
 

 

Notat 

 Dato: 13-08-2020 

Sagsnr: 00.30.10-S00-1-20 

  Økonomi og Udbud 

Bilag 8 – Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder 

 

I løbet af 2020 er der identificeret betydelige forventede merudgifter på de specialiserede områder. Udfor-

dringer med stigende udgiftspres på de specialiserede områder er kendt i mange af landets kommuner og 

har stået på i flere år. På Frederiksberg har der også i forskellig grad været udgiftsvækst på de specialise-

rede områder, hvilket også førte til at der blev udarbejdet en nærmere analyse og genopretning af det spe-

cialiserede voksenområde i forbindelse med budget 2018. Med regnskabet for 2019 og 1. forventede regn-

skab 2020 stod det dog klart, at de samlede udfordringer på de specialiserede områder er vokset, og at det 

er nødvendigt med en særlig indsats for at sikre realistiske og bæredygtige budgetniveauer.  

Tendensen fra regnskab 2019 og de forventede regnskaber 2020 er fortsat ind i skønnene for budget 

2021, hvor udgiftspresset på de specialiserede områder blev opgjort til ca. 50 mio. kr. i 1. finansielle orien-

tering. 

Dette var baggrunden for, at det med 1. finansielle orientering i maj blev besluttet, at budgetudfordringen 

fra 2021 på de specialiserede områder skal fuldt afdækkes, samt at forvaltningen skal foreslå effektivise-

rings- og udgiftstilpasningsforslag på områderne til at modgå udgiftsvæksten. 

Udgiftspresset er nu afdækket, og de samlede udfordringer vurderes nu at udgøre 37 mio. kr. i 2021. Bag-

grunden for faldet fra 1. finansielle orientering er primært, at det vurderes, at det hidtil konstaterede ud-

giftspres på det specialiserede voksenområde primært udgøres af midlertidige udsving i aktiviteten, der 

med en målrettet indsats ikke sætter sig i 2021-udgiftsniveauet. 

Dette notat beskriver udfordringerne samt anviser greb, der kan modgå udfordringerne på de specialisere-

de områder. Notat viser to alternative løsninger i form af model A og B. 

Model A tager udgangspunkt i opdraget fra 1. finansielle orientering om at finde effektiviseringer og udgifts-

tilpasninger inden for de specialiserede områder. På børneudvalget udgør de nye tiltag primært en konso-

lidering af tidligere vedtagne effektiviseringer i en ny og realistisk tidshorisont suppleret med en forøgelse i 

form af en fuld skalering af de tidligere besluttede tidlige forebyggende indsatser, der som en forventet 

effekt vil nedbringe antallet af anbringelser samt nedbringe udgiftsniveauet for de enkelte anbringelser. 

Dette udgør områdets eget bidrag til at løse den langsigtede udfordring. På undervisningsudvalget foreslås 
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en række konkrete tilpasninger, som på lang sigt modgår hele udgiftspresset under specialundervisning. 

Der er herefter en fortsat finansieringsmanko på 32,5 mio. kr. i 2021 faldende til 12,2 mio. kr. i 2025, som 

forvaltningen foreslår finansieret ved en prioritering af nye midler fra økonomiaftalen samt et solidarisk 

bidrag fra alle kommunen områder. Det solidariske bidrag muliggør et løft på 7,3 mio. kr. finansieret ved, at 

den normale prisfremskrivning på tværs af kommunens driftsområder i 2021 ekstraordinært tilføres de 

specialiserede områder. Ved model A vil der være et udlæg fra kassen i 2021 og 2022. 

Model B indeholder de samme tiltag som model A på børneudvalget i form af en konsolidering af tidligere 

vedtagne effektiviseringer suppleret med en forøgelse. På specialundervisningsområdet foreslås i mod-

sætning til model A alene et eget finansieringsbidrag fra effektiviseringsinitiativer, som skal identificeres i 

den igangsatte analyse på specialundervisningsområdet. Bidraget er først indregnet fra 2023 med henvis-

ning til, at det for nuværende vurderes realistisk og nødvendigt at afvente forelæggelsen af løsningsrum og 

koblinger i specialundervisningsanalysen til en skole-masterplan. I model B er der herefter en finansie-

ringsmanko på 33,1 mio. kr. i 2021 faldende til 19,1 mio. kr. i 2025. I lighed med model A foreslår forvalt-

ningen, at prioritering af nye midler fra økonomiaftalen indgår. Hertil kommer et større solidarisk bidrag fra 

øvrige driftsområder i kommunen i form af dels et bidrag fra den normale prisfremskrivning (7,3 mio. kr. 

årligt) og dels en andel af den normale lønfremskrivning (16,8 mio. kr. i 2021 faldende til 2,8 mio. kr. i 

2025).  

De konkrete greb, der indgår i henholdsvis model A og B til at løse udfordringerne inden for de specialise-

rede områder, tager udgangspunkt i tidligere besluttede udviklingsspor og budgetaftaler, der genbesøges i 

lyset af nye udfordringer. På det specialiserede børneområde trækkes tråde tilbage til beslutningen i bud-

get 2019 vedrørende tidlige forebyggende indsatser. For specialundervisning lægges op til, at udfordrin-

gerne håndteres inden for rammerne af den allerede besluttede specialundervisningsanalyse og i sam-

menhæng med masterplanen på skoleområdet. På voksenområdet arbejdes med udgangspunkt i de fagli-

ge principper fra den sociale masterplan senest fra budget 2018 og 2020. 

