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Bilag 8: Børneudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel - Børneudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto Korr. budget 
Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 695,4 -0,3 23,6 1,4 22,2 

Overførsler 5,3 0 -3,5 0 -3,5 

Anlæg 11,5 0 -0,3 0 -0,3 

 

Børneudvalget har ved 1. forventede regnskab indmeldt et merforbrug på 20,9 mio. kr. Den indmeldte 

afvigelse dækker over demografiregulering af dagtilbud og merudgifter på familieområdet vedrørende 

flygtninge, skoledagbehandling og ekstern døgnanbringelser. Med budget 2020 er der igangsat en analyse 

vedr. specialundervisning og skoledagbehandling, der skal undersøge styrings- og handlemuligheder. På 

familieområdet i øvrigt er iværksat handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen som led i en tidlig 

forebyggende og effektiv indsats for børn, unge og deres familier med særlige behov.  

 

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser børneudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    061 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 

154,4 0,6 21,6 0 21,6 

    062 Familierådgivning 6,7 0 0,6 0 0,6 

    065 Dagtilbud mv. 534,3 -0,9 1,4 1,4 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under børneudvalget. En fuld oversigt over 

afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag. 

Tilbud til børn og unge med særlige behov 

På området for tilbud til børn og unge med særlige behov kan konstateres et stigende udgiftsbehov som ikke 

opvejes af igangsatte handleplaner og omlægning af tilbud. I forhold til 2020 forventes merudgifter vedr. 

flygtninge, skoledagbehandling og køb af eksterne døgnanbringelser.  

I forhold til flygtninge falder refusionsindtægterne langt mere end udgiftssiden. I budget 2020 blev afsat netto 

2,4 mio. kr. til udgifter vedrørende flygtninge, hvor der ikke længere er refusion. Efter regnskab 2019 er 

forventningen ændret. I 2018 modtog Frederiksberg Kommune refusion til 82 pct. af udgifterne til de børn og 

unge, som helt eller delvis var omfattet af reglerne for flygtningerefusion. I 2019 var tallet 45 pct., og i 2020 

forventes kun refusion af 37 pct. af udgifterne. Nedenstående graf viser, at en faldende andel af 

flygtningeudgifterne er refusionsberettiget. I alt på tværs af Tilbud til børn og unge med særlige behov 

forventes der mindreudgifter vedrørende flygtninge på -6,3 mio. kr., mens der forventes mindreindtægter på 

14,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor, at forskellen på 8,1 mio. kr. tillægsbevilges. 
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Udgifter og refusionsindtægterne vedr. flygtninge er fordelt på de forskellige opgaver under Børneudvalget, 

jf. nedenstående tabel. Tabellen viser derudover den samlede forventning til afvigelser på familieområdet på 

netto 21,6 mio. kr. før DUT. De enkelte opgaver uddybes nedenfor. 

Ramme 
Afvigelser 

(t.kr.) 

Flygtninge (U) 

(t.kr.) 

Flygtninge (I) 

(t.kr.) 

I alt 

(t.kr.) 

0610 Opholdssteder -1.500 4.500 400 3.400 

0611 Forebyggende 14.900 -9.600 10.900 16.200 

0612 Døgninstitutioner 5.300 1.000 1.100 7.400 

0613 Sikrede døgn -3.600     -3.600 

0615 Plejefamilier -1.600 -2.200 2.000 -1.800 

I alt 13.500 -6.300 14.400 21.600 

 

På rammen vedrørende Opholdssteder forventes mindreudgifter på -1,5 mio. kr., pga. lavere aktivitet på køb 

af pladser på opholdssteder og egne værelser. På samme ramme forventes dog merudgifter på 4,5 mio. kr. 

vedrørende udgifter til flygtninge, dette skyldes omvendt en større aktivitet. Samtidig forventes der 

mindreindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende flygtningerefusioner, da en opgørelse af de resterende 

flygtninge inden for rammen viser, at den budgetlagte forventning til refusionsindtægter ikke kan indhentes. 

Samlet forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. på Opholdssteder, heraf i alt 4,9 mio. kr., der vedrører 

flygtninge. 

