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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872 683.239 930.328 1.456 913

I -232.538 -150.442 -230.742 1.796 1.700

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.252 2.613

   61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 196.402 144.112 197.841 1.439 163

I -41.685 -27.484 -39.985 1.700 1.700

    610 Opholdssteder m.v. U 28.776 18.848 25.234 -3.543 -3.543

610 Opholdssteder mv. -3.543 -3.543

    610 Opholdssteder m.v. I -2.852 -580 -3.135 -283 -283

610 Opholdssteder mv. -283 -283

    611 Forebyggende foranstaltninger U 57.264 40.776 59.783 2.519 1.123

611 Forebyggende foranstaltninger 2.519 1.123

    611 Forebyggende foranstaltninger I -20.108 -25.032 -15.000 5.108 5.108

611 Forebyggende foranstaltninger 5.108 5.108

    612 Døgninstitutioner U 75.092 57.770 76.777 1.685 1.805

612A Døgninstitutioner 2.413 2.413

612B Døgninstitutioner - decentral forventning -728 -608

    612 Døgninstitutioner I -17.226 -1.654 -20.401 -3.175 -3.175

612A Døgninstitutioner -3.175 -3.175
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Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872 683.239 930.328 1.456 913

I -232.538 -150.442 -230.742 1.796 1.700

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.252 2.613
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    613 Sikrede døgninstitutioner U 4.651 4.192 5.443 792 792

613 Sikrede døgninstitutioner 792 792

    614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U 0 0 36 36 36

614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne 36 36

    615 Plejefamilier U 30.618 22.526 30.568 -50 -50

615 Plejefamilier - herunder netværkspleje -50 -50

    615 Plejefamilier I -1.500 -218 -1.450 50 50

615 Plejefamilier - herunder netværkspleje 50 50

   62 Familierådgivning U 5.737 -2 5.737 0 0

    620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge U 5.737 -2 5.737 0 0

   63 Sundhedstjeneste U 0 0 0 0 0

    630 Sundhedstjeneste U 0 0 0 0 0

   65 Dagtilbud til børn U 726.733 539.129 726.750 17 750

I -190.853 -122.958 -190.757 96 0

    650 Dagtilbud til børn U 665.510 494.108 663.304 -2.206 750

651 Demografi -77

652 Decentral forventning - Dagtilbud -2.800

653 Ansøgte overførsler -1.850 -1.850 ovf

654 Carlsvognen genhusning -79

657 Betty Nansen pavilloner 3.250 3.250

656 Efterregulering af fripladser -650 -650
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Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872 683.239 930.328 1.456 913

I -232.538 -150.442 -230.742 1.796 1.700

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 3.252 2.613
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    650 Dagtilbud til børn I -189.872 -122.566 -189.811 61 0

651 Demografi -18

654 Carlsvognen genhusning 79

    651 Særlige dagtilbud U 16.424 11.194 16.424 0 0

    651 Særlige dagtilbud I -610 -130 -610 0 0

    652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner U 41.187 30.836 43.410 2.223 0

651 Demografi 2.223

    652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner I -372 -262 -337 35 0

651 Demografi 35

    653 Kommunale tilskud, PAU U 3.612 2.991 3.612 0 0
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Bilag 3f - Børneudvalget, overførselsudgifter
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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Børneudvalget U 30.394 20.576 28.294 -2.100 -2.100

I -26.392 -20.589 -25.505 887 887

   61 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -11.353 -10.849 -12.147 -794 -794

    610 Opholdssteder m.v. I -2.082 -2.292 -2.082 0 0

    611 Forebyggende foranstaltninger I -883 -1.188 -1.188 -305 -305

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager -305 -305

    612 Døgninstitutioner I -7.312 -5.765 -7.593 -281 -281

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager -281 -281

    613 Sikrede døgninstitutioner I -822 -1.242 -922 -100 -100

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager -100 -100

    615 Plejefamilier I -253 -361 -361 -108 -108

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager -108 -108

   64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U 30.394 20.576 28.294 -2.100 -2.100

I -14.564 -9.844 -13.463 1.101 1.101

    640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U 30.394 20.576 28.294 -2.100 -2.100

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager -2.100 -2.100

    640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I -14.564 -9.844 -13.463 1.101 1.101