Nedenfor gennemgås de enkelte områder ét for ét. Den økonomiske udfordring beskrives, og der frem-

lægges forslag til løsninger i forlængelse af tidligere beslutninger. Formålet er at lægge bæredygtige ram-

mer om budget 2021 og give langsigtet arbejdsro om den faglige og økonomiske udvikling. 

1. Familieområdet / det specialiserede børneområde 

Ved indgangen til budget 2021 er der ubalance på familieområdets budget på 27 mio. kr., jf. tabel 1. Denne 

ubalance skyldes overordnet fire forhold:  

1. Udgifter til flygtningebørn og -unge, hvis flygtningestatus er ophørt, men som stadig har behov for 

anbringelse/foranstaltning. Kommunen modtager dermed ikke refusion for udgiften, hvorfor der 

opstår en mindreindtægt i forhold til budgettet.  

2. En fortsat stigning i visitation af børn og unge til skoledagbehandling. Fra regnskab 2014 til 2019 

er den samlede udgift til skoledagbehandling således steget med ca. 17 mio. kr. 

3. Køb af eksterne døgnanbringelser på mere specialiserede tilbud. 

4. Dele af tidligere besluttede effektiviseringer fra budget 2019 og budget 2020 og deraf følgende re-

duceringer af budgettet, som området er forsinket med at implementere, blandt andet på grund af 

det intensive arbejde med handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen. 

 

Der foreslås to umiddelbare tiltag til at modgå udgiftspresset på børneområdet. 
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For det første samles en række tidligere, ikke-gennemførte effektiviseringer op, og der laves en mere reali-

stisk ramme for disse effektiviseringer. Der er typisk tale om effektiviseringer med virkning fra 2019 til 2022 

vedrørende tidlig forebyggende indsats, men også en række tilknyttede effektiviseringer fra budget 2019 

og budget 2020, som stadig er helt realistiske bud på en økonomisk effekt af at arbejde tidligt forebyggen-

de. Den forsinkede implementering taget i betragtning er der dog brug for at skubbe effekten tilsvarende, 

så fuld implementering af tidligere besluttede effektiviseringer først sker i 2023. 

Dertil kommer en forøgelse af de tidligere besluttede effektiviseringer, hvor besparelserne opnås gennem 

en fuld opskalering af arbejdet med tidlig forebyggende indsatser, der som en afledt forventet konsekvens 

medfører færre anbringelser. I tillæg hertil forventes det også muligt at nedbringe selve udgiftsniveauet for 

de enkelte anbringelser. Frederiksberg Kommune har i en årrække haft et fald i antal anbringelser, men 

samtidigt en stigning i udgifterne til en række anbringelser. Igennem en yderligere styrkelse af den forbyg-

gende indsats er det forventningen, at der også kan komme en større effekt i form af færre anbringelser og 

særligt anbringelser i billigere tilbud som plejefamilier. Den forebyggende indsats styrkes igennem nye 

organisatoriske samarbejder i børne- og ungeområdet, hvor aktuelle tilbud gentænkes og kobles sammen. 

Indsatsen kombineres med en stram kontraktstyring ved alle ny-anbringelser, hvor der ved dyre anbringel-

ser er fokus på at arbejde med løbende opfølgning på anbringelsesudgiften i takt med, at der indtræder 

udvikling i anbringelsen. 

Udskydelsen af tidligere effektiviseringer samt den foreslåede forøgelse er nærmere beskrevet i bilag 8a 

nederst i dette notat. Den tekniske effekt af udskydelsen af tidligere besluttet effektivisering fremgår også 

af tabel 1. 

Tiltagene vil give den nødvendige ro til at implementere den tidligt forebyggende indsats i 2020 og 2021. 

For det andet foreslås det at disponere det løft, der blev givet i økonomiaftalen til de specialiserede områ-

der. Det er i høj grad på det børnespecialiserede område, at der er brug for at sikre midler til de forebyg-

gende tiltag, som igen er nødvendige for at bringe udsatte børn og deres familier på ret køl. Målet er der-

med at undgå dyre foranstaltninger og så vidt muligt undgå, at der er brug for indgribende indsatser senere 

i livet. Det er fuldstændigt i tråd med strategien om den tidligt forebyggende indsats. 

Med disse tiltag er der en restudfordring på 14,4 mio. kr. i 2021 faldende til 3,3 mio. kr. i 2025. Dette frem-

går af tabel 1. Forslagene under det specialiserede børneområde indgår i både model A og model B. 

