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Politikområdet omfatter familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR), samt ekstern specialunder-
visning. 

De andre områder som BUR omfatter, PPR, intern specialundervisning (inklusion), Sundhedstjenesten 
og Væksthuset, er omtalt på politikområde 5, Udvikling og læring for børn og unge. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 

 Handleguide og beredskabsplan vedrørende overgreb mod børn og unge, vedtaget af Byrådet 
26.5.2014 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Hjælpe børn og unge til den bedst 
mulige udvikling ud fra deres egne 
forudsætninger. 

Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er afpasset det enkelte 
barns/den unges forudsætninger. 
Fokus på rettidighed og progression i sagsbehandlingen. 
Fokus på børnesamtalen. 
Fokus på handleplaner og effekten af disse. 
Fortsætte med udviklingen af indsatserne i ”Solrødmodellen”. 

Medvirke til at skabe sammenhæng 
og kontinuitet i indsatsen over for 
børn, unge og familier. 

Bidrage med støtte, understøtte overgange og sikre koordinering i en hel-
hedsorienteret indsats. 
Fokus på tidlig indsats. 
Fokus på høj og komplementær faglighed. 
Fokus på tværfagligt samarbejde. 

Styrke forældre og andre betyd-
ningsfulde voksne i deres opgaver 
over for børn og unge med særlige 
behov. 

Tilbyde relevant og respektfuld rådgivning til familier med særlige behov, 
understøtte familiernes potentialer og bidrage med kompetenceudvikling af 
såvel forældre som fagprofessionelle. 
Fokus på relationel kommunikation og dialog. 
Fokus på samskabelse. 
Fokus på udvikling af forældrekompetencer. 

Medvirke til udvikling af lokale net-
værk og rammer, der tilgodeser 
børn og unge med særlige behov. 

Medvirke til at danne netværk for såvel familien som for fagprofessionelle, 
medvirke til netværksdannelse omkring det enkelte barn/den unge samt 
sikre hensigtsmæssige pædagogiske og fysiske rammer for sårbare og 
udsatte børn og unge. 
Fokus på etablering og gennemførelse af gruppetilbud i f.eks. Væksthuset. 
Fokus på planlægning og afholdelse af forældrekurser. 
Fokus på vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling på tværs af or-
ganisation og faggrænser. 

Befolkningsudvikling 

Ifølge befolkningsprognosen vil udviklingen i børnetallet se således ud fra år 2018 til 2021: 

Tabel: Befolkningsudvikling 

Alder 
Faktisk Prognose 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-2 år 594 588 651 703 724 764 801 810 

3-5 år 823 788 778 745 763 815 845 848 

6-16 år 3.391 3.404 3.388 3.431 3.425 3.474 3.448 3.427 

I alt 4.808 4.780 4.817 4.879 4.912 5.053 5.094 5.085 

Ændring i pct.  -0,58 0,77 1,29 0,68 2,87 0,81 -0,18 

Befolkningsprognose 2017, tal pr. 1.januar i det pågældende år 

Det fremgår af tabel 1, at det samlede børnetal vil være stigende fra 2017-20. Der forventes et mindre 
fald i 2021.  

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 6. Det specialiserede børn- og ungeområde 
 

 

6-2 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabeller-
ne er angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 
2017-2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetved-
tagelsen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og ned-
justering af budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses 
mere detaljeret i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 1A: Budgettets udvikling – Serviceudgifter indenfor servicerammen 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde – Service indenfor 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 78.416 77.910 77.910 77.910 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.821 1.821 1.821 1.821 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -6.288 -6.288 -6.288 -6.288 

6. Nye initiativer -6 -31 -31 -31 

Budget 2018-2021 73.944 73.412 73.412 73.412 

Tabel 1B: Budgettets udvikling – Serviceudgifter udenfor servicerammen 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde - Service udenfor 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser -3.497 -3.497 -3.497 -3.497 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.500 1.500 1.500 1.500 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 

Tabel 1C: Budgettets udvikling – Sociale overførselsudgifter 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde - Overførselsudgifter 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 3.754 3.754 3.754 3.754 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 3.754 3.754 3.754 3.754 
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Nye initiativer 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr. 

