet, inklusion, digitalisering og tosprogede 

børn allerede registreret nye muligheder for et tættere samarbejde på tværs for børn 

mellem 0-16 år. Qua distriktslederne og den fælles skole- og dagtilbudschef er der 

ledelsesmæssigt skabt en større sammenhængskraft, som også opleves ”at smitte af” 

videre ud i organisationen til dagpleje, børnehuse og skoler.
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Der har ikke været indregnet økonomisk rationale i denne ledelsesmæssige omlægning, 

da det blev skønnet at antallet af de samlede ledelseskræfter i et børnedistrikt skulle 

bibeholdes uanset den organisatoriske opbygning af distrikterne i dagtilbud og skoler.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter målsætningen om at gå fra 8 til 4 distriktsledere i fase 2 i visionen for 

Bæredygtigt Børneområde 

 tager stilling til om eller hvornår målsætningen for lederstrukturen i Bæredygtigt 

Børneområde skal igangsættes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal bestående af A, V og DF beslutter, at målsætningen ikke iværksættes på 

nuværende tidspunkt, men indgår i den samlede evaluering af Bæredygtigt 

Børneområde.

F og Ø ønsker, at målsætningen om at gå fra 8 til 4 distriktsledere bortfalder.

Bilag
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4 (Åben) Skolestartstidspunkter ved rullende skolestart
Sags ID: EMN-2014-01404

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. oktober blev ”Rullende skolestart” drøftet 

under orienteringspunktet. På den baggrund ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at få 

punktet sat på dagsordenen.

Det er specifikt antallet af ”rul”, som Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at få drøftet på 

ny.

I vedtagelsen om Bæredygtigt Børneområde, besluttet i byrådet den 8. oktober 2014, 

indgik det, at der fra 1. august 2015 indførtes rullende skolestart. Børne- og 

Ungdomsudvalget besluttede derefter, den 6. november 2014, at der skulle ske optagelse 

i skole fire gange i løbet af året, således:

 Børn der er født i årets 1. kvartal: Optages den 1. februar

 Børn der er født i årets 2. kvartal: Optages den 1. maj

 Børn der er født i årets 3. kvartal: Optages den 1. august

 Børn der er født i årets 4. kvartal: Optages den 1. november

Rullende skolestart forudsætter foruden rullende optag, at undervisningen i indskolingen 

foregår i aldersintegrerede klasser/hold. Undervisningen i børnehaveklassen til og med 2. 

eller 3. klasse bliver derfor organiseret i aldersintegrerede klasser/hold.

Børne- og Ungdomsudvalget er på baggrund af udsagn og henvendelser fra forskellig 

side blevet optaget af, hvad der egentlig er det optimale i forhold til antallet af 

skolestartstidspunkter 

En eventuel ændring i antallet af skolestartstidspunkter vil tidligst kunne have virkning fra 

skoleåret 2017/2018. 

Center for Børn og skole foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget sender spørgsmålet 

om antal rul til høring i bestyrelserne i dagtilbud og skoler med afleveringsfrist for 

høringssvar 9. december 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget vil dermed kunne genoptage sagen på udvalgsmødet den 

12. januar 2017
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De økonomiske konsekvenser ved en ændring vil primært afhænge af antallet af ”rul” og 

elevernes gennemsnitlige alder ved skolestart. En ændring til fx en model med 3 rul, har 

ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling
Børn-, Skole- og Arbejdsmarkedsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 drøfter sagen

 beslutter om spørgsmålet sendes i høring til bestyrelser i dagtilbud og skoler 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Sagen genoptages i januar 2017.

Bilag
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5 (Åben) Leasing af pc ér til folkeskoler
Sags ID: EMN-2016-01140

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning den 30. april 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets 

område blev det besluttet at lease 865 pc’ere til de kommunale folkeskoler i 

Frederikshavn Kommune med henblik på overholdelse af budgettet for 2016.

Den samlede omkostning ved leasing af 865 pc’ere til de kommunale folkeskoler er 2.0 

mio. kr. excl. moms. Udgiften for pc’erne falder i 2016, da det er indkøb af hardware.

Der er indhentet et tilbud på en leasingaftale hos Kommune Leasing. Det er en 

teknologisikringsaftale til den eksisterende leasingaftale nr. K-813 A26511, da aftalen er 

udvidet med mulighed for supplering af det leasede udstyr.

Indkøbsperioden gælder frem til 31.12.2016. Efter 31.12.2016 beregnes en ny 

leasingydelse ud fra restværdien på den eksisterende leasingaftale samt indkøb foretaget 

på teknologisikringsaftale.

Løbetiden på teknologisikringsaftalen er fastsat til 2 år + restværdi. Første betalingsdato 

er 1. februar 2017.

