
Præsentation af Børneudvalgets budget 

Dette er en kort præsentation af Børneudvalgets budgetgrundlag på hovedopgaveniveau. 
Præsentationen er delt op i følgende 3 afsnit:

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
3. Væsentlige forudsætninger

Den mere detaljerede gennemgang vil komme i forbindelse med budgetopfølgningerne og 
budgetprocessen for 2015-2018.

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
Børneudvalgets samlede økonomiske ramme er på 604,9 mio. kr. og fordelt på rammerne som angivet i
tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Unge og Uddannelse
• Ungdomsskoler, ungdomsklub og 

ungdomshuse er et tilbud til 
elever fra 7. klasse

• Fritidsklubber er et tilbud til 
elever fra 6. klasse

• Ungeaktiviteter, som f.eks. 
Gribskov Ungdomsråd og fælles 
elevråd

• Produktionsskole  og 
Erhvervsgrunduddannelse (skal 
ses i sammenhæng med 
Arbejdsmarkedsområdet)

• 10. klassescenter
• Ungdommens 

Uddannelsesvejledning  (UU) 

24,1 24,1 24,1 24,1

Undersøgelse og Socialfaglig indsats
• Myndighed efter serviceloven 

(socialrådgivere) 
• Socialfaglige indsatser efter 

serviceloven.  F.eks. anbringelse 
uden for hjemmet, pædagogisk 
og praktisk bistand, 
behandlingsforløb for barnet, 
familiebehandling, aflastning, 
døgnophold, personlig rådgiver, 
økonomisk støtte, støttekontakt-
personordning m.m.

79,9 79,4 79,1 79,1
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Læring og Undervisning
• Drift af kommunens  folkeskoler 

og fritidsordninger
• Tilskud til privat- og efterskoler
• Drift af kommunens 

daginstitutioner og dagpleje
• Specialpædagogisk bistand som fx 

specialbørnehaveplads, 
specialpædagogisk indsats i 
daginstitutioner, elever i 
specialklasser m.m.

• Indtægter vedr. forældrebetaling, 
tilskud til private 
pasningsordninger, 
søskendetilskud m.m.

449,4 443,1 434,5 435,4

Sundhed og Forebyggelse
• Tandpleje for børn og unge, 

omsorgstandpleje og 
specialtandpleje

• Sundhedspleje, forebyggende 
tilbud til børn, unge og deres 
familier

20,4 20,4 20,4 20,4

Stabs- og støttefunktioner
• Centerledelse og  tværgående 

støttefunktioner  - administrative 
samt Rådgivning, Support og 
Ungersøgelse. 

• Puljer til kompetenceudvikling, 
temepraturmåling og udvalgets 
disposition.

31,1 29,9 29,7 29,7

Børneudvalget i alt 604,9 596,9 587,8 588,7

Børneudvalget har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der flyttes budget 
mellem udvalg skal dette videre til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning. Inden for den enkelte 
ramme kan flytningen ske administrativt jf. kasse-regnskabsregulativet. 
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2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
I nedenstående figur er vist årshjulet for de tre økonomiske hovedspor, der behandles i udvalgene i 
løbet af året, nemlig regnskab, budgetopfølgning og budgetlægning. 

 

Disse spor samtænkes i kraft af at den viden, der opnås gennem både regnskabs- og 
budgetopfølgningsprocessen, indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år. Dette er illustreret 
ved de blå pile i figuren. Der er således et tæt samspil i mellem de tre processer, der i hovedtræk 
gentager sig hvert år. 

3. Væsentlige forudsætninger
Inden for Børneudvalgets ramme kan de væsentligste forudsætninger og udfordringer sammenfattes i 
følgende punkter:

• ”Undersøgelse og socialfaglig indsats” hvor de væsentligste forudsætninger er:
- for de internt leverede forebyggende foranstaltninger en normering på 40,05 stillinger, samt antal 
timer pr ydelsestype. 
Derudover er der:
- antal helårsanbringelser, 
- antal ydelsesmodtagere til eksterne forebyggende foranstaltninger 
- og priser for disse.

Området oplever en stor udfordring idet priserne på anbringelser er steget mere end forudsat i 
budgettet og for eksterne forebyggende foranstaltninger er både priser og antal steget mere end 
forudsat. Center for Børn og Unge har igangsat flere tiltag for at stoppe og vende udviklingen. Et 
arbejde der bl.a. fokuserer på hvordan der kan styres endnu tættere, så kommunen stadig lever op 
til lovgivningen, men samtidig sikrer en tæt budgetopfølgning og bedre forecasts.

• ”Læring og Undervisning” hvor de væsentligste forudsætninger er:
- antallet af elever i skole og fritidsordning
- antal af børn i dagtilbud
- timetildeling i skoler og dagtilbud
- normering i dagtilbud.
På dette område er forudsætningerne for budgettet anderledes skruet sammen end på de øvrige 
rammer. På skolerne tildeles der timer pr. elev som dækker undervisning, lærernes forberedelse og 
andre opgaver. Derudover tildeles der øvrige timer og midler. På dagtilbuddene fordeles der timer 
pr. barn pr. uge. Derudover fordeles der vikartid. Prognoserne med børnetal er i høj grad med til at 
påvirke hvor meget budget de enkelte enheder får. 

Et andet vigtigt fokuspunkt på ”Læring og Undervisning” i 2014 er implementering af 
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læringsreformen. En realisering af reformen skal ses i sammenhæng med de nye arbejdstidsregler 
som betyder, at lærerne vil bruge en større del af arbejdstiden sammen med børnene, bl.a. på 
undervisning. Tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid skal i højere grad fastsættes af skolelederne i
dialog med den enkelte lærer, bl.a. ud fra den enkelte lærers erfaring, konkrete opgaver og 
udfordringer samt skolens samlede undervisningsbehov. Skolerne vil herudover få mulighed for at 
prioritere tilrettelæggelse af undervisningen, der styrker undervisningen og et mål om et højere 
fagligt niveau, f.eks. ved øget brug af holddeling

På samme ramme ligger SP – specialpædagogisk bistand. Her er forudsætningerne pris på de 
forskellige tilbud * antallet af børn/unge der er i de pågældende tilbud. Udgifterne til SP er under 
pres, da der er bl.a. er en effekt af at antallet af foranstaltninger på rammen ”Undersøgelse og 
socialfaglig indsats” er stigende. 

• På de 3 tværgående teams er de væsentligste forudsætninger antallet af fuldtidsstillinger * forudsat 
gennemsnitlig lønudgift pr. medarbejder. 

• En anden væsentlig forudsætning er de reduktioner der er vedtaget  i budget 2014-2017 og som 
skal realiseres fra 2014 og frem. Nedenfor ses en tabel med de enkelte forslag til reduktioner som 
blev vedtaget, samt en kort opfølgning til hver.

Forslag nr. 9 er effektueret. Der arbejdes med forslag 1 og 4 i forbindelse med kapacitetstilpasning 
på dagtilbud jf. dagsordenspunkt om kapacitet og strukturer på børne- og ungeområdet på 
Børneudvalget d. 6. januar 2014. Muligheden for implementering af forslag 3, 6, 7, 11 og 12a er 
afhængig af beslutninger omkring strukturer på børne- og ungeområdet jf. dagsordenspunkt om 
ledelse på skolerne på Børneudvalget d. 3. februar 2014. Det er en forudsætning for 
implementering af forslag 11 om besparelser på reduktion af bygningskapaciteten, at beslutning om 
optimering af bygningskapaciteten gennemføres. Arbejdet med forslag 10 er igangsat med forventet
implementering i 2015.
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