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Politikområdets indhold 
Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde omfat-
ter følgende aktivitetsområder: 
• Dagtilbud for 0-6 årige 
• Skoler og FFO 
• Tand- og Sundhedspleje 
• Børn og unge med særlige behov. 
 
Dagtilbud for 0 – 6 årige 
• Dagplejen 
• 4 områdeinstitutioner med p.t. 5-8 afdelin-

ger pr. områdeinstitution 
• 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende 

integreret institution 
• Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger 

og private fritidstilbud. 
 
Skoler og FFO 
• 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 
• 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende 

under hver sin folkeskole 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning 
• Furesø Ungdomsskole. 
 
Tand- og Sundhedspleje 
• Tandplejen 
• Center for Tandregulering 
• Sundhedsplejen. 
 
Børn og unge med særlige behov 
• Furesø Familiehus 
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
• Særlige dagtilbud og klubber 
• Plejefamilier og opholdssteder 
• Forebyggende foranstaltninger 
• Døgninstitutioner 
• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Opgavebeskrivelse 
Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 15 
forvalter Børne- og Skoleudvalget følgende opga-
ver: 
• Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, selvejen-

de, private samt puljeinstitutioner for alders-
gruppen, oprettet i henhold til gældende lov-
givning, og som Byrådet har indgået drifts-
overenskomst eller anden aftale med 

• Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Fol-
keskoleloven, herunder specialundervisning 
og anden specialpædagogisk indsats  

• Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9. klasse-
trin samt private institutioner for samme 
målgruppe, oprettet i henhold til gældende 
lovgivning, og som Byrådet har indgået 
driftsoverenskomst eller anden aftale med 

• Furesø Ungdomsskole  
• Særlige dagtilbud og klubber for handicappe-

de børn og unge med nedsat funktionsevne, 
som ikke kan inkluderes i almindelige dagtil-
bud og klubber. Servicelovens § 32 og 36.  

• Tandpleje for 0-18-årige, omsorgs- og special-
tandpleje på kommunens egne klinikker samt 
omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige ud-
bydere, jf. Sundhedsloven 

• Center for Tandregulering, oprettet jf. Sund-
hedsloven, i et samarbejde med Egedal og 
Ballerup Kommune. Centret er beliggende i 
og drives af Ballerup Kommune 

• Sundhedspleje for gravide og familier med 
børn og unge fra 0-16 år, jf. Sundhedsloven. 

• Åben og anonym familierådgivning 
• Visitering til rådgivning, støtte og foranstalt-

ninger efter Serviceloven til børn og unge 
med særlige behov 

• Furesø Familiehus 
• Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejen-

domme under udvalgets område 
• Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område. (Styring af byg-
ge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 
område). 

 
Målgrupper 
Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 15 
har Børne- og Skoleudvalget ansvaret for opga-
ver, der retter sig mod følgende målgrupper: 
• Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i dag-

tilbud 
• Børn ml. 6-13 år med behov for fritidstilbud 
• Klubtilbud til unge over 14 år 
• Børn og unge mellem 6-15 år med undervis-

ningsbehov 
• Børn mellem 0-18 år med behov for tandpleje 

og sundhedspleje 
• Omsorgs- og specialtandpleje til alle alders-

grupper i Furesø Kommune 
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• Børn og unge mellem 0-18 år med særlige 
behov og deres forældre 

• Unge mellem 18-22 år med et væsentligt 
behov for støtte til at indtræde i voksenlivet 
på lige vilkår med andre unge.  

 
Lovgrundlag 
Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært 
afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Fol-
keskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundheds-
loven. 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 
2017-2020 inklusiv effektiviseringer og besparel-
ser. Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget er 
nedjusteret med 6 mio. kr. og opjusteret med 3,5 
mio. kr. (udvidelser). Dertil kommer den tekniske 
korrektion af budgettet, som øger budgettet med 
3,1 mio. kr. 
Budgetforliget for 2017 vedrører følgende æn-
dringer på udvalgets område: 
 
Tabel BSU.1: Konsekvenserne af budgetvedta-
gelsen (i 1.000 kr.). 
Budgetreduktioner: -6.034 

BSU 1 Tilpasning af Inklusionscenterets budget 
på baggrund af kørselsanalyse  
BSU 2 Styrket indsats på det specialiserede 
børneområde – tidligere indsats, ændret 
tilbudsvifte og øget opfølgning 
BSU 3 Reduceret prisfremskrivning, beskrivel-
se under ØU 4 
BSU 4 Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 
pct., beskrivelse under ØU5 
BSU 5 Omlægning af kommunens dagpleje-
ordning 
BSU 6 Ændring af kommunes FFO3 tilbud 

-500 
 

-1.500 
 
 

-492 
 
 

-3.174 
 

-180 
-188 

Budgetudvidelser: 3.497 

BSU 1U Pulje til "Mere pædagogisk personale i 
dagtilbud", jf. økonomiaftalen mellem Rege-
ringen og KL 
BSU 2U Styrkelse af daginstitutions- og skole-
området 

1.497 
 
 

2.000 

Teknisk budget:  

Tekniske korrektioner 3.166 

Note: Se Bilag 2 – Oversigt over tekniske korrektioner 2017-2020. 

 

Udfordringer i 2017 og overslagsårene 
- Fortsat indfasning af folkeskolereform: 

• kompetenceudvikling vedr. linje-
fagsdækning, læringsledelse (le-
dere) og  målstyret undervisning 
(lærere og pædagoger)  

• fortsat udvikling af den åbne sko-
le i  samarbejde med foreninger-
ne og erhvervslivet 

• læring, progression og dannelse 
for alle elever 

- Kapacitet og struktur som følge af bolig- 
og befolkningsudvikling - herunder arbej-
det med udvikling af fremtidens dagtil-
bud 

- Udvikling af KIL - det nye Kompetence-
center for Inkluderende Læringsmiljøer 

- Etablering af en ungdomsuddannelse 
- Tilpasning af ledelse på skoler og dagtil-

bud 
- Udmøntning af BSUs strategi på to-

sprogsområdet  
- Fortsat fokus på tidlig opsporing, tidligere 

indsats, ændret tilbudsvifte og øget op-
følgning for børn og unge med særlige 
behov.  
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ALLE AKTIVITETSOMRÅDER 

 
 
 
Tabel BSU.2: Børne- og Skoleudvalgets korrigerede budget i 2017-2020. 

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr.* Budget 2017 

 
Budgetoverslagsår 

2018 2019 2020 

Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  

919.999 -145.359 774.640 778.150 780.905 780.848 

 
AKTIVITETSOMRÅDER: 

      

Dagtilbud 262.341 -72.308 190.033 191.925 194.313 194.236 
Skoler og FFO 500.519 -58.723 441.796 444.271 444.592 444.571 
Tand- og Sundhedspleje 23.738 -86 23.653 23.501 23.546 23.587 
Børn og unge med særlige behov 133.400 -14.242 119.158 118.454 118.454 118.454 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 22.11.2016. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 

 
 
Figur BSU.1: Børne- og Skoleudvalgets budget 2017 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 22.11.2016. 
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Aktivitetsområde: 
 

DAGTILBUD 
 
Tabel BSU.3: Dagtilbud - Budget 2017-2020. 

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr.* 

Budget 2017 
 

 
Budgetoverslagsår 

2018 2019 2020 

Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT**  
– i alt  

262.341 -72.308 190.033 191.925 194.313 194.236 

 
DAGTILBUD: 

262.341 -72.308 190.033 191.925 194.313 194.236 

Centrale konti for Dagtilbud 30.037 -70.465 -40.428 -38.346 -35.956 -36.033 
Dagplejen 8.460 -1.843 6.617 6.432 6.432 6.432 
Furesø NV 46.443   46.443 46.443 46.443 46.443 
Furesø NØ 52.692   52.692 52.692 52.692 52.692 
Furesø SV 48.797   48.797 48.797 48.797 48.797 
Furesø SØ 42.944   42.944 42.944 42.944 42.944 
Selvejende daginstitutioner 10.485   10.485 10.485 10.485 10.485 
Driftstilskud til private institutioner 21.076 0 21.076 21.071 21.069 21.069 
Skolelandbruget 1.408   1.408 1.408 1.408 1.408 
       

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 22.11.2016. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 

 
 
Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2017 (kun udgiftssiden; drift; i 1.000 kr.). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 22.11.2016. 
Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søsken-
detilskud, IT i dagtilbud, mellemkommunale betalinger for dagtilbud samt Skolelandbruget. 
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Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud 

 

Fællesudgifter- og indtægter 
På Børne- og Skoleudvalgets område er der på funktion 05.25.10 Fælles Formål placeret budget til bl.a.: 
• Søskendetilskud 
• Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens § 80 
• PAU-elever 
• Kvalitetsudvikling og implementering af politikker 
• Sprogstimulering 
• Mellemkommunal afregning. 
 
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige 
Den 8. juni 2011 godkendte Børne- og Skoleudvalget revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-
6 årige i Furesø Kommune.  Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og drifts-
rammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 – 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke om-
kostninger der forventes dækket inden for disse rammer.  Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. 
januar 2011. 
 
Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn- og driftsrammebudget 
for 2016 samt budgetændringer i 2017.   
 
Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: 
• Løn- og prisfremskrivning 
• Styringsredskaber 
• Rammestyring 
• Sygedagpengerefusion 
• Barsel 
• Afregning af feriepenge ved afgang. 
 
Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer. 
 
I 2017 vil der blive forelagt en revideret model for BSU, som vil indeholde konsekvensrettelser som følge af 
budgetbeslutninger i de tidligere år. Blandt andet er der sket reduktioner på ledelse og administration samt 
generelt på løn. Der er også sket udvidelser, dels 1 mio. kr. til fordeling på baggrund af socioøkonomi i bud-
get 2013,” forældremillionen” fra budget 2014, og endelig er der i budget 2017 afsat yderligere 1,5 mio. kr. 
(netto) til fordeling på baggrund af socioøkonomi (dette var tidligere puljemidler ”Flere pædagoger i dagtil-
bud”, der fra 2017 er kommet på finansloven og dermed med i bloktilskuddet).   
 
I maj 2016 godkendte Økonomiudvalget nye principper for tekniske korrektioner. De nye principper inde-
bærer, at et øget behov for pasning i dagtilbud skal modsvares af optimeret ressourceanvendelse. Der er på 
den baggrund ikke bevilget midler til øget demografi i budget 2017-20 (udover de midler, der allerede lå fra 
budget 2016-19).  
 
Optimering af ressourceanvendelsen er i modellen udmøntet ved at reducere i beløb til løn pr. barn, så der 
med den eksisterende budgetramme fordeles midler ud til det højere børnetal. I 2017 er det årlige beløb 
pr. barn til løn reduceret med 1.186 kr. pr. vuggestuebarn og 608 kr. pr. børnehavebarn.  
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ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE1  
 
Overordnet princip 
Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. 
 
Basisbørnetal 
Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt 
kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning2. 
 
Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af ba-
sisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen.  
 
Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. 
 
Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal 
Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt 
en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser 
heraf.  
 
DAGPLEJEN 
Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. 
 
Lønrammen 
Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse.  
 
Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold.  
 
Driftsramme 
Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. 
 

Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: 

• Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og 
udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter 

• Husholdningsartikler 
• Administration. 

 

Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: 
• Uddannelse 

 

Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestue: 

• Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. 
 
Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævn-
før Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse.  
 
DAGTILBUD FOR 0-6-ÅRIGE 
Områdeinstitutionens lønramme  
Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenper-
sonale. 
 
Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer3: 

                                                           
1 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige"; jf. punkt 61 i referat af Børne- og Skoleudvalgets møde den 8.6.2011 
2 I praksis reguleres basisbørnetallet ikke i løbet af året. 
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• Områdegrundbeløb 
• Normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jf. basisbørnetallet 
• Børn i gruppe/støtteordninger jf. særlig model 
• Køkkenpersonale jf. særlig model 

• Regulering vedr. åbningstid. 
 
Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere 
Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger 
og 40 % pædagogmedhjælpere. 
 
Områdegrundbeløb 
Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. 
 
Normeringsenhedsbeløb pr. barn 
Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn med-
bringer til områdeinstitutionen. I 2017 udgør beløbet 58.106 kr. (løn inkl. daglig ledelse og øget forældresamarbejde). 
 
Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i løn-
sum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). 
 
Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper.  
 

Aldersgruppe Faktor 
0 – 2 årige 1,95 
3 – 6 årige 1 

 
 
Køkkenpersonale 
 
Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den 
gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 2008. Timelønssatsen fremskrives fra et 
budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. 
 
Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 20 børn 
tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn. 
 
Det er muligt, at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. 
 
Åbningstid dagtilbud4 
Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdein-
stitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum 
med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. 
 
Vægtet timelønssats 
Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, sous-
chefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pæda-
gogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskriv-
ningsprocent for personalelønninger. 
 
   

                                                                                                                                                                                                 
3 I praksis indgår flere elementer pga. løbende budgetbeslutninger, bl.a. beløb pba. ”forældremillionen” og beløb til socioøkonomi. Dette vil blive 
indarbejdet i revideret administrationsgrundlag 
4 Jf. Budgetaftale for 2017-18 er der åbnet mulighed for, at der i de enkelte områder og efter samråd med forældrebestyreler kan arbejdes med 
samlet pasning i ferier og kortere åbningstid. Provenuet ved omlægning beholder institutionerne.  
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DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE 
Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den 
fleksible normering: 
 

• Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter 
• Uddannelse 
• Husholdningsartikler  
• Administration 

• Frokostordning. 
 
Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0-2 årige og 3-6-årige. Det årlige driftsbeløb i 
2017 er 4.768 kr. pr. 0-2 årig og 2.889 kr. pr. 3-6 årige. 
 
Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævn-
før Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. 
 
SELVEJENDE INSTITUTIONER 
Selvejende institutioner for 0 – 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og 
på samme beløbsmæssige niveau, som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. 
 
Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 
 

    0 – 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb 
100 – 299 børn 2/3 af maximalt grundbeløb 
300 børn og derover Maximalt grundbeløb 

 
Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør 
overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt 
udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. 
 
Udover ovenstående skal der, jævnfør Dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner, 
der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrations-
grundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen.  
 

 
 
 
Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling  
   

 
Tilskud og fripladser 

Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behand-
lingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset 
nedenfor. 
 
Ret til plads og pligt til forældrebetaling 

Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud § 1 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge § 
1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til 
pladsen.  
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Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud 

Ifølge Bekendtgørelse om dagtilbud § 2 og Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 
2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens §§ 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: 
• Grundtilskud 
• Økonomisk fripladstilskud 
• Søskendetilskud 
• Behandlingsmæssig fripladstilskud 
• Socialpædagogisk fripladstilskud. 
 
Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. 
 
Økonomisk fripladstilskud 

Kommunen skal basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, 
klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. 
 
Tabel BSU.4: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 2017. 
Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 
Under 170.101 kr. 0 pct. 
170.101 – 173.869 kr. 5 pct. 
173.870 – 528.199 kr.  Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.769 kr. indtægtsstigning 
528.200 kr. og derover 100 pct. 
 Kilde: Undervisningsministeriet. 

 
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 
• 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, 

der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet. 
• 59.492 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. 
 
Søskendetilskud 

Ifølge Dagtilbudslovens § 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dag-
tilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80. Søskendetilskuddet 
udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). 
 
Behandlingsmæssig fripladstilskud 

Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud kapitel 7 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og 
unge kapitel 13 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig 
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens § 19, stk. 
2-5 og § 21 stk. 2-3.  
 
For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler. 
 
Socialpædagogiske fripladser 

Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens § 43, pkt. 4. Hel- eller delvis fri-
plads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes 
økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirk-
ning. 
 
Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i 
daginstitution ellers ikke er mulig. 
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Børnetal  
   

 
Tabel BSU.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune 2017-2020. 

 Faktiske tal – pr. 
1.1.2016 

Befolkningsprognose, marts 2016 

 2016 2017 2018 2019 2020 
0-2 år                      1.243                       1.273                       1.297                       1.339                       1.375  

3-5 år                      1.532                       1.515                       1.514                       1.571                       1.611  
IALT:                      2.775                       2.788                       2.811                       2.910                       2.986  

Kilde: Befolkningsprognose, marts 2016. 

 

Tabel BSU.6: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i 2017-2020. 
 Prognosetal – pr. 1. januar 

 2017 2018 2019 2020 

0-2-årige 873 882 896 912 

3-6-årige 1.382 1.429 1.484 1.514 

I ALT 2.255 2.311 2.380 2.426 

Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. juni 2016. I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale daginstitutioner og dagple-
jen, selvejende og private daginstitutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. 
 
 

Takster  
   

 
Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgø-
relse og vejledning samt hidtidig praksis.  
 
Konsekvenserne af følgende forslag indgår i takstgrundlaget, og de er dermed indregnet i taksterne: 
• BSU3 Reduceret prisfremskrivning (effektivisering) 
• BSU4 Generel lønsumsreduktion (effektivisering) 
• BSU1U Puljen til mere pædagogisk personale (udvidelse) 
• Bedre Dagtilbud (teknisk korrektion). 
 
Takstberegningen er baseret på behovsprognose pr. 1. juni 2016. 
 
Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne 
Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejen-
domsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag 
for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. 
Dagtilbudsloven § 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og § 28 om plads i dagtilbud i 
anden kommune.  
 
Tabel BSU.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2017*. 
Hele kr. 2016 

(2016-p/l) 
2017 

(2017-p/l) 

Dagpleje 139.419 141.734 

Vuggestue (0-2 årige) ** 129.800 131.936 

Børnehave heldags (3-6 årige) 79.980 81.358 

Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen. 
Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. 
Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. 
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Forældrebetaling 
Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct., og kommunens grundtilskud er 75 pct. 
 
Fra 2017 er der fuld forældrefinansiering af frokostordning.  
 
Taksterne er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2016. I tabel BSU.8 er angivet månedlig takst pr. instituti-
onstype. 
 
 
Tabel BSU.8: Forældretakster 2017 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige. 
 2016 

(2016-p/l) 
2016 

(2017-p/l) 
2017 

(2017-p/l) 
Difference ml. 2016 

og 2017  
– nominel  
ændring 

 
I kr./pct. 

 

Difference ml. 2016 
og 2017  

– i faste priser 
 

I kr./pct. 
 

Dagplejen 2.905 2.966 2.953 48 kr./ 1,7 pct. -13 kr./ -0,4 pct. 
0-2 årige 
- pasning 
- frokost 
I alt: 

 
2.704 

287 
2.991 

 
2.761 

293 
3.054 

 
2.749 

774 
3.523 

 
45 kr./ 1,7 pct. 

487 kr./ 169,7 pct. 
532 kr./ 17,8 pct. 

 
-12 kr./ -0,4 pct. 

481 kr./ 164,2 pct. 
469 kr./ 15,4 pct. 

3-6 årige 
- pasning 
- frokost 
I alt: 

 
1.666 

549 
2.215 

 
1.701 

561 
2.262 

 
1.695 

816 
2.511 

 
29 kr./ 1,7 pct. 

267 kr./ 48,6 pct. 
296 kr./ 13,4 pct. 

 
-6 kr./ -0,4 pct. 

255 kr./ 45,5 pct. 
249 kr./ 11,0 pct. 

Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. 
Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen. 
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Tabel BSU.9: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2017 (Dagplejen, områdeinstitutioner og selv-
ejende institutioner) 
Navn Frokost for 

børnehave-
børn 1 

Antal pladser 

Dagpleje/ 
Vuggestue 

Børnehave 

 
 

2017 2016 2017 2016 2017 

Dagplejen – i alt  59 52 - - 

      

FURESØ NORDVEST - i alt  175 187 315 311 

Nordvænget  45 45 0 - 

Kildehuset  22 23 27 30 

Paletten X 24 28 62 60 

Græshoppen Børnehave  - - 60 57 

Børnehusene  26 28 42 40 

Røde Sol  - - 40 40 

Solsikken X 24 28 40 40 

Kærnehuset X 34 35 44 44 

      

FURESØ NORDØST - i alt  178 214 290 285 

Stavnsholt Børnehus  52 64 68 66 

Farum Vejgård  30 30 50 50 

Farum Sødal X 36 48 65 65 

Birkhøj X 24 24 40 40 

Børnehuset Lyngholm X 36 48 67 64 

      

FURESØ SYDØST - i alt  172 172 323 321 

Bøgely  29 29 72 70 

Åkanden  24 24 44 44 

Hareskov Børnehus  22 22 44 44 

Birkedal  44 44 53 53 

Skovstjernen  30 30 50 50 

Kollekolle  8 8 27 27 

Nørreskoven  15 15 33 33 

      

FURESØ SYDVEST - i alt  197 192 333 335 

Dalgården X 32 32 50 50 

Søndersø X 65 55 93 90 

Solbjerg X 25 25 55 55 

Kirke Værløse X 25 25 50 50 

Krudthuset X 25 25 35 35 

Ryet Børnehus  25 30 50 55 

       
Selvejende institutioner - i alt  30 30 91 91 

Skomagerbakken  - - 21 21 

Lille Bjørn Steiner  - - 20 20 

Espebo X 30 30 50 50 

      

IALT:  811 847 1.352 1.343 

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2016 
1) Alle vuggestueafdelinger har frokost. 
 

Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune tre private daginstitutioner 
(Verdens Børn, Børnegalaxen Farum og Ask Ygdrasil) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). 
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Tabel BSU.10: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar 2017. 
Navn Ejertype 

(K=kommunal; 
S=selvejende) 

Ejer af  
bygningerne 

Kvm. 
(indvendig) 

Budget 2017 til 
Alm. indvendig 

vedligehold 
(i 1.000 kr.)* 

     

DAGPLEJEN K Domea 240 12 

FURESØ NORDØST – i alt   5.109 218 

Ekstraordinær vedligeholdelse    84 

Farumsødal K Domea 874                        22  

Farum Vejgaard  K Domea 720                         19  

Børnehuset Birkhøj K Furesø Kommune 875                         20  

Stavnsholt Børnehus  K Domea 1.746                          45  

Børnehuset Lyngholm K Domea 894                           24  

Humlehaven   - 5 

FURESØ SYDVEST – i alt   4.264 220 

Ekstraordinær vedligeholdelse    93 

Dalgården K Furesø Kommune 754                           20  

Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K. 660                           18  

Krudthuset K Furesø K. 635                           16  

Ryet Børnehus K Furesø K. 660                           18  

Solbjerg K Furesø K. 835                           21  

Søndersø K Furesø K. 720                           34  

FURESØ SYDØST – i alt   3.499 163 

Ekstraordinær vedligeholdelse    71 

Birkedal K Hareskov-Værløse 
Andelsboligfor. afd. 6 

754                         20 

Bøgely K Furesø Kommune 572                          15  

Hareskov Børnehus K Furesø Kommune 495                           13  

Kollekolle  K Furesø Kommune 216                             6  

Nørreskoven K Furesø Kommune 375                             9  

Åkanden K Furesø Kommune 490                           13  

Skovstjernen K Furesø Kommune 597                           15  

FURESØ NORDVEST – i alt   4.201 190 

Ekstraordinær vedligeholdelse    77 

Børnehusene K Domea 752                           20  

Kildehuset K Domea 607                           15  

Græshoppen K Domea 288 7                               

Kærnehuset  K KAB 687                          18  

Nordvænget  K KAB 541                          14  

Røde Sol K Domea 241                             6  

Solsikken K Domea 500                           13  

Paletten K Furesø Kommune 585                           20  

SELVEJENDE INSTITUTIONER – i alt   814 41 

Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 6 

Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 

Espebo Børnecenter S Furesø Kommune 720 25 

I ALT:  32 18.127 844 

Antal kommunale bygninger:  15   

Antal institutioner i Domea-bygninger:  13   

Antal institutioner i bygninger ejet af andre:  4   

Kilde: Fordelingsnøglen i kvm. er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. Opus datatræk d. 17.11.2016. 
Note*: Afrunding til 1.000 kr. kan medføre en mindre afvigelse i tabellen. 
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BEVILLINGER 

 

På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagple-
jen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, og private dag- og fritidstilbud. 
 
Dagtilbud 262.341 
  -72.308 
 Netto 190.033 

 
 
Centrale konti for Dagtilbud 30.037 
  -70.465 
05.25.10 Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter 
 

20.509 
-1.882 

 
 
 

Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud 

Udgifter til administration og andre fællesopgaver på dagtilbudsområdet. Blandt 
andet Dynasoft prognoser, faglitteratur og udgifter i forbindelse med kurser, mø-
der, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet.  
 

228 

 Styringspuljen 

De 1,541 mio. kr. er Furesøs andel af midler afsat på Finansloven til ”Bedre dagtil-
bud”. Udmøntning af midlerne afventer, at regeringen i starten af 2017 præsente-
rer et samlet dagtilbudsudspil. Indtil det sker, er midlerne ”parkeret” på styringspul-
jen. 
 
De resterende 0,5 mio. kr. er til afregning for pasning af flere eller færre børn end 
basisbørnetallet i dagtilbud. Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbej-
de med områdelederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskri-
ves flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres områdeinstitutionerne og de 
selvejende institutioner via styringspuljen.  
 

2.047 

 Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker 

Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til 
efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud.   
 

682 

 Integrationsstøtte 
Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mel-
lem daginstitutioner og tosprogede familier.  
 

60 

 Søskendetilskud Dagtilbudsområdet 

Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO 
kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste 
plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat er dannet 
på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring.  
 

7.403 

 Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven§ 80) 
 

541 
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 Sandkassesand 

Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene.  
 

612 

 Pulje til afledte driftsudgifter 

Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvri-
ge mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. 
 

71 

 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 

Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dag-
tilbud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, 
jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- åri-
ge børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 2. Herudover 
gennemføres også sprogvurderinger af 4½ årige børn, hvis der er formodning om, at 
barnet kan have behov for sprogstimulering. 
 

186 

 Sprogstimulering  

Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for 
det. Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i 
Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år.  Ordningen omfatter både børn, der 
går i daginstitution, og børn der ikke går i daginstitution.  
 
Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte 
barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med 
børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældre-
ne, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. 
 

853 

 IT i dagtilbud 

Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA (intrasystem på børneområdet), 
indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt 
udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet. 
 

698 

 2-sprogspulje B2016 

I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for to-
sprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt her på dagtilbudsområdet, og 
den anden halvdel er budgetlagt på skoleområdet. 
  

306 

 Mellemkommunale betalinger 

Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn 
bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn 
i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø 
Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder 
plejeanbragte børn. 
 

5.558 
-1.882 

 Omkostningssteder 

Her sker aflønning af konsulenter på dagtilbudsområdet (pædagogisk konsulent, 2-
sprogskonsulent m.v.) 
 

1.263 

05.25.10 PAU-elever i praktik og under skoleophold 
Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. 

2.176 
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Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger – i alt 2 år og 
tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et 
½ år i specialområdet. 
 
05.25.14 Integrerede institutioner – fællesudgifter 
Fripladser og forældrebetaling. Budgettet her omfatter både integrerede institutioner og 
børnehaver. 
Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. 
Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster. I 
budget 2016 blev det besluttet, at der fra 2017 skal være fuld forældrefinansiering af frokost-
tilbud. Indtægtsbudgettet er således højere i 2017 end i 2016. 
 

7.355 
-68.583 

05.25.14 Projekt ”Mere pædagogisk personale i dagtilbud” 
Puljemidlerne er fra 2017 kommet på finansloven, og midlerne er fordelt til daginstitutioner-
ne. Beløbet her er en rest og vil blive nulstillet.  
 