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager 1.101 1.101

   65 Dagtilbud til børn I -475 104 105 580 580

    651 Særlige dagtilbud I -475 104 105 580 580

640 Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager 580 580
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 651

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Demografi

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 2.163 0 0 0 0 0

650 dagtilbud Udgifter -77

650 dagtilbud Indtægter -18

652 tilskud til pulje- og privat Udgifter 2.223

652 tilskud til pulje- og privat Indtægter 35

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Efterspørgsel efter pladser i 

Frederiksberg (inkl. salg ekskl. køb) 2018 KØB 2018

0-2 år 1. FR 2018 2.687 0-2 år 1. FR 2018 50

0-2 år 3. FR 2018 2.707 0-2 år 3. FR 2018 49

Difference 20 Difference -1

3-6 år 1. FR 2018 3.129 3-6 år 1. FR 2018 58

3-6 år 3. FR 2018 3.117 3-6 år 3. FR 2018 61

Difference -12 Difference 3

Frederiksberg'sk efterspørgsel (ekskl. 

salg inkl. køb) 2018 SALG 2018

0-2 år 1. FR 2018 2.629 0-2 år 1. FR 2018 111

0-2 år 3. FR 2018 2.641 0-2 år 3. FR 2018 115

Difference 12 Difference 4

3-6 år 1. FR 2018 3.025 3-6 år 1. FR 2018 162

3-6 år 3. FR 2018 3.032 3-6 år 3. FR 2018 146

Difference 7 -16

Den faktiske aktivitet i årets første 9 måneder giver anledning til en forventning om merudgifter på i alt 2 mio.kr., 

hvilket skyldes en stigning i forventningen til, hvor mange børn, der i alt vil blive passet på 0-6 års området i 2018. 

Der forventes en ændring i Frederiksberg'sk efterspørgsel (antal Frederiksberg-børn passet både i Frederiksberg og 

andre kommuner, det vil sige ekskl. salg, inkl. køb) på 12 flere vuggestuepladser og 7 flere børenhavepladser i 

forhold til korrigeret budget. I forventningen indgår en lille ændring i forventningen til antallet af købte pladser i andre 

kommuner på 1 færre vuggestueplads og 3 flere børnehavepladser.

Forventningen til salg af pladser til andre kommuner ændres også, der forventes 4 flere solgte vuggestuepladser og 

16 færre solgte børnehavepladser.

Derudover forventes der en mindre justering i fordelingen af pladstyper, hvor der især forventes flere børn i 

børnehave i private instituioner, samt færre børn i tilskud til privat pasning.

Ovenstående aktivitetsændringer har påvirker ikke indmeldingen af den decentrale forventning i skema 652.

Difference
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Ændring i pladstyper:

Budget 2018: 1. FR 2018 3. FR 2018 Difference

Puljeinstitution i Frb. 0-2 år 5 6 1

Puljeinstitution i Frb. 3-6 år 12 8 -4

Privatinstitution i Frb. 3-6 år 230 257 27

Privatinst. i andre kommuner 0-2 år 15 15 0

Privatinst. i andre kommuner 3-6 år 33 48 15

Tilskud til privat børnepasn. 0-2 år 41 32 -9

Tilskud til privat børnepasn. 3-6 år 27 14 -13

Tilskud til pasning af eget barn 0-2 år 62 65 3

Tilskud til pasning af eget barn 3-6 år 4 4 0
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 652

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Decentral forventning - Dagtilbud

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -2.800 0 0 0 0 0

Udgifter -2.800

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

For de kommunale og selvejende daginstitutioner forventes for 2018 et samlet mindreforbrug, der ligger inden 

for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår.

Regnskab 2017 udviste et mindreforbrug på 4  mio. kr. på daginstitutionerne.

På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste tre år forventes et 

mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018 kr., svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget 2018.

Der er i forventingen på 2,8 mio. kr. i mindreforbrug taget højde for ansøgte overførsler og udviklingen i 

aktiviteten på dagtilbudsområdet i skemaerne 651 og 653.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 653

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Ansøgte overførsler

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.850 -1.850 1.850 0 0 0

Udgifter -1.850 -1.850 1.850

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Harmonien

Harmonien ansøger om at overføre 200.000 kr. Midlerne ønskes brugt på: 1) større fokus på musik, hvor 

personales opkvalificeres til musik instruktører. 2) Ombygning af legeplads, således at den tilpasses 

læreplanerne. 3) En studietur til Pistoia med fokus på læring og dokumentation. Opsparingen er etableret ved 

udbesatte pædogogstillinger i 14 måneder, samt overbelægning i børnehaven.