Leasingydelsen betales af Børn- og Kulturs driftsbudget for digitalisering. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget, at godkende leasingaftale med Kommune Leasing.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Bilag
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6 (Åben) November 2016 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2013-01659

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

 Eventuelt ekstraordinært møde i udvalget den 19. december 2016

 Udmøntning af 0,6 mio. kr. ledelse/harmonisering

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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Nøgletal til budgetopfølgning Center for Familie budget 2016

Juli August September Oktober November December

Anbringelsesområdet: (jf. køb og salg opgørelse)

Antal helårs anbringelser 208,7 209,3 211,3

Netto udgift anbringelser 85.421.399 85.793.990 86.897.045

Helårs gennemsnitspris  409.302 409.909 411.250

Alternativer til anbringelse:

Projekt Skagen:

Antal familier 7 7 7

Antal unge 8 8 8

Kontakt med søskende 3 3 3

Bo-hjemme støtte:

Antal unge 47 46 39

 - heraf kontakt med forældre/søskende 29 28 24

Antal unge på venteliste 3 3 4

Skansen:

Antal familier 17 15 15

Antal voksne 29 25 25

Antal børn 33 31 30

Sagstal:
*

Distrikterne og Handicap 1.277 1.291 1.262

Gennemsnits antal pr. rådgivere 39,91 40,34 42,78

Underretninger:

Antal 46 77 83

 - heraf eksisterende sager 59

*Det er ikke muligt at sammenligne tidligere oplyste sagstal med de sagstal, der fremadrettet præsenteres for BUU, da der er sket en praksisændring i proceduren for registeringen af 

sager. Derudover er der hen over foråret og sommeren 2016 foretaget lukninger af overdraget sager fra Center for Unge, der tilsvarende komplicerer en sammenligning.  De fremadrettet 

sagstal vil dog kunne sammenlignes, hvor tallene fra juli 2016 vil kunne betragtes som  udgangspunkt for sammenligningen. I opgørelsen over antal sager indgår  teamet af rådgivere, der 

har ansvar for sagsbehandlingen af tvangssager og betjening af underretningstelefonen ikke.  

EMN-2015-50160 Dok ID 1383216

10.11.2016
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Center for Familie
Korrigeret budget, forventet regnskab pr. 31.08.2016 og forventet afvigelse pr 31.08.2016
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Forventet forbrug ifølge budgetopfølgning pr. 31.08.2016

PPA
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Opholds- steder mv.

Forebyg- gende foranstalt- ninger
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Krisecentre

Tabt arbejdsfor- tjeneste og merudgifter
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Korrigeret budget 2016 pr. 12.10.2016

PPA

Daginstitu- tioner / SFO anbragte børn

Opholds- steder mv.

Forebyg- gende foranstalt- ninger

Pleje- familier

Døgn- institutioner

Sikrede døgn- institutioner

Krisecentre

Tabt arbejdsfor- tjeneste og merudgifter

PPA

Daginstitu-
tioner / SFO

anbragte
børn

Opholds-
steder mv.

Forebyg-
gende

foranstalt-
ninger

Pleje-
familier

Døgn-
institutioner

Sikrede
døgn-

institutioner
Krisecentre

Tabt
arbejdsfor-
tjeneste og
merudgifter

Afvigelse 1.500.000 108.758 -9.268.230 -3.490.704 -1.051.970 312.820 -208.115 -446.312 4.254.562

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

Center for Familie
Forventet afvigelse pr 31. august 2016

10.11.2016 
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Korrigeret 

budget 2016 

pr. 

12.10.2016

Forventet 

forbrug iflg. 

opfølgning 

pr. 

31.08.2016 Afvigelse

PPA 21.711.693   20.211.693   1.500.000  

Daginstitu- tioner / SFO anbragte børn 1.052.174     943.416         108.758      

Opholds- steder mv. 22.424.531   31.692.761   -9.268.230

Forebyg- gende foranstalt- ninger 38.212.137   41.702.841   -3.490.704

Pleje- familier 56.726.828   57.778.798   -1.051.970

Døgn- institutioner 27.368.717   27.055.897   312.820      

Sikrede døgn- institutioner 3.007.523     3.215.638     -208.115    

Krisecentre 1.097.766     1.544.078     -446.312    

Tabt arbejdsfor- tjeneste og merudgifter 14.995.720   10.741.158   4.254.562  

186.597.089 194.886.280 -8.289.191
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Udvikling i udgiften til forebyggelses- og anbringelsesområdet

Opgørelsen er lavet på tværs af Center for Familie, Center for Unge og Kørselskontoret.

Denne tværgående opgørelse gør tallene sammenlignelige i forhold til ændring af ansvar for nogle 

områder indenfor perioden.

Opgørelsen er lavet ud fra det korrigerede budget fratrukket eventuelle overførsler fra tidligere år.

Forbrug

JAN - 016

Korr.

budget

Rest korr.

budget

År Antal Ændring i antal og ændring i procent

2011 12.075 163.523.800 154.816.974 -8.706.826

2012 11.699  -376 svarende til -3,1 % 164.217.718 158.980.889 -5.236.829

2013 11.358  -341 svarende til -2,9 % 157.608.810 145.522.757 -12.086.053

2014 11.159  -199 svarende til -1,8 % 150.535.842 156.170.532 5.634.690

2015 10.917  -242 svarende til -2,2 % 162.561.111 149.616.624 -12.944.487

2016 10.858   -59 svarende til -0,5 % 129.994.704 164.068.832 34.074.128

Udgiften i 2016 er opgjort pr. 17. oktober, rest korrigeret budget er dermed ikke det forventede resultat 

for indeværende års regnskab.

