Bilag 6 - Børneudvalget
Udvalg

Type

Overskrift

Kort beskrivelse

Status

Fremdrift

Status 3. FR

BU

1. Tekst

Dispensationstimer

Børneudvalget får et oplæg i forhold til anvendelse af
de særlige normeringspuljer, der udmeldes til
institutionerne, herunder særligt dispensationstimer
begrundet i bygningsmæssige forhold

Igangsat

Følger tidsplan

Med vedtagelsen af budget 2021 blev effektiviseringen
Grøn
"Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset
faktisk behov" vedtaget fra 2024 og frem. Med
vedtagelsen ændres tildelingen af dispensationstimer, så
der tages højde for f.eks. De bygningsmæssige
forbedringer, der er foretaget i dagtilbuddene de seneste
år.

BU

1. Tekst

Familieinstitutionen på
Bülowsvej

Kommunens støtte til børn og familier i udsatte
positioner skal gives, så familierne bringes videre i et
selvstændigt og godt liv. Samlet set er behovet for
forebyggende foranstaltninger, herunder ambulant
familiebehandling, steget i de sidste år. Partierne er
enige om, at udviklingsmulighederne på dette område
skal belyses nærmere og herunder særligt
udviklingsperspektiver for Familieinstitutionen på
Bülowsvej.

Igangsat

Følger tidsplan

Magistraten blev 26. oktober 2020 forelagt tredje
Grøn
statussag om Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i
Familieafdelingen. I forhold til forebyggende
foranstaltninger på Bülowsvej og de øvrige selvejende
institutioner, så drøfter Magistraten og KB et dialogforløb,
hvor Frederiksberg Kommune sammen med de fire
selvejende drøfter, hvordan der bedst muligt skabes en
tilbudsvifte som arbejder mere forebyggende og med
færre døgnpladser. Planen er, at dialogforløbet munder
ud i nye driftsoverenskomster og en mere forebyggende
og fleksibel tilbudsvifte fra 2022.

BU

1. Tekst

Information om den åbne
anonyme rådgivning for unge

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at
informere om og øge tilgængeligheden til den gratis
psykologhjælp i den åbne anonyme rådgivning for
unge.
Bæredygtighedscertificering af Partierne ønsker i øvrigt, at daginstitutioner fremover i
daginstitutioner
forbindelse med nybyggeri bæredygtighedscertificeres

Gennemført

Følger tidsplan

Den 31. august 2020 blev informationsbrev sendt ud til
ca. 13.000 unge i e-boks.

Grøn

BU

1. Tekst

Ikke igangsat Følger tidsplan

Peger ind i arbejdet med Masterplanerne for den fysiske
udvikling af daginstitutionerne, således at eventuelle
bygningsmæssige ændringer bliver foretaget under
hensyn til en bæredygtighedscertificering af
daginstitutionerne.

Grøn

BU

2. Udvidelse

B 2019 Headspace på
Frederiksberg

Gennemført

Forsinket

Headspace Frederiksberg åbnede den 26. maj 2020. Fra Lysegrøn
21. september 2020 har tilbuddet dog arbejdet under de
gældende corona-restriktioner og tilbyder bl.a. rådgivning
telefonisk eller i form af en gåtur med samtale.

BU

3. Effektvisering

Harmonisering af kommunale Partierne vil fremover harmonisere institutionernes
og selvejende daginstitutioners budgetter til indvendig vedligeholdelse, så
vedligeholdelsesbudgetter
institutionerne bliver stillet mere ens. Børneudvalget får
et oplæg i forhold til anvendelse af de særlige
normeringspuljer, der udmeldes til institutionerne,
herunder særligt dispensationstimer begrundet i
bygningsmæssige forhold. Partierne ønsker i øvrigt, at
daginstitutioner fremover i forbindelse med nybyggeri
bæredygtighedscertificeres.

Igangsat

Følger tidsplan

Med budgetudmeldingen 2022 udmeldes harmoniserede Grøn
budgetter til indvendig vedligehold. I 2021 igangsættes en
proces med de selvejende daginstitutioner vedr. det nye
harmoniserede niveau.

BU

3. Effektvisering

Koordineret indsats på
Der foretages en investering i en ekstra sagsbehandler
Merudgiftsydelser for børn med og en socialfaglig koordinator på
særlige behov
børnehandicapområdet for at sikre rigtige afgørelser,
bedre kvalitet i afgørelserne, færre fejl og færre
klagesager samt en hurtigere gennemgang af alle
sager med henblik på en effektiviseringsgevinst.

