
 
1 

 

Børneudvalget – 2. forventede regnskab 

Tabel - Børneudvalget 2. forventede regnskab 2021 
 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger  

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 701,3 -1,8 21,3 10,4 3,5 17,8 

Overførsler -2,2 0,0 -4,5 0,0 0,0 -4,5 

Anlæg 7,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 

 

På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter inden for servicerammen på 21,3 mio. kr. På 

Børneudvalget samlet, forventes mindreudgifter på -4,5 mio.kr. på overførselsrammen. På anlægssiden 

forventes samlet ingen afvigelse.  

På Dagtilbud mv. forventes på servicerammen merudgifter på 5,8 mio. kr. mv. På Dagtilbud mv. drejer 

merudgifterne sig primært om øgede udgifter til Puljen til Ekstra ressourcer samt corona-merudgifter for 10,2 

mio. kr. 

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov forventes merudgifter på 14,7 mio. kr. Jævnfør 

beslutning på magistratens møde den 10. maj 2021 annulleres indbudgetterede effektiviseringer på området 

Tilbud til børn og unge med særlige behov med 3,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med 2. forventede regnskab. 

Afvigelsen på servicerammen efter nulstilling er herefter på 11,2 mio. kr.   

På området Udsatte børn og unge forventes et øget udgiftspres på netto 5,3 mio. kr. siden 1. forventede 

regnskab. På området arbejdes der med en række initiativer til nedbringelse af udgiftsniveauet.  Imidlertid 

blev der ved 1. forventede regnskab konstateret stigende gennemsnitspriser på de dyreste anbringelser 

samt flere anbragte på sikrede institutioner, og her ved 2. forventede regnskab forventes yderligere stigende 

udgifter i nogle få allerede kendte sager, hvor det er nødvendigt med individuelle, dyre løsninger. Det gælder 

særligt sager inden for hhv. sikrede institutioner, akutanbringelser og familiebehandling samt andre 

enkeltforanstaltninger. Samlet giver udgiftsstigninger i denne type sager ekstraudgifter på godt 9,0 mio. kr. 

Afvigelserne uddybes i afsnittet nedenfor om Tilbud til børn og unge med særlige behov.  

Service 

Tabel – oversigt over afvigelser inden for servicerammen børneudvalget  

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

Udgiftsneutrale 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    061 Tilbud til børn og unge 
med særlige behov 

178,4 -0,1 14,7 0,2 3,5 11,2 

    062 Fællesrådgivningen 
for børn og unge 

7,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    065 Dagtilbud mv. 515,9 -1,6 6,6 10,2 0,0 6,6 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste afvigelser inden for servicerammen under børneudvalget. En 

fuld oversigt over afvigelser findes bagerst i dette bilag. 

Tilbud til børn og unge med særlige behov 

Tabellen herunder opsummerer udviklingen fra 1. til 2. forventede regnskab på hhv. servicerammen og 

overførselsrammen. Merudgifterne under servicerammen modsvares delvist af forventede merindtægter på 

overførselsrammen på i alt -4,5 mio. kr. vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt mindreudgifter 

på Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. 
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Udsatte børn og unge Afvigelse 1.FR Afvigelse 2.FR Udvikling  

    Inden for servicerammen 6,6 14,7 8,1 

    Uden for servicerammen -1,7 -4,5 -2,8 

Udsatte børn og unge i alt 4,9 10,2 5,3 

 

På området forventes samlet set merudgifter på servicerammen på 14,7 mio. kr., hvilket er en forværring 

siden 1. forventede regnskab. Det skyldes et yderligere pres på behovet for at iværksætte meget omfattende 

og dyre foranstaltninger for enkelte borgere, både inden for forebyggelses og anbringelsesområdet. Der er 

samtidig sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge.   

Familieafdelingen har iværksat initiativer til at modgå udgiftspresset, som samlet forventes at give en 

forbedring på 0,9 mio. kr.  Der arbejdes løbende på at nedbringe udgiftsniveauet, men dette udlignes for 

nuværende af især stigningen i pris på enkeltforanstaltninger men også nye. Samtidig ses det aktuelt i 

visitationen, at flere foranstaltninger må starte forfra eller opjusteres i støtte mv, fordi mange børn og unge 

med særlige behov har oplevet tilbagefald eller nye udfordringer pga. corona og lukning af undervisnings, 

pasningstilbud mv. Dette forventes at kunne give et yderligere udgiftspres, som ikke er indregnet i 

ovenstående forventning. 