 

-3 
 

05.25.11 Dagplejen 8.460 
 -1.843 

Dagplejen – fællesudgifter 

Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus.  
Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. 
Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst.  
 

586 
-1.843 

Dagplejen – gæstehus 

Løn til gæstedagplejerne 
 

1.458 

Løn til dagplejere 

 

5.066 

Dagplejen, løn leder og tilsynsførende 

I budget 2017 er budgettet reduceret med netto 180.000 kr. jf. BSU 5 – Omlægning af kom-
munens dagplejeordning 
 

1.350 

05.25.14 Områdeinstitutionerne 
 

190.874 

Områdeinstitutionernes budgetter 
Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 5-8 afdelinger.  
 
Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifter indeholder budget til områdeledelsesfunktio-
nen og administration, vikarmidler, budget fordelt efter socioøkonomiske faktorer, drifts-
ramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. 
 
Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale 
samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø 
NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor af-
delingens egen budgetramme. De øvrige afdelinger har rengøringsselskab, og budgettet lig-
ger under Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.   
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05.25.14 Områdeinstitution Furesø NV 46.443 
   
Furesø NV fælles udgifter og indtægter 
     - Heraf driftsramme: 2,5 mio. kr. 

4.658 

Børnehusene 5.776 
Kildehuset 4.622 
Græshoppen 3.289 
Kærnehuset 7.027 
Nordvænget 5.652 
Røde Sol 2.319 
Solsikken 5.895 
Paletten  
 

7.205 

05.25.14 Områdeinstitution Furesø NØ 52.692 
  
Furesø NØ fælles udgifter og indtægter 
     - Heraf driftsramme: 2,7 mio. kr. 

4.794 

Børnehuset Birkhøj 6.497 
Farumsødal 9.851 
Farum Vejgård 6.542 
Børnehuset Lyngholm 9.924 
Stavnsholt Børnehus 11.509 
Humlehaven5 
 

4.574 

05.25.14 Områdeinstitution Furesø SV 48.797 
   
Furesø SV fælles udgifter og indtægter 
- Heraf driftsramme: 2,9 mio. kr. 

4.764 

Dalgården 6.989 
Kirke Værløse 6.222 
Krudthuset 5.290 
Ryet Børnehus 6.819 
Solbjerg 6.483 
Søndersø 
 

12.230 

05.25.14 Områdeinstitution Furesø SØ 42.944 
  
Furesø SØ fælles udgifter og indtægter 
- Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. 

3.297 

Birkedal 8.402 
Bøgely 7.615 
Hareskov Børnehus 5.247 
Kollekolle 2.547 
Nørreskoven 3.816 
Børnehuset Åkanden 5.480 
Skovstjernen 
 

6.539 

                                                           
5 Humlehaven har op til 15 pladser, som visiteres af PPR & Forebyggelse. Afdelingen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for 
dagtilbud, og der tildeles særskilt budget.  
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05.25.14 Selvejende daginstitutioner 10.485 
  
De selvejende daginstitutioners budgetter 
De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de 
kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og 
Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbi-
drag. 
 

 

Skomagerbakken 1.523 
Rudolf Steiner – Lille Bjørn 1.292 
Espebo Børnecenter 
 

7.670 

05.25.19 Driftstilskud til private institutioner 21.076 
  
Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i 
henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budgetterne for de 
private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte børnetal. Budgetterne til de 
private dagtilbud er dannet på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn.  
 

 

Fællesudgifter for private institutioner 

Her er udgifter til Furesøbørn i private institutioner i andre kommuner, samt fripladser til 
Furesøbørn i private institutioner beliggende i Furesø. 
 

1.929 

Idrætten 

Privat fritidshjem og fritidsklub. 
 

5.224 

Furesøgård 

Privat fritidsklub. 
 

5.571 

Farum Skovbørnehave 

Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. 
 

811 

Fuglsang 

Privat fritidshjem. 
 

2.386 

Solhøjgård 

Privat fritidshjem. 
 

1.387 

Børnegalaxen 

Privatinstitution for børn fra 0-6 år 
 

2.008 

Verdens Børn 

Privatinstitution for børn fra 0-6 år 
 

964 

Ask Ygdrasil  
Privatinstitution for børn fra 2½ - 6 år. 
 

 

 

796 
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05.25.16 Skolelandbruget 
 

1.408 

Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er fire ansatte, hvor-
af den ene er uddannet pædagog/naturvejleder og driftsleder af stedet. Herudover er der 
ansat yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som er delvis arbejder med udgangspunkt 
i Skolelandbruget. 
 
Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som under-
støtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dag-
tilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbru-
get beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, 
som har tilbud der understøtter læring omkring den ”vilde” natur i form af skov og sø. 
 
Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevel-
ser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året.  Frivillige 
deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arran-
gementer - f.eks. høstmarkedet. 
 
Fra skoleåret 2014-15 er der etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. Haverne er 
udviklet via fondsmidler i et samarbejdet med "Haver til Maver" og drives af en medarbejder 
fra Skolelandbruget. 
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Aktivitetsområde: 
 

SKOLER OG FFO 
 
Tabel BSU.11: Skoler og FFO - Budget 2017-2020. 

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr.* 

Budget 2017 
 

 
Budgetoverslagsår 

2018 2019 2020 

Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  

500.519 -58.723 441.796 444.271 444.592 444.571 

 
SKOLER og FFO: 

      

Skole/FFO Fælles udgifter 29.681 -56.371 -26.691 -21.913 -21.551 -21.572 
Syge- og hjemmeundervisning 845   845 845 845 845 
Befordring af elever i grundskolen 5.937   5.937 5.937 5.937 5.937 
Bidrag til statslige og private skoler 33.463   33.463 33.363 33.322 33.322 
Efterskoler og ungdomskostskoler 4.514   4.514 4.514 4.514 4.514 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.532   3.532 3.532 3.532 3.532 
Specialundervisning og special SFO 45.291 0 45.291 45.291 45.291 45.291 
       
Lyngholmskolen og FFO 51.458 -296 51.163 51.662 51.662 51.662 
Stavnsholtskolen og FFO 49.827 -241 49.587 49.371 49.371 49.371 
Solvangskolen og FFO 37.855 -218 37.636 37.338 37.338 37.338 
Hareskov Skole og FFO 49.501 -362 49.139 48.350 48.350 48.350 
Lille Værløse Skole og FFO 34.039 -226 33.813 33.683 33.683 33.683 
Syvstjerneskolen og FFO 68.290 -468 67.822 67.052 67.052 67.052 
Søndersøskolen og FFO 68.821 -446 68.374 68.081 68.081 68.081 
Egeskolen 13.712 -78 13.633 13.426 13.426 13.426 
       
Furesø Ungdomsskole 3.755 -17 3.739 3.739 3.739 3.739 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 22.11.2016. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 

 
Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO – budget 2017 fordelt på de største udgiftsposter (kun ud-
giftssiden). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 22.11.2016. 
Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Befordring af elever i 
grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

12%

76%

4%
8%

Centrale konti for Dagtilbud
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Selvejende daginstitutioner
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Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO 

 
Skolernes budgetter 
Et skoleår løber fra 1. august – 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte 
budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for 
det efterfølgende skoleår. Tildelingen til skolerne sker for ét skoleår ad gangen og justeres på baggrund af 
det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. 
 
Ressourcerne til skoleårene 2016/17 og 2017/18 er fordelt efter de principper, som blev godkendt af Bør-
ne- og Skoleudvalget d. 9. september 2015. 
 
 
Tabel BSU.12: Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev, 2016-prisniveau. 
 2014 2015 2016 

Furesø Kommune 65.757 71.752 68.200 

Gennemsnit Hovedstadsområdet 66.052 67.845 66.058 

Landsgennemsnit 63.799 65.885 64.917 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. 
Note*: 2014 og 2015 er regnskabstal, 2016 er budgettal. 
 

 
Tabel BSU.13: Undervisningsudgifter (netto) pr. 6-16-årig, 2016 prisniveau. 
 2014 2015 2016 

Furesø Kommune 68.732 68.519 65.787 

Gennemsnit Hovedstadsområdet 66.989 67.696 65.914 

Landsgennemsnit 63.976 64.835 63.199 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. 
Note*: 2014 og 2015 er regnskabstal, 2016 er budgettal. 
 

 
Tabel BSU.14: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september 2016. 
 Antal elever i 

normalklasser 
Antal Specialklasser og 

elever heri 
(klasse/elever) 

Elever 
I alt 

Lyngholmskolen 654 3 /9  663 

Stavnsholtskolen 592 7 / 49 641 

Solvangskolen 697 - 697 

Hareskov Skole 664 2 / 27 691 

Lille Værløse Skole 451 - 451 

Syvstjerneskolen 627 15 / 87 714 

Søndersøskolen 927 3 / 20 947 

Egeskolen 114 4 / 29 143 

IALT 4.726 34 / 221 4.947 

Kilde: Udtræk fra TEA. 
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Tabel BSU.15: Forventet basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune i 2017 (kommunale og private). 
 FFO I-II-III 

 
 

2016 2016 

   

FFO Lyngholm 439 468 

I Lyngholm FFO (0.-3. kl.) 264 276 

II Regnbuen (4.-6. kl.) 121 130 

III Regnbuen (Ung) 54 62 

FFO Stavnsholt 186 187 

I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.) 186 187 

FFO Solvang 110 104 

I Solvang (0.-3. kl.) 110 104 

FFO Hareskov 632 640 

I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.) 283 291 

I Gasværket (4.-6. kl.) 209 215 

III Slottet (Ung) 140 134 

FFO Lille Værløse 368 385 

I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.) 181 173 

II Toppen (4.-6. kl.) 117 133 

III Klub 24 (Ung) 70 79 

FFO Syvstjerne 468 475 

I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.) 270 283 

II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.) 198 192 

FFO Søndersø 666 671 

I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.) 397 390 

II Solbjerggård (4.-6. kl.) 269 281 

Kommunale institutioner - i alt 2.869 2930 

0.-3. kl. 1.691 1.704 

4.-6. kl. 914 951 

Ung 264 275 

Private institutioner   

Solhøjgård (0.-3. kl.) 60 60 

Fuglsang (0.-3. kl.) 100 100 

Idrætten (0.-3. kl.) 100 100 

Idrætten (4.-6. kl.) 150 150 

Idrætten (Ung) 40 40 

Furesøgård (4.-6. kl.) 350 350 

Furesøgård (Ung) 50 50 

Private institutioner - i alt 850 850 

0.-3. kl. 260 260 

4.-6. kl. 500 500 

Ung 90 90 

Kommunale og private institutioner - i alt 3.719 3.780 

0.-3. kl.          1.951  1.964 

4.-6. kl.          1.414  1451 

Ung             354  365 

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2016, kommunale institutioner: forventede 
            antal indskrevne børn i 2016. Private institutioner: aftalte børnetal 
Note: Afrunding til hele tal medfører mindre afvigelser. 
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BEVILLINGER 

 

På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består fællesud-
gifter, folkeskolerne, FFO’erne, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
 

Skoler og FFO 500.520 
-58.723 

Netto 441.797 
 
Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter 
 

123.262 
-56.371 

Skole/FFO fælles udgifter 24.810 
-56.371 

   
03.22.02 Fællesudgifter/Indt. skole 

Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver 
 

31 

03.22.02 Skole IT 

 
76 

03.22.02 Naturskolen 

Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner.  Udgif-
terne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. 
 

354 

03.22.02 
(skal ændres 
til 03.22.09) 

Uddannelse Fælles 

Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på hen-
holdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske 
Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædago-
gisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne. 
 

79 

03.22.02 Administration Fælles 

Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles 
elevråd, Furesø Fun Cup, diverse aktiviteter m.v. 
 

768 

03.22.02 Skolebyrådsdag 

Den første skolebyrådsdag blev afholdt i 2013, og afholdes herefter hvert andet år.  
 

100 

03.22.05 Bedre fritidstilbud for større børn og Ungefester på tværs 

I budget 2013 blev der afsat en pulje (0,6 mio. kr.) til bedre fritidstilbud for større 
børn samt en pulje til Ungefester på tværs (0,1 mio. kr.) Opgaverne er forankret i 
Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foregår, vil penge-
ne blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften. 
I Forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev de to puljer slået sammen, og 
budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. 
 

429 

03.22.02 Hjortøgård (Flyvestationen) 

Naturstøttepunktet Hjortøgård er en privat forening, som Center for Dagtilbud og 
Skole yder tilskud til. Foreningen giver naturligfaglige undervisningsforløb til kom-
munens børn.   

129 
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03.22.02 2-sprogspulje B2016 

I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem t til styrket indsats for to-
sprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt på dagtilbudsområdet, og den 
anden halvdel er budgetlagt her på skoleområdet. 
 

306 

03.22.05 Forældrebetaling FFO 

Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne tak-
ster.  

0 
-35.308 

03.22.05 Søskenderabat 

Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO 
kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste 
plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten.  
Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt 
regnskabserfaring. 
 

7.642 
 

03.22.05 Økonomiske fripladser FFO 

Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet 
samt regnskabserfaring. 
 

4.307 
 

03.22.05 Socialpædagogiske fripladser FFO 

Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring. 
 

45 
 

03.22.02 Mellemkommunal - Skole 

Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommu-
ne, der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommu-
nal afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i almen-
klasserne i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egesko-
len.  
 

6.383 
-17.103 

03.22.05 Mellemkommunal – FFO 
Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuners elever, der går i 
FFO i Furesø Kommune. 
 

734 
-1.804 

03.22.01/
03.22.05 

Indtægter specialklasser 

Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser 
i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder ADHD- og Autismecenteret. 
 