Tabel 1 – Udfordring og tiltag, det specialiserede børneområde 

Mio. kr.   2021 2022 2023 2024 2025 

Udfordring inkl. nulstilling af effektiviseringer N 26,9 27,9 26,9 25,1 24,2 

Udskydelse af tidligere ikke-gennemførte effektiviseringer 
fra budget 2019-2020 

N -3,5 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 

Tidligere effektiviseringer- forøgelse N 0,0 -1,0 -5,3 -5,3 -5,3 

Resterende udfordring N 23,4 20,3 15,0 13,2 12,3 

Løft fra Økonomiaftale N -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

Resterende udfordring inkl. løft i økonomiaftalen   14,4 11,3 6,0 4,2 3,3 
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2. Specialundervisning 

Ved indgangen til 2021 er der en udfordring på specialundervisningsområdet på 9,6 mio. kr. stigende til 

11,9 mio. kr. over årene, jf. tabel 2 nedenfor. Først gennemgås udfordringerne, dernæst mulige tiltag. Ud-

fordringen skyldes væsentligst tre forhold: 

1. En stigning i antallet af børn der visiteres til dagbehandling (servicelov og folkeskolelov). Stignin-

gen er større end i sammenlignelige kommuner og skal ses i sammenhæng med behovet for rele-

vante styringsindsatser på området, som igen skal ses i sammenhæng med den handleplan som 

er i gangsat i 2020 for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen på familieområdet. 

2. En stigning i antallet af børn, der visiteres til specialtilbud og samtidig stigende kompleksitet i sa-

gerne, som betyder, at flere visiteres til dyrere tilbud. 

3. At inklusionstilgangen er udfordret. Dette skyldes en vis modstand fra både almenforældre og børn 

med særlige behov, samt i et vist omfang fra de fagprofessionelle. Denne modstand kan især hen-

føres til, at der mangler ”trin på indsatstrappen”, dvs. mellemtilbud, hvor elever kan få den nød-

vendige støtte inden for eller i tæt tilknytning til det almene skoletilbud. Samtidig savnes fysiske 

rammer til mellemtilbud i almenområdet, og der er få ressourcer til den tidlige indsats i almenom-

rådet, både hos skolerne og hos PPR. Dette hænger også sammen med manglende kompetence-

udvikling af medarbejderne i forhold til inklusion og en ikke fuldt implementeret fælles tilgang (me-

tode) i visitation, ressourcetildeling, bekymrings-forståelse på tværs af skoler, dagtilbud, familieaf-

deling og PPR. 

 

I budget 2020 blev det besluttet at udarbejde en analyse af det samlede specialundervisningsområde. 

Denne analyse er igangsat. Analysen vil blive udarbejdet med ekstern bistand. Med udgangspunkt i de 

foreløbige observationer fra forvaltningen indstilles tre tiltag for at imødegå de økonomiske udfordringer 

under specialundervisning. Tiltagene er yderligere beskrevet nederst i dette notat i bilag 8b. Effekten af 

tiltagene fremgår af tabel 2. 

For det første foreslås etablering af mellemtilbud, der ligger i spændet mellem almindelig undervisning og 

egentlige specialtilbud. Dette gør det erfaringsmæssigt nemmere at få eleven tilbage til det almene skole-

tilbud, når vedkommende er klar. Der vil være behov for at oprette mellemtilbud til autister såvel som for 

børn og unge med socio-emotionelle udfordringer.  

For det andet foreslås det, at der for nuværende indarbejdes en effektiviseringsforudsætning vedrørende 

analysen af det samlede specialundervisningsområde, som betyder, at der nu båndlægges konkrete effek-

tiviseringer for 2,1 mio. kr. i 2023 stigende til 5,0 mio. kr. i 2024. Den konkrete analyse kan anvise indsat-

ser, der kan implementeres tidligere, men for nuværende vurderes det realistisk og nødvendigt at afvente 

forelæggelsen af løsningsrum og koblinger i specialundervisningsanalysen til en skole-masterplan, før der 

lægges effektiviseringsforudsætninger ind i budgettet. 

For det tredje vurderes det, at det er muligt at foretage en mindre justering af den tekniske holddannelse 

på specialundervisningsområdet uden kvaliteten forventes at blive påvirket, således at der udløses res-

sourcer til et hold ved 8 frem for 7 elever. 

Med disse tiltag kan udfordringerne på specialundervisning fuldt ud modgås fra 2023. Dette fremgår af 

tabel 2. Specialundervisningsanalysen vil være færdig i løbet af 2021 og koble sig til masterplansarbejdet 

på skoleområdet med hensyn til øvrige nye fysiske løsninger på området.  
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Såfremt der vælges den alternative model B, udgår de beskrevne tiltag under specialundervisning. Dog 

fastholdes effektiviseringsforudsætningerne for specialundervisningsanalysen. 

Tabel 2 – Udfordring og tiltag, specialundervisning 

Mio. kr.   2021 2022 2023 2024 2025 

Samlet udfordring på specialundervisning ved 2. FO N 9,6 10,7 11,9 11,9 11,9 

Foreslået løsning - mellemtilbud autister N 0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Foreslået løsning - socio-emotionelle udfordringer, ældre og 

yngre 

N 1,0 -0,6 -1,5 -1,5 -1,5 

Foreslået løsning - Effektiviseringsforudsætning analyse N 0,0 0,0 -2,1 -5,0 -5,0 

Effektivisering holddannelse N -1,8 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Resterende udfordring N 9,0 4,7 2,9 0,0 0,0 

 

 

3. Det specialiserede voksenområde 

Det specialiserede voksenområde er udfordret i 2020, og i 1. finansielle orientering var den foreløbige for-

ventning, at udfordringen i 2021 kunne udgøre op imod 20 mio. kr.   