Vedrørende rammen Forebyggende foranstaltninger forventes merudgifter på 14,9 mio. kr., der primært 

skyldes udgifter til skoledagbehandling. Skoledagbehandling har været i kraftig stigning siden 2014, uden at 

budgettet hertil er blevet tilsvarende opjusteret og/eller det har været muligt at finde kompenserende 

mindreforbrug. Stigningen i udgifter til skoledagbehandling er en landstendens. På samme ramme forventes 

mindreudgifter på -9,6 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtninge, det skyldes primært et fald i antallet af unge 

flygtninge, der har kontaktpersonsordning som efterværn. Der forventes mindreudgifter på 10,9 mio. kr. 

vedrørende flygtningerefusioner, da en opgørelse på denne ramme ligeledes viser, at den budgetlagte 

forventning til refusionsindtægter ikke kan indhentes. Samlet forventes merudgifter på 16,2 mio. kr. på 

Forebyggende foranstaltninger, heraf 1,3 mio. kr., der vedrører flygtninge. 
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På rammen Døgninstitutioner forventes merudgifter på 5,3 mio. kr., der skyldes en stigende andel 

anbringelser på eksterne mere specialiserede tilbud. Merforbruget modsvares delvis af en øget forventning 

til indtægter på salg af pladser i kommunens egne døgntilbud, men der forventes fortsat merudgifter. På 

samme ramme forventes merudgifter til flygtninge på 1,0 mio. kr., der skyldes større aktivitet. Der forventes 

mindreindtægter på 1,1 mio. kr. vedrørende flygtningerefusion, da opgørelsen over de resterende flygtninge 

på denne ramme viser, at den budgetlagte forventning til refusionsindtægter ikke kan indhentes. Samlet 

forventes merudgifter på 7,4 mio. kr. på Døgninstitutioner, heraf 2,1 mio. kr., der vedrører flygtninge. 

Rammen vedrørende Plejefamilier forventes at have mindreudgifter på -1,6 mio. kr., der skyldes mindre 

aktivitet end forudsat. Ligeledes forventes der mindreudgifter på samme ramme på -2,2 mio. kr. vedrørende 

flygninge, der også skyldes en forventning om mindreaktivitet. Samtidig forventes der mindreindtægter på 

2,0 mio. kr. vedrørende flygtningerefusioner, der ikke kan indhentes. Samlet forventes mindreudgifter på 1,8 

mio. kr. på Plejefamilier, heraf -0,2 mio. kr., der vedrører flygtninge. 

På rammen vedrørende Sikrede døgninstitutioner forventes mindreudgifter på -3,6 mio. kr., der skyldes en 

forventning om mindreaktivitet på niveau med aktiviteten i 2019.  

Desuden indarbejdes konsekvenserne af DUT 2019-2023 i budgettet ved 1. forventede regnskab, hvilket 

betyder tillægsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr. i 2020.  

Handleplanen ”Kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen – som led i en tidlig forebyggende og effektiv 

indsats for børn, unge og familier med særlige behov” sætter retning for en langsigtet indsats. Den første 

milepæl handler om, at der skabes tryghed for børnene og sikres lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. 

Over de kommende tre år er en lang række milepæle som samlet bidrager til mere forebyggende og effektiv 

indsats, herunder styrkelse af tilbudsviften og økonomistyringen på området.  

 

Dagtilbud mv. 

Ansøgte overførsler 

På dagtilbudsområdet var der ansøgte overførsler for 0,8 mio. kr. fra 2019 til 2020. Efter en nærmere 

gennemgang indstilles det, at den ansøgte overførsel fordeles med 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021. Det Gule 

Hus ønsker at overføre 0,3 mio. kr. til etablering af madelevator. Magnoliahuset ønsker at overføre 0,2 mio. 

kr. til overdækning af affaldsskur. Mariendal ønsker at overføre 0,1 mio. kr. til malerarbejde og nye 

loftsplader. Harmonien ønsker at overføre 0,1 mio. kr. til forbedring af legepladsen. Brumbazzen ønsker at 

overføre 0,02 mio. kr. til renovering af legeplads. Midgården ønsker at overføre 0,1 mio. kr. til nyt inventar til 

fællesrummet. Fasangården ønsker at overføre 0,005 mio. kr. til malerarbejde af fællesrum og badeværelse. 

Demografiregulering 

Dagtilbudsprognosen 2020 medfører merudgifter på 1,418 mio. kr. i 2020. Dette er sammensat af følgende 

bevægelser: 

Der forventes en stigende Frederiksbergsk efterspørgsel (ekskl. salg af pladser og inkl. køb af pladser) på 

syv vuggestuepladser og 47 børnehavepladser. I denne forventning indgår, at køb justeres med 13 flere 

vuggestuepladser og 20 flere børnehavepladser. 

Forventningen til salg af pladser er næsten uændret på vuggestuepladserne, hvor der forventes et fald på tre 

pladser, mens der forventes en stigning på 18 solgte børnehavepladser. 