Tabel 2A: Nye initiativer i budgettet - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening  -25 -25 -25 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -6 -6 -6 -6 

 Nye initiativer i alt -6 -31 -31 -31 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og mø-
der med borgerne.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 

Budget 2018-21 

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget på kontoområder – Serviceydelser indenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 239 239 239 239 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler  
i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 

23.523 23.523 23.523 23.523 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 11.721 11.721 11.721 11.721 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19.437 19.412 19.412 19.412 

5.28.22 Plejefamilier 4.960 4.960 4.960 4.960 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.804 2.298 2.298 2.298 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 809 809 809 809 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.787 1.787 1.787 1.787 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 8.663 8.663 8.663 8.663 

Total 73.944 73.412 73.412 73.412 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 

I forbindelse med Rammeaftalen
1
 skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne 

imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker bl.a. udgifter 
til specialundervisning, der varetages af regionerne, og som gives til elever i den undervisningspligtige 
alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner.  

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges 
konkret af Solrød Kommune eller ej.  

                                                      
1
 Rammeaftale 2014 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 
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Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. Budgettet fordeler sig på 10 institutioner, 
og det udgør 239 t.kr. 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud  og på an-
bringelsessteder 

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på special-skole og 
SFO i tilknytning hertil, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritids-
tilbud. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare el-
ler af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres 
hjem eller på den institution, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 

Børn og Unge Rådgivningen fungerer som visitationsenhed og er budgetansvarlige på områderne: 

Note Områder Budget 2018 

A Specialskoler  10.357 

B SFO i tilknytning til specialskoler 2.290 

C X specialklasser på Uglegårdskolen 7.155 

D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 3.722 

 Total, i 1.000 kr. 23.523 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervis-
ning og fritidstilbud for følgende forventede elevtal: 

Note Skoleår 2017-18* 2018-19** 
Årspladser 

2018 

A Specialskoler 26 26 26 

B SFO i tilknytning til specialskoler 23 23 23 

C X klasser i alt 28 28 28 

- X elever fra andre kommuner 6 6 6 

D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 23 23 23 

* planlagte elevtal til skoleåret 2017/2018 ** Forventede elevtal i skoleåret 2018/2019 

A. Specialskoler 

Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et 
regionalt tilbud 

B. SFO- og klubtilbud i tilknytning til specialskoler 

Betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på specialskole eller tilsva-
rende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune.  

C. X klasser 

X klasserne er et tilbud til for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksom-
hedsforstyrrelser.  

Undervisningen på 0. – 9. klassetrin foregår på Uglegårdsskolen og undervisningen på 10. klassetrin fo-
regår på 10Solrød under UngSolrød. 

D. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 

Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i 
forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern under-
visning på et opholdssted. 
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5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende 
opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbe-
handleren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i vi-
sitationsindstillingen. 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. 

Der kan ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et 
udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(i 1.000 kr.) 

A Opholdssteder 13 10.882 837 

B Kost- og efterskoler 1 120 120 

C Eget værelse inkl. Ungeboligerne 7 714 102 

D Advokatbistand - 5 - 

 Total  11.721  

A. Opholdssteder 

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale 
og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. 

B. Kost- og efterskoler 

Anbringelser kan ske på en kost- og efterskole. 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager 
udgangspunkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanske-
ligheder kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden.   

C. Eget værelse inkl. Ungeboliger 

Anbringelse kan ske på eget værelse, kollegier el. lign. Anbringelsesstedet skal være godkendt af den 
stedlige kommune.  Anbringelse på eget værelse anvendes typisk, når der er tale om unge, der enten 
tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte 
hjemmefra.  

D. Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og unge, der er fyldt 12 år, gratis 
advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringel-
se uden samtykke, undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

Dommeren i børn- og unge udvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg.   

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger på politikområdet er afsat til aktiviteter der gives til børn/unge 
og deres forældre, med henblik på dels at undgå anbringelse udenfor hjemmet og dels at opretholde for-
bindelsen til lokalområdet. 
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Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(i 1.000 kr.) 