Børneuniverset

Børneuniverset ansøger om at overføre 500.000 kr. Midlerne ønskes brugt på gennemgribende ændring i 

æstetikken, og den pædagogiske indretning. Samtidig nedlægges skovafdelingen, så rum skal ændres fra 

vuggestue- til børnehaveafdeling. Midlerne er opsparet gennem bevilling på 143.000 kr. fra Innovationsfonden 

til arbejde med indretning for institutionen, i forhold til de nye styrkede læreplaner og institutionen æstetiske 

indretning. Børneuniverset har igennem året været opmærksom personaleressourcerne er benyttet mest 

effektivt. Det har givet en effekt på 357.000 kr.

Magnoliahuset

Magnoliahuset ansøger om, at overføre 350.000 kr. Midlerne ønskes brugt på Ergo/fys/tale/høre – redskaber. 

Bl.a. wombatstole til børn med fysiske funktionsnedsættelser og snoezelting til sanserum. Forbedring af 

fællesrummet med støjdæmpende inventar. Opgradering af indretning som tilgodeser institutions mindre rum. 

Midlerne er opsparet gennem et større fokus på sygefravær, hvilket har betydet et mindre forbrug af vikarer.

Børnehuset Rosenhaven

Børnehuset Rosenhaven ønsker, at få overført 100.000 kr. Midlerne ønskes brugt på maling af grupperum og 

fællesarealer i institutionen. Midlerne er opsparet gennem et mindre forbrug på rådighedsbeløbet.

Skt. Markus 

Skt. Markus ansøger om overførsel af 300.000 kr. Midlerne ønskes brugt på optimering af legepladsen, opføre 

et aktivitetsrum samt en kolonitur i 2019. Midlerne er opsparet, da en afdelingsleder på orlov ikke er blevet 

erstattet.

Det Gule Hus

Det Gule Hus ansøger om overførsel af 300.000 kr. Midlerne ønskes brugt til etablering af madelevator ifm. ny 

etableret produktionskøkken, samt lysprojekt. Midlerne er opsparet, da etableringen af produktionskøkkenet 

mod institutionens forventning delvis bliver dækket af centrale midler.

Gravhunden

Gravhunden ansøger om overførsel af 100.000 kr. Midlerne ønskes brugt til etableringsomkostninger ifm. 

flytning til ny skovafdeling, inventar ifm. med flytning samt kompetenceudvikling og kultursammenføring af 

sammenbragte medarbejdere. Midlerne er opsparet som følge af projekter der er stillet i bero i den gamle 

skovafdeling og gennem tilbagehold vikarforbrug.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 654

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Carlsvognen genhusning

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0

Udgifter -79 -79

Indtægter 79 79

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med renovering af Carlsvognen, er vuggestuebørnene genhuset i Dagplejens gamle legestue på 

Bülowsvej 38, mens Børnehavebørnene er genhuset i Svaneparken. Ved udflytningen af børnehavebørnene til 

Svaneparken var det meningen, at der skulle ske egenproduktion af frokost i 3 måneder.

Carlsvognen fik i 2. Forventet Regnskab 2018 dækket udgifter til køkkenpersonale og frokost gennem den 

forældrebetalte frokostordning. 

- 50.000 kr. til køkkenpersonale i Svaneparken

- 29.000 kr. til frokost i Svaneparken

- 58.000 kr. til madpakker for vuggestuebørnene på Bülowsvej

Efterfølgende har forældrebestyrelsen takket nej til mad i Svaneparken. Udgifterne til køkkenpersonale og 

frokost i Svaneparken søges derfor bevilliget tilbage til den forældrebetalte frokostordning. De 58.000 kr. til 

madpakker til vuggestue på Bülowsvej fortsætter.