Jævnfør beslutning på magistratens møde den 10. maj, annulleres indbudgetterede effektiviseringer på 

området Tilbud til børn og unge med særlige behov med 3,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med 2. forventede 

regnskab. Afvigelsen på servicerammen efter nulstilling er på 11,2 mio. kr.   

I det følgende er afvigelserne på de enkelte områder forklaret mere uddybende. 

Forebyggelsesområdet 

Under Forebyggende foranstaltninger forventes mindreudgifter på -0,4 mio. kr. hvilket dækker over 

modsatrettede bevægelser, herunder merudgifter til døgnophold for familier på 2,9 mio. kr.  

Siden 1. forventede regnskab forventes udgifter til døgnophold for familier at stige med 2,9 mio. kr. 

Aktiviteten vedr. kontaktpersonordninger stiger fra 85 til 91 årsværk og udgifterne til ekstern køb stiger med 

0,2 mio. kr., så der forventes en afvigelse på 0,3 mio. kr.  

I forhold til skoledagbehandling ses et fald fra 82 til ca. 75 årsværk som primært vedrører Frederiksberg 

Kommunes egne tilbud. Det tyder således på, at udviklingen med øgede udgifter til skoledagbehandling er 

blevet vendt til et lavere niveau og mindre indgribende tilbud. Der forventes et mindreforbrug på 

skoledagbehandling på -1,7 mio. kr.  

Antallet af aflastningsordninger er fortsat på 80-85 årsværk og med en samlet udgift på 14,2 mio. kr. 

forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Vedrørende familiebehandling, fx i FUR og på Kommunens egen 

institution Bülowsvej er aktiviteten steget fra 50 til ca. 55 årsværk. Der anvendes i høj grad interne tilbud, og 

der forventes et mindreforbrug på -0,9 mio. kr.  

Herudover ses også mindreudgifter vedr. økonomisk støtte, støtteperson samt i forhold til puljer og projekter 

på i alt -0,4 mio. kr.  

Anbringelsesområdet 

Anbringelsesområdet består af udgifter til opholdssteder, døgninstitutioner, plejefamilier og udgifter til 

anbringelser på sikrede døgninstitutioner samt indtægter for salg af pladser. Der er samlet set sket en 

stigning på 5 årsværk i antallet af anbragte børn og unge mellem januar og april, så antallet af anbragte pr. 

1. april er på 131 børn og unge inklusiv anbragte uledsagede flygtninge med refusion.  
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Udgiftspresset på området for anbringelser på sikrede institutioner, hvor der konteres udgifter til anbringelser 

og foranstaltninger til forebyggelse af ungdomskriminalitet, er fortsat siden 1. forventede regnskab, så der nu 

forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Der er ikke sket en stigning i antallet af unge sammenlignet i 

perioden, men udgiften til de enkelte foranstaltninger er steget væsentligt. Henover vinteren er der sket en 

særlig stor tilgang, hvor der de seneste år kun har været en enkelt ung ad gangen har 5-6 unge henover 

vinter og forår været anbragt i en sikret foranstaltning.  

På Døgninstitutioner forventes merudgifter på 11,4 mio. kr. Udgifterne til køb af pladser på eksterne 

døgninstitutioner presses af et behov for anbringelser på meget specialiserede og dermed dyre institutioner. 

Der er pr. april anbragt en ung mere på ekstern døgninstitution sammenlignet med januar. Flertallet af børn 

og unge der anbringes på den type institutioner vil have et permanent behov for omfattende hjælp og 

omsorg, som ikke kan imødekommes ved en placering på kommunens egne pladser.  