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne har været løbende behandlet siden en 

særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i socialudvalget i september 2014. I 

2016 og 2017 blev der fortaget grundige budgetanalyser med henblik på at håndtere det fortsatte udgifts-

pres på det specialiserede socialområde. På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 afsat 9,2 

mio. kr. årligt for varigt at genoprette budgettet.  

På den baggrund var der balance på udvalgets ramme i regnskab 2018, og det var også forventningen 

indtil ultimo 2019, hvor der var begyndende merforbrug, som er fortsat ind i 2020. Merforbruget udgøres af 

en kombination af en række tabte ankesager vedrørende betalingsforpligtelsen for borgere og mindre af-

gang af borgere ift. tidligere år.  

En nærmere gennemgang af bagrunden for udgiftsudviklingen viser, at afgangen af borgere har været 

usædvanlig lav de seneste 1½ år, og det vurderes, at dette fald ikke forventes at være situationen frem-

over. Hertil kommer, at socialområdet nu råder over en passende volumen af fleksible tilbud i form af plad-

ser på Betty II, der ibrugtages i efteråret 2020, samt de alternative plejehjemspladser på Lioba, der ligele-

des ibrugtages i efteråret 2020. Dette giver de rette frihedsgrader i visitationen fremadrettet. Hertil kommer, 

at det med 2. finansielle orientering indstilles, at der gives et løft på 6 mio. kr. i 2021 stigende til 8 mio. kr. i 

2023 til særligt tilrettelagt undervisning (STU), som har været økonomisk udfordret de senere år. Dette vil 

give ro på det område. Med de rette tiltag vurderes det derfor realistisk at løse de økonomiske udfordrin-

ger, der ses i 2020 (ekskl. STU) inden for rammerne af det hidtil forudsatte budget i 2021. Dette er dog 

ikke nogen let og given opgave, særligt da forudsigelser af afgang er forbundet med en vis usikkerhed. 

For at det skal lykkes med holde udfordringen inden for socialudvalgets ramme, anviser forvaltningen en 

række tiltag for at understøtte en fortsat bæredygtig økonomisk udvikling på de specialiserede voksenom-

råde, jf. pkt. A-C nedenfor. Disse indstilles dog ikke vedtaget med 2. finansielle orientering men er en væ-

sentlig forudsætning for, at det lykkes med at holde udgiftsudviklingen nede på det specialiserede voksen-

område.  
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A. Varig bevilling af en række midlertidige bevillinger, der udløber i 2020 og 2021  

I løbet af 2021 og 2022 udløber en række bevillinger på socialudvalgets område. Disse omfatter forebyg-

gende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.  

Der er tale om at fastholde: 

 det forebyggende borgerfokus via fremskudt sagsbehandling, tandbehandling for socialt udsatte, 

indsatsen i Finsens Have og den forebyggende ungeindsats, 

 udviklingen af faglighed via nattevagt Lioba og herbergerne, socialsygeplejerske og den løbende 

særpulje til kompetenceudvikling i sporet af den sociale masterplan, og 

 strategiske samarbejder via samarbejdet omkring den integrerede psykiatri med Region Hoved-

staden. 

 

Nogle af disse anbefales bevilget fuldt ud. Men for en række indsatser kan en samlet bevilling på tværs af 

projekter betyde, at bevillingen ikke behøves videreføret fuldt ud ved en permanentliggørelse. Der er tale 

om bevilling af i alt 3,25 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. varigt fra 2022, som forvaltningen anbefaler videre-

føres for at understøtte området fremadrettet. En fuld oversigt over de midlertidige bevillinger, som anbefa-

les videreført fremgår af bilag 8c nederst i dette notat. En nærmere beskrivelse af de enkelte midlertidige 

bevillinger indgår i budgetmaterialet. 

B. Yderligere analyse af enhedsomkostninger, benchmark med andre kommuner osv. 

Der gennemføres løbende nye analyser med fokus på økonomi- og aktivitetsdata med særligt fokus på 

aktiviteter (paragraffer), hvor udgiftsvæksten er stigende og/eller svært styrbar samt socialområdets udnyt-

telse af den samlede kapacitet mhp. at sikre effektiv drift (også af egne tilbud). Der benyttes ekstern bi-

stand i fornødent omfang. 

C. Prioritering af effektiviseringsforslag på socialudvalgets område 

Til budget 2021 fremlægges der en række effektiviseringsforslag på socialudvalgets område. Som tiltag for 

at understøtte en bæredygtig udvikling under det specialiserede voksen område forudsættes det, at effek-

tiviseringsforslagene iværksættes, og at de opnåede effektiviseringer bliver inden for udvalgets område for 

at understøtte og imødegå den usikkerhed, der er vedrørende den økonomiske situation i 2021. De kon-

krete forslag kan findes i effektiviseringskataloget til budget 2021. 

Samlet set forventes det, at budgettet kan overholdes inden for en normal usikkerhedsmargin på det spe-

cialiserede voksenområde uden yderligere budgettilførsel. Dette forudsætter dog opsummerende: 

 en fortsat stram økonomistyring, 

 at afgangen af borgere normaliseres fra efteråret 2020, 

 varig bevilling af en række forebyggende indsatser, og at 

 den effektivisering, der indgår i forvaltningens forslag til effektiviseringskatalog til brug for budget-

drøftelserne, bliver på udvalgets område mhp. at kunne imødegå den ovenfor beskrevne usikker-

hed. 