Igangsat

Følger tidsplan

Familieafdelingen har iværksat indsats for at nedbringe
udgifterne og sikre en koordineret indsats for børn med
særlige behov. Der er ansat en ekstra sagsbehandler og
en socialfaglig koordinator.

BU

3. Effektvisering

Kontraktforhandling på
anbringelsesområdet samt
øget fokus på
plejefamilieområdet

Igangsat

Følger tidsplan

Etablering af Headspace på Frederiksberg

Omlægning af ressourcer på plejefamilieområdet ved
investering i forhandlingskompetencer i forbindelse
med køb af pladser vedrørende anbringelser,
aflastningspladser samt vederlagsforhandlinger.

Forventet
politisk
behandling

Mag 26. oktober
2020

Farve

2020

2021

2022

2023

750

750

-

-

-

-

-1.344

-1.344

Grøn

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Der er foretaget rekruttering af nye medarbejdere, som er Grøn
i gang med gennemgå kontrakter på området samt
forberede fremtidige kontraktforhandlinger.

-1.050

-1.850

-1.850

-1.850

1 af 3

Bilag 6 - Børneudvalget
Udvalg

Type

Overskrift

BU

3. Effektvisering

BU

Kort beskrivelse

Status

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

B 2019 Kapacitetstilpasning på Partierne er enige om, at overkapaciteten på 450
dagtilbudsområdet
pladser på dagtilbudsområdet skal håndteres på en
måde, hvor valgmulighederne i dagtilbuddene bevares
på uændrede vilkår, herunder også mange
skovpladser. Der lægges i beslutningen om lukning af
tilbud bl.a. vægt på efterspørgslen og brugernes
tilfredshed.

Gennemført

Følger tidsplan

Kapacitetstilpasningen blev gennemført i løbet af 2019.
Med budgetudmeldingen 2020 er kapacitetstilpasningen
fuldt gennemført

Grøn

3. Effektvisering

B 2019 Aflastningsordninger gradueret serviceniveau
tilpasset målgruppen

Højere grad af anvendelse af netværks- og
plejefamilier til aflastning frem for institutionsaflastning
samt fokus på gennemgang af eksisterende
aflastningsordninger.

Igangsat

Revideret tidsplan Indarbejdes i sporene i Familieafdelingens handleplan
"Kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen"

BU

3. Effektvisering

B 2019 En tidligere
forebyggende og mere effektiv
indsats for udsatte børn og
unge

Investering i en omlægning af arbejdsformen i de
MAG 20. januar
sociale børnesager. Ansættelse af op til ni
2020
socialrådgivere, som skal give færre sager pr.
medarbejder og understøtte, at der arbejdes målrettet,
helhedsorienteret og langsigtet over for børn og unge i
udsatte positioner. Målet er, at børn og familier hjælpes
rettidigt og med den rigtige støtte fra starten.

Igangsat

BU

3. Effektvisering

B 2018 Køb af Magnoliahuset

Køb af ejendom

BU

3. Effektvisering

B 2018 Køb af
idrætsbørnehuset
Ingemannsvej

BU

3. Effektvisering

BU

Forventet
politisk
behandling

2020

2021

2022

2023

-5.358

-5.358

-5.358

-5.358

Lysegrøn

-550

-1.900

-1.900

-1.900

Revideret tidsplan Nye medarbejdere indgår i arbejdet med kvalitet i
sagsbehandlingen, jf. Familieafdelingens handleplan

Lysegrøn

-2.300

-4.400

-4.900

-4.900

Gennemført

Følger tidsplan

Bygningen er købt i 2018 og dermed er effektiviseringen
vedr. husleje hentet.

Grøn

-1.092

-1.092

-1.092

-1.092

Køb af ejendom

Gennemført

Følger tidsplan

Bygningen er købt i 2018 og dermed er effektiviseringen
vedr. husleje hentet.

Grøn

-778

-778

-778

-778

B 2018 Afgrænsede forløb ved
anbringelser på
døgninstitutioner samt øget
brug af netværksplejefamilier

Der gennemføres en revision og kvalitetssikring af
anbringelsesområdet med henblik på, at anbringelser
på eksterne døgninstitutioner og opholdssteder
begrænses tidsmæssigt.

