
Overblik over udfordringer på det børnesociale område
Som det fremgår af den 4. Budgetopfølgning – er de primære udfordringer for rammen 
Undersøgelse og socialfaglig indsats – anbringelser og eksterne forebyggende 
foranstaltninger. Forbruget, samlet set, på de to på de to områder illustreres i Figur 1 
nedenfor.

Figur 1 – samlede udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger og anbringelser 2010-2014

Note: 2014 tallet er faktiske udgifter pr. 1.7.14 ganget med 2.

Af figuren fremgår det, at udgifterne er steget med ca. 28 mio. kr. fra 2012 til 2014. 
Nedenfor skitseres udfordringerne i et mere detaljeret overblik for at komme nærmere 
forklaringerne på denne udvikling. Det kan dog allerede nu præciseres, at 
udgiftsstigningerne for størstedelens vedkommende skyldes en stigning i antallet af 
sager/ydelsesmodtagere, mens en mindre del af stigningen skyldes stigende 
enhedspriser. I dette notat vil det ligeledes blive vist, at der er sammenhæng mellem 
stigningen i antallet af sager og en vækst i antallet af underretninger.

Eksterne forebyggende foranstaltninger

Figur 2 – Udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger

Note: 2014 tallet er faktiske udgifter pr. 1.7.14 ganget med 2.
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I ovenstående figur 2, kan udviklingen i udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger 
ses – fra 2010 til 2014.

Figur 2 viser, at – af den samlede stigning for området – kan ca. 13 mio. kr. af de 28 mio. 
kroners stigning siden 2010, tilskrives stigninger i udgiften til de eksterne forebyggende 
foranstaltninger.

Ses der på fordelingen af disse udgifter mellem de ydelser, der indgår i de eksterne 
forbyggende foranstaltninger, kan det af figur 3 ses, at udgiftsstigningen primært kommer 
fra udgiftsstigninger vedr. familiebehandling (herunder f.eks. skole-dagbehandlingstilbud), 
døgnophold og aflastningsordninger.

Figur 3 – udviklingen for udgifter fordelt på ydelses for 2010 – 2014.

Disse udgiftsstigninger kan enten stamme fra øgede enhedspriser pr. ydelse eller en 
stigning i antallet af sager/ydelsesmodtagere. 

I figur 4 nedenfor ses udviklingen i antal ydelsesmodtagere i perioden 2010 – 2014 fordelt 
på de tre ovenfor nævnte ydelser – aflastningsordninger, døgnophold samt 
familiebehandling. Af figuren fremgår det, at der for familiebehandling er sket en fordobling
i antallet af ydelsesmodtagere, mens antallet af ydelsesmodtagere i forhold til 
aflastningsordninger er steget med ca. 10 over hele perioden. For døgnophold gælder, at 
antallet af sager er nogenlunde stationært. 

Det kan således konkluderes, at for døgnophold gælder, at udgiftsstigningen skyldes 
stigning i enhedsudgifterne alene, mens der for aflastningsordninger og familiebehandling 
gælder, at udgiftsstigningen har noget at gøre med en stigning i antal af 
ydelsesmodtagere. Om stigningen også skyldes en stigning i de gennemsnitslige 
enhedspriser fremgår af figur 5 nedenfor. Denne figur viser, at gennemsnitspriserne pr. år 
fordelt på de tre ydelses har udviklet sig forskelligt.
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Figur 4 – udviklingen i antal ydelsesmodtager i 2010 – 2014.

For familiebehandling gælder, at enhedsprisen pr. ydelse er nogenlunde uforandret. 
Stigningen i udgifter til familiebehandling skyldes således udelukkende stigning i antallet af
ydelsesmodtagere, f.eks. flere børn i skole-dagbehandlingstilbud. Stigningen i antallet ses 
der nærmere på i handlingsplanen – som også er vedlagt denne BO4-dagsorden, hvor der
også beskrives tiltag i forhold til dette. For aflastningsordninger gælder, at der er en 
stigning i enhedsprisen. 

Figur 5 – udviklingen i enhedspriser i perioden 2010 – 2014.
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Således skal den samlede udgiftsstigning ses i lyset af dels stigning i antal sager og 
enhedspris pr. ydelsesmodtager. Tiltag i forhold til aflastningsordninger ses der ligeledes 
på i handleplanen. For døgnophold gælder at det er en stigning i enhedsprisen på 
ydelsesmodtager, der således alene er årsag til stigningen i udgifterne. 

Anbringelser

Nedenfor gennemgås udviklingen for udgifterne i forhold til anbringelsesområdet og hvad 
årsagen til denne udvikling er, er forsøgt at skitsere på overordnet plan.

Figur 6 nedenfor viser udviklingen i Gribskov kommunes udgifter til anbringelser.

Figur 6 – udviklingen i udgifter til anbringelser.

Af figuren fremgår det, at der er sket en stigning i de samlede udgifter til anbringelser 
siden 2012.