 

Herudover bør udviklingen følges tæt i de forventede regnskaber i 2021, herunder med jævnlig opfølgning 

på økonomien og ved videreførsel af den traditionelle opfølgning med halvårlige særskilte sager om ud-

giftsudviklingen i socialudvalget. 
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Tiltagene under det specialiserede voksenområde indgår i både model A og model B. 

4. Samlet udfordring og løsningsmodel A 

Den samlede udfordring på de specialiserede områder kan jf. gennemgangen ovenfor, opgøres til 36,6 

mio. kr. i 2021 jf. tabel 3. Udfordringen fordeler sig med 26,9 mio. kr. på det specialiserede børneområde 

og 9,7 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Udfordringen på voksenområdet vurderes nu at kunne 

holdes inden for området. 

Magistraten bad i 1. finansielle orientering om en løsning, der bragte den særlige udfordring på de specia-

liserede områder i balance. Forvaltningen har ovenfor afdækket de realistiske løsninger på de enkelte om-

råder samt mulighederne for at sikre en bæredygtig økonomi på de specialiserede områder med tiltag in-

den for rammerne af en tidlig forebyggende indsats, lavest mulige enhedsomkostninger og den sociale 

masterplan. 

Tabel 3 – Samlet udfordring og løsningforslag: Model A 

Mio. kr.   2021 2022 2023 2024 2025 

Udfordring børneområdet N 26,9 27,9 26,9 25,1 24,2 

Udfordring specialundervisning N 9,7 10,8 11,9 11,9 11,9 

Udfordring voksenområdet N 0 0 0 0 0 

Udfordring i alt N 36,6 38,7 38,8 37,0 36,0 

Model A:             

Foreslåede løsninger inden for børneområdet N -3,5 -7,6 -11,9 -11,9 -11,9 

Foreslåede løsninger inden for specialundervisning N -0,6 -6,0 -9,0 -11,9 -11,9 

Foreslåede løsninger inden for områderne i alt N -4,1 -13,6 -20,9 -23,8 -23,8 

Restudfordring N 32,5 25,1 17,9 13,2 12,2 

Tilførsel af nye midler fra økonomiaftale N -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

Tilførsel af nye midler via disponering af prisopreg-

ning på kommunens driftsområder i 2021 

N -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 

Samlet bundlinje efter løsningstiltag, model A N 16,2 6,7 -1,3 -3,1 -4,1 

 

De beskrevne initiativer under hvert område indgår alle i model A og bringer den økonomiske udfordring 

ned på 32,5 mio. kr. i 2021 faldende til 12,2 mio. kr. i 2025. Der er dermed stadig en økonomisk restudfor-

dring, der skal løses. Det vurderes vanskeligt at håndtere denne restudfordring via yderligere effektivise-

ringer/tilpasninger inden for de specialiserede områder. I lyset af udfordringens helt særlige karakter vurde-

rer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at tilføre området yderligere midler. 

Dette foreslås gennemført ved at tilføre ekstra midler fra økonomiaftalen på i alt 9,0 mio. kr. svarende til 

kommunens andel af de 0,5 mia. kr., der på landsplan blev øremærket de specialiserede områder. Derud-

over foreslås udfordringen håndteret ved at foretage en mindre omdisponering af midler fra øvrige drifts-

områder, der dermed bidrager solidarisk til at afhjælpe udfordringerne på et særligt udfordret område. Det-

te foreslås gennemført ved at omdisponere den prisregulering, der teknisk tilføres budgettet til varer og 

tjenester fra 2020 til 2021. Dermed fastholder alle enheder deres budget til varer og tjenesteydelser i abso-

lutte tal fra 2020 til 2021. 

En fremskrivning af budgettet til køb af varer og tjenesteydelser fra 2020 til 2021 udgør 7,1 mio. kr. inden 

for servicerammen (ekskl. Socialtilsyn Hovedstaden, brændsel og drivmidler, som forventes at falde fra 

2020 til 2021, samt betalinger til offentlige myndigheder, som typisk er omfattet af særlige forhold) samt 0,7 

mio. kr. uden for servicerammen. En række af kommunens indtægter er fastlagt ud fra udgiftsniveauet, 
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derfor fragår 0,5 mio. kr. til lavere indtægter. Dermed blive det samlede provenu ved ikke at prisfremskive 

7,3 mio. kr. Til perspektivering vil det for en gennemsnitlig daginstitution betyde, at deres budget til indkøb 

ikke opjusteres med ca. 30 t. kr. 2021. For en gennemsnitlig skole udgør tallet ca. 55 t. kr. 

Med dette greb vil de langsigtede budgetudfordringer på de specialiserede områder været løst. Der vil 

være behov for et udlæg fra kassen i de første år med henblik på understøtte en gradvis indfasning af tilta-

gene. Dette er for at sikre den nødvendige tidsmæssige ramme om genopretning af de specialiserede 

områder. 