-2.156 

03.22.02 Midler til senere fordeling  

De 2 mio. kr. fremgår af budgetaftalen for 2017-18: ”Der afsættes i 2017 ekstra 2 
mio. kr. til at styrke daginstitutions- og skoleområdet”. Der er endnu ikke taget stil-
ling til udmøntningen. 
 

2.080 

03.22.09 Kompetenceudvikling – Fælles 

Budgettet er målrettet opkvalificeringen af lærerne således, at Furesø Kommune 
kan opfylde det nationale mål om, at mindst 90 % af timerne i skolen i 2018 læses af 
lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (DUT-midler afsat i budget 2014). 
 
 

1.107 
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03.22.02 Omkostningssteder 

Her sker aflønning af medarbejder i Skolehaverne. Friluftsrådet forventes at finan-
siere 125.000 kr. herudover. 
 

240 

03.22.02 Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 
Lønmidler til skolekonsulenter.  
 

2.465 

03.22.02 SSP 
Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi 
 

861 

03.22.02 Kompetenceenheden (KIL) 
Kompetenceenheden for inkluderende læringsfællesskaber. Her aflønnes leder og konsulent i 
KIL. 
 
Det samlede budget som KIL disponerer over, består herudover af budget til ekstern special-
undervisning, intern specialundervisning og befordring af elever til specialundervisning, i alt 
114,4 mio. kr. Budgettet til intern specialundervisning ligger på de enkelte skoler, og er til både 
specialklasserækker og inkluderende løsninger i almenområdet.  
 

KIL - løn leder og konsulent         1.300  

Ekstern specialundervisning         5.591  

Intern specialundervisning       45.291  

Befordring til specialundervisning       62.233  

I alt    114.415  
 
 

1.300 

03.22.02 Skolebibliotekerne 
Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT. 
 

202 

03.22.05 Andelsforeningen af 1987 
Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind 
i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles inve-
steringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor 
fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie. 
 

42 

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 
Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsun-
dervisning. (jf. Folkeskoleloven § 23).  
 

845 

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
• Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 346.000 kr.  
• Kørsel vidtgående specialundervisning: 5,6 mio. kr. 
 

5.937 
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03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 33.463 
Bidrag til statslige og private skoler 

Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af 
elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år i Finansloven. Der 
fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. 
Skole: 28,9 mio. kr. 
SFO: 2,7 mio. kr. 
 

31.639 
 

Marie Kruse Skole 

Driftstilskud til SFO: 1,7 mio. kr. 
Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling for skole: 0,1 mio. kr. 
 

1.823 

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø 
Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-
skoler. Bidraget fastsættes i Finansloven.  Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. 
 

4.514 

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen med Allerød, 
Hørsholm og Rudersdal kommuner. 

 
UU Sjælsø er et § 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. 
 

3.532 

Specialundervisning og special SFO (ekstern specialundervisning) 
 
03.22.16 Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen 

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der 
ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens § 4, stk. 1. 
 
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 

Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3, der gives til 
elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der va-
retages af regionerne.  
 

03.22.08 Kommunale specialskoler 

Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, der gives til 
børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan 
opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor 
del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men der-
imod i en kommunal specialklasse eller -skole. 
 
03.22.08 Special SFO 

Betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners special-skolefritids-ordninger.  
 

45.291 
 

387 
 
 
 

4.157 
 
 
 
 

37.883 
 
 
 
 
 
 
 

2.863 
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Skolerne og FFO’erne 
 

373.502 
-2.335 

Skolernes og FFO’ernes budgetter 
Skolernes og FFO’ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til 
skoler og FFO” (se tidligere afsnit).  
 
Den enkelte skoles og FFO’s budget er opdelt i tre delbudgetter – løn, driftsramme og indven-
dig vedligeholdelse.  
 

 

Lyngholmskolen og FFO 
 

51.458 
-296 

03.22.01 Lyngholmskolen – undervisning 

• Løn 49.322 

• Driftsramme (netto) 2.422 

• Indvendig vedligehold 322 
 

42.144 
-167 

 

03.22.05 Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) 

• Løn 8.251 

• Driftsramme (netto) 867 

• Indvendig vedligehold 68 

  
 

9.315 
-128 

 

Stavnsholtskolen og FFO 
 

49.827 
-241 

03.22.01 Stavnsholtskolen – undervisning 

• Løn 41.267 

• Driftsramme (netto) 2.213 

• Indvendig vedligehold 146 

  
 

43.804 
-178 

03.22.05 Stavnsholtskolen FFO (FFO I) 

• Løn 5.515 

• Driftsramme (netto) 402 

• Indvendig vedligehold 44 

  
 

6.023 
-62 

Solvangskolen og FFO 
 

37.855 
-218 

03.22.01 Solvangskolen – undervisning 

• Løn 32.181 

• Driftsramme (netto) 2.218 

• Indvendig vedligehold 152 

  
 

34.733 
-181 

 

03.22.05 Solvangskolen FFO (FFO I) 

• Løn 2.831 

• Driftsramme (netto) 224 

• Indvendig vedligehold 31 

  
 

3.122 
-37 
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Hareskov Skole og FFO 
 

49.501 
-362 

03.22.01 Hareskov Skole - undervisning 

• Løn 35.648 

• Driftsramme (netto) 2.423 

• Indvendig vedligehold 131 
  

 

38.399 
-197 

03.22.05 Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III) 

• Løn 9.661 

• Driftsramme (netto) 1.188 

• Indvendig vedligehold 88 
 

 

11.102 
-165 

Lille Værløse Skole og FFO 
 

34.039 
-226 

03.22.01 Lille Værløse Skole - undervisning 

• Løn 25.153 

• Driftsramme (netto) 1.526 

• Indvendig vedligehold 165 
 

26.967 
-123 

03.22.05 Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) 

• Løn 6.212 

• Driftsramme (netto) 665 

• Indvendig vedligehold 102 
 

7.073 
-103 

Syvstjerneskolen (inkl. ADHD- og Autismecenteret) og FFO 
 

68.290 
-468 

 03.22.01 Syvstjerneskolen - undervisning 
Indeholdt i driftsrammen er 70.900 kr. til vedligehold af skolens festsal. 

• Løn 32.342 

• Driftsramme (netto) 2.137 

• Indvendig vedligehold 125 
 

34.854 
-251 

03.22.01/05 Furesø ADHD- og Autismecenter 
Furesø ADHD- og Autismecenter har specialklasser for elever med ADHD og autisme. Furesø 
ADHD- og Autismecenter holder til på Syvstjerneskolen, men centret har også specialklasser på 
Lille Værløse Skole og Solvangskolen. Der er tilknyttet fritidstilbud til specialklasserne. 
 

03.22.01 Budget til undervisning:    16,3 mio. kr., 03.22.05 Budget til fritidsdelen:    7,4 mio. kr.  
 

24.279 
 

03.22.05 Syvstjerneskolen FFO (FFO I + II) 

• Løn 7.912 

• Driftsramme (netto) 927 

• Indvendig vedligehold 100 
 

9.156 
-217 

Søndersøskolen og FFO 
 

68.821 
-446 

03.22.01 Søndersøskolen – undervisning. Heraf Søndersøskolen-Furesøskolen 7,3 mio. kr. 
Indeholdt i driftsrammen er 13.070 kr. til Historisk værksted. 

• Løn 52.619 

• Driftsramme (netto) 3.289 

• Indvendig vedligehold 192 
 

56.356 
-256 
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03.22.05 Søndersøskolen FFO (FFO I + II) 

• Løn 10.860 

• Driftsramme (netto) 1.305 

• Indvendig vedligehold 110 
 

12.465 
-191 

03.22.01 Egeskolen 
 

13.712 
-78 

Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium.  

• Løn 12.820 

• Driftsramme (netto) 759 

• Indvendig vedligehold 54 

  
 

 

03.38.76 Furesø Ungdomsskole 
 

3.756 
-17 

Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de 13-17-årige. Undervis-
ningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knal-
lertundervisning. 

• Løn 3.035 

• Driftsramme (netto) 704 

• Indvendig vedligehold 29 

 
 

 

Takster – FFO’erne  
   

 
Taksterne fremskrives år med den generelle med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, 
II og III i 2017 er således fremskrevet med 2,1 pct. i forhold til 2016-taksterne.  
  
Tabel BSU.16 Forældretakster 2017 i FFO I-II-III. 
 2016 

(2016-p/l) 
2016 

(2017-p/l) 
2017 

(2017-p/l) 
Difference ml. 
2016 og 2017 

Nominel ændring 
I kr./pct. 

FFO I 1.373 1.402 1402 29 kr./ 2,1 pct. 
FFO II 483 493 493 10 kr./ 2,1 pct. 

FFO III 298 304 304 6 kr./ 2,1 pct. 

Kilde: Takstberegningen for 2016 og 2017, Budgetafdelingen. 

 
Bruttodriftsudgift for FFO’erne 
Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejen-
domsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag 
ved mellemkommunal afregning med andre kommuner. 
 
Tabel BSU.17: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2017*. 
Hele kr. 2016 

(2016-p/l) 
2017 

(2017-p/l) 

FFO I (1.-3. kl.) 31.670 32.515 

FFO II (4.-6. kl.) 15.572 15.078 

FFO III (7.-9. kl.) 11.062 11.260 

Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen. 
Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er ekskl. moms og inkl. støtte. 
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Aktivitetsområde: 
 

TAND- OG SUNDHEDSPLEJE 
 
Tabel BSU.18: Budget 2017-2020. 

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau og 
i 1.000 kr.* 

Budget 2017 
 

 
Budgetoverslagsår 

2018 2019 2020 

Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  

23.738 -86 23.653 23.501 23.546 23.587 

 

Tand- og Sundspleje: 
  

 

 

  

Sundhedsplejen 7.357 -  7.357 7.357 7.357 7.357 
Tandplejen 11.072 -86 10.987 10.787 10.787 10.787 
Center for Tandregulering (CFT) 5.309 - 5.309 5.357 5.402 5.443 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Note **: Som følge af afrunding til 1.000 kr., kan der forekomme mindre afvigelser. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 24.10.2016. 

 
Figur BSU.4: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" – budget 2017 (netto kr.). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 24.10.2016. 

 

 
 

BEVILLINGER 

 

På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje".  Området 
består af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedstje-
neste. 
 
Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende 
i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje.  
 

Tand og Sundhedsplejen 23.738 
  -86 

 

31%

47%

22%
Sundhedsplejen

Tandplejen

Center For Tandregulering
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Kommunal tandpleje  
  

Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø 
Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregule-
ring. 
 
Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser: 
Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum. 
Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse. 
Hjemmeside: www.tandplejen.furesoe.dk 

 
Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være 
visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge. 
 
Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens §§ 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behand-
lende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap 
kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
 
I 2016 har Tandplejen 23 medarbejdere fordelt på 20,9 helårsværk (oktober 2016).   

 
Tandplejen 11.072 
 -86 

 
04.62.85 Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker 10.449 

0 
 Tandplejen for 0-18 årige U/I 1.160 
 Frit valg 16-17 år (100 %) 88 
 Tilskud til tandbeh. nødbehandling 79 
 Henvisning specialistbehandling 57 
 Betaling til/fra andre myndigheder 3 
 Personale 9.062 
  

I teknisk budget 2016 blev tandplejens budget reduceret med 182.000 kr. som følge 
af forslaget BSU19 ”Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra 
2015”. BSU 19 i budget 2016 var på -364.000 kr., som blev fordelt ligeligt på tand- 
og sundhedsplejen med hver 182.000 kr.  
 
Tandplejens driftsramme er i 2017 på 1.160.000 kr.. Udover de almindelige løbende 
driftsudgifter er denne ramme også afsat til at dække indkøb af nyt udstyr til tand-
lægeklinikkerne. Investeringerne i tandlægeunits mv. er for omfattende til at kunne 
dækkes inden for tandplejens driftsramme. Derfor har der i 2015 og 2016 været 
bevilget anlægsbudget på henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,12 mio. kr., som er brugt til 
at gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Der er ikke 
bevilget anlægsbudget i 2017.  
 
I budget 2017 er tandplejens budget øget med 420.000 kr. som følge af en opjuste-
ring i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 2 og 3 i bilag 2 til dette kapitel). De 
udmøntes på tandplejens lønbudget. I budget 2017 er tandplejens lønbudget sam-
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tidig reduceret med 45.000 kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudval-
get, som er udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i bilag 1 
til dette kapitel). Samlet set er lønbudgettet øget med 375.000 kr. i 2017 og frem. 
 
I budget 2017 er tandplejen tildelt et budget på 200.000 kr. til en engangsinveste-
ring i et nyt fælleskommunalt IT system. Det er en engangsinvestering i 2017 (se 
teknisk korrektion nr. 8 i bilag 2 til dette kapitel).   
 
I budget 2017 er tandplejens driftsbudget reduceret 7.300 kr. som følge af reduce-
ret prisfremskrivning (se effektiviseringsforslag BSU3 i bilag 1 til dette kapitel).  
 

04.62.85 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 623 
-86 

 Omsorgstandpleje tilbydes på et af kommunens plejehjem/plejecenter samt tand-
klinikken Nygårdterrasserne: 
Værløse: Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse  
Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum 
 
Der har tidligere været tilbud om omsorgstandpleje på to plejehjem. På Ryetbo i 
Værløse og på Lillevang i Farum. I august 2014 besluttede Social- og Sundhedsud-
valget at lukke omsorgstandplejen på Lillevang i Farum. De ældre skal herefter 
transporteres til tandlægeklinikken for 0-18 årige og behandles her. En del af 0-18 
åriges udgifter vedrører dermed fremover behandling af omsorgspatienter, og der-
for blev der i budget 2016 varigt flyttet budget svarende til 150.000 kr. fra 0-18 
årige til omsorgstandplejen i budget 2016. Tilsvarende konteres en del af forbruget 
på 0-18 årige også fremover på omsorgstandplejen (med en andel svarende til an-
delen af ældre i tandplejens patientsystem). Udgiftsbudgettet er 623.000 kr. i bud-
get 2017.  
 
Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2016 
er 490 kr. (jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2016). 
Sammen med indtægterne for egenbetaling i specialtandplejen vurderes det at give 
en indtægt på ca. 86.000 kr. i 2017, jf. indtægtsbudgettet her.  
 
Specialtandpleje 
Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens § 133 tilbyde eller sørge for specialiseret 
tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte 
de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen 
eller omsorgstandplejen. 
 
Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og 
den gennemsnitlige pris. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtand-
plejen pr 1. januar 2016 er 1.815 kr. (jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, 
og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens § 166). 
 
Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringspro-
centen. Egenbetalingsindtægterne vurderes til i 2017 at give en indtægt på 86.000 
kr. 
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Center for Tandregulering (CFT) 
 

5.309 
0 

 
04.62.85 Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Balle-

rup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelses-
lovens § 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. 
 
Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0–17-
årige.  
 
Center for Tandregulerings bestyrelse har varslet en stigning af taksterne til de 
kommuner der benytter centeret. Derfor er Tandplejens budget til betaling af Cen-
ter for Tandregulering opjusteret i budget 2017, så det svarer til de varslede takst-
stigninger, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale denne merpris i 
2017 og fremover.  

5.309 

 

Kommunal sundhedstjeneste 7.357 
 -0 

 
04.62.69 Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. 

 
Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen 
arbejder jf. Sundhedsloven. 
 
Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde 
at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og syg-
domsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt 
i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at 
sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund 
voksentilværelse. 
 
Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokal-
samfundet. 
 
Hovedopgaverne i sundhedsplejen er: 
 

• Hjemmebesøg  
• Screening for efterfødselsreaktioner 
• Familieliv – forældreuddannelse 
• Tryg Start-tilbud til sårbare familier 
• Skolearbejde-helbredsundersøgelse og sundhedsorienterende samtaler 

til skoleelever 
• Mødregrupper: flergangsfødende mødre, unge sårbare mødre og mul-

tietniske mødre 
• Konsulenter i dagpasningstilbuddene 

 

Primo 2017 er der ansat 17 medarbejdere i sundhedsplejen (15 sundhedsplejer-

7.357 
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sker, 1 leder og 1 vikar), svarende til ca. 13,9 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 
arbejdsdage/44 uger). 

   
04.62.69 - Personale 6.918 
04.62.69 - Drift 439 
   
 I teknisk budget 2016 blev sundhedsplejens budget reduceret med 182.000 kr. som 

følge af forslaget BSU19 ”Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviserin-
ger fra 2015”. BSU 19 i budget 2016 var på -364.000 kr., som blev fordelt ligeligt på 
tand- og sundhedsplejen med hver 182.000 kr.  
 
I budget 2017 er sundhedsplejens budget øget med 363.000 kr. som følge af en 
opjustering i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 4 og 5 i bilag 2 til dette kapi-
tel). De udmøntes på sundhedsplejens lønbudget. I budget 2017 er sundhedsple-
jens lønbudget samtidig reduceret med 34.000 kr. som følge af rammebesparelser 
på Økonomiudvalget, som er udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsfor-
slag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel). Samlet set er lønbudgettet øget med 329.000 
kr. i 2017 og frem. 

 

  



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget    

 36

Aktivitetsområde: 
 

BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 
 
Tabel BSU.19: Budget 2017-2020. 

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr.* 

Budget 2017 
 

 
Budgetoverslagsår 

2018 2019 2020 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT og STATSREFUSION  
– i alt  

133.400 -14.242 119.158 118.454 118.454 118.454 

 
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: 

      

Genclerklubben 132  132 132 132 132 
       
Forebyggelse for børn og unge: 30.888 -531  30.357 30.351 30.351 30.351 

Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge  982 -531 451 443 443 443 
Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) 14.621  14.621 14.622 14.622 14.622 
Børn, familie, skole (PPR 6-18 år) 8.824  8.824 8.825 8.825 8.825 
Forebyggelse for børn og unge - ledelse 968  968 968 968 968 
Særlige dagtilbud og klubber 5.493  5.493 5.493 5.493 5.493 
       
Myndighed for børn, unge og voksne: 89.473 -13.711 75.762 75.064 75.064 75.064 

Familierådgivning U/I 5.28.20 (familieplejekon-
sulenter, netværkskoordinator) 

2.143  2.143 2.143 2.143 2.143 

Flygtningebørn BOI 2015 tiltag 510  510 510 510 510 
Plejefamilier og opholdssteder 24.551 -3.643 20.908 20.908 20.908 20.908 
Forebyggende foranstaltninger 17.745  17.745 17.746 17.746 17.746 
Døgninstitutioner for børn og unge 11.576  11.576 10.876 10.876 10.876 
Sikrede døgninstitutioner 1.984  1.984 1.984 1.984 1.984 
Forebyg. indsats for ældre og handicappede 6.131  6.131 6.131 6.131 6.131 
Botilbud for personer med særlige behov 696 -340 356 356 356 356 
Behandling af stofmisbruger 273  273 273 273 273 
Kontakt- og ledsageordning (handicap) 10  10 10 10 10 
Sociale formål: 20.658 -9.728 10.929 10.929 10.929 10.929 
   - Merudgiftsydelser 3.917      
   - Tabt arbejdsfortjeneste 15.351      
   - Refusioner vedr. sociale formål  -9.728     
   - Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.) 1.162      
   - Berigtigelser af tidl. års udgifter 228      
Administration for CBV 1.647  1.647 1.647 1.647 1.647 
Ungeindsats (15-30 år) 1.550  1.550 1.550 1.550 1.550 
Spec. indsatser for børn, unge og voksne: 10.133  10.133 10.134 10.134 10.134 

Furesø Familiehus 10.133  10.133 10.134 10.134 10.134 
       
Tilbudsvifte og evidens 645  645 645 645 645 

       
Stabs- og støttefunktioner 2.129  2.129 2.129 2.129 2.129 

       
Heraf statsrefusion – i alt   -13.496 -13.496 -13.496 -13.496 -13.496 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 24.10.2016. 

 
 
Figur BSU.5 illustrerer den procentvise fordeling mellem de forskellige delområder, der indgår i aktivitets-
området "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 119 mio. kr. i 2017 (netto), hvoraf de 
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største områder er køb af foranstaltninger til børn og unge (72,6 mio. kr.), Forebyggelse for børn og unge 
(30,4 mio. kr.) og Furesø Familiehus (10,1 mio. kr.).  
 
Figur BSU.5: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" – budget 2017 (netto; drift og statsre-
fusion; i 1.000 kr.).  

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 03.11.2016. 

 
Den 1. april 2014 blev det specialiserede område samlet i center for Børn og Voksne. Voksenområdet flyt-
tede organisatorisk og bevillingsmæssigt fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Voksne. 
Center for Børn og Voksne betjener derfor nu to politiske udvalg – BSU når det gælder børn- og unge områ-
det og SSU når det gælder voksenområdet. Den 1. oktober 2014 trådte en ny samlet organisering af børne-
og voksenområdet i kraft. Figur BSU.6 viser organiseringen af Center for Børn og Voksne.  
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Figur BSU.6: Center for Børn og Voksne 

 
 
 

Budgetforslag 2017-20 – børn- og unge området 
   
 
I budget 2017 indgår budgetforslagene BSU 2, BSU 3 og BSU 4 på aktivitetsområdet Børn og unge med sær-

lige behov. Herudover indgår der en række tekniske korrektioner på aktivitetsområdet, jf. tabel BSU.20 ne-
denfor. Budgetforslag BSU 2 forudsætter investeringer i ansættelse af myndighedssagsbehandlere, kompe-
tenceudvikling af medarbejdere samt udvikling af tilbudsviften på børneområdet. Derfor skal besparelsen i 
2017 til 2020 ses som en nettobesparelse. Det vil sige, at besparelserne skal være højere end 1,5 mio. kr. i 
2017 for at dække eventuelle investeringer. Der er en klar årsagsvirkningssammenhæng mellem besparel-
ses- og investeringssiden, hvorfor det er vigtigt, at se investeringssiden som de tiltag, der muliggør at udgif-
terne kan reduceres med virkning fra 2017. 
 
Tabel BSU.20 viser, at aktivitetsområdets budget samlet set reduceres med 2,6 mio. kr. i 2017 og 3,3 mio. 
kr. i 2018-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget    

 39

Tabel BSU.20: Budgetforslag 2017-2020 samt tekniske korrektioner 2017-2020 på aktivitetsområdet Børn 
og unge med særlige behov.  

Nr. Forslag 2016 2017 2018 2019 
BSU 2  Styrket indsats på det specialiserede børneområde – 

tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølg-
ning 

    

 Besparelse (netto) -1.500 -2.200 -2.200 -2.200 
      

BSU 3 Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU4     

 Besparelse -103 -103 -103 -103 
      

BSU 4 Generel lønsumsreduktion på 0,5 pct., beskrivelse 
under ØU5 

    

 Besparelse -305 -305 -305 -305 
      

Teknisk BSU 6 Forebyggelse for børn og unge (PPR)     

 Opjustering +340 +340 +340 +340 

      

Teknisk BSU 7 Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov     

 Nedjustering -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 

      

Teknisk BSU 9 Objektiv finansiering, Børnehus, Københavns Kommu-
ne 

    

 Opjustering +107 +107 +107 +107 

      

Teknisk BSU 23 Forældrekompetenceundersøgelser ifm. §50 undersø-
gelser af børn/unge. 

    

 Flytning -150 -150 -150 -150 

      

Teknisk BSU 24 Flytning af budgetter i Center for Børn og Voksne     

 Flytning +142 +142 +142 +142 

      

TOTAL Besparelse -2.592 -3.292 -3.292 -3.292 

Kilde: Effektiviseringer: R:\1 - BUDGET 2017\2. behandling 12.10.2016 endelige dokumenter\Bilag 4 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesfor-
slag, REV. 3.10.16.doc. dernæst følgende kilde til fordeling af BSU3 og BSU 4 på Centre og Profitcentre: P:\Dokumenter\BUDGET 
2017\Effektiviseringer 2017\lønsumreduktion 6 mio. kr. fordelt på centre_22 august 2016.xls og Indberetning af P-reduktion 3 mio kr. på udvalg og 
centre_11 okt 2016.xls.  Tekniske Korrektioner: R:\1 - BUDGET 2017\2. behandling 12. oktober 2016\Teknisk budget\R:\1 - BUDGET 2017\2. be-
handling 12. oktober 2016\Teknisk budget.xls.  

 
 
I 2017 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor. 
 
Fokus på forebyggende foranstaltninger 
Foranstaltning for børn og unge vil fortsat have fokus på at iværksætte forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge for at undgå dyrere foranstaltninger på et senere tidspunkt. Indsatsen skal siknr.re, at børne-
ne får hjælp så tidligt som muligt, så de kan udvikle sig i positiv retning uden behov for yderligere og even-
tuelt mere vidtgående foranstaltninger senere i barndommen.  
 
Forskning omkring udsatte børn og unge viser: 
• at tidlig opsporing hos de 0-10-årige giver de bedste forudsætninger for at give den rette indsats i forhold 
til udsatte børn 
• at indsatser i barnets 0-10. år har størst effekt og laveste enhedspris 
• at indsatser rettet mod at øge forældrekompetencerne har større effekt end symptombehandling hos den 
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unge (som eksempelvis anbringelser for de 12-18-årige) 
• at den rette indsats for de 0-10-årige øger muligheden for skole/uddannelse, job, selvforsørgelse og reali-
seringen af et godt voksenliv. 
 
Et øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats vil derfor kunne give Furesøs udsatte børn og unge bedre 
livsbetingelser og kommunen en stor besparelse. 
 
Tidlig opsporing 
For at sikre en tidlig indsats i en eventuel problemudvikling hos og omkring et barn er det afgørende, at de 
voksne omkring barnet ser de første tegn og signaler på, at der er noget ”galt”. Et af målene i 2016 er derfor 
at sikre, at især de voksne omkring barnet, dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, ser 
disse tegn og har en fælles og entydig referenceramme og opsporingsmodel.  
 
Tidlig indsats 
Med tidlig opsporing følger muligheden for at lave en tidligere indsats. Herved vil nogle anbringelser kunne 
undgås, og barnets familie og netværk vil i tide kunne klædes på til at støtte og hjælpe barnet. Forskning fra 
Sverige viser, at netop den tidlige opsporing og indsats muliggør en ambition om mindst mulig indgriben. I 
Sverige er det kun 25 pct. af alle anbragte børn og unge, der bliver anbragt på en institution, mens de reste-
rende anbringes i plejefamilier, som ofte er netværksbaserede. Til sammenligning var der i Danmark i 2011 
tale om 43 pct. institutionsanbringelser, og ved anbringelser i plejefamilier var der i langt mindre grad tale 
om de netværksbaserede. 
 

BEVILLINGER 

 

Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og kultur, hovedkonto 04 sundhedsområdet samt 
hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 
 

Diverse Center for Børn og Familie  132 
 0 

 
05.28.21 
 

I forbindelse med teknisk budget 2015 blev der bevilget 128.000 kr. årligt til Gen-
clerklubben. I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de 
problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse 
blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som 
skulle have eget klublokale. Budgettet går til at betale husleje og driftsomkostnin-
ger for det lokale/den adresse, hvor foreningen "bor". 

132 

 
 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 30.888 
 -531 

 
03.22.04 
05.25.10 
05.28.25 
 

Den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) har som primære opgave: 
• at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn/den enkel-

te unge og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværk-
sættelse af særlig indsats til børn og unge 

• at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og 
understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i 
dagtilbud og skoler 

30.888 
-531 
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Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er 
Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven.  
 