Figur 7 nedenfor viser hvordan udgiftsudviklingen har været i samme periode fordelt på 
anbringelsestyper. Af figuren ses det, at udgiftsstigningen på anbringelsesområdet primært
stammer fra opholdssteder og døgninstitutioner. For ydelsen eget værelse – som er en 
billig anbringelsesform – er der til gengæld sket et fald i udgifterne. Men hvad skyldes 
udgiftsfaldet? Er der pga. billigere enhedspriser eller færre ydelsesmodtagere. Det samme
for opholdssteder og døgninstitutioner. Skyldes udgiftsstigningen flere ydelsesmodtagere 
eller en stigning i enhedspriserne pr. ydelsesmodtager. Dette illustreres i figur 8 og 9 
nedenfor.
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Figur 7 – udgiftsudvikling fordelt på anbringelsestyper fra 2010 – 2014.

Af figur 8 fremgår det, at antallet af anbragte på opholdssteder er steget med ca. 40 % 
mens antallet i døgnanbringelser er steget med ca. 20 %.

Figur 8 – antal ydelsesmodtagere fordelt på anbringelsestyper i 2010 til 2014.
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Antallet af ydelsesmodtagere på eget værelser er til gengæld faldet med 2/3-dele. Fra ca. 
22 helårsborgere i 2010 til ca. 8 i 2014.

I figur 9 nedenfor ses udviklingen i enhedspriserne pr. ydelsesmodtager pr. år fordelt på de
tre nævnte anbringelser. For alle tre anbringelsestyper gælder der, at den gennemsnitlige 
enhedspris pr. ydelsesmodtager er steget. Døgninstitutioner er procentvis steget mest. 
Med ca. 20 %. 

Figur 9 – udviklingen i enhedspriser i perioden 2010 – 2014 fordelt på anbringelser.

Det kan således konkluderes, at udgiftsstigningerne på anbringelser skyldes både 
stigende antal ydelsesmodtagere og stigninger i enhedspriser pr. ydelsesmodtager. 

Imødegåelse af udgiftsstigningerne pga. stigende enhedspriser bliver adresseret i 
handleplanen under temaet ”kommunens anbringelsesstrategi”. 

For så vidt angår udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere – både for så vidt angår 
anbringelser og de – i dette bilag nævnte – forebyggende foranstaltninger, vurderes det i 
handleplanen, at stigningerne bl.a. skyldes en stigning i antallet af underretninger.

Handleplanen tager således også fat i dette tema. I handleplanen ses der på, hvad 
årsagen er, til det stigende antal underretninger – især fra kommunens skoler og 
daginstitutioner og hvad der kan gøres for at imødekomme det. 

Udviklingen i antallet af underretninger er skitseret i nedenstående afsnit.

Underretninger

I figur 10 nedenfor ses udviklingen i antallet af underretninger fra 2008 – 3.11.2014. 
Figuren viser, at der er sket en stigning i antallet af underretninger med 1.374% fra 2008 til
2014 og alene i perioden 2012 – 2014 er stigningen 332%. Dette er naturligvis en udvikling
der kalder på en nærmere analyse. Der er derfor udarbejdet en slags foranalyse af 
sammensætningen af underretningstyper, anmeldere og anmeldte for 2014. Denne 
analyse viser flere ting og disse illustreres i figur 11-13.
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Figur 10 – udviklingen i antal underretninger

Af figur 11 fremgår det, at der er ca. lige mange underretninger, der vedrører børn som der
allerede er sager i gang på og helt nye børn. Begge situationer kan kræve en indsats. De 
nye sager kræver mindst en afdækning, mens underretninger vedr. de eksisterende sager 
kan kræve en udvidelse af den indsats, der bliver gjort overfor barnet/den unge.

Figur 11 – fordelingen af underretninger i 2014 mellem nye og eksisterende sager.

I figur 12 nedenfor ses en oversigt over, hvad der sker med de sager der underrettes på. 
Denne figur illustrere, pga. graden af anvendelighed af eksisterende data, kun indsatser 
igangsat fra 1.4.14 til 3.11.14. svarende til 398 underretninger. Men figuren giver et godt 
billede af, hvilket øget økonomiske pres, som stigningen i antallet af underretninger 
resulterer i.

Overblik over udfordringer på det børnesociale område                                                     Side 7

08 09 10 11 12 13 3.11.14
0

100

200

300

400

500

600

700

Nye børn Børn fra eksisterende sager
0

50

100

150

200

250

300

350

315
276



Figur 12 - indsatser som følge af 398 underretninger fra 1.4.14 til 3.11.14

Figuren viser, at kun 122 af underretningerne ikke resulterer i yderligere indsatser.

Men hvor kommer alle disse underretninger så fra?. Figur 13 nedenfor illustrere 
sammensætningen af anmeldere blandt de 591 underretninger i 2014. Dette for at se, hvor
størstedelen af underretningerne kommer fra.

Figur 13 – fordelingen mellem anmeldere af underretningerne

Af figur 13 fremgår det, at mange af underretningerne kommer fra 1. led – d.v.s. Gribskov 
kommunes egne skoler og dagtilbud, mens resten er fordelt relativt jævnt mellem øvrige 
anmeldere med politiet og sundhedsvæsnet som de mest fremtrædende. I handleplanen 
er der lagt op til, at det skal undersøges om den viden og forståelse, der kan uddrages af 
figurerne 11-13 kan munde ud i effektiviseringstiltag.
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