5. Alternativ løsningsmodel B 

Som alternativ til de foreslåede konkrete tilpasningsforslag under specialundervisning indebærer model B, 

at det solidariske bidrag fra øvrige driftsområder øges. Herved er det alene et eget finansieringsbidrag fra 

effektiviseringsinitiativer, som skal identificeres i den igangsatte analyse på specialundervisning, der ind-

går. Konkret inddrages også en andel af den tekniske regulering, der hvert år sker af lønbudgetterne. Me-

kanismen er den samme som i ovenstående forslag om at fastholde budgettet til varer og tjenester på 

2020-niveau, og vil indebære, at alle institutioner og afdelinger vil få samme budget til både løn, vare og 

tjenester som de havde i 2020. En omprioriteret lønfremskrivning for 2020-2021 vil frigøre ca. 36 mio. kr. 

årligt, og knap halvdelen af dette provenu indgår i model B til at løfte udgifterne på de specialiserede om-

råder. 

Tabel 4 – Samlet udfordring og løsningforslag: Model B  

Mio. kr.   2021 2022 2023 2024 2025 

Udfordring børneområdet N 26,9 27,9 26,9 25,1 24,2 

Udfordring specialundervisning N 9,7 10,8 11,9 11,9 11,9 

Udfordring voksenområdet N 0 0 0 0 0 

Udfordring i alt N 36,6 38,7 38,8 37 36 

Model B:             

Foreslåede løsninger inden for børneområdet N -3,5 -7,6 -11,9 -11,9 -11,9 

Foreslåede løsninger inden for specialundervisning N 0 0 -2,1 -5 -5 

Foreslåede løsninger inden for områderne i alt N -3,5 -7,6 -14 -16,9 -16,9 

Restudfordring N 33,1 31,1 24,8 20,1 19,1 

Tilførsel af nye midler fra økonomiaftale N -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

Tilførsel af nye midler via disponering af prisopreg-
ning på kommunens driftsområder i 2021 

N -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 

Tilførsel af nye midler via disponering af midler fra 
lønopregning på kommunens driftsområder i 2021 

N -16,8 -14,8 -8,5 -3,8 -2,8 

Samlet bundlinje efter løsningstiltag, model B N 0 0 0 0 0 

 

 

6. Styringsstrategi på de specialiserede områder 

Siden budget 2012 har Frederiksberg haft en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må vokse 

på bekostning af normalområdet. Dette er konkretiseret i en målsætning om, at de specialiserede områder 

maksimalt må udgøre 17,8 pct. af kommunens serviceudgifter. I både model A og model B vil udgifterne på 

de specialiserede områder vokse, og udgøre en større andel af kommunens samlede serviceudgifter. Med 

model A vil udgifterne til de specialiserede områder udgøre 18,8 pct. i 2021 faldende til 18,2 pct. ved fuld 
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indfasning. De 18,2 pct. vil herefter alt andet lige udgøre det nye niveau for styringsstrategien på de speci-

aliserede områder. 

Vælges model B vil niveauet ligeledes udgøre 18,8 pct. i 2021 og falde til 18,3 pct. i 2025, hvorefter det alt 

andet lige vil udgøre målsætningen.  

Det skal bemærkes, at både udgiftsniveauet på de specialiserede områder samt de samlede serviceudgif-

ter påvirkes af de øvrige beslutninger, der tages i budget 2021. Det nye niveau for styringsstrategien på de 

specialiserede områder kan derfor først endeligt opgøres, når hele budget 2021 er kendt.  
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Bilag 8a - Uddybning af udskudte effektiviseringer under børneområdet 

Der foreslås en forskydning og forøgelse af tidligere vedtagne effektiviseringer på det specialiserede bør-

neområde, således at effektiviseringerne fremadrettet udgør 3,5 mio. kr. stigende til 11,9 mio. kr. ved fuld 

indfasning.  

Effektiviseringerne indebærer, at der generelt skal arbejdes med anbringelse på mindre udgiftstunge an-

bringelsessteder med mindre grad af specialisering, herunder en forøgelse af antal børn som anbringes i 

plejefamilie. Dette kombineres med, at der i videre udstrækning, som en del af omlægning til en tidlig fore-

byggende og mere effektiv indsats, arbejdes med forebyggelsesindsatser i hjem og skole/dagtilbud med 

henblik på, at behovet for støtte i øget omfang sikres på anden måde end ved anbringelse uden for hjem-

met. 

Det forudsættes samtidig, at det aktuelle udgiftsniveau til forebyggelsesindsatser kan fastholdes via etable-

ring af nye organisatoriske samarbejder på forebyggelsesindsatserne i det samlede børne- og ungeområ-

de, hvor aktuelle tilbud gentænkes og kobles sammen, så der samlet på børne- og ungeområdet sikres en 

palet af forebyggelsesindsatser, som er sammenhængende, effektiv, og som ikke mindst understøtter, at 

alle forebyggelsesressourcer i børne- og ungeområdet sikres fokuseret anvendt. En sådan optimering af 

forebyggelsesindsatsen er således på såvel kortere som længere sigt (overslagsårene) afgørende for, at 

man lykkes med at realisere de beskrevne udgiftsreduktioner. 

Indsatsen kombineres med en stram kontraktstyring ved alle ny-anbringelser, hvor der ved dyre anbringel-

ser er fokus på at arbejde med løbende opfølgning på anbringelsesudgiften i takt med, at der indtræder 

udvikling i anbringelsen. Endelig er det et mål, at flere anbragte unge med handicaps før det 18. år vil kun-

ne overgå til Frederiksberg Kommunes egne botilbud på voksenhandicapområdet (som er godkendt til 

unge under 18 år), hvilket i selv vil bidrage til en omkostningsreduktion. En sådan ændring af anbringel-

sessted vil som udgangspunkt forudsætte samtykke fra såvel den unge som forældre.  