På Opholdssteder forventes nu et resultat i balance. På området konteres flere typer anbringelser og 

følgeudgifter. Siden 1. forventede regnskab er der flere anbragte på kost- og efterskoler, så der nu forventes 

et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens der på køb af pladser på socialpædagogiske opholdssteder forventes et 

mindreforbrug på -1,9 mio. kr. trods nye akut-anbringelser. Der er ikke aktuelt placeret unge fra andre 

kommuner på Frederiskberg kommunes eget opholdssted Ungdomspensionen Jens Jessensvej. Det betyder 

manglende indtægter til det samlede resultat på 0,4 mio. kr.  

Under Plejefamilier forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Der ses et mindre fald i antallet børn og unge 

anbragt i plejefamilie på trods af, at der arbejdes efter et mål om at anbringe i plejefamilie frem for 

døgninstitution eller opholdssted, når dette vurderes at være den bedste løsning for barnet eller den unge. 

Udgiften til anbringelse i plejefamilie er gennemsnitligt lavere end udgiften til døgninstitution. Det er en 

generel tendens at kommunerne efterspørger flere plejefamilier, og det er vanskeligt at rekruttere i det 

ønskede omfang.     

Vedrørende Corona har de selvejende døgninstitutioner opgjort det faktiske og forventede merforbrug som 

følge af corona til i alt 0,2 mio. kr. 

 

Dagtilbud mv. 

Tilførsel ekstra midler puljen Ekstra ressourcer 

Puljen til Ekstra ressourcer på Dagtilbudsområdet har til formål, at daginstitutionerne kan søge om yderligere 

midler til inklusion af børn i sårbare og udsatte positioner. Udgifterne til puljen er steget markant i 1. og 2. 

kvartal af 2021, og med udgangen af 2. kvartal 2021 er der bevilliget 2,1 mio. kr. af den samlede pulje på 2,3 

mio. kr., og der er dermed blot 0,2 mio. kr. tilbage til at uddele i årets resterende to kvartaler.  

Magistraten besluttede den 10. maj 2021, at en andel på 1,660 mio. kr. ud af de ekstra statslige midler til 

minimumsnormeringer på i alt 1,966 mio. kr. bruges til at øge puljen til Ekstra ressourcer. 

Ved tilførsel af midler til Puljen til Ekstra ressourcer sikres det, at alle kommunale, selvejende og private 

daginstitutioner fortsat har mulighed for at søge om ekstra ressourcer til at støtte inklusion af børn i sårbare 

og udsatte positioner og til at understøtte den gode pædagogiske praksis, der kan medvirke til større trivsel, 

udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 

 

Generel central forventning 

En fremskrivning af de faktiske befolkningstal for årets første måneder viser et fald i især de 0-2 årige, hvilket 

medfører et forventet fald på efterspørgslen på 37 færre vuggestuepladser og 3 færre børnehavepladser. 

Dette betyder færre udgifter til pasning på 5,8 mio.kr., men mindreindtægter på 1,7 mio. kr. vedrørende 

mindre forældrebetaling. Netto betyder dette mindreudgifter på 4,1 mio. kr. ud over demografireguleringen 

foretaget ved 1. forventede regnskab.  
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Der forventes merudgifter på 1,1 mio.kr. til implementeringen af nyt pladsanvisningssystem, da der fortsat 

tilgår udgifter til konsulentbistand og udgifter til adgang til tidligere system. Det forventes, at udgifterne kan 

dækkes af tilsvarende mindreudgifter på de centrale puljer for ekstraordinære situationer og vedligeholdelse. 

 

Corona-merudgifter 

Kommunale og selvejende daginstitutioner har i perioden 1. januar til 30. april 2021 afholdt corona-

merudgifter for 4,0 mio. kr. decentralt, mens der er afholdt merudgifter centralt på 1,6 mio. kr. hvilket primært 

er for ekstra corona-relaterede rengøring. 

I perioden 1. maj til 30. juni forventes merudgifter for 2,5 mio. kr. decentralt og 0,9 mio. kr. centralt. 

Tabel - faktiske og forventede merudgifter 1. halvår 2021 (1.000 kr.) 