Side 9 af 19



3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 656

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Efterregulering af fripladser

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -650 -650 0 0 0 0

Udgifter -650 -650

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I 2018 er der budgetlagt med 1,5 mio.kr. i indtægter vedr. fripladsregulering af 2016. Men derudover forventes 

også, at der indhentes ca. halvdelen af indtægten vedr. fripladsregulering af 2017, som vil beløbe sig til i alt 1,3 

mio.kr., og altså en forventet merindtægt på 0,65 mio.kr. i 2018.

Merindtægten tillægsbevilges og medgår til finansiering af merudgiften under forebyggende foranstaltninger. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 657

Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Betty Nansen pavilloner

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 3.250 3.250 0 0 0 0

Udgifter 3.250 3.250

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018 blev det besluttet at udfase Frederiksbergs genhusningspavilloner 

til dagtilbudsområdet på Betty Nansens Allé, da der skal igangsættes etablering af et plejecenter på grunden, 

og der ikke længere behov er for genhusning. Nedtagningen blev derfor igangsat i foråret 2018.

Som en del af etableringen af plejecenteret, skal grunden sælges. Da udfasningen og nedtagningen af 

pavillonerne har forbindelse til etableringen af plejecenteret, skal udgiften til nedtagningen ses i sammenhæng 

med salgsprovenuet fra grunden på Betty Nansens Alle, der dog endnu ikke kendes endeligt. Jævnfør sagen 

”Generationernes By: Godkendelse af byggeprogram for nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé” 

på kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2018, forventes salgssummen at udgøre 15-20 mio. kr. Salget 

forventes foretaget i 2019. 

Udgiften til nedtagning i alt 3.250 t.kr. tillægsbevilges i 2018
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 610

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opholdssteder mv.

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -3.826 -3.826 0 0 0 0

Udgifter - opholdsbetaling 772 772

Udgifter - kostskoleanbringelse -5.268 -5.268

Udgifter - anbringelse på eget værelse 953 953

Indtægter - mellemkommunale -705 -705

Indtægter - egenbetaling 100 100

Indtægter - Flygtningerefusion 322 322

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Inden for området Opholdssteder mv. er der i 2018 et samlet korrigeret nettobudget på 25,9 mio. kr., bestående af et 

udgiftsbudget på 28,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. 

Den forventede nettoudgift for 2018 ligger på 22,0 mio. kr., sammensat af en samlet udgift på 25,1 og en indtægt i alt 

på 3,1 mio. kr. Udspecificeret er forventningen sammensat af følgende poster:  

21,6 mio.kr. i udgift til opholdsbetaling*

1,9 mio.kr. i udgift til opholdsbetaling for anbragte på kostskoler**

1,2 mio.kr. i udgift til ophold på eget værelse***

0,5 mio.kr. i udgift til advokatbistand

0,2 mio.kr. i refusion vedr. advokatbistand

0,7 mio.kr. i mellemkommunal refusion

2,2 mio.kr. i flygtningerefusion

* Ud af den samlede forventede udgift på 21,6 mio. kr. relaterer 20,0 mio. kr. sig til opholdsbetaling for egne anbragte 

borgere svarende til 19,7 helårsperson. Refunderbare udgifter til opholdsbetaling for mellemkommunale borgere 

forventes at ligge på 0,7 mio.kr. Hertil kommer en samlet udgift til dagbehandling på 1 mio. kr. 

** I relation til kostskoleanbringelse er der disponeret med 4,2 helårsperson svarende til en samlet udgift på 1,9 mio. 

kr. Nedskrivning af forventede udgifter skyldes opretning af regnskabet så kontering af udgifter svarer til den 

autoriserede kontoplan. Opholdsbetaling, som tidligere blev udgiftsført i relation til kostskoleanbringelse, er blevet 

omposteret til bl.a. opholdssteder, eget værelse og døgninstitutionsområdet.

*** I 2018 er der der disponeret med 2 helårsanbragte på eget værelse til en udgift på 1,2 mio. kr. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 611

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Forebyggende foranstaltninger 

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 7.627 6.231 0 0 0 0

Udgifter - forebyggende foranstaltninger 2.519 1.123

Indtægter - flygtningerefusion 5.108 5.108

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Forebyggende foranstaltninger er sammensat af forskellige typer af indsatser som f.eks. dagbehandling, familiebehandling, 

kontaktpersonordning, aflastningsordninger og økonomiske tilskud. Hertil kommer projektudgifter. Det korrigerede 

udgiftsbudget ligger på 57,3 mio. kr., mens der er et indtægtsbudget på 20,1 mio. kr., svarende til et korrigeret 

nettoudgiftsbudget på 37,2 mio. kr. 