Igangsat

Revideret tidsplan Indarbejdes i sporene i Familieafdelingens handleplan
"Kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen"

Lysegrøn

-667

-1.000

-1.000

-1.000

3. Effektvisering

B 2017 Færre anbringelser,
samt tættere opfølgning og
tidsbegrænsede bevillinger

Frederiksberg Kommune styrer mod at tilrettelægge en BU 3. feb. 2020
indsats med henblik på at undgå, at børn, unge og
familiers udfordringer udvikler sig til at få en mere
permanent karakter, der fordrer anbringelser. Hertil
kommer en lang række tiltag og foranstaltninger, der
bidrager til at styrke en tidlig og forebyggende indsats.

Igangsat

Revideret tidsplan Indarbejdes i sporene i Familieafdelingens handleplan
"Kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen"

Lysegrøn

-3.050

-3.050

-3.050

-3.050

BU

4. Anlæg

Bryghuset, 2015

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor
projektet er færdiggjort, men hvor der har været
mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at
nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens
drift tidligere år.

Lysegrøn

12

BU

4. Anlæg

Helhedsplan Solbjerg Have,
Børneudvalget

Renovering af Solbjerg Have

Igangsat

Revideret tidsplan Projektet forventes afsluttet primo 2021, og der forventes Lysegrøn
et mindreforbrug i 2020, der overføres til 2021.

2.017

BU

4. Anlæg

Udbedring af
sikkerhedsproblemer

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Sikkerhedsgennemgangen er afsluttet med et
mindreforbrug på 25 t.kr.

Gul

25

BU

4. Anlæg

Børneuniverset 2018

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor
projektet er færdiggjort, men hvor der har været
mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at
nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens
drift tidligere år.

Lysegrøn

24
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BU

4. Anlæg

Carlsvognen facaderenovering,
produktionskøkken

Projektet omhandler facaderenovering med nye
vinduer, nyt produktionskøkken, mindre indvendig
renovering , ny depotbygning og skraldeområde samt
nye udvendige overflader.

Gennemført

Revideret tidsplan Projektet afsluttes med et forventet merforbrug på 256
t.kr., der skyldes udgifter til ny ekstern rådgiver i
forbindelse med totalrådgivers konkurs, samt omfattende
mangeludbedring. Merforbruget kan finansieres af
mindreforbruget på projektet Kapacitetstilpasning på
dagtilbudsområdet.

Lysegrøn

-82

BU

4. Anlæg

Fasangården

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor
projektet er færdiggjort, men hvor der har været
mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at
nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens
drift tidligere år.

Lysegrøn

92

BU

4. Anlæg

Planeten 2018

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Igangsat

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år. Projektet
forventes færdiggjort i indeværende år uden afvigelser.

Gul

13

BU

4. Anlæg

Planeten 2019

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Igangsat

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år. Projektet
forventes færdiggjort i indeværende år uden afvigelser.

Gul

58

BU

4. Anlæg

Regnbuen 2019

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Igangsat

Revideret tidsplan Regnbuen ønsker de resterende 13 tkr. på projektet
overført fra 2020 til 2021.

Gul

13

BU

4. Anlæg

Rosenhaven 2017

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor
projektet er færdiggjort, men hvor der har været
mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at
nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens
drift tidligere år.

Lysegrøn

14

BU

4. Anlæg

Spiloppen 2018

Pulje til forbedring af daginstitutioners legepladser og
udearealer.

Gennemført

Revideret tidsplan Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor
projektet er færdiggjort, men hvor der har været
mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at
nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens
drift tidligere år.

Lysegrøn

23

BU

4. Anlæg

Svaneparken 2020

Ikke igangsat Revideret tidsplan Budgettet til Svaneparken til overdækninger af
legepladsen udføres først i 2021, og 180 t.kr. ønskes
derfor overført fra 2020 til 2021.

BU

4. Anlæg

Frederiksvej 2020

Ikke igangsat Forsinket

BU

4. Anlæg

Frydendalsvej 2020

Ikke igangsat Revideret tidsplan Frydendalsvej ønsker de 21 tkr. på projektet overført fra
2020 til 2021.

Forventet
politisk
behandling

Status 3. FR

Farve

2020

2021

Gul

180

Budgettet til Børnehuset Frederiksvej til en rutshebane fra Gul
1. sal er forsinket grundet tekniske udfordringer, og 75
t.kr. ønskes derfor overført fra 2020 til 2021.

75

Gul

2022

2023

21
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