  

Faktiske 

decentrale 

merudgifter 1. 

januar til 30. 

april 2021 

Faktiske centrale 

merudgifter 1. 

januar til 30. 

april 2021 

Forventet 

decentrale 

merudgifter 1. 

maj til 30. juni 

2021 

Forventet 

centrale 

merudgifter 1. 

maj til 30. juni 

2021 

I alt, faktiske og 

forventede 

merudgifter 1. 

januar til 30. juni 

2021 

Løn til 

timelønnede 

vikarer 2.360 0 1.159 0 3.519 

Løn til merarbejde 

hos nuværende 

personale 378 18 242 30 668 

Udbetaling af 

merarbejde i 

forbindelse med 

test 2 gange 

ugentligt 568 0 603 0 1.171 

Værnemidler 67 0 35 0 102 

Udgifter til el, vand 

og varme 0 0 0 0 0 

Indkøb af 

madvarer 0 0 0 0 0 

Etablering af 

nødpasning inkl. 

nat og weekend 3   2 0 5 

Ekstra rengøring 505 1.549 387 880 3.321 

Etablering af wc, 

håndvaske mv. 3 17 11 0 31 

Leje af lokaler 0 0 0 0 0 

Transport 7 0 0 0 7 

Udgifter i 

forbindelse med 

test 0 0 0 0 0 

Diverse 115 0 79 0 194 

Mindreudgift -2 0 -4 0 -6 

I alt 4.005 1.584 2.514 910 9.013 

 

På baggrund af de faktiske corona-merudgifter pr. barn i kommunale og selvejende daginstitutioner, så 

skønnes det at private daginstitutioner afholder merudgifter for 1,2 mio. kr. i 1. halvår 2021. 



 
5 

 

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 -12,1 0,0 -4,2 0,0 

   064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 10,4 0,0 -0,3 0,0 

   065 Dagtilbud mv. -0,5 0,0 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 

Reglerne for statsrefusion er ændret fra 2021 og der er indarbejdet en højere indtægtsforventning. Stigende 

udgifter til anbringelser og nye enkelstående og midlertidige foranstaltninger betyder at forventningen til 

statsrefusion i 2021 kan opjusteres med -4,2 mio. kr. Denne ekstraordinære merindtægt skal se i 

sammenhæng med de ovennævnte stigende merudgifter på sikrede foranstaltninger.  

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

Familieområdet har iværksat en koordineret indsats for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen vedrørende 

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes fortsat med satsgenopretning efter fejlen fra Social- og 

Indenrigsministeriet og en samlet merudgift på 0,6 mio. kr. er indarbejdet i forventningen. Samlet forventes 

mindreudgifter på -0,3 mio. kr. vedrørende støtte til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.  

 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser børneudvalget  

Anlægsudgifter (1.000 kr.) Korr. budget 
2021 

Afvigelser 
2021 

Tillægsbevilling 
2021 

Tillægsbevilling 
2022 

Anlæg (inden for rammen) 7,0 0,0 -0,1 0,6 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under børneudvalget.  

Børnehuset Frederiksvej – Voldgiftssag: det forventes af sagen først endeligt afsluttes i 2022, hvorfor der 

overføres 0,560 mio. kr. fra 2021 til 2022. 

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget, der foretages en udgiftsneutral tilpasning af rådighedsbeløb på 

tværs af udvalg, hvorfor dette projekt tilføres 0,415 mio. kr. 

Carlsvognen – facaderenovering og produktionskøkken: der forventes merudgifter på 0,256 mio. kr., der 

skyldes flere uforudsete udgifter til tekniske installationer end budgetlagt. 

Pulje til Legepladser/udearealer for dagtilbud: der forventes mindreudgifter på Legepladspuljen på 0,08 mio. 

kr., da erfaringen er, at der altid er enkelte institutioner, der ikke når at benytte alle de tildelte midler i 

indeværende år. 

 

 



Børneudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse i 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Service
Afvigelser ekskl. corona 14.284 3.504 492 492 492

Udbud af vikarer

Det undersøges nærmere hvorvidt effekt 

af udbud påvirker politisk målsætning om 

børn/voksen ratio jf. Danmarks Statistiks 

opgørelsesmetode. 065 Dagtilbud mv. U 492 492 492 492

Demografi (udgifter)

En fremskrivning af de faktiske 

befolkningstal for årets første måneder 

viser et fald i især de 0-2 årige, hvilket 

betyder et fald i forventningen til antal 

passede på 37 færre vuggestuebørn og 

tre færre børnehavebørn. 065 Dagtilbud mv. U -5.831

Demografi (indtægter)

