
Børneudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 21,7 mio. kr., som svarer til 3,4 procent af det 
korrigerede budget. Det skyldes primært mindreforbrug på Læring og Undervisning vedrørende 
skoler, fritidsordninger og dagtilbud, og Undersøgelse og Socialfaglig indsats som direkte 
konsekvens af fokus på handleplaner og anbringelsesstrategi. Af de 21,7 mio. kr. søges de 12,1 mio.
kr. overført. En del af overførslerne, 7,6 mio. kr., er på områder med overførselsadgang og de 
øvrige overførsler er bl.a. på uddannelse, fællesudgifter og til projekter hvor der er en tidsmæssig 
forskydning af udgifterne. 

Ramme
Beløb i 1.000 kr.

Vedtaget
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Afvigelser til
korrigeret budget

Unge
Ungdomsskole mv.
Ungdomsaktiviteter
Unge og uddannelse

24.278
11.057

727
12.493

23.764
10.141

811
12.812

22.144
9.795

204
12.144

-1.620
-346
-607
-667

Undersøgelse og Socialfaglig 
indsats

80.683 91.232 87.194 -4.038

Læring og Undervisning
Skole/FO
Dagtilbud
SP
Tværgående

452.950
286.407
150.346
66.681

-50.484

482.666
303.684
163.373
66.093

-50.484

466.984
289.696
151.232
66.714

-40.658

-15.681
-13.988
-12.142

621
9.827

Sundhed og forebyggelse
Sundhedsplejen
Tandplejen

20.332
4.653

15.678

21.024
5.086

15.938

21.388
5.130

16.258

364
44

320

Stabs- og støttefunktioner
Administration og udvikling
Puljer
Rådgivning, support og 
undersøgelse

30.458
12.094
2.911

15.453

25.741
14.077

551
11.113

25.037
13.433

499
11.105

-704
-645
-52
-7

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

I nedenstående skema er den endelige opfølgning på budgetaftalemidler beskrevet.

Aktivitet Handling Økonomi 
(i 1.000 kr.)

Effekt

Tidligere indsats for 
udsatte familier, Ny start.

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Ny start har til formål at formidle kontakt 
mellem frivillige og udsatte børnefamilier, 
Hvorved de frivillige kræfter yder støtte, 
venskab, erfaring og praktisk hjælp, til 
småbørnsforældre, der i en afgrænset periode 
er i en presset eller vanskelig situation.

297 Der er aktuelt 13 frivillige 
familievenner der tilbyder 
praktisk hjælp og støtte ca. 
to timer om ugen. 

Udvikling af 
læringsmiljøer – 

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Der tilknyttes ressourcepersoner, der kan 

4.492 Læringsvejlederne har 
blandt andet:



Læringvejledere styrke ledelsernes og medarbejdernes arbejde 
med at udvikle pædagogik og læring på skoler 
og dagtilbud og inddrage forskningsresultater 
til at kvalificere indsatserne.

• gennemført sparring 
og vejledning af lærere
i klasserumledelse og 
synlig læring ift. 
læringsmål.

• bidraget med fokus på 
og udvikling af 
teamsamarbejdet. 

• bidraget i 
implementeringen af 
MinUddannelse

Mere bevægelse og bedre
kost – Tilbud til svært 
overvægtige børn og 
unge

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Gribskov Kommune har siden august 2014 
deltaget i projekt ”Effektiv, tryg og kvalificeret
behandling til overvægtige børn og unge”. Et 
shared-care-projekt mellem 8 kommuner og 
Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands 
Hospital i Hillerød. I projektet uddannes 2 
sundhedsplejersker og der er et tæt samarbejde 
med Jump4Fun under DGI Nordsjælland.

317 Projektet er godt i gang 
med de første 20 børn/unge
og deres familier. 
Sundhedsplejerskerne har 
været på uddannelse, så de 
kan varetage indsatsen 
overfor børnene – de unge 
og deres familier. Projektet
finansierer Jump4Fun, som
er et tilbud om bevægelse i 
DGI til overvægtige børn.

Mere bevægelse og bedre
kost – Forebyggelse og 
aktive borgere i 
bevægelse

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Lege og bevægelse skal indtænkes mere i 
arbejdet med børn og unge.

