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Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en af-

gørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling 

samt tryghed, sundhed og værdighed for børn og unge.  

 

Politikområdet vedrører mere specifikt, børn og unge 

som er i en udsat social position eller har psykiske og/el-

ler fysiske udfordringer. Opgaverne på området vareta-

ges af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).  

 

Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte 

barn/den unge og deres familie, og vi tager udgangs-

punkt i de ressourcer, det enkelte barn, den unge og  

familien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation 

arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den en-

kelte. 

 

Indsatserne tager afsæt i kommunens vision og pejle-

mærker og BURs kerneopgave:  

 

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge. 

 

Indsatserne kan opdeles således: 

 Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), som 

visiteres via PPR 

 Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foran-

staltes via Familieafsnittet 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 6 – samlet sum 122.180 

Indenfor servicerammen 124.637 

Udenfor servicerammen -5.998 

Overførselsudgifter 3.541 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Handleguide og beredskabsplan 

 Inklusionsstrategien 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af Handleguide og beredskabs-

plan vedr. overgreb mod børn og unge 

 Implementering af Sundhedsstrategien 

 Implementering af Inklusionsstrategien og inklu-

sionshandleplan 

 Implementering af børnereformer (Anbringelses-

reformen, barnets reform og overgrebspakken) 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af dagtilbudsreformen 

 Løbende kompetenceudvikling 

 Implementering af evidensbaserede indsatser 

 Implementering af resultatmål og effekter 

 Implementering af Dannelsesstrategien 

 Revidering af sammenhængende børnepolitik 

 Udarbejdelse af fællesskabsstrategi 

 Databaseret styring af familie- og specialunder-

visningsområdet 

 Task Force (Ankestyrelse og Socialstyrelse) 

 Barnets lov 

 

 

Politikområde 6:  

Det specialiserede børne- og ungeområde 
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Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet 
 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet 

Ifølge befolkningsprognosen 2022 vil udviklingen i børnetallet fra år 2023 til 2026 se ud som vist i tabel 1. Tallene fra 

2018-2022 viser faktiske befolkningstal opgjort pr. 1.  januar i pågældende år. 

 

Udviklingen viser en stigning i antal 0-18 årige i perioden 2022 til 2026 på i alt 476 børn og unge, svarende til en 

stigning på i alt 7,95 %.  

Stigningerne på de forskellige aldersgrupper ser således ud: 

 

 Antal 0-2 årige falder med 31 børn, svarende til 3,36 % 

 Antal 3-5 årige stiger med 146 børn, svarende til 15,11 % 

 Antal 6-16 årige stiger med 318 børn, svarende til 9,20 % 

 Antal 17-18 årige stiger med 43 unge, svarende til 6,71 % 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-2 år 814 850 872 922 952 954 921 891 

3-5 år 834 879 903 966 1.035 1.087 1.116 1.112 

6-16 år 3.497 3.456 3.435 3.455 3.482 3.591 3.713 3.773 

17-18 år 604 626 674 641 693 685 650 684 

I alt 5.749 5.811 5.884 5.984 6.162 6.317 6.400 6.460 

Ændring i %  1,08 1,26 1,70 2,97 2,52 1,31 0,94 



118 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 6: DET SPECIALISEREDE BØRN- OG UNGEOMRÅDE 

 

Samlet budget 2023-2026  
 
Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6 

Ovenfor ses det samlede budget for 2023-2026 for politikområdet og for de enkelte afdelingen under området.  

