
Børneudvalget

1. Resultat regnskab 2014

Nedenfor skitseres det samlede regnskabsresultat for Børneudvalgets områder.

Ramme Vedtaget 
Budget i tkr.

Korrigeret 
Budget i tkr.

Regnskab i 
tkr.

Afvigelser til 
korr. Budget i 
tkr.

333 Unge
33310 Ungdomsskolen
33320 Ungdomsaktiviteter
33330 Unge og Uddannelse

24.107 
10.851

 715
12.541

26.076
12.402

163
13.511

24.452
11.410

 225
12.817

-1.624
-991

62
-695

334 Unders. og socialfaglig indsats
33410 Socialfaglig indsats

79.860
79.860

106.151
 106.151

111.338
111.338

5.188
5.188

335 Læring og undervisning
33510 Skole/FO
33520 Dagtilbud
33530 SP
33540 Tværgående

449.438
282.907
150.120
66.277

-49.866

480.314
303.237
159.773
66.997

-49.694

482.736
279.356
157.016
91.787

-45.423

2.422
-23.881
-2.757
24.789
4.270

336 Sundhed og forebyggelse
33610 Tandplejen
33620 Sundhedsplejen

20.442
15.878
4.564

20.823
16.050
4.774

19.952
 15.637
 4.314

-872
 -412
 -460

337 Stabs- og støttefunktioner
33710 Administration og udvikling
33720 Puljer
33730 Rådgivning, support og undersøg.

31.068
13.048
2.865

15.155

27.159
 13.019
 2.865

 11.275

28.049
 13.797
 1.124

 13.128

890
 778

 -1.742
 1.853

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2014

Nedenstående skema beskriver den endelige opfølgning i forhold til budgetaftalemidlerne.

Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000 kr.)

Udvikling af læringsmiljøer – Læringsvejledere
Budget: 2,5 mio. kr.

 

Der er ansat 
læringsvejledere på alle 
folkeskolerne pr. 1. august 
2014. Læringsvejlederne er 
ansat i en periode på 2 år.

Anvendt: 1.041 (uforbrugte 
midler overføres til 2015)

Udvikling af læringsmiljøer - Styrke dansk og matematik
Budget: 0,5 mio. kr.

For at styrke dansk og 
matematik er der planlagt 
kompetenceudvikling af 
medarbejdere på skolerne. 
For dansk er der 
gennemført 
kompetenceudvikling 
(opdatering) af de 
nuværende læsevejledere i 
november måned 
2014. Læsevejlederne 

Anvendt: 500 tkr.



indgår allerede i et 
kommunalt netværk. For 
matematikvejledere er der 
planlagt dannelse af et 
netværk, hvor 
kompetenceudviklingen skal
finde sted. Arbejdet med 
kompetenceudvikling af 
medarbejdere i talforståelse
i dagtilbud er fortsat i 
planlægningsfasen. 

Udvikling af læringsmiljøer - Kompetenceudvikling af 
medarbejdere i inklusion og differentierede læreprocesser
Budget: 1,5 mio. kr.

Kompetenceudviklingsforlø
b for medarbejdere på 
skole- og dagtilbud indenfor
inklusion og differentierede 
læreprocesser har kørt 
siden august 2013 og 
fortsætter ind i 2014 og 
2015.

Anvendt: 1.500 tkr.

Udvikling af læringsmiljøer - Større brug af IT
Budget 0,7 mio. kr.

På Børneudvalgets møde 5. 
maj 2014 besluttede 
udvalget ”Strategi for 
digital understøttelse af 
børn og unges læring og 
trivsel på skoleområdet”, 
samt en investeringsplan for
realisering af strategien. 
Skolerne er i gang med at 
lægge handleplaner for 
implementering af 
strategien og de afsatte 
midler er lagt ud på 
skolerne. Skolerne 
planlægger indkøb af pc'er, 
tablets mv.

Anvendt: 700 tkr.

Mere bevægelse og bedre kost - Tilbud til svært 
overvægtige børn og unge
Budget 200.000 kr.