Forventningen er en udgift på 59,8 mio. kr. og en indtægt på 15,0 mio. kr., svarende til en forventet nettoudgift på 44,8 mio. 

kr. 

Den forventede merudgift - i forhold til det korrigerede budget - skyldes en merudgift til primært dagbehandling, men også en 

merudgift til aflastningsordninger og fast kontaktperson. Udgiften til bl.a. kontaktpersonordninger kan i 2018 ikke 

kompenseres fuldt ud i form af flygtningerefusion. Derfor nedskrives indtægtsforventningen samtidig. Årsagen til denne 

nedskrivning er, at opholdstilladelsesdatoen for flere af de uledsagede flygtninge, som forsat er i efterværn, ligger tre år 

tilbage, hvorfor refusion ikke længere er mulig. I alt nedskrives flygtningerefusion med 5,1 mio. kr.   

Differencen mellem det korrigerede udgiftsbudget på 57,3 mio. kr. og forventede udgifter på 59,8 mio. kr., svarende til en 

merudgift på godt 2,5 mio. kr., kan opdeles på følgende modsatrettede poster:

Familie-og dagbehandling forventes at komme ud med en merudgift på 1,5 mio. kr. 

Aflastningsordninger forventes at komme ud med en merudgift på 1,1 mio. kr.  

Kontaktpersonordninger forventes at komme ud med en merudgift på 0,3 mio. kr. 

Projekter forventes at komme ud med en merudgift på 0,9 mio. kr. Dette skyldes at støtte til projekt VIA Family for både 2017 

og 2018 betales i indeværende år.  Udgiften til projektet afholdes inden for servicerammen, da der ikke er en særskilt 

bevilling til projektet. 

Objektiv finanisering af børnehusene på 0,4 mio. kr. I 2017 blev den objektive finanisering betalt i relation til sikrede 

døgninstitutioner. Udgiften hører konteringsmæssigt til under forebyggende foranstaltninger. Udgiften på godt 0,4 mio. kr. har 

ikke tidligere været med i forventningen under forebyggende foranstaltninger.  

I modsat retning trækker en forventet mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende økonomisk støtte og 1,4 mio. kr. i mindreudgift 

til øvrige ydelser, som bl.a. omfatter formidling af praktikophold og støtteperson til forældremyndighedsindehaver.  

De forventede udgifter på 59,8 mio. kr. er sammensat af følgende poster:

9,2 mio. kr. i forhold til praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet 

17,1 mio. kr. i forhold til familie- og dagbehandling

16,5 mio. kr. til aflastningsordninger 

11,0 mio. kr. til fast kontaktperosn 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 612A

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Døgninstitutioner

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -762 -762 0 0 0 0

Udgifter - køb af pladser 2.413 2.413

Indtægter - salg af pladser -490 -490

Indtægter - flygtningerefusion -2.685 -2.685

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På døgninstitutionsområdet er der et samlet korrigeret udgiftsbudget på 75,1 mio. kr. og et korrigeret 

indtægtsbudget på 17,2 mio. kr., svarende til et nettoudgift på 57,9 mio. kr. Isoleret set ligger nettoudgiftsbudgettet 

til drift af de fire døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, på 50,9 mio. kr. 

Forventningen er en nettoudgift på 56,4 mio. kr., svarende til en forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. Den 

forventede mindreudgift skyldes, at der på indtægtssiden forventes en merindtægt i relation til flygtningerefusion på 

2,7 mio. kr.* og en merudgift til køb af pladser på 2,4 mio.kr. Hertil er der en forventning om en øget indtægt på salg 

af pladser, svarende til 0,5 mio. kr. og en mindreudgift på egne døgninstitutioner på i alt 0,7 mio. kr., jf. skema 

612B.  