 

Nye budgetinitiativer  
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 6 – samlet sum 122.180 122.822 122.821 122.821 

Indenfor servicerammen 124.637 124.334 124.333 124.333 

Udenfor servicerammen -5.998 -5.998 -5.998 -5.998 

Overførselsudgifter 3.541 4.486 4.486 4.486 

Børn og Unge Rådgivningen 121.113 121.755 121.755 121.755 

Indenfor servicerammen 123.656 123.353 123.352 123.352 

Udenfor servicerammen -5.998 -5.998 -5.998 -5.998 

Overførselsudgifter 3.456 4.401 4.401 4.401 

Øvrige afdelinger 1.067 1.067 1.067 1.067 

Indenfor servicerammen 981 981 981 981 

Overførselsudgifter 86 86 86 86 
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Specialundervisning 
 
Tabel 3 Specialundervisning – budgetoversigt 

Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for specialundervisning 

og anden specialpædagogisk bistand jf. Folkeskoleloven og bekendtgørelse om specialundervisning og anden speci-

alpædagogisk bistand. Dette kan være tilbud i folkeskolernes specialklasser, i private eller regionale tilbud med interne 

skoler eller på kommunale specialskoler i andre kommuner.  

 

Solrøds egne specialklasser/ specialundervisningstilbud 
 

X-klasser (Uglegårdsskolen)  

X-klasserne er en specialklasserække for elever på 0.-9. klassetrin med autismespektrumforstyrrelse eller lignende og 

som har behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte i et mindre klassefællesskab. Det er et skoletilbud 

præget af få faste voksne, alle med specialpædagogisk viden om autisme og lignende specifikke indlæringsvanske-

ligheder, og en hverdag præget af tydelig struktur og tæt voksenguidning i faglige såvel som sociale sammenhænge. 

Undervisningen foregår i 5 grupper à ca. 10 elever.    

 

Heldagsskolen (Munkekærskolen) 

Heldagsskolen er Solrød Kommunes specialklasserække for elever med betydelige socio-emotionelle vanskeligheder, 

(evt. som følge af kritiske hændelser eller langvarig overbelastning) og deraf behov for specialundervisning og speci-

alpædagogisk støtte. En betydelig del af eleverne har adfærdsmæssige følge-udfordringer, som fylder i deres skole-

gang, og kan gøre det meget vanskeligt at være en del af faglige og sociale fællesskaber i almenskole eller de øvrige 

specialklasser. Heldagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen, det er et heldagstilbud og har således egen 

SFO og fritidsklub. 

 

Specialundervisning i regionale tilbud 
Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, 

som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød 

Kommune eller ej.  Den objektive finansiering opgøres på grundlag af indbyggertallet. Budgettet vedrører finansiering 

af 5 institutioner. 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Specialundervisning – samlet sum 38.534 40.760 40.760 40.760 

Egne specialklasser 14.474 14.474 14.474 14.474 

 - herunder Heldagsskolen 1.906 1.906 1.906 1.906 

Specialundervisning i regionale tilbud,  

objektiv finansiering 
251 251 251 251 

Specialskoler udenfor kommunen 12.398 13.098 13.098 13.098 

Befordring vedr. specialundervisning 2.467 2.467 2.467 2.467 

Undervisning i forbindelse med  

dagbehandlingstilbud  
8.944 10.470 10.470 10.470 
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Specialskoler uden for kommunen 
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning hertil, samt 

undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer udgifter til under-

visning af elever, der 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.  

Området er inddelt således: 

 

1. Specialskoler - Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner el-

ler i et regionalt tilbud. 

2. SFO i tilknytning til specialskoler. 

3. Undervisning i forbindelse med dagbehandlings-tilbud - Området vedrører betaling for undervisning af børn, der 

er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden 

for folkeskolen, f.eks. i form af intern undervisning på et opholdssted. 

 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående 3 områder skal dække undervisning og fritids-

tilbud for et forventet elevtal som anført i tabel 4.  