Gribskov Kommune 
deltager i et shared care 
projekt mellem 8 kommuner
og børneafdelingen på 
Hillerød Hospital om at 
give et tilbud til svært 
overvægtige børn og unge i 
alderen 6 – 15 år. Projektet 
er startet op i august 2014 
med de første deltagere og 
de medvirkende 
medarbejdere har deltaget i
kompetenceudviklingsforløb
. Desuden indeholder 
projektet et tæt samarbejde 
med DGI projektet ”Jump 
for Fun” som tilbyder 
overvægtige børn motion på
særligt tilrettelagte hold. 
Som en del af ”Jump for 
Fun” følger kostvejledning 
og støtte til børnene i at 
blive fastholdt i 
regelmæssigt motion.  
Projektet koster ca. 200.000
kr./året de kommende 4 år. 

Anvendt: 83 tkr.

(resten søges overført)



Budgetaftalen finansierer 
de første to projektår og 
medfinansieres af staten via
satspulje midlerne. 

Mere bevægelse og bedre kost – Forebyggelse og aktive 
borgere i bevægelse
Budget: 1 mio. kr.

Læringsreformen lægger 
vægt på, at børn og unge 
skal være mere i bevægelse 
i løbet af dagen. Børne- og 
ungeområdet medvirker i 
projektet "Forebyggelse og 
aktive borgere i bevægelse" 
med 1 mio. kr. 
Børneudvalget besluttede 
på mødet 06.10.2014 at 
dagtilbud medvirker som 
nærmiljø i projektet. 

Anvendt: 0 kr. (resten søges
overført)

Udvikling af den forebyggende familieindsats - Udvikling 
af gruppetilbud og kompetenceudvikling af medarbejdere
Budget: 0,4 mio. kr.

Målet med 
udviklingsarbejdet er at 
finde nye og innovative 
måder at tænke 
forebyggende 
familieindsatser, både på 
det metodiske, faglige, og 
effektiviserende plan. Det 
indebærer f.eks. udvikling 
af gruppetilbud til borgere 
og en kompetenceudvikling 
af medarbejdere i forhold til
at kunne anvende nye 
metoder. Alle medarbejdere
i leveranceopgaver er nu i 
gang med uddannelse 
omkring gruppeledelse og 
facilitering ifht. fler-
familiebehandling og 
arbejdet med børn og unge i
udsatte positioner. 
Uddannelsesforløbet blev 
kick-startet i oktober 2014 
og løber henover 2015. 

Anvendt 200 tkr. (resten
søges overført)

Udvikling af den forebyggende familieindsats – 
Forældreuddannelsesprogram
Budget: 0,4 mio. kr.

Gribskov Kommune tilbyder
alle førstegangsfødende 
forældrepar 
uddannelsesprogrammet 
”Familieiværksætterne”. 
Formålet med projektet er 
at støtte op om, at alle nye 
forældre kommer bedst 
muligt fra start i livet som 
ny familie. Projektet sker i 
et samarbejder med 
Regionens jordmødre, 
ligesom der sker 
samarbejde med frivillige 
ifht. forløbene. 

Anvendt: 200 tkr.
(resten søges overført)

Manglende udmøntning 2.976.000 kr.

 



3. Andre fokuspunkter

Det specialiserede børneområde

Der har gennem hele 2014 været udsigt til et merforbrug på rammen – Undersøgelse og socialfaglig
indsats. Regnskabet for 2014 for denne ramme endte med resultat på 111,3 mio. kr. mod et 
oprindeligt budget på omkring 80 mio. kr. Der er således er merforbrug alene på Servicelovens 
ydelser på over 30 mio. kr. Årsagen til dette er, at antallet af anbringelser og antallet af 
ydelsesmodtagere af forebyggende foranstaltninger har været langt højere end budgetforudsagt. 
Dette er illustreret i nedenstående figurer.

Figur 1 - Udviklingen i antallet af anbringelser

Af figuren fremgår det, at udviklingen i det samlet antal anbringelser har været stigende siden 2013. 
Ligesom det ses af figuren, at det primært er indenfor de dyre anbringelsestyper at stigningen er 
sket. Dvs. for døgnophold og opholdessteder. Denne medvirker til, at udgifterne er ca. 10 mio. kr 
højere end der er budgetforudsat.

Figur 2 – Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere af forebyggende foranstaltninger

Merforbruget indenfor de forebyggende foranstaltninger har primært været inden områderne 
familiebehandling, døgnophold og aflastning. Af tabellen ovenfor kan det således ses, at der 
indenfor disse områder har været en markant stigning i antallet af ydelsesmodtagere. Ligesom 
gennemsnitspriserne f.eks. for døgnophold har været højere end budgetforudsat. 
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