Ud over prognosens konsekvenser for antallet af børn, sker der også en ændring i fordelingen af pladstyper, 

da der på baggrund af regnskabsresultatet 2019 foretages ændringer, så antallet svarer til den nyeste 

forventning til aktivitet på de forskellige typer. Bl.a. har vi set en ændring i antallet af børn i ordningen Tilskud 

til privat børnepasning, hvorfor denne opjusteres med seks vuggestuebørn og nedjusteres med fire 

børnehavebørn. En anden større ændring er forventningen til pasning af eget barn, hvor der forventes en 

stigning på 13 vuggestuebørn og fire børnehavebørn. 
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Derudover sker en række mindre tekniske ændringer, der skyldes opdaterede købspriser mm. 

Og til sidst er der ændringer i mønstret for økonomiske fripladser og søskendetilskud, og baseret på den 

andel som fripladser og søskendetilskud udgjorde af forældrebetalingen i 2019, justeres forventningen til 

disse udgifter i 2020. I alt udgør denne ændring 1,905 mio.kr. i mindreudgifter i 2020. Regulering af 2021 og 

frem foretages i 1. finansiel orientering. 

 

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser børneudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   061 Tilbud til børn og unge med særlige behov -8,3 0 0 0 

   064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 14,1 -3,5 0 -3,5 

   065 Dagtilbud mv. 0 0 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de over væsentligt afvigelser under overførselsudgifter for børneudvalget. En 

fuld oversigt over afvigelser findes bagerst i dette bilag. 

Statsrefusion vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov 

I forlængelse af regnskab 2019 er statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager opgjort. Stigningen i udgifter til 

anbringelser i 2019 medfører en merindtægt på 1,5 mio. kr. i 2020. En samlet vurdering af statsrefusion i 

2020 foretages i forbindelse med 2. forventede regnskab.  

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

I 2019 er iværksat en koordineret indsats for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen vedrørende merudgifter og 

tabt arbejdsfortjeneste. Indsatsen forventes at medføre mindreudgifter på 2,2 mio. kr. Herudover kan 

indtægtsbudgettet opjusteres med 1,3 mio. kr.  

 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser børneudvalget  

Anlægsudgifter (mio. kr.) 
Korr. budget 
2019 

Afvigelser 
2019 

Tillægsbevilling 
2019 

Tillægsbevilling 
2020 

Anlæg – udgifter inden for ramen 11,5 -0,3 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under børneudvalget. En fuld oversigt over 

afvigelser fremgår af bilag 13. 

På Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud forventes der en forskydning af 0,3 mio. kr. fra 2020 til 2021, 

hvilket skyldes, at daginstitutionerne erfaringsmæssigt ikke kan nå at bruge alle de tildelte midler, som de får 

bevilget fra Legepladspuljen i samme kalenderår. Der forventes derfor en forskydning på 20 pct. af det 

samlede budget fra 2020 til 2021. 



Børneudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser 23.618 1.418

Demografi dagtilbud (indtægter)

Den Frederiksbergske efterspørgsel efter 

dagtilbudspladser forventes at stige med 

7 vuggestuepladser og 47 

børnehavepladser. Herudover tilpasses 

forventningen til køb- og salg af pladser, 

takster og regulering af forventet friplads- 

og søskendetilskud. 065 Dagtilbud mv. I

-1.451 -1.451

Demografi dagtilbud (udgifter)

Den Frederiksbergske efterspørgsel efter 

dagtilbudspladser forventes at stige med 

7 vuggestuepladser og 47 

børnehavepladser. Herudover tilpasses 

forventningen til køb- og salg af pladser, 

takster og regulering af forventet friplads- 

og søskendetilskud. 065 Dagtilbud mv. U

3.537 3.537

Demografi puljeordninger og 

privatinstitutioner (indtægter)

Tilpasning af forventningen til antal 

pladser i private pasningstilbud som 

følge af dagtilbudsprognosen samt 

regnskabsresultatet for 2019. 065 Dagtilbud mv. I

-159 -159

Demografi puljeordninger og 

privatinstitutioner (udgifter)

Tilpasning af forventningen til antal 

pladser i private pasningstilbud som 

følge af dagtilbudsprognosen samt 

regnskabsresultatet for 2019. 065 Dagtilbud mv. U

-509 -509

Døgninstitutioner

Forventede merudgifter på aktiviteten 

Døgninstitutioner, der primært skyldes 

køb af pladser på eksterne 

døgninstitutioner.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

5.300

Etableringsudgifter projekt 

Headspace

Etableringen af projekt Headspace er 

beregnet til at koste 600 t.kr.