 
Tabel 4 Specialundervisning finansieret via BUR  

Særlige dag- og klubtilbud 
 
Tabel 5 Særlige dag- og klubtilbud 

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes når det vurderes, at barnet pga. sit handicap har behov for en særlig behand-

ling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

 

Almindeligvis er handicappede småbørn enkelt-integrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver med støtte 

leveret af støttepædagogkorpset eller i specialgruppen Solsikken. Specialgruppen er for børn med vidtgående behov 

for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

 

 

  

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER) 2021-22 2022-23 
ÅRSPLADSER 

2022 

Eksterne specialskoler 24 22 23 

SFO – eksterne tilbud 12 16 14 

Skole-dagbehandlingstilbud (i andre kommuner),  

inkl. 7-10 pladser i Heldagsskolen (eget tilbud) 
47 37 42 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum 3.072 3.072 3.072 3.072 

Særlige dagtilbud 3.072 3.072 3.072 3.072 
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Døgninstitutioner 
 
Tabel 6 Døgninstitutioner 

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

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende anbringelser uden for hjemmet. Sagsbehandleren er forpligtet til at 

finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. 

 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion 

Der er på baggrund af et stigende behov for ordningen blevet det vurderet at området skulle tilføjes yderligere mid-

ler. Budgettet blev i august 2021 tilført yderligere 5,4 mio. kr. til budget 2022 ved tillægsbevillinger. I 2022 er budget-

tet blevet yderligere forhøjet med en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det oprindelige budget for 2022 er videreført til 

de kommende budgetår, og budgettet for 2023 er således på 8,1 mio. kr. 

 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og 

afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen. 

 

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. Der er ikke budgetlagt efter et forventet forbrug på området. Det budgetlagte 

beløb på 631 t.kr. dækker alene den objektive finansiering på området.  

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Døgninstitutioner – samlet sum 11.864 12.289 12.289 12.289 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

betydelig og varig nedsat funktion 
9.853 10.078 10.078 10.078 

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 

adfærdsmæssige problemer 
823 1.023 1.023 1.023 

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 

adfærdsmæssige problemer – efterværn 
554 554 554 554 

Sikrede døgninstitutioner 634 634 634 634 
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Opholdssteder, eget værelse mv. 
 
Tabel 7 Opholdssteder 

Tabel 8 Opholdssteder – årsværk og gennemsnitsudgifter 

På området for opholdssteder, eget værelse m.v. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier 

og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskole, samt opholdssteder for børn og unge. 

 

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandleren er forpligtet til 

at finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitations-indstillingen. 

 

Opholdssteder 

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale og/eller adfærds-

mæssige vanskeligheder. I forbindelse med en fornyet vurdering af behovet pr. august 2021 er budgettet blevet op-

justeret med 4,4, mio. kr. – hvorved der kom bedre overensstemmelse med regnskabet for 2020 og det korrigerede 

budget for 2021. Budgettet for 2022 er blevet yderligere tilført en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.   

 

Ungdomsboliger 

Anbringelsesstedet skal være godkendt af den stedlige kommune.  Anbringelse 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. 

 

Kost- og Efterskoler 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager udgangs-

punkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanskeligheder kombineret 

med pædagogisk arbejde uden for skoletiden. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Opholdssteder – samlet sum 19.219 20.635 20.635 20.635 

Opholdssteder, private 15.172 15.934 15.934 15.934 

Opholdssteder, selvejende 2.966 3.068 3.068 3.068 

Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn 802 1.346 1.346 1.346 

Kost- og Efterskole, eget værelse 245 253 253 253 

Advokatbistand 33 33 33 33 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2023 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2023 

(1.000 KR.) 

Opholdssteder 20 907 18.139 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 5 114 570* 

Kost- og Efterskoler 0 0 245 

*Kun en del af budgettet vedr. aktiviteter, derfor forskel mellem budget i tabellerne 7 og 8. 
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Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokat-

bistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden samtykke, 

undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

 

Dommeren i Børn- og ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg. 