En fremskrivning af de faktiske 

befolkningstal for årets første måneder 

viser et fald i især de 0-2 årige, hvilket 

betyder et fald i forventningen til antal 

passede på 37 færre vuggestuebørn og 

tre færre børnehavebørn. Dette betyder 

mindreindtægter vedrørende 

forældrebetaling. 065 Dagtilbud mv. I 1.689

Skøn over decentrale merudgifter i 

perioden 1. maj til 30. juni 2021

Forventet decentrale merudgifter i 

forbindelse med corona-håndtering 1. 

maj til 30. juni (decentrale institutioners 

egne indmeldinger). 065 Dagtilbud mv. U 2.514

Skøn over centrale merudgifter i 

perioden 1. maj til 30. juni 2021

Forventet centrale merudgifter i perioden 

1. maj til 30. juni. Beregnet på baggrund 

af faktiske merudgifter 1. januar til 31. 

april 2021. 065 Dagtilbud mv. U 910

Mindreudgifter til forebyggende 

foranstaltninger

Mindreudgifter bl.a. som følge af færre 

eksterne køb samt merudgifter til 

døgnophold for familier

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U -380

Stigende udgifter til køb af 

døgnanbringelse

Stigende gennemsnitspriser som især 

skyldes, at priserne i de mest 

udgiftstunge sager er steget. 

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U 13.590

Ændret forventning til 

flygtningerefusion Reberegnet flygtningerefusion

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I -750

Merindtægter til salg af 

døgnpladser på selvejende 

institutioner

Salg af døgnpladser på de to 

selvejdende institutioner Bülowsvej og 

Josephine Schneiders Hus bidrager til 

merindtægter.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I -1.600



Børneudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse i 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Afvigelser ekskl. corona

Merudgifter til sikrede 

døgninstitutioner og 

foranstaltninger jf. lov om 

bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet

Ultimo 2020 blev flere anbragt i sikrede 

foranstaltninger. Her i 2021 er opstået 

yderligere nye sager, hvoraf 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet indeholder den 

største udgiftsstigning.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U 5.500

Færre anbringelser i plejefamilier

Effektiviseringsindsats har nedbragt 

udgiftsniveauet på netværkspleje og 

derudover ses faldende antal 

anbringelser i plejefamilier.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U -950

Initiativer for nedbringelse af 

udgiftsniveau

Familieafdeling har iværksat flere 

initiativer, særligt i forhold de selvejende 

institutioner, for at nedbringe 

udgiftsniveauet.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U -900

Nulstilling af vedtagne 

effektiviseringer

Jf. beslutning på magistratens møde den 

10. maj 2021, annulleres de 

indbudgetterede effektiviseringer på 

området Tilbud til børn og unge med 

særligebehov i 2021 (3,5 mio. kr).

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U 3.504

Coronarelateret 7.017

Faktiske afholdte decentrale 

corona-merudgifter i perioden 1. 

januar til 30. april 2021

Faktiske decentrale corona-merudgifter i 

perioden 1. januar til 30. april 2021. 

Undtaget decentrale merudgifter til 

rengøring, der flyttes til centrale konti. 065 Dagtilbud mv. U 4.005

Faktiske afholdte centrale corona-

merudgifter i perioden 1. januar til 

30. april 2021

Faktiske centrale corona-merudgifter i 

perioden 1. januar til 30. april 2021. Inkl. 

decentrale merudgifter i 

rengøringsudbud, som flyttes til centrale 

konti 065 Dagtilbud mv. U 1.584

Skøn over private 

daginstitutionerne corona-

merudgifter 1. januar til 30. juni 

2021

Skøn over private daginstitutioners 

merudgifter til corona i perioden 1. januar 

til 30. juni 2021. Skønnet er beregnet på 

kommunale og selvejende 

daginstitutioners udgifter til corona samt 

centralt afholdte merudgifter pr. barn. 065 Dagtilbud mv. U 1.198

Corona netto merudgifter på de 

selvejende institutioner

Institutionerne har indmeldt faktisk og 

forventede udgifter til corona på i alt 0,2 

mio. kr. i 2021. Der tages forbehold for 

udvikling og evt. lokale smitteudbrud.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U 230