062 

Familierådgivning U
600

Flygtninge - tilpasning af udgifter 

og indtægter

Samtidig forventes mindreindtægter på 

0,4 mio.kr. vedrørende 

flygtningerefusioner.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I

400

Samtidig forventes mindreindtægter på 

1,1 mio.kr. vedrørende 

flygtningerefusioner.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I

1.100

Samtidig forventes mindreindtægter på 

10,9 mio.kr. vedrørende 

flygtningerefusioner.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I

10.900 9.600

Samtidig forventes mindreindtægter på 

2,0 mio.kr. vedrørende 

flygtningerefusioner.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I

2.000 2.000

En opgørelse af de reelle udgifter til de 

flygtninge, der fortsat har udgifter på 

aktiviteten Opholdssteder viser, at 

budgettet i 2020 vil være 4.500 t.kr. for 

lavt.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

4.500

En opgørelse af de reelle udgifter til de 

flygtninge, der fortsat har udgifter på 

aktiviteten Forebyggende 

foranstaltninger viser, at budgettet i 2020 

vil være 9,6 mio.kr. for højt.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

-9.600 -9.600

En opgørelse af de reelle udgifter til de 

flygtninge, der fortsat har udgifter på 

aktiviteten Døgninstitutioner viser, at 

budgettet i 2020 vil være 1,0 mio.kr. for 

lavt.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

1.000

En opgørelse af de reelle udgifter til de 

flygtninge, der fortsat har udgifter på 

aktiviteten Plejefamilier viser, at 

budgettet i 2020 vil være 2,2 mio.kr. for 

højt.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

-2.200 -2.000

Forebyggende foranstaltninger

Forventede merudgifter på aktiviteten 

Forebyggende foranstaltninger, der 

primært skyldes udgifter til 

skoledagbehandling.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

14.900

Opholdssteder

Forventede mindreudgifter på aktiviteten 

Opholdssteder pga. lavere aktivitet.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

-1.500

Plejefamilier

Forventede mindreudgifter på aktiviteten 

Plejefamilier pga. lavere aktivitet.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

-1.600

Sikrede døgninstitutioner

Forventede mindreudgifter på aktiviteten 

Sikrede døgninstitutioner pga. lavere 

aktivitet.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

-3.600

Tekniske omplaceringer -341 -341



Børneudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Tekniske omplaceringer

DUT b2020 nr. 10 se bilag 6 til 

3FR19
DUT b2020 nr. 10 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

445 445

DUT b2020 nr. 11 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 11 se bilag 6 til 3FR19 065 Dagtilbud mv. U
0 0

DUT b2020 nr. 18 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 18 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

0 0

DUT b2020 nr. 19 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 19 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

0 0

DUT b2020 nr. 20 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 20 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

0 0

DUT b2020 nr. 21 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 21 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

0 0

DUT b2020 nr. 25 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 25 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

128 128

DUT b2020 nr. 28 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 28 se bilag 6 til 3FR19

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U

3 3

DUT b2020 nr. 55 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 55 se bilag 6 til 3FR19 065 Dagtilbud mv. U
2 2

Flytning af projekt Headspace

Flytning af Headspace fra 

Fællesrådgivningen til Børne- og 

Ungestaben

062 

Familierådgivning U

0 0

Rengøring tandplejen

I forbindelse med lukningen af dagplejen 

under Børneudvalget overtog Tandplejen 

rengøringsforpligtigelsen for 

tandklinikken i de samme lokaler. 

Budgettet blev dog ikke flyttet til 

Tandplejen. 

Derfor mangler Tandplejen nu 40 t. kr. til 065 Dagtilbud mv. U

-40 -40

Fase 2 - Effektivisering bogholderi

Effektivisering af bogholderi som led i ny 

administrativ organsiering 065 Dagtilbud mv. U
-133 -133

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration 065 Dagtilbud mv. U

-688 -688

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi 065 Dagtilbud mv. U
0 0

Fase 2 - Flytning af 

politikudvikling

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 065 Dagtilbud mv. U
-58 -58

Overførsler
Afvigelser -3.500

Koordineret indsats og revisitation 

af borgere

Forventede merindtægter på 1,3 mio.kr. 

vedrørende merudgifter og tabt 

arbejdsfortjeneste.

064 Merudgifter og 

tabt 

arbejdsfortjeneste I

-1.300

Forventede mindreudgifter på 2,2 mio.kr. 

vedrørende merudgifter og tabt 

arbejdesfortjeneste pga. koordineret 

indsats i sagsbehandlingen.

064 Merudgifter og 

tabt 

arbejdsfortjeneste U

-2.200
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