A Aflastningsordninger inkl. § 84 41 7.274 177 

B Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 2.607 - 

C 
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og 
pædagogisk støtte 

- 20 - 

D 
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele fa-
milien 

24 2.205 92 

E § 101 Misbrugsbehandling - 224 - 

F Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 8 298 37 

G Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - 1.125 - 

H Formidling af praktikophold - 6 - 

I 
Økonomisk støtte i forbindelse med  
foranstaltninger (efterskole) 

9 2.168 241 

J Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand 11 2.629 239 

K Netværkspulje til folkeskolen - 870 - 

 Arbejdsskadeforsikring - 13 - 

 Total  19.437  

A. Aflastningsordninger 

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 
kunne tage vare på barnet i hjemmet. 

Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.  

B. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at 
holde familien samlet.  Der er ansat interne familiepsykologer og -konsulenter, der primært varetager 
disse opgaver. Det tilstræbes, at der ikke anvendes eksterne konsulenter udover i de særlige tilfælde, 
hvor opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Herunder er også budgetteret med udgifter til arbejdsskadeforsikring for forebyggende medarbejdere.  

Familiepsykologer og familiekonsulenter varetager derudover åben rådgivning jf. Servicelovens § 11 stk. 
1 og stk. 2, hvor henvendelser ikke registreres efter cpr.nr.  

C. Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pæda-
gogisk støtte.  

Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kommunen mu-
lighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

D. Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der udpeges en fast kontaktperson for et barn/unge eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at 
give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktperson-
ordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for bar-
net/den unge. 
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E. § 101 Misbrugsbehandling 

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune har tilbud-
det hidtil været individuelle samtaler hos en misbrugskonsulent. Udover de individuelle samtaler har mis-
brugskonsulenten indgået i det forebyggende arbejde i samarbejde med bl.a. SSP, klubber, skoler og 
foreninger.  

Udover motiverende samtaler med misbrugskonsulent har det i nogle tilfælde været nødvendigt at an-
bringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi.  

F. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den 
unges anbringelse. Kommunens tilbud gælder uanset om barnet er anbragt med eller uden forældres 
samtykke.  

G. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller 
fremskyndes. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en an-
bringelse.  

H. Formidling af praktikophold. 

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse 
til den unge. 

Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/uddannelse.  

I. Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når foræl-
dremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersø-
gelse, at der er behov for en forebyggende foranstaltning. 

Der kan f.eks. være tale om dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk 
støtte er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

Såfremt det er muligt, anvendes primært interne tilbud frem for eksterne tilbud. Det kan f.eks. være vej-
ledning til forældre ved familiepædagog og/eller – psykolog. 

J. Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i sko-
len er behov et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til 
at rumme barnets vanskeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er 
behov for ekstern psykologbehandling, samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicaps. 

K. Netværkspulje til folkeskolen 

Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte 
ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkesko-
len. Det er en forudsætning, at den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbej-
de mellem PPR og skolelederne. 
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5.28.22 Plejefamilier 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og 
netværksplejefamilier.  

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Gennemsnitsudgift 
pr. person 
(i 1.000 kr.) 

A Plejefamilier 12 4.892 408 

B Netværksplejefamilier - 68 - 

 Total  4.960  

A. Plejefamilier 

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler.  

Socialtilsyn Øst er godkendelses- og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fort-
sat er kommunens ansvar. 

B. Netværksplejefamilier 

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og 
forældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefa-
milie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune og anvendes både ved fuldtidsanbrin-
gelse og ved aflastning. 

Aktuelt er der ingen børn/unge anbragt i netværksplejefamilier. 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende anbringelse uden for hjemmet. Sagsbehand-
leren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitati-
onsindstillingen. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. Der ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen 
har et udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikre-
de afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre 
og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialmi-
nisteriet efter indstilling fra kommunen. 

Området dækker udgifter til lands-/landsdelsdækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængs-
ling, som led i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning eller til unge under 15 år, der opholder 
sig ulovligt i landet. 

Budgettet er opdelt i to dele, den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på 
kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. 
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5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud for børn, der på grund 
af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behand-
ling, der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almindelige dagtilbud.  

Der kan ikke opkræves forældrebetaling, såfremt barnet er optaget i særligt dagtilbud alene - eller i ho-
vedsagen - af behandlingsmæssige årsager.  