Bevillingerne til PPR omfatter udgifter og indtægter vedrørende den pædagogiske 
psykologiske rådgivningsfunktion. Der er tilknyttet tidsbegrænsede projektmidler, 
som vedrører ”Furesø Familieliv”, ”Sprogligt Rejsehold”,  ”Tidlig opsporing” og ”Pro-
jekt model tidlig opsporing”. 
  
Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere 
med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om 
børn og unge med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepædagoger, 
specialpædagoger, fysioterapeuter og specialkonsulenter løser opgaver i forhold til 
børn og unge i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler og i hjemmene. Til PPR er der 
tilknyttet administrativt personale. 
 
Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet/den unge 
altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet/den unge indgår i. Ho-
vedopgaverne er: 
 

• Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger 
• Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn/unge, fami-

lien og de professionelle i barnets/den unges nære omgivelse 
• Sorg Krise hjælp 
• Familievejlederordning efter SEL § 11 stk. 5 
• Specialpædagogisk støtte og bistand i dagtilbud 
• Tale/høre undervisning individuelt og i grupper 
• Behandlende fysioterapi 
• Hjemmevejledning og kurser for forældre til børn med ADHD, autisme og 

lignende problematikker 
• Deltagelse i projekter vedrørende ”Furesø Familieliv”, forældreprogram-

merne ”DUÅ” og ”PMTO”, Projekter i investeringspuljen til inklusion: ”PAF” 
(pædagogiske arbejdsprocesser i Furesø) og ”Sprogligt rejsehold”. 

 
I 2014 overtog ”Forebyggelse for børn og unge” opgaven med visitation til særlige 
dagtilbud og klubber til udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet 
til ”Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn” fra Center for Dagtilbud og Skole 
til Center for Børn og Voksne. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er 
Center for Børn og Voksne, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn 
og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og 
klubber. Bevillinger tildeles efter servicelovens § 32 og 36. Budgettet udgør i 2017 
5,5 mio. kr. (se herunder). 
 
Budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er overordnet fordelt således: 

03.22.04 
05.25.10 

Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge 982 
-531 

03.22.04 
05.25.10 

Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) 14.621 

03.22.04 Børn, familie, skole (PPR 6-18 år) 8.824 
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05.25.10 
05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber 5.493 
03.22.04 
05.25.10 

Forebyggelse for børn og unge - Ledelse 968 

   
 I budget 2017 er PPR’s budget øget med 340.000 kr. som følge af en opjustering i 

teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 6 i bilag 2 til dette kapitel). De udmøntes 
på PPR 6-18 års lønbudget. I budget 2017 er PPR’s lønbudget samtidig reduceret 
med 116.000 kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget (se effektivi-
seringsforslag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel), som er kollektivt fordelt på centre og 
afdelinger. Samlet set er PPR’s lønbudget øget med 224.000 kr. i 2017 og frem. 
 
I budget 2017 er PPR’s driftsbudget reduceret med 19.000 kr. som følge af reduce-
ret prisfremskrivning (se effektiviseringsforslag BSU3 i bilag 1).  
 
I forbindelse med organisationsændringen i oktober 2014 blev det besluttet at sam-
le budgetterne til en række tværgående ting i PPR i profitcenteret ”Fælles U/I Fore-
byggelse for børn og unge”. Det består i 2017 af et udgiftsbudget på 982.000 kr. og 
et indtægtsbudget på 531.000 kr. Herunder ses hvordan dette budget er fordelt: 

 

   
03.22.04 Børne- og forældrerelaterede udgifter 65 
05.25.10 Børneterapi købsbudget (fysioterapi og ergoterapi) 105 
03.22.04 Indtægter – Forebyggelse for børn og unge -189 
05.25.10 Furesø Familieliv – kom godt i gang - driftsrammen 262 
05.25.10 Tidlig opsporing - driftsramme 208 
05.25.10 Projekt ”Model tidlig opsporing” – udgiftsbudget  342 
05.25.10 Projekt ”Model tidlig opsporing” – indtægtsbudget (eksternt finansieret) -342 
   
 Budgettet på 208.000 kr. til ”Tidlig opsporing” er en af investeringerne i budgetfor-

slaget 1.2 i budget 2014 ”Tidlig opsporing/tidlig og sammenhængende indsats”, 
som samlet set gav en effekt på - 4 mio. kr. (+3 mio. kr. og -7 mio. kr.= -4 mio. kr. 
netto). Budgettet var oprindeligt på 500.000 kr. De 317.000 kr. er brugt til at finan-
siere halvdelen af lønbudgettet til afdelingslederen i den nye afdeling ”Tilbudsvifte 
og evidens”, som udfører udviklingsarbejde med tidlig opsporing. Resten af budget-
tet (208.000 kr.) tages der stilling til årligt hvordan de skal udmøntes.   
 
Furesø Familieliv – kom godt i gang 

Efter en projektperiode fra 2013-2015 besluttede Center for Børn og Voksnes ledel-
se at gøre projektet til en varig del af driften i Center for Børn og Voksne. Projektet 
er forankret i området ”Forebyggelse for børn og unge” med et samlet budget på 
750.000 kr. årligt. Det er finansieret af centerets tre områder (forebyggelse, myn-
dighed, udfører).  Da det er sundhedsplejen der udfører en stor del af arbejdet med 
Furesø Familieliv er det valgt at flytte et budget på 500.000 kr. permanent til dem 
fra 2017 og frem. Derfor er der i 2017 og frem kun et budget på 262.000 kr. tilbage 
under ”Fælles U/I forebyggelse for børn og unge”. Det bruges til driftsudgifter i 
projektet samt til lønkompensation af øvrige interne og eksterne undervisere og 
deltagere i projektet (såsom tandplejen, familierådgivningen, daginstitutionspæda-
goger, bankrådgiver mv.).  
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Furesø Familiehus 10.133 
 0 

 
05.28.21 
 

Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling 
og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske 
ved direkte henvendelse fra forældre og børn/unge (åben og anonym rådgivning jf. 
Servicelovens § 10) eller via ”Foranstaltning for børn og unge” som en forebyggen-
de indsats efter Servicelovens § 11, 3 eller en foranstaltning efter Servicelovens § 
52. Indsatsen stræbes efter at ydes helhedsorienteret og sker ofte i et samarbejde 
med sundhedspleje, skole, institutioner m.m..  
 
Center for Børn og Voksne er i gang med en strategisk omlægning af indsatserne så 
der fremadrettet købes færre foranstaltninger til børn og unge eksternt (private 
leverandører eller andre kommuners tilbud) for i stedet at kunne tilbyde disse for-
anstaltninger internt i centret med Furesø Familiehus som leverandør. Denne op-
gavehjemtagning forventes at sikre en lettere og bedre opfølgning i sagerne samt 
at kvalitetsudviklingen sker i samarbejde mellem myndigheds- og udførerområdet, 
hvor borgerne ad vej sikres en øget kvalitet i tilbuddene. I 2016 har Furesø Familie-
hus derfor øget bemandingen i takt med, at opgaverne hjemtages fra eksterne le-
verandører, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget i 2016, og bud-
get 2017 er på 10,1 mio. kr.   
 
Tabel BSU.21: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus jan-juni 2016.  

Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA. 
*)  Tilgang vises bedst på årsværk, da den tager højde for nogen ophører. CPR nr. vil altid stige over året, da cpr vil 
figurerer resten af året på trods af ydelsen er ophørt midt året. 
 

Tabel BSU.21 viser, at Furesø Familiehus i starten af 2016 forventede at udføre 
opgaver for 188 borgere (194 årsværk/helårspersoner) i hele 2016. Den seneste 
juni prognose viser, at der har været en tilvækst i første halvår, så der nu forventes 
at blive udført opgaver for 218 årsværk. Der er sket en stigning i aktivitet på 23 
årsværk fra primo 16 til juni 2016, hvilket afspejler strategien med opgavehjemtag-
ning, som beskrevet ovenfor. Bemærk, at der er tale om nettotilvækst på 23, som 
dækker over både tilvækst og afgang.  

10.133 

 

Myndighed for børn, unge og voksne 89.473 
 -13.711 

Netto 75.762 
 
 Dette bevillingsområde består af bevillinger til en række områder, som både dæk-

ker udgifter på Børn – og Skoleudvalget og Social- og sundhedsudvalget. De bevil-
linger der hører under Børn- og skoleudvalget udgør tilsammen 75,8 mio. kr. (net-
to) i 2017, og de består af følgende budgetter  
 

 

05.28.20- 
05.57.72 

• Køb af foranstaltning - børn og unge (tidligere Familierådgivningen) 86.276 
-13.711 
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05.28.21 • Ungeindsats 15 - 30 år 1.550 

03.22.04 
04.62.89 
05.25.10 
05.28.21 

• Administration for Center for Børn og Voksne 1.647 

  
Nedenfor beskrives bevillingerne til hvert af disse delområder. 

 

 

Køb af foranstaltning – Børn og Unge 86.276 
 -13.711 

Netto 72.565 
 
 Familierådgivningen har skiftet navn til ”Foranstaltning for børn og unge” (se organisationsdia-

grammet i figur BSU.6). I økonomisk sammenhæng er afdelingen defineret som ”Køb af foran-
staltning – børn og unge”, og budgettet udgør 72,6 mio. kr. (netto) i 2017.  
 
Budgettet bruges til bevilling af foranstaltninger til børn og unge efter serviceloven, herunder 
foranstaltninger til udsatte børn og unge med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Budgettet 
bruges til en bred vifte af foranstaltninger i serviceloven såsom anbringelser, forebyggende for-
anstaltninger samt kompensation af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med 
børn, der har nedsat funktionsevne.  
 
Først foretages der en indledende beskrivelse af budgettet samlet set og dernæst beskrives 
budgettet på underområder, hvor det er valgt at beskrive budgettet ud fra Social- og Indenrigs-
ministeriets funktionsområder i kontoplanen (funktion 5.28.20 til 5.57.72).  
 
Prognosen for forventet regnskab 2017 er beregnet til 74,3 mio. kr. i 2017 priser (inkl. 2 mio. kr. 
til en buffer til uforudsete udgifter, som det erfaringsmæssigt er vigtigt at styre med). Det bety-
der, at der i 2017 forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på budgettet ”køb af foranstaltning – 
børn og unge” i 2017. Hvis bufferen på de 2 mio. kr. ikke anvendes, så vil der være balance i 
budgettet.  
 
Prognosen for forventet regnskab 2017 udarbejdes i prognoseværktøjer CALIBRA. Prognosen 
baserer sig på den senest godkendte prognose primo juli 2016, som er CALIBRA maj prognosen 
(R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregnin-

ger\Prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 

2016.xls). Derudover er der foretaget en række manuelle korrektioner af prognosen, som tager 
højde for de vigtigste kendte ændringer der vil forekomme fra juli 2016 til 2017. Eksempelvis er 
der nogle foranstaltninger, der ophører i løbet af 2016, og dermed fratrækkes udgifterne til dis-
se i 2017 prognosen. Tilsvarende er der nogle foranstaltninger, som først er startet i løbet af 
2016, men som vil få helårseffekt i 2017, og dermed tillægges dette i 2017 prognosen (forskellen 
på helårseffekt og den effekt der er med 2016 prognosen).  
 
Nedenfor gennemgås prognosen for ”forventet regnskab 2017” nærmere i en række figurer.  
 

Udviklingen i udgifter 
Figur BSU.7 viser tendensen til faldende udgifter historisk set. 
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Figur BSU.7: Udgifter ”Køb af foranstaltning – børn og unge”, regnskab 2012-2015, forventet 
regnskab 2016, forventet regnskab 2017 og budget 2017 (netto, 2016 P/L). 

 
Kilde: R12-15 samt forventet regnskab 2016: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 
- BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\ Jan 16  prognosen - LIS 
rapport_maj prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls  i arket ”figurer”. Forventet regnskab 2017: Datatræk i Calibra (børne- 
og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose, ult. juni 2016) samt manuelle korrektioner R:\1 - BUDGET 
2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Prognose 2017 familierådgivning\ 
NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls  i arket ”B17-20 overblik”.  

 
Fra 2012 til 2016 er de samlede udgifter faldet 15 %. Fra 2009 til 2012 har der også været fal-
dende udgifter. I 2017 forventes udgifterne at falde yderligere til 74,3 mio. kr.  
 
Som udgangspunkt forventes 2017 udgifterne at være lig med den nyeste prognose for 2016, 
som pt er 76 mio. kr. i 2017 priser (maj prognosen). Der er imidlertid en lang række anbringelser 
som ophører i løbet af 2016, som reducerer udgifterne i 2017 med ca. 5 mio. kr. Samtidig er der 
en række nyanbringelser i 2016 som får helårseffekt i 2017, og som øger udgifterne med ca. 3,4 
mio. kr. i 2017. Nettoeffekten af disse to modsatrettede giver i alt -1,7 mio. kr. i manuelle kor-
rektioner til 2016 prognosen, og dermed bliver 2017 prognosen 74,3 mio. kr. (76-1,7=74,3 mio. 
kr.). 
 
Figur BSU.7 viser imidlertid også, at der er en budgetudfordring i 2017, da budget 2017 er 72,6 
mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forventet regnskab 2017.  
 
Figur BSU.8. viser hvordan de forventede udgifter i 2017 fordeler sig på foranstaltninger. Det er 
de tunge anbringelsessager, der udgør størstedelen af udgifterne. Figur BSU.8. viser, at anbrin-
gelsesudgifterne udgør 49 % af de forventede udgifter i 2016 i ”køb af foranstaltninger – børn og 
unge” (5.28.20-opholdssteder mv., 5.28.22-plejefamilie, 5.28.23-døgninst og 5.28.24 sikret 
døgninstitution). Udgifterne til forebyggende foranstaltninger udgør 26% (5.28.21) og udgifterne 
til handicappede børn udgør 29% (5.32.33 –afløsningsordninger og 5.57.72 – merudgifter, 
hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste).  
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Figur BSU.8: Forventede udgifters fordeling på foranstaltningstyper* (Forv. regnskab 17, 17 
P/L). 