* Flygtningerefusion relaterer sig primært til dækning af udgifter i relation til døgnanbringelse af uledsagede flygtninge. I 

forbindelse med hjemtagelse af flygtningerefusion vedr. døgninstitutionen Allégården er forvaltningen og kommunens revision ved 

at afklare hvorvidt der kan hjemtages flygtningerefusion på en døgninstitution, der er besluttet lukket. Der er i denne forbindelse 

uklarhed vedr. hjemtagelse af refusion på 5,2 mio. kr. Refusionen er indregnet på nuværende tidspunkt, da forventningen er at 

der kan hjemtages for dette beløb. 

Samlet set kan det siges, at der for 2018 forventes en udgift på 76,3 mio. kr. Denne udgift fordeler sig på følgende 

poster:

50,2 mio. kr. til driftstilskud til fire døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med 

23,9 mio. kr. til køb af døgninstitutionsplader i andre kommuner**

1,9 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med døgnanbringelse

0,3 mio. kr. til projekter

** Ud af de 23,9 mio. kr. er der afsat 22,5 mio. kr. til køb af pladser til 16 helårspersoner.  Pr. 1. oktober var 18 

anbragt på en døgninstitution uden for Frederiksberg Kommune.

I 2018 forventes der en samlet indtægt på 20,0 mio. kr. Indtægten er sammensat af følgende poster: 

3,9 mio.kr. i indtægt fra salg af pladser, svarende til 4,3 helårsanbragte fra andre kommuner. 

16,1 mio.kr. i refusion for uledsagede flygtninge  - hvoraf godt 14 mio. kr. relaterer sig til refusion af udgifter på egne 

døgninstitutioner. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 612B

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Døgninstitutioner - decentral forventning

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -728 -608 0 0 0 0

Udgifter - Selvejende instutitoner -120

Udgifter - Allégården -608 -608

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Samlet set er der for de fire selvejende døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst 

med, en forventet mindreudgift på 0,7 mio. kr. Den lavere udgift relaterer sig primært til den mindre belægning, der 

har været på Allégården efter januar 2018.  Isoleret set forventes det at Allégården kommer ud med et 

mindreforbrug på 608 t.kr. Dette mindreforbrug søges tillægsbevilget.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 613

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Sikrede døgninstitutioner

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 792 792 0 0 0 0

Udgifter - opholdsbetaling 792 792

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Det samlede korrigerede udgiftsbudget i relation til sikrede døgninstitutioner er 4,7 mio. kr. Udgiften er 

sammensat af opholdsbetaling og udgifter til objektiv finansiering.

Disponerede udgifter til opholdsbetaling ligger på nuværende tidspunkt på 3,5 mio. kr. og dækker over 1,4 

helårspersoner. Hertil kommer en forventning til betaling af objektiv finansiering på knap 2 mio. kr. På området 

forventes der derfor en samlet udgift i 2018 på 5,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,8 mio. kr. i 

forhold til budget. Den forventede merudgift skyldes, at der er flere helårspersoner på sikrede døgninstitutioner 

svarende til 0,5 i forhold til tidligere forventet. Kriminalforsorgens døgntakst ligger i 2018 på 3.977 kr. Er der 

tale om et særlig sikret niveau, kan døgntaksten ligge på 8.850 kr. I forhold til konkrete disponeringer ligger 

den gennemsnitlige døgntakst i 2018 på 6.778 kr.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 614

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 36 36 0 0 0 0

Udgifter - ledsagerordning 36 36

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Udgiften til ledsagerordning for børn med nedsat funktionsevne forventes at komme til at ligge på 36 t.kr. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 615

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Plejefamilier - herunder netværkspleje

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0

Udgifter - plejeløn & kurser -50 -50

Indtægter - egenbetaling & flygtningerefusion 50 50

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På plejefamilieområdet er der et korrigeret udgiftsbudget på 30,6 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 

1,5 mio. kr., svarende til et nettoudgiftsbudget på 29,1 mio. kr. Samlet set er der en forventning til, at det 

korrigerede nettobudget på området kan overholdes. Denne forventning er sammensat af en samlet forventet 

mindreudgift på 0,05 mio. kr., mens forventningen til indtægter nedskrives med et tilsvarende beløb. 

Den forventede nettoudgift på 29,1 mio. kr. er sammensat af 30,6 mio. kr. i udgifter og 1,5 mio. kr. i indtægter. 