Udvikling i børnetal 0 - 17 årige:

 10.11.2016 EMN-2015-50160 Dok ID 1702647 1



Forbrug

JAN - 016

Korr.

budget

Rest korr.

budget

Regnskabsår Funktion

2011 163.523.800 154.816.974 -8.706.826

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 84.733.366 76.545.097 -8.188.269

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30.043.315 29.718.097 -325.218

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 31.156.753 28.443.793 -2.712.960

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.574.026 3.263.560 689.534

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 120.309 204.000 83.691

053842 Krisecentre 491.161 1.298.630 807.469

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 94.719 -94.719

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 14.764.813 15.343.797 578.984

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn -454.663 0 454.663

2012 164.217.718 158.980.889 -5.236.829

052207 Refusion særlig dyre enkeltsager -2.233.049 -3.562.183 -1.329.134

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 89.792.020 87.403.908 -2.388.112

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 18.637.766 15.948.740 -2.689.026

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 27.511.415 30.629.039 3.117.624

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.108.758 3.178.921 70.163

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12.250 208.696 196.446

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.969.067 9.295.872 -673.195

053842 Krisecentre 783.160 1.332.392 549.232

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 16.636.331 14.545.504 -2.090.827

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn 0 0 0

2013 157.608.810 145.522.757 -12.086.053

052207 Refusion særlig dyre enkeltsager -3.893.925 -1.613.695 2.280.230

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 83.662.158 78.821.201 -4.840.957

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 33.829.180 25.870.454 -7.958.726

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 24.034.605 23.908.590 -126.015

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.528.607 2.249.535 -1.279.072

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -17.780 0 17.780

053842 Krisecentre 372.129 1.448.482 1.076.353

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 16.093.835 14.838.870 -1.254.965

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn 0 -680 -680

Budget og forbrug konto 5 området

Forebyggelse- og anbringelsesområdet

Resultat

Resultat

Resultat
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Forbrug

JAN - 016

Korr.

budget

Rest korr.

budget

Regnskabsår Funktion

2014 150.535.842 156.170.532 5.634.690

032205 Betaling SFO anbragte børn 180.174 -180.174

052207 Refusion særlig dyre enkeltsager -3.975.053 -330.915 3.644.138

052511 Betaling dagpleje anbragte børn 24.746 -24.746

052514 Betaling integrede institutioner anbragte børn 208.176 -208.176

052516 Betaling Klubber anbragte børn 17.035 -17.035

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 78.160.169 75.912.986 -2.247.183

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 37.458.258 37.441.016 -17.242

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 21.172.504 22.336.617 1.164.113

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.307.868 2.400.000 92.132

053842 Krisecentre 241.711 1.377.007 1.135.296

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 14.740.254 17.033.824 2.293.570

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn -0 -3 -3

2015 162.561.111 149.616.624 -12.944.487

032205 Betaling SFO anbragte børn 472.809 422.244 -50.565

052207 Refusion særlig dyre enkeltsager -3.742.611 -847.497 2.895.114

052511 Betaling dagpleje anbragte børn 29.413 81.239 51.826

052513 Betaling børnehaver anbragte børn 22.080 -22.080

052514 Betaling integrede institutioner anbragte børn 421.942 387.141 -34.801

052516 Betaling Klubber anbragte børn 49.110 68.201 19.091

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 82.975.533 72.365.957 -10.609.576

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 37.186.384 35.463.390 -1.722.994

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 28.113.980 24.444.740 -3.669.240

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.500.925 2.454.315 -1.046.610

053842 Krisecentre 136.881 805.389 668.508

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 13.394.664 14.040.187 645.523

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn 0 -68.682 -68.682

Pr. 17. oktober 2016 129.994.704 164.068.832 34.074.128

032205 Betaling SFO anbragte børn 366.554 513.944 147.390

052207 Refusion særlig dyre enkeltsager -5.243.017 -3.361.564 1.881.453

052511 Betaling dagpleje anbragte børn 57.919 72.458 14.539

052513 Betaling børnehaver anbragte børn 26.492 19.260 -7.232

052514 Betaling integrede institutioner anbragte børn 289.612 386.612 97.000

052516 Betaling Klubber anbragte børn 41.710 59.900 18.190

052820 Opholdssteder mv. for børn og unge 24.301.844 23.524.531 -777.313

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30.774.297 38.427.137 7.652.840

052822 Plejefamilier 46.283.715 56.726.828 10.443.113

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 21.337.789 27.368.717 6.030.928

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.093.269 3.007.523 914.254

053842 Krisecentre 1.167.941 1.097.766 -70.175

055772 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 8.185.620 16.225.720 8.040.100

055774 Hjælp til uledsagede flygtningebørn 310.959 0 -310.959

Resultat

Resultat

Resultat

Budget og forbrug konto 5 området

Forebyggelse- og anbringelsesområdet
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