 
Kilde Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose): R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 
2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk 
Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket ”CALIBRA maj godk – FR 2017”.  
Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehus udgifter ikke med her. 
 

Udviklingen i aktivitet 
Figur BSU.9 viser antallet af børn og unge (cpr numre) der modtager foranstaltninger over tid.  

 
Figur BSU.9: Antal cpr numre på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i R12-15 samt 
forventet regnskab 2016 (maj prognosen).  

 
Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-15: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2016: Data-
træk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 
2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Jan 16  prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til bud-
getbemærkninger.xls  i arket ”figurer”.   
Note: Hertil kommer de cpr numre, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. De indgår ikke i denne prognose for ”køb af 
foranstaltning – børn og unge”. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet  ”Furesø Familie-
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hus”.  

 
Det ses, at der sket et stort fald i antal børn og unge med foranstaltninger de seneste tre regn-
skabsår – fra 526 i 2012 til 440 i 2014, hvilket skyldes flere ting. En af årsagerne er den store 
genopretning af alle sager der har været i Familierådgivningen, hvor en del sager blev lukket. I 
2015 er der imidlertid sket en stigning igen til 476. I den seneste 2016 prognose er antallet af cpr 
numre med foranstaltninger 480, og det forventes at stige yderligere i løbet af året. 2016 bliver 
derfor et år med mange cpr numre med foranstaltninger, hvilket i høj grad skyldes de mange 
flygtningebørn og unge, som har givet en tilvækst på ca. 70-90 cpr numre i februar 2016 og 
fremover.  
 
Det er mere korrekt at måle aktivitetsniveauet på antallet af helårspersoner/årsværk i forventet 
regnskab 2016. Et barn kan godt tælle med flere årsværk i prognosen. Hvis et barn har to foran-
staltninger hele året (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), så tælles hver foranstaltning som 
et årsværk. Årsværket beregnes ud fra foranstaltningens start- og slutdato, så der kan også være 
tale om halve årsværk, hvis noget starter eller slutter midt i året. Figur BSU.10 viser antallet af 
årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2016.  
 
Figur BSU.10 Antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2016 (maj prognosen).  

 
Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose): R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 
2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk 
Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket ”CALIBRA maj godk. – FR2017”.  

 
Der er foranstaltninger svarende til 572 årsværk, som fordeler sig på de forskellige funktionsom-
råder, som vist i figur BSU.10. Figuren viser, at 43 procent af aktiviteten (244 års-
værk/helårspersoner) er indenfor kategorien ”Sociale formål”, som vedrører merudgiftsydelser 
samt tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat funktionsevne. 34 procent af 
aktiviteten (197 årsværk/helårspersoner) er indenfor kategorien forebyggende foranstaltninger, 
mens ca. 15 procent (5+8+2) er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefami-
lier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.  
 
Figur BSU.10 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. 
Hertil kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse 
børn og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Familierådgivningen, 
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men en udgift på budgettet for Furesø Familiehus. De børn og unge som alene modtager en 
foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur BSU.10. 
 

Udviklingen i udgifter per barn 
På baggrund af figur BSU.7 og BSU.9 er det muligt at beregne udviklingen i de gennemsnitlige 
udgifter per barn (cpr nummer) med foranstaltninger. Figur BSU.11 viser denne udvikling. 
 
Figur BSU.11: Gennemsnitlige udgifter per barn/ung med foranstaltninger i R12-R15 samt For-
ventet regnskab 2016 (målt i 1.000 kr. pr cpr nummer). I 2017 P/L. 

 
Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-15: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2016: Data-
træk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 
2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Jan 16  prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til bud-
getbemærkninger.xls  i arket ”figurer”.   

 
Det fremgår af figur BSU.11., at gennemsnitsudgiften per barn var 170.000 kr. i 2012 og 189.000 
kr. i 2014 i 2017 priser. Så selv om både udgifter og antal cpr numre er faldet markant i denne 
periode, så er gennemsnitsudgiften steget. I regnskab 2015 gennemsnitsprisen faldet til 165.000 
kr. per barn i 2017 priser, hvilket kan skyldes en ekstraordinær indtægt i 2016 på 4 mio. kr. fra 
Hedensted kommune (det reducerer udgifterne og dermed gennemsnitsprisen). I 2016 er den 
seneste vurdering på 158.000 kr. per barn, men da denne forventes at falde løbende over året 
(fordi antal cpr numre stiger hver måned), så forventes den at ende på en endnu lavere pris 
ultimo år 2016. En forklaring er den store stigning i antal cpr numre på grund af flygtninge i 
2016, som øger nævneren – og reducerer gennemsnitsprisen.  
 
Der er flere årsager til den stigende gennemsnitspris fra 2013 til 2014. En af forklaringerne var, 
at der ultimo 2013 og hele 2014 var en tendens til færre men mere komplicerede børn og unge 
– især indenfor anbringelsesområdet. Der var nogle få anbragte børn og unge, som var meget 
dyre per barn. Dette er forklaret nærmere i det detaljerede afsnit længere nede om døgninstitu-
tioner (5.28.23).  
 
Det er mere retvisende at se på udviklingen i prisen per årsværk, da årsværk er mere retvisende 
for aktivitetsudviklingen end cpr numre er. Der har først været valide data for årsværk i CALIBRA 
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fra år 2015, så der kan beregnes en gennemsnitspris i 2015 og 2016. Gennemsnitsudgiften per 
årsværk i den seneste 2016 prognose er 133.000 kr. per årsværk (i 2017 P/L). I 2015 var gen-
nemsnitsprisen cirka 154.000 kr. per årsværk (i 2017 P/L). Det store fald skyldes primært flere 
årsværk i 2016 prognosen (flygtningebørn), som trækker enhedsprisen ned indtil videre, da de 
primært har fået ikke så dyr forebyggende rådgivning indtil videre. ( R:\1 - BUDGET 

2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Jan 16  prognosen - LIS rapport_maj 
prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls  i arket ”figurer”).  
 

Efter denne beskrivelse af budget 2017 for det samlede købsbudget til foranstaltninger til børn 
og unge i 2017, så gennemgås budgettet til hver type af foranstaltninger mere i detaljer herun-
der fordelt på: 
• Familierådgivning (diverse) 
• Opholdssteder mv.  
• Plejefamilier 
• Forebyggende foranstaltninger 
• Døgninstitutioner 
• Sikrede døgninstitutioner 
• Forebyggende indsat for ældre og handicappede 
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre) 
• Behandling af stofmisbruger 
• Sociale formål (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn med nedsat funktionsevne) 
 

 

Familierådgivning 2.653 
 0 

 
05.28.22 Familierådgivning U/I  

Budgettet bruges til at aflønne to familieplejekonsulenter samt en netværkskoordi-
nator. Netværkskoordinatoren var en del af budgetforslag BSU10 ”Bedre anbringel-
ser” i budget 2015. Netværkskoordinatoren skal være med til at sikre, at besparel-
sen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres (BSU10 i budget 
2015). Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge 
andelen af anbringelser i slægts-/netværkspleje. 

2.143 

05.28.21 Flygtningebørn BOI 2015 tiltag 
I budgetopfølgning I 2015 besluttede Økonomiudvalget at bevilge tillægsbevillinger 
til de øgede udgifter som følge af stigningen i antal flygtninge i Furesø Kommune. 
På børneområdet blev der givet bevilling til at ansætte en Flygtninge-
familiekonsulent, som skal sikre den tværfaglige integrationsplan for familierne. 
Funktionen forudsættes at udløse 100 % statsrefusion. Det er valgt at placere ud-
giftsbudgettet til den nye flygtninge-familiekonsulent på dette tværgående profit-
center og på funktionsområde 5.28.21, da det forventes at være forebyggende, 
rådgivende foranstaltninger konsulenten kommer til at udføre. Lønudgiften udløser 
kun 100 % statsrefusion, såfremt konsulenten udfører foranstaltninger efter Ser-
vicelovens paragraffer overfor flygtningebørnene og deres familier. Indtægtsbud-
gettet for den forventede statsrefusion er placeret under funktionsområdet 
5.28.20, hvor der er en gruppering hertil (5.28.20-2-002 Refusion af udgifterne til 
flygtninge med 100 pct. refusion). Se beskrivelsen af 5.28.20 budgetterne herunder.  

510 

 

Plejefamilier og opholdssteder m.m.  24.551 
 -3.643 
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Netto 20.908 
 
05.28.20 
05.28.22 

Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, net-
værksplejefamilier, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier samt opholdssteder 
for børn og unge jf. Serviceloven § 66. Budgettet på denne funktion omfatter desu-
den udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, 
der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, an-
bringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, læge-
lig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven § 72. Budgettet omfatter også 
udgifter til betaling af Socialtilsyn Hovedstaden, som udfører tilsynet med plejefa-
milierne i Furesø Kommune (og de andre hovedstadskommuner).  
 
Desuden omfatter området en række indtægtsbudgetter såsom statsrefusion af 
udgifter til flygtninge, statsrefusion af advokatudgifter, forældres/unges egenbeta-
ling samt børnebidragsindtægter.  
 
Budgettet er fordelt på følgende to hovedområder 
 
• Plejefamilier mv. (05.28.22) 
• Opholdssteder mv. for børn (05.28.20) 
 
Før 2016 blev alle anbringelser herunder budgetlagt på funktion 5.28.20, men fra 1. 
januar 2016 har Social- og Indenrigsministeriet besluttet at oprette en ny funktion 
5.28.22, som kun skal bruges til plejefamilier, netværksplejefamilier, socialtilsyn 
mv.  
 
Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt an-
bringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for 
støtte. 
 
Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde 
nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed 
benyttes derfor oftest til mindre børn. 
 
Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde 
en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud 
bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlings-
behov. 
 
Figur BSU.12 viser, at der er 72 anbragte børn i Furesø Kommune i juni 2015, hvoraf 
hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 54 %. 
Budgettet på funktion 5.28.20 og 22 omfatter alle typer anbringelser på nær døgn-
institutioner. I juli 2015 er det samlede antal anbringelser indenfor funktion 5.28.20 
og 22 (pleje, opholdssted, kost/efterskole, eget værelse) på 59, svarende til 82 % af 
alle anbragte.  
 
Figur BSU.12: Fordelingen af anbragte børn og unge* 
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Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 – juni 2016. Baseret på CALIBRA data. R:\1 - BUDGET 
2017\Bbudgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregnin-
ger\Anbringelsesstatistik juni 2016. 
Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for 5.28.20 og 22. Døgninstituti-
onsanbragte hører under budgettet på funktion 5.28.23, som er beskrevet længere nede.  

 
Figur BSU.12 viser et fald på 24 % i antal anbringelser fra juni 2013 til juni 2016. Det 
har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som er faldet 
meget fra 2012 til 2015, jf. Figur BSU.13 herunder. 
 
Figur BSU.13: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 05.28.20 og 05.28.22) – 
fordelt på regnskab 2009-2015, forventet regnskab 2016* samt budget 2017 
(drift; netto; 2017-p/l; I 1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
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B2017”. 
Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. nov. 2016 (inkl. Budgetopfølgning III).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Figuren indeholder alt på funktionsområ-
det uanset profitcenter. Dvs. at der kan være forskel på tallene i figuren og den del af funktion 5.28.20 og 22, som 
beskrives i dette afsnit om profitcenter ”plejefamilier og opholdssteder”. Der er også udgifter på 5.28.22 i profit-
centeret ”Familierådgivning”.  

 

Der har været en tendens til faldende udgifter i perioden 2009 til 2015 (se figur 
BSU.13). Der er dog et ekstraordinært fald fra 2014 til 2015, som skyldes en stor 
tilbagebetaling fra Hedensted Kommune til Furesø Kommune vedrørende udgifter 
for årene 2013 og 2014. Det er en sag Furesø Kommune har vundet i Ankestyrelsen. 
Det er således en engangsindtægt på ca. 4,2 mio. kr. på funktionsområdet 5.28.20 i 
regnskabsår 2015. I 2016 forventes udgifterne at stige igen til lidt over 2014 ni-
veauet. Noget af stigningen fra 2015 til 2016 skyldes den nævnte engangsindtægt i 
2015, som ikke er der i 2016 (4,2 mio.kr.). Resten skyldes stigninger i anbringelser 
på private opholdssteder ultimo 2015, som har effekt ind i 2016. Se figur BSU.12 
ovenfor, hvor opholdsstedsanbringelser i løbet af 2015 steg fra 9 til 15.   
 
Figur BSU.13 viser imidlertid også, at der er en budgetudfordring i 2017, da budget 
2017 er 26,5 mio. kr. , som er 0,9 mio. kr. mindre end forventet regnskab 2016.  
 
Budget 2017-2020 er reduceret med 1 mio. kr. på opholdssteder (5.28.20-1-003), 
da det er en del af udmøntningen af effektiviseringsforslaget BSU 2. BSU 2 reduce-
rer samlet budgettet med -1,5 mio. kr. i 2017 og -2,2 mio. kr. i 2018-20, hvoraf den 
1 mio. kr. er udmøntet her og resten på budgettet til døgninstitutioner.  
 