Udgiften på 29,1 mio. kr. består af følgende udgiftsposter: 

24,3 mio. kr. til plejeløn, kost og logi samt lommepenge

4,3 mio. kr. til særlige udgifter, som bl.a. dækker transport og udgifter til barnepige

2,0 mio. kr. til objektiv finansiering på plejefamilieområdet

Den samlede forventede indtægt på 1,5 mio. kr. består af følgende indtægtsposter:  

0,3 mio. kr. i egnebetaling (Serviceloven §§159 & 160)

1,2 mio. kr. i flygtningerefusion  

På plejefamilieområdet er der I 2018 disponeret med 67,4 helårsanbragte. Pr. 1. oktober 2018 var 66 børn - og 

unge anbragt, hvoraf 6 har status som uledsaget flygtning.  
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Børneudvalget 640

Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Merudgiftsydelse, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkelt sager 

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.213 -1.213 0 0 0 0

640 Merudgiftsydelse, Udgifter -2.300 -2.300

640 Merudgiftsydelse, Udgifter -500 -500

640 Tabt arbejdsfortjeneste, Udgifter 700 700

640 Merudgiftsydelse, Indtægter 800 800

611 SDE Forebyggende foranstaltninger, Indtægter -305 -305

612 SDE Døgninstitutioner, Indtægter -281 -281

613 SDE Sikrede døgninstitutioner, Indtægter -100 -100

615 SDE Plejefamilier, Indtægter -108 -108

651 SDE Særlige dagtilbud, Indtægter 580 580

640 SDE Merudgiftsydelser og TA, Indtægter 301 301

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Merudgiftssydelse §41 mv.:

Udgiftsbudgettet til merudgiftsydelser - herunder udgifter til køb af træningsredskaber mv. - ligger på 14,5 mio. kr. Forbruget i 2018 

forventes at komme til at ligge på 11,7 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 2,8 mio. kr.  Ud af de 2,8 mio. kr., som forventes i 

mindreudgift, relaterer 2,3 mio. kr. sig til udgifter ydet i henhold til §41, hvor der er 50 pct. statsrefusion. Nedskrivningen af udgiften til 

merudgiftsydelser har derfor også betydning for forventede refusionsindtægter jf. afsnit om "Refusion af udgifter inden for 

Serviceloven §§41 og 42" neden for. 

Tabt arbejdsfortjeneste §42:

Til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste er der et budget på 15,9 mio. kr. Forventningen er en samlet udgift i 2018 på 16,6 mio. kr., 

svarende til en forventet merudgift på 0,7 mio. kr. 

Refusion af udgifter inden for Serviceloven §§41 og 42

Samlet forventes der inden for Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste en netto mindreudgift på 1,6 mio. kr. Dette betyder at 

refusionsindtægten nedskrives med 800 t. kr. (50 pct. af mindreudgift på 2,3 mio. kr. + merudgift på 0,7 mio. kr.)  

Samlet set kan det siges, at der på i forhold til overførselsudgifter forventes en nettoudgift på 15,0 mio. kr., svarende til en samlet 

mindreudgift på netto 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Særligt dyre enkeltsager:

Det korrigerede budget vedrørende indtægter for refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ligger på 12,3 mio. kr. og dækker 

områderne Tilbud til børn og uge med særlige behov (61), Særligt dyre enkeltsager ved merudgiftsydelse og Tabt arbejdsfortjeneste 

(640) samt særlige dagtilbud (651). De forventede indtægter reduceres med 0,1 mio. kr., svarende til en forventet indtægt på 12,2 mio. 

kr. Indtægten er fordelt på følgende poster: 

2,1 mio. kr. i indtægter vedr. Opholdssteder (610)

1,2 mio. kr. i indtæger vedr. Forebyggende Foranstaltninger (611) 

7,6 mio. kr. i indtæger vedr. Døgninstituttioner (612)

0,9 mio. kr. i indtægter vedr. Sikrede Døgninstitutioner (613)

0,4 mio. kr. i indtægter vedr. Plejefamilieområdet (615)

0,2 mio. kr i indtægt vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse (640)

Hertil er der der en forventet udgift på 0,1 mio. kr. i forhold til Særlige dagtilbud (651). At der er tale om en udgift skyldes, at der i 2017 

blev hjemtaget for meget refusion. Dette påvirker 2018-regnskabet.
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