 

Forebyggende foranstaltninger 
 
Tabel 9 Forebyggende foranstaltninger 

 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Forebyggende foranstaltninger – samlet sum 23.840 25.270 25.270 25.270 

Aflastningsordninger 4.167 4.687 4.686 4.686 

Praktisk, pædagogisk  4.083 3.997 3.997 3.997 

Anden hjælp, rådgivning, behandling 7 7 7 7 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
3.672 3.669 3.669 3.669 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 516 516 516 516 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 1.248 1.213 1.213 1.213 

Økonomisk støtte i forbindelse med  

foranstaltninger (efterskole) 
1.797 1.797 1.797 1.797 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 5.040 6.112 6.112 6.112 

Netværkspulje til folkeskolen 971 971 971 971 

Døgnophold 578 578 578 578 

Familiebehandling eller behandling  

af børn / unges problemer 
1.355 1.317 1.317 1.317 

Børnehuse til undersøgelse § 50 406 406 406 406 
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Tabel 10 Forebyggende foranstaltninger – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger for børn og unge (og deres forældre) er afsat til aktiviteter som har til 

formål at undgå anbringelse uden for hjemmet og opretholde forbindelsen til lokalområdet. Tabel 9 viser budgettet 

på området og tabel 10 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opgøre, samt gennemsnitsudgiften. 

 

I forbindelse med en fornyet vurdering af behovet pr. august 2021 er budgettet blevet opjusteret med 4,3 mio. kr.  

 

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. 

 

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.   

 

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

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

 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2023 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2023 

(1.000 KR.) 

Forebyggende foranstaltninger - total   23.989 

Aflastningsordninger, inkl. § 84 19 219 4.167 

Praktisk, pædagogisk  

eller anden støtte i hjemmet 
5 - 4.083 

Anden hjælp, rådgivning, behandling,  

praktisk og pædagogisk støtte 
- - 7 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
45 - 3.672 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 25 21 516 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - - 1.248 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 6 300 1.797 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 19 265 5.040 

Netværkspulje til folkeskolen   971 

Døgnophold 0 0 578 

Familiebehandling eller behandling  

af børn / unges problemer 
29 47 1.355 

Børnehuse til undersøgelse § 50 - - 406 
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Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der kan udpeges en fast kontaktperson for et barn/ en ung eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at give 

barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktpersonsordning for hele 

familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for barnet/den unge. 

 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den unges  

anbringelse, uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke. 

 

Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, f.eks. efter- og 

kostskoler. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse. 

 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældremyndig-

hedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, at der er behov for 

en forebyggende foranstaltning. 

Der kan f.eks. være tale om hjælp til dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte 

er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

 

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 skolen er behov for 

et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at rumme barnets van-

skeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for ekstern psykologbehandling, 

samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicap. 

 

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 folkeskolen. Det er en forudsætning, at 

den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbejde mellem PPR og skolelederne. 

 

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.  

 

§ 101 Misbrugsbehandling 

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune gives tilbuddet via 

Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Det foregår typisk via individuelle samtaler hos en familierådgiver 

eller en medarbejder med særlig viden herom.  

 

Ud over de individuelle samtaler kan indsatsen ske i det forebyggende arbejde i samarbejde mellem BUR og SSP (Skole, 

Socialområde, Politi), klubber, skoler og foreninger m.m.  

I særlige og mere vidtgående tilfælde, typisk i forbindelse med behov for afgiftning af en ung, kan det være nødvendigt 

at anbringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi. 
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Plejefamilier 
 
Tabel 11 Plejefamilier og netværksplejefamilier 

Tabel 12 Plejefamilier – årsværk og gennemsnitsudgifter 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksple-

jefamilier. 

 

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 fortsat er kommunens ansvar. 

 

Alle plejefamilier skal være opdelt i godkendelseskategorier af Socialtilsyn Øst, det sker for at matche bredden i de 

behov, som børn i plejefamilier har: 

 

 Almene plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med 

lette til moderate behov. 

 Forstærkede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge 

med moderate til svære behov. 

 Specialiserede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge 

med svære støttebehov. 

 

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 plejefamilie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune. 

  

I 1.000 KR 2023 2024 2025 2026 

Plejefamilier – samlet sum 9.141 9.542 9.542 9.542 

Plejefamilier 8.289 8.662 8.662 8.662 

Netværksplejefamilier 852 880 880 880 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2023 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2023 

(1.000 KR.) 