Tekniske omplaceringer -1.798 -1.798 -607 -607 -607

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov U -63 -63 -63 -63 -63



Børneudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse i 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024
Tekniske omplaceringerBarselsudligningsordning, Tilpasning af den afsatte finansiering af 065 Dagtilbud mv. U -435 -435 -435 -435 -435

062 

Fællesrådgivningen 

for børn og unge U -4 -4 -4 -4 -4

Udmøntyning af 

Mønsterbryderpuljen til Parat til 

start, Sundhedtjenesten

Med henvisning til 

kommunalbestyrelsesmødet d. 15. marts 

2021 punkt 91 om justering af 

udmøntning af mønsterbryderpuljen 

2021, tildeles Sundhedstjenestens 

projekt Parat til start 885 t.kr i 2021 065 Dagtilbud mv. U -885 -885

Leje af Bülowsvej 38, st. th. 

Ventilen & Headspace

Midler til betaling af husleje + forbrug 

vedrørende tilbudene Ventilen & 

Headspace, Bülowsvej 38, st.th

062 

Fællesrådgivningen 

for børn og unge U -105 -105 -105 -105 -105

Henvendelse fra skolebestyrelsen 

ved Skolen ved Bülowsvej om 

mulig klassesammenlægning 

(ekstra 2. klasse)

Jf. MAG d. 3 maj 2021 (pkt. 180) samt 

KB d. 17 maj 2021 (pkt. 177) vedr. midler 

til indfasning af minimumsnormeringer i 

dagtilbud. 065 Dagtilbud mv. U -306 -306

Tilførsel ekstra midler puljen 

Ekstra ressourcer

Tilførsel af ekstra midler til puljen Ekstra 

ressourcer. Puljen for 2021 er stort set 

opbrugt allerede efter årets første to 

kvartalers ansøgninger til puljen. Jf. KB 

d. 17 maj 2021 (pkt. 177) vedr. midler til 

indfasning af minimumsnormeringer i 

dagtilbud. 065 Dagtilbud mv. U 1.660 1.660

Midler til indfasning af 

minimumsnormeringer dagtilbud

Jf. KB d. 17 maj 2021 (pkt. 177) vedr. 

midler til indfasning af 

minimumsnormeringer i dagtilbud. 065 Dagtilbud mv. I -14.832 -14.832

U 11.600 11.600
Jf. KB d. 17 maj 2021 (pkt. 177) vedr. 

midler til indfasning af 

minimumsnormeringer i dagtilbud 

(afledte konsekvenser). 065 Dagtilbud mv. U 1.266 1.266

Jf. KB d. 17 maj 2021 (pkt. 177) vedr. 

midler til indfasning af 

minimumsnormeringer i dagtilbud (frigjort 

beløb til klassesammenlægning under 

Undervisningsudvalget). 065 Dagtilbud mv. U 306 306

Flere udgifter til implementering af 

nyt pladsanvisning

Der forventes større udgifter til 

implementering af nyt pladsanvisning. 

Merudgifterne består bl.a. af diverse 

konsulentydelser og nødvendig 

overgangsperiode fra tidligere system. 

Udfordringen dækkes inden for udvalget. 065 Dagtilbud mv. U 1.100



Børneudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse i 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Tekniske omplaceringer

Flere udgifter til implementering af 

nyt pladsanvisning

Som modpost på merugifter til 

implementeringen af nyt pladsanvisning, 

dækkes udgifterne af forventede 

mindreforbrug på de centrale puljer for 

ekstraordinære situationer og 

vedligeholdelse. 065 Dagtilbud mv. U -1.100

Overførsler
Afvigelser ekskl. corona -4.500

Færre udgifter til forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne

Udgifter til forsørgelse af børn med 

handicap forventes at ligge under niveau 

af korrigeret budget.

064 Merudgifter og 

tabt 

arbejdsfortjeneste U -300

Merindtægter vedr. statsrefusion 

for særligt dyre enkeltsager

2-3 helt nye, og særligt dyre midlertidige 

anbringelser, vil medføre særlig høj 

refusionsindtægt i 2021.

061 Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov I -4.200