Følgende forslag foreslås implementeret med ændret tidsplan: 

Tabel 5: Vedtagne effektiviseringsforslag med revideret tidsplan 

Effektivisering (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 

B18: Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgnin-

stitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier 
-500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

B19: En tidligere forebyggende og mere effektiv ind-

sats 
     

 - Plejefamilieområdet -100 -200 -200 -200 -200 

 - Reduktion i udgifter til døgnpladser -700 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 

 - Reduceret antal anbringelse udenbys døgn kombi-

neret med en øget andel anbragte i pleje- og net-

værksfamilier 

-1.250 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

B20: Kontraktforhandling på anbringelsesområdet 

samt øget fokus på plejefamilieområdet  
-700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

B20: Døgninstitutioner -250 -500 -500 -500 -500 

I alt tidligere effektivisering, forskydning -3.500 -6.650 -6.650 -6.650 -6.650 

 

Følgende forslag foreslås forøget i forhold til tidligere vedtaget: 
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Tabel 6 – Vedtagne effektiviseringsforslag med forøget omfang 

Effektivisering (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 

B19: En tidligere forebyggende og mere effektiv 

indsats 
     

 - Reduceret antal anbringelse udenbys døgn 

kombineret med en øget andel anbragte i pleje- 

og netværksfamilier (fuld skalering af den tidligt 

forebyggende indsats) 

 -950 -2.700 -2.700 -2.700 

 - Reduktion i udgifter til døgnpladser    -1.750 -1.750 -1.750 

B20: Kontraktforhandling på anbringelsesområ-

det samt øget fokus på plejefamilieområdet 
  -800 -800 -800 

I alt tidligere effektivisering, forøgelse 0 -950 -5.250 -5.250 -5.250 

I alt (tabel 5 og tabel 6) -3.500 -7.600 -11.900 -11.900 -11.900 
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Bilag 8b - Uddybning af nye tiltag vedrørende specialundervisning 

Nedenfor følger en uddybning af de tiltag forvaltningen foreslår for at imødegå udgiftsudfordringen på om-

rådet for specialundervisning. 

I budget 2020 blev det besluttet, at udarbejde en analyse af det samlede specialundervisningsområde. 

Denne analyse er igangsat og vil blive udarbejdet med ekstern bistand. Det er – med forbehold for analy-

sen – forvaltningens foreløbige vurdering, at Frederiksberg Kommune har gode specialtilbud og gode al-

mentilbud. Der er fagligt set enighed om, at der pt. er børn i specialtilbud som, med den rette støtte, kunne 

gå i et almentilbud. Der savnes dog ”mellemtilbud”. 

Mellemtilbud er specialundervisningstiltag, der ligger i spændet mellem almindelig undervisning (eventuelt 

med støtte) og egentlige specialtilbud. Dvs. forskellige former for gruppe- og individindsatser, hvor eleven 

fortsat har tilknytning til det almene skoletilbud men får den nødvendige støtte. Dette gør det erfarings-

mæssigt langt nemmere at få eleven tilbage til det almene skoletilbud, når vedkommende er klar. Helt eller 

delvist. Et mellemtilbud på autisme-området og et for socio-emotionelt udfordrede børn vil dermed blive 

paralleller til kommunens nuværende tilbud i A-sporet (børn med ADHD, Lindevangskolen) og C-sporet 

(børn med indlæringsvanskeligheder, Søndermarkskolen), hvor eleverne både har mulighed for undervis-

ning i den lille gruppe og inden for rammerne af en almindelig skoleklasse. Denne type tiltag er en del af 

intentionen i såvel lovgivning som Salamanca-erklæringen. 

Ved oprettelse af mellemtilbud vil det være muligt at visitere børn hertil og undgå visitation til specialskole, 

hvormed de med større sandsynlighed kan forblive i almenområdet. 

Ved oprettelse af mellemtilbud vil der være et tilbud at visitere til, når et barn ikke længere har brug for så 

stor en støtte, som specialskolen tilbyder, men har brug for mere, end almentilbuddet kan tilbyde.  

Det vil desuden være muligt at justere den tekniske holddannelse lidt, således at der udløses ressourcer til 

et hold ved 8 fremfor 7 elever. Der er ikke valid viden om, hvilken holdstørrelser der er optimale, og det vil 

sandsynligvis ikke have betydning at øge den gennemsnitlige holdstørrelse med 1 elev, hvorfor kvaliteten 

ikke generelt forventes at blive påvirket. I specialtilbuddene kan de konkrete holdopdelinger dog variere, da 

inddelingen sker ud fra en konkret vurdering af behov og muligheder inden for den tildelte ramme. 

Sidst foreslås det, at der for nuværende indarbejdes en effektiviseringsforudsætning vedrørende analysen 

af det samlede specialundervisningsområde. Forudsætningen betyder, at der nu båndlægges konkrete 

effektiviseringer for 2,1 mio. kr. i 2023 stigende til 5,0 mio. kr. i 2024. 