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes i de tilfælde, hvor det vurderes, at barnets handicap begrunder, at der 
er behov for en særlig behandling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

Almindeligvis er handicappede småbørn enkeltintegrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børneha-
ver med støtte leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. 
Special-gruppen er for børn med vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

Særlige klubtilbud, er tilbud der er oprettet efter servicelovens § 36, og er til unge hjemmeboende mellem 
13 og 20 år, med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Område Budget 2018 

Særlige dagtilbud 1.681 

Særlige klubtilbud 107 

I alt (i 1.000 kr.) 1.787 

Aktuelt er der 1 barn/ung placeret i klubtilbud på specialinstitutioner. 

6.45.58 Det Specialiserede børneområde 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, samt udgifter til 
lægeerklæringer og tilsynsudgifter for børn anbragt udenfor hjemmet. 

Område Budget 2018 

Administration 7.298 

Lægeerklæringer 40 

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn 1.346 

I alt (i 1.000 kr.) 8.684 

Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplys-
ninger til brug for sagsbehandlingen. 

Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter til børn- 
og ungeforanstaltninger 

Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål.  

Udgifter til tilsyn 

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, 
at barnets eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefa-
milier og på private opholdssteder.  
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Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 3B viser serviceydelser udenfor rammen i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser. 

Tabel 3B: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) – Serviceydelser udenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.22.07 Central refusionsordning -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 

Total -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 

5.22.07 Central refusionsordning 

Staten yder statsrefusion ud fra følgende beløbsgrænser: 

0 pct. refusion 25 pct. refusion 50 pct. Refusion 

Under 1.030.000 kr. årligt Fra 1.030.000 - 1.929.999 kr. årligt Fra 1.930.000 kr. årligt 

Under 85.833 kr. månedligt Fra 85.834 – 160.833 kr. månedligt Mere end 160.833 kr. månedligt 

Refusionen forventes fordelt således: 

Område 
Forventet antal 

særligt dyre enkeltsager 
Budget 2018 

5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 4 -335 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3 -992 

5.28.22 Plejefamilier 1 -34 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2 -463 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 0 -163 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -10 

Total i 1.000 kr. - -1.997 
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Overførselsudgifter 

Tabel 3C viser overførselsudgifter i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser. 

Tabel 3C Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) - Overførselsudgifter 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.57.72 Sociale formål 3.754 3.754 3.754 3.754 

Total 3.754 3.754 3.754 3.754 

5.57.72 Sociale formål 

Budgettet omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til tabt arbejds-
fortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, hjemmetræning og samværsudgifter til egne 
børn. 

Budgettet til sociale formål er fordelt på følgende områder: 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2018 

(1.000 kr.) 

Forventet 
gennemsnitsudgift 

(1.000 kr.) 

A 
Merudgifter ved forsørgelse af børn med  
nedsat funktionsevne 

76 1.019 13 

B Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 29 2.603 90 

C Hjemmetræning 1 52 52 

 Øvrige udgifter - 81 - 

A. Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som fami-
lien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparati-
on/vedligeholdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra 
vask samt ferie.  

B. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste  

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre, såfremt det er en nødvendig kon-
sekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, der 
medfører et behov for, at barnet passes helt eller delvist hjemme. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en 
bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.  

Ved ansøgninger indgået efter 1. juli 2013 kan der maksimalt bevilges et beløb på 29.918 kr. om måne-
den for en fuldtidsansat. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ved deltidsansættelse. 

C. Hjemmetræning  

Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter 
ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter 
dokumenterbare træningsmetoder.  
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Nøgletal 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Opholdssteder for børn og unge 2.043 1.455 2.943 1.587 

Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 

3.288 2.632 3.917 3.237 

Plejefamilier 786 1.033 3.085 2.367 

Døgninstitutioner  
for børn og unge  

1.167 1.014 1.167 1.689 

Sikrede døgninstitutioner mv.  
for børn og unge 

190 156 243 191 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Opholdssteder for børn og unge 1.938 1.297 3.083 1.519 

Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 

3.498 2.671 3.706 3.190 

Plejefamilier 757 1.017 2.931 2.312 

Døgninstitutioner for børn og 
unge  

1.296 1.078 1.164 1.645 

Sikrede døgninstitutioner mv.  
for børn og unge 

123 165 222 212 

Sociale formål 426 486 393 368 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.600 & 8.601 

 