Plejefamilier 14 592 8.289 

Netværksplejefamilier 2 426 852 
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Administration 
 
Tabel 13 Administration 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, dvs. familierådgivere, spe-

cialrådgivere samt tilsynsudgifter for børn anbragt uden for hjemmet og udgifter til lægeerklæringer samt forældre-

kompetenceundersøgelser. 

 

I budgettet for 2022-2023 er det forudsat at Byrådet godkender sag i august 2021 vedr. faglig oprustning af familie-

afsnittet, hvorefter udgifterne til administration falder i 2024 og frem, hvis opnormering af medarbejdere i familieaf-

snittet ikke besluttes forlænget.  

 

Udgifter i forbindelse med udøvelse af 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 plejefamilier og på private op-

holdssteder. 

 

Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger 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. 

 

Forældrekompetenceundersøgelser 

Der er afsat midler til køb af ekstern bistand til gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser. 

 

 

  

I 1.000 KR 2023 2024 2025 2026 

Administration – samlet sum 16.890 10.689 10.689 10.689 

Administration 15.794 9.593 9.593 9.593 

Socialtilsyn, objektiv finansiering 781 781 781 781 

Lægeerklæringer 44 44 44 44 

Forældrekompetenceundersøgelser 318 318 318 318 
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Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager 
 
Tabel 14 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager 

Tabel 15 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. 

Beløbsgrænserne for 2022 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2023 bliver reguleret den 1. januar 2023. 

 

Overførselsudgifter 
 
Tabel 16 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter 

 

  

25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 75 PCT. REFUSION 

860.000 – 1.679.999 kr. årligt 1.680.000 kr. – 2.119.999 kr. årligt Fra 2.120.000 + kr. årligt 

71.666 -139.999 kr. månedligt 139.999 – 176.666 kr. månedligt Fra 176.667 kr. månedligt 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Central refusionsordning – samlet sum -5.998 -5.998 -5.998 -5.998 

Udenfor servicerammen -5.998 -5.998 -5.998 -5.998 

Opholdssteder for børn og unge -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 

Forebyggende foranstaltninger -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 

Plejefamilier -661 -661 -661 -661 

Døgninstitutioner -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 

Sikrede døgninstitutioner -256 -256 -256 -256 

ANTAL SAGER OG GENNEMSNITSUDGIFTER I 1.000 KR. 
2023 

SAGER 
GNS. UDGIFT 

BUDGET 

2023 

Sociale formål     

Merudgifter  79 8 651 

Tabt arbejdsfortjeneste 38 73 2.774 

Hjemmetræning 0 0 31 
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Tabel 17 Overførselsudgifter 

På ’Merudgifter’, ’Tabt arbejdsfortjeneste og ’Udgifter til samværsret’ er der 50 % statsrefusion på de afholdte udgifter. 

 

Merudgifter 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som familien ikke ville 

have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparation/vedlige-

holdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra vask samt ferie. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre i henhold til Serviceloven, såfremt det er en 

nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.  

 

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 trænings-

metoder. 

 

Udgifter til samværsret 

Budgettet omfatter hjælp til borgere til at dække udgifter i forbindelse med samvær med børn under 18 år. Det er kun 

borger som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til samvær, der kan få hjælp hertil. Hjælp til 

dækning af udgifter bevilliges efter Aktivlovens § 83. 

 

De seneste år har der ikke været bevilliget økonomisk hjælp vedr. samværsret, og umiddelbart er der ikke kendskab 

til, at der er nye sager på vej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR 2023 2024 2025 2026 

Overførselsudgifter, Sociale formål – samlet sum  3.541 4.486 4.486 4.486 

Merudgifter til forsørgelse af børn  

med nedsat funktionsevne 
651 954 954 954 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 2.774 3.416 3.416 3.416 

Hjemmetræning 31 31 31 31 

Udgifter til samværsret mv. (JOBS) 86 86 86 86 
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