500 Projektet er indtænkt i 
”Grib Livet”. Der arbejdes 
i lokale arbejdsgrupper 
med projektet. Der 
udvikles på legepladserne, 
så leg og bevægelse kan 
indtænkes mere i arbejdet 
med henblik på at øge 
læring, styrke personlige 
og sociale kompetencer og 
forbedre børnenes 
motivation

Udvikling af den 
forebyggende 
familieindsats – 
Udvikling af 
gruppetilbud

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Udvikling af forebyggende familieindsatser fx 
udvikling af gruppetilbud til borgere og 
kompetenceudvikling af medarbejdere i 
forhold til at kunne bruge nye metoder. 

352 Der er nedsat en 
projektgruppe, som har 
arbejdet med temaet med 
det formål at se på hvordan
vi via udvikling kan løfte 
den kvalitative indsats i 
familierne, samtidig med at
vi tænker i effektiviserende
strategier i 
opgavehåndteringen. Der 
er endvidere arbejdet med 
at etablere forskellige 
gruppeforløb i 
familiebehandlingshuset.

Udvikling af den 
forebyggende 
familieindsats – 
Forældreuddannelsesprog
ram

Tema fra budgetaftale 2014-2017.
Potentialet i at indføre et forældreuddannelses-
program skal vurderes med henblik på at 
understøtte familierne og familiedannelse, 
herunder forebygge skilsmisser. 
BØR besluttede 5. maj 14 at anvende en 
metode ”familieiværksætterne” som er et 
forældreuddannelsesprogram der involverer 
samarbejde med private, frivillige, regionen og
CBU. Vordende forældre samles i grupper der 
starter i 24. graviditetsuge. Kommunens 
sundhedsplejersker er gennemgående 

351 Alle førstegangsgravide 
par tilbydes 
”Familieiværksætterne” og 
de første 10 hold er godt i 
gang. Tilbagemeldingerne 
er stor tilfredshed fra 
forældrene



fagpersoner og tovholdere på grupperne.

Tandpleje for mindre 
ressourcestærke børn og 
unge

Tema fra budgetaftale 2015-2018.
Har øget indsatsen ved at deltage i 
”Familieiværksætterne”. Tandplejeren 
underviser i forskellige institutioner, når de 
henvender sig. Bl.a. flygtninge i Jobcenteret, 
møder med anden etnisk baggrund end dansk i 
frivillighedshuset og i daginstitutioner.
En del af flygtningene, børn og unge, har 
meget caries. Kommunikationen er vanskelig 
og de kræver mange ressourcer, mange tider til
behandlinger og der er flere udeblivelser.

200 Tandlægenormeringen i år 
er blevet øget ved timer fra
tidligere der ikke var besat.

 
3. Udvalgt fokuspunkt
Handleplan og genopretningsplan
Sammenlignes regnskabsresultatet for 2015 med samme resultat for 2014, ses en forbedring på 43,8
mio. kr.  på Børneudvalgets ramme. Det skyldes flere forhold, men det kan fremhæves at hele 2015 
har haft som overskrift at økonomien skal rettes op. 
Med baggrund i merudgifterne på det socialfaglige område, blev det besluttet at gennemføre 
"Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og 
ungeområde". 

Handleplanens overskrifter var:
• En styrket sammenhæng mellem faglighed og økonomi
• En opbremsning af udgiftsstigningen
• Faglig og økonomisk sikker styring af området
• Klar og entydig beslutnings- og bevillingskompetence, herunder opbygning af en klar 

incitamentsstruktur.

På denne baggrund blev der nedsat en administrativ styregruppe samt en task force, hvis opgave det
var at varetage den overordnede styring af arbejdet med handleplanen og ansvaret for 
implementering. 

Børneudvalget er flere gange i 2015 blevet informeret om status i arbejdet, ligesom resultaterne har 
indgået i BO'erne. 

For at sikre at området kom i mål, valgte centerledelsen at:
• have fokus på visitation med henblik på at der blev truffet de rigtige afgørelser på et oplyst 

grundlag
• udarbejde politisk godkendte serviceniveauer på det socialfaglige område og 

specialundervisningsområdet
• fokus på at udvikle og styrke egne specialiserede tilbud
• iværksætte ”fremskudt socialfaglig indsats” hvor rådgiver arbejder direkte ude på skole og 

dagtilbud (Nordstjernedistriktet). Dette for at arbejde tidligt og forebyggende og tids nok til at 
forebygge en eventuel underretning.

• med afsæt i Deloittes analyse og anbefaling at sikre kvaliteten  i det  socialfaglige arbejde, 
herunder iværksætte de rette foranstaltninger

• sikre det rigtige datagrundlag og stram økonomisk styring ved at arbejde med systematisk 
opfølgning af såvel økonomi som aktiviteter.