Analysen skal se på det samlede specialundervisningsområde med udgangspunkt i organisering, de fysi-

ske rammer og snitflader særligt i forhold til normalområdet og inklusionsdagsordnen. Indtænkningen af de 

fysiske rammer i analysen betyder, at analyse vil have en tæt kobling til skole-masterplanen. De nærmere 

forslag endnu ikke er beskrevet men vil afhænge af, hvad analysen vil vise. 

Den konkrete analyse kan anvise indsatser, der kan implementeres tidligere end der forudsættes her, men 

for nuværende vurderes det realistisk og nødvendigt at afvente forelæggelsen af løsningsrum fra og kob-

linger i specialundervisningsanalysen til en skole-masterplan, før der lægges effektiviseringsforudsætnin-

ger ind i budgettet. 
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Tabel 7: Nye tiltag på specialundervisning 

Nr. Handletiltag Delinitiativ (beløb i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Mellemtilbud autister 

Opsætte midlertidige pavilloner 1 stk. af 1 
mio. kr. om året 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Effektiviseringsgevinst ved oprettelse af 
40 pladser 

-0,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

B. 

Mellemtilbud ældre 
elever med socio-
emotionelle udfor-
dringer 

Investering flytning af Ungdomsskole til 
Tre Falkeskolen og organisatorisk lægge 
ungegruppen under Ungdomsskolen  

1,0         

Effektiviseringsgevinst ved oprettelse af 
15 pladser 

  -0,6 -1,5 -1,5 -1,5 

C. 

Mellemtilbud yngre 
elever med socio-
emotionelle udfor-
dringer 

Opsætte midlertidige pavilloner 1 stk. af 1 
mio. kr. om året 

0,4  1,0 1,0 1,0 1,0 

Effektiviseringsgevinst ved oprettelse af 
18-21 pladser 

-0,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

D.  

Holddannelse optime-
res idet holdstørrelse 
øges fra 7 til 8 elever 
pr. hold. 

Flere elever pr. hold.  
Specialklasse A-spor reduceres 0,25 hold,  
Specialklasse C-spor uændret,  
Skolen ved Nordens Plads, Spor 1 redu-
ceres 0,75 hold og Spor 2 reduceres 2,5 
hold. 

-1,8 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

E.  Analyse 
Forudsat effektiv fra specialundervis-
ningsanalyse 

    -2,1 -5,0 -5,0 

I alt bidrag til løsning på specialundervisning - drift -0,6 -6,0 -9,0 -11,9 -11,9 

 

Udover ovenstående initiativer anbefaler forvaltningen at følgende initiativer bliver iværksat for at øge in-

klusionsindsatsen i skolerne og modvirke, at der kommer yderligere udgiftsvækst. Disse tiltag tiltrædes 

ikke med 2. finansielle orientering.  

F. Ændret tildelingsmodel til specialskoler. Mere robust tildeling til specialskoler, således at der ikke 

tildeles for ekstra elever i løbet af skoleåret jf. KLK's anbefaling til Nyborg Kommune, for at bremse 

udgiftsvækst. Forelægges politisk i særskilt sag. 

G. Bedre muligheder for individuelle indsatser. Det anbefales at skolevægringsprojektet Frisk start 

(mindske udgiftsvækst ved at undgå en faldende inklusion) videreføres i de kommende år. 

H. Udmøntning af finanslovsmidler til flere lærere i folkeskolen. Styrkelse af den tidlige og forebyg-

gende indsats ved øget inklusionstiltag i folkeskolerne (mindske udgiftsvækst ved at undgå en fal-

dende inklusion). 
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Bilag 8c - Midlertidige bevillinger på det specialiserede voksenområde 

 

Udvalg  Titel (beløb i 1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 og 
frem 

Udløber i 2020 4.748 3.298 3.298 3.298 

MAG 
Fremskudt sagsbehandling for hjemløse 
og udsatte over 30 år 

924 924 924 924 

  
Styrket indsats ift. unge hjemløse 
(koordineret sagsbehandling mv.) 

462 462 462 462 

SU 
Integreret psykiatrisk indsats 
(borgere i ambulant behandling) 

1.900 950 950 950 

  
Integreret psykiatrisk indsats 
(flere målgrupper, reg H) 

500 250 250 250 

  
Kompetenceløft på det specialiserede 
socialområde 

500 250 250 250 

  
Styrket indsats ift. unge hjemløse 
(Bostøttemedarbejder mv.) 

462 462 462 462 

Udløber i 2021 2.700 2.700 1.950 1.950 

SU Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte 350 350 175 175 

  
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i 
gadeplansindsats 

550 550 275 275 

  
Tryghed i Finsens Have: 
Fastholdelse af indsatsen 

600 600 300 300 

  
Øget tryghed og sikkerhed på herberger 
og botilbud - Lioba 

1.000 1.000 1.000 1.000 

  
Øget tryghed og sikkerhed på herberger 
og botilbud - Lærkehøj 

1.200 1.200 1.200 1.200 

  
Øget tryghed og sikkerhed på herberger 
og botilbud - Indtægt* 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

I alt   7.448 5.998 5.248 5.248 

I alt foreslået nye bevillinger i Budget 2021 0 3.298 5.248 5.248 

Mørke felter angiver allerede besluttede bevillinger 