Herunder ses budgettet til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underkategori-
er i 2017: 
 

05.28.20 Opholdssteder (5.28.20-1-003) 8.722 
05.28.20 Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004) 1.526 
05.28.20 Eget værelse, kollegier, opholdssteder (5.28.20-1-005) 596 
05.28.20 Skibsprojekter (5.28.20-1-006) 3 
05.28.20 Advokatbistand (Serviceloven § 72) - (5.28.20-1-007) 142 
05.28.20 Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20-1-092) -103 
05.28.20 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion (5.28.20-2-002) -3.358 
05.28.20 Refusion af udgifter til advokatbistand (5.28.20-2-004) -70 
05.28.20 Børnebidrag fra forældre ifm. anbringelser (5.28.20-1-000) -112 
05.28.20 Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.20-1-000) 137 
05.28.22 Plejefamilier – følgeudgifter (5.28.22-1-001) 3.902 
05.28.22 Plejefamilier – Vederlag (5.28.22-1-002) 8.457 
05.28.22 Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005) 586 
05.28.22 Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007) 479 
   
 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion 

Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til flygtninge på 3,4 mio. kr. i 
2017. De 3,1 mio. kr. er indtægtsbudget fra refusion af udgifter til flygtningebørn vi 
har pt. i kommunen. Resten af budgettet på 0,3 mio. kr. er en forventning om stats-
refusion af udgiften til ansættelse af en flygtningekoordinator i Furesø Kommune 
på børn og ungeområdet, som blev besluttet på Økonomiudvalgets budgetopfølg-
ning I 2015. Beslutningen blev truffet med forudsætning om 100 % statsrefusion, 
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idet de opgaver koordinatoren skal løse er servicelovsforanstaltninger til børnene, 
som kan udløse refusion. Udgiftsbudgettet til aflønning af flygtningekoordinatoren 
er beskrevet ovenfor under profitcenteret ”Familierådgivning”.  
 

 Styrkelse af sagsbehandlerressourcer i Center for Børn og Voksne 
Som led i den omfattende genopretning af alle sager på det specialiserede social-
område blev budgettet til sagsbehandlerløn på myndighedsområdet for børn og 
voksne øget med 2,9 mio. kr. i budget 2016-19. På sigt vil fastholdelse af sagsbe-
handlerressourcerne reducere foranstaltningsudgifterne til børn, unge og voksne. 
Opjusteringen blev finansieret fra de to foranstaltningsbudgetter på myndigheds-
området, fordelt med en tredjedel på børn og unge området (-980.000 kr.) og to 
tredjedele på voksen-handicap området (-1.960.000 kr.) i 2016 priser.  
 
Modposten til dette var et øget lønbudget på 2,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets  
hovedkonto 6 til medarbejdere ansat i Center for Børn og Voksne (i 2016 priser).  

 

 Socialtilsyn  
 Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn. LOV nr. 608 af 

12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kom-
mune) fremover skal varetage godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes 
sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det skal bemærkes, at Furesø 
Kommune fortsat har tilsynet med dagtilbud på det specialiserede socialområde 
samt det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge. 
 
Budgettet til den objektive finansiering af socialtilsynets opgaver med godkendelse 
og tilsyn med plejefamilier hører under Center for Børn og Voksne.  
 
Furesø Kommune har modtaget DUT-kompensation for de nye opgaver, som følger 
med det nye tilsyn. Ved budgetopfølgning I 2014 og teknisk budget 2015 blev ”For-
anstaltning for børn og unge” tildelt DUT budget til betaling af den objektive finan-
siering til Socialtilsyn Hovedstaden. Budgettet er på 479.029 kr. i 2017, og det er 
ikke ændret siden budget 16 (på baggrund af en email fra Socialtilsynet 7. april 
2016, som vurderer at udgiften i 2017 vil være den samme som i 2016).   

 

 
Forebyggende foranstaltninger  17.745 
  

 
05.28.21 
 

Ifølge Servicelovens § 52 kan kommunen beslutte at yde støtte i form af forskellige 
foranstaltninger til et barn eller en ung med behov for særlig støtte. 

 
Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutnin-
gerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge. 

 
Der kan bl.a. ydes følgende form for støtte: 
• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 
• Fast kontaktperson for barnet/unge eller hele familien 
• Familiebehandling 
• Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge 
• Aflastningsophold 
 

17.745 
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Herudover kan der ydes økonomisk støtte til udgifter, der muliggør, at barnet/den 
unge kan forblive i hjemmet, eller hvor en hjemgivelse kan muliggøres. Der kan 
også ydes støtte til efterskoleophold eller til de udgifter, der ligger i forlængelse af 
et eventuelt praktikophold. 
 
De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan 
tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligarte-
de behov. 
 
Figur BSU.14 viser hvordan forventet regnskab 2016 fordeler sig på de forskellige 
typer af forebyggende foranstaltninger.  
 
Figur BSU.14: Forventede udgifters fordeling på forebyggende foranstaltningsty-
per (Forv. regnskab 17)* 

 
Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose) .R:\1 - BUDGET 2017\ 
udgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Prognose 2017 familie-
rådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket ”CALIBRA maj 
godkendt – FR17”. 
Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehuse udgifter ikke med her. 

 
Figur BSU.14 viser, at de store udgiftsområder er fast kontaktperson, økonomisk 
støtte til forældremyndighedsindehavere og familiebehandling. Der er i 2016 en 
stor stigning i økonomisk støtte, da alle bevillingerne til specialpædagogisk dagbe-
handling (§52,3,1 i SEL) konterings- og budgetmæssigt er flyttet til denne gruppe-
ring (05.28.21-1-011) i 2016 fra familiebehandling og anden hjælp. 
 
En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus, men 
udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de er beskrevet tidligere i afsnittet 
”Furesø Familiehus”). Dette afsnit omfatter alene budgettet til forebyggende foran-
staltninger, som købes af eksterne leverandører (17,7 mio. kr.).  
 
Herunder ses budget 2017 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underka-
tegorier.  
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05.28.21 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet (5.28.21-1-002)  44 
05.28.21 Familiebehandling el. behandling af børn og unges problemer (5.28.21-1-003) 1.811 
05.28.21 Følgeudgifter til aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-005) 854 
05.28.21 Vederlag til aflastningsordninger (§52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-006) 1.226 
05.28.21 Fast kontaktperson for barnet el. den unge ml. 0-22 år (5.28.21-1-007) 3.867 
05.28.21 Fast kontaktperson for hele familien (5.28.21-1-008) 699 
05.28.21 Anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv. (5.28.21-1-010) 344 
05.28.21 Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse udenfor hjemmet (5.28.21-1-011) 5.692 
05.28.21 Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013) 325 
05.28.21 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (5.28.21-1-014) 228 
05.28.21 Rådgivning og afledte ydelser (§11) (5.28.21-1-014) 2.392 
05.28.21 Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.21-1-000) 263 

   
 Budgettet til ”anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv.” er både øget og 

reduceret med budgetvedtagelsen i 2015. Det er reduceret med 307.000 kr., som 
Furesø Kommune har afgivet i DUT til staten (teknisk budget 2015). Staten overta-
ger fremover en opgave fra regionerne med at sikre specialrådgivningstilbud til 
visse målgrupper (børn og unge med syns- og hørehandicaps). Det er Socialstyrel-
sen/VISO der overtager opgaven. Tidligere har kommunerne betalt objektiv finan-
siering til regionerne for at få denne specialrådgivning. Samtidig er budgettet øget 
med 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 til køb af 10 pladser hos ”Dialog mod vold” til 
voldsramte familier (investeringsdel af BSU12 i budget 2015 ”Målrettet forebyggel-
se af vold i hjemmet”).  
 
Med virkning fra 2014 er der oprettet et Børnehus i Region Hovedstaden. Det er 
placeret i Københavns kommunes lokaler ved Rigshospitalet. Børnehuset samler og 
koordinerer de enkelte myndigheders rolle i overgrebssager i samme enhed – poli-
tiets afhøringer, hospitalets lægelige og retsmedicinske undersøgelser, kommunens 
børnefaglige undersøgelse osv. Formålet er, at overgrebssager skal behandles med 
hjælp fra særlige børnehuse, hvor flere myndigheder skal samles for at styrke det 
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Der er tildelt DUT midler til betaling af 
Børnehuset i teknisk budget 15. Beløbet dækker Furesø Kommunes udgift til objek-
tiv finansiering af Børnehuset Hovedstaden. Der er ikke afsat budget til eventuelle 
konkrete forløb i Børnehuset. Såfremt Furesø Kommune får behov for dette, så skal 
der betales en særskilt takst for det. Det har ikke været tilfældet i 2015 og 2016, 
hvor der alene har været udgifter til den objektive finansiering. Såfremt der fore-
kommer stigende udgifter til konkrete forløb fremover, så skal budgettet opjuste-
res hermed. I 2017 er budgettet 228.000 kr., som er baseret på bedste skøn fra 
Børnehuset. Børnehuset har i email af 12. maj 2016 oplyst, at betalingen i 2017 
sandsynligvis bliver den samme som i 2016, som er 172.559 kr. i 2017 priser (objek-
tiv finansiering 2016+efterregulering 2015). Dertil kommer ca. 55.000 kr. pr år til 
betaling for konkrete forløb i børnehuset, hvor Furesø Kommune forudsætter mak-
simalt 5 børn/unge henvist hertil til 10.999 kr. per forløb. Tilsammen en udgift til 
børnehuset på 228.000 kr. i 2017-2020.  De endelige takster for 2017 sendes først 
til kommunerne i oktober 2016.  Efter den tekniske korrektion er budget 2017 på 
228.000 kr. 
 
Budgettet til ”Rådgivning og afledte ydelser” består primært af løn til fire dagtil-
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buds- og skolesocialrådgivere, som er forankret decentralt på skoler og daginstitu-
tioner for at fremme tidlig opsporing af udsatte børn (2.103.000 kr.). Budgettet til 
skole- og daginstitutionssocialrådgivere er en del af implementeringen af budget-
forslaget 1.2 i budget 2014 ”Tidlig opsporing/tidlig og sammenhængende indsats”, 
som samlet set gave en effekt på - 4 mio. kr. (+3 mio. kr. og -7 mio. kr.= -4 mio. kr. 
netto). Resten af de 2.392.000 kr. budget går til køb af eksterne foranstaltninger 
såsom familievejlederordninger, konsulenthjælp, rådgivning mv. (289.000 kr.)   
 
Figur BSU.15 viser den historiske udvikling over de samlede udgifter til forebyggen-
de foranstaltninger, som svarer til de samlede udgifter på funktion 5.28.21 (eks-
ternt køb og eget Familiehus).  
 
Figur BSU.15: Forebyggende foranstaltninger (fkt. 05.28.21) – fordelt på regnskab 
2009-2015, forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I 
1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
B2017”. 
Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (dvs. inkl. Budgetopfølgning III 16).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Omfatter også Furesø Familiehus. Figuren 
indeholder alt på funktionsområdet uanset profitcenter. Dvs. at der er forskel på tallene i figuren og den del af 
funktion 5.28.21, som beskrives i dette afsnit om profitcenter ”Forebyggende foranstaltninger”. Der er også udgif-
ter på 5.28.21 i profitcenteret ”Familierådgivning” og ”Familiehuset”. Derfor forskellen på de 28,4 mio. kr. i budget 
2017 i figuren og de 17,7 mio. kr. i dette profitcenter. 

 
Figur BSU.15 viser, at udgifterne er faldet meget fra 2009 til 2012, hvorefter det har 
stabiliseret sig. I 2017 er budgettet 28,4 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. er Furesø 
Kommunes eget Familiehus og resten er til køb af eksterne forebyggende foran-
staltninger.  
 
Figur BSU.15 viser også, at udgifterne steg fra 2014 til 2015, og det skyldes tre ting. 
For det første er der flyttet ca. 2,6 mio. kr. budget fra funktion 5.38.40 til 5.28.21-1-
015, da de kontoplanmæssigt ikke hører til under 5.38.40. Det øger 5.28.21 udgif-
terne med 2,6 mio. kr. fra 2015 og fremadrettet. For det andet er investeringsdelen 
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af BSU12 i budget 2015 placeret her (1,2 mio. kr. Dialog mod Vold i 2015 og 16). For 
det tredje er der i 2015 flyttet 2 mio. kr. budget fra Familierådgivningens foran-
staltningsbudget (5.28.20) til Furesø Familiehus i 2015 (5.28.21). Forskellen på bu-
get 2017 og Forventet regnskab 2016 er 1,4 mio. kr., hvoraf faldet på 1,2 mio. kr. i 
2017 skyldes ophør af budget og forbrug på Dialog mod Vold.  
 
Figuren viser også et stort fald i udgifterne fra 2010 til 2011. Der er to årsager til det 
store fald på mere end 10 mio. kr. For det første blev Ungerådgivningen nedlagt 
med cirka 3,7 mio. kr. lønbudget i 2011 (4 mio. kr. i 2016 priser). For det andet var 
der en gennemgribende sagsgennemgang i alle typer af forebyggende foranstalt-
ninger, som gav store besparelser i 2011 (Regnskab 2011 s. 92). De største redukti-
oner forekom på fast kontaktperson (-4 mio. kr.), Økonomisk støtte (-1,2 mio. kr.), 
familiebehandling (- 1,3 mio. kr.) mv. (R:\1 - BUDGET 2016\Budgetbemærkninger 

2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til bud-
getbemærkninger 2017- CBF.xls i arket ”R2009-14-FR15-B2016”). 

 
Døgninstitutioner  11.576 
 0 

 
05.28.23 Området omfatter udgifter og indtægter til døgninstitutioner og aflastningsinstitu-

tioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne og børn og unge med sociale problemer, jf. Servicelovens § 66. Endvidere 
omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslusningsophold i døgninstitu-
tioner for 18-22-årige, jf. Servicelovens § 76. 
 
Ifølge Servicelovens § 176 kan denne type foranstaltninger udløse refusion jf. den 
centrale refusionsordning.  
 
I juni 2016 er der anbragt 8 børn og unge på døgninstitutioner, hvor baggrunden 
for anbringelsen var henholdsvis begrundet i handicaps eller sociale vanskeligheder 
(se figur BSU.12 ovenfor). Figur BSU.16 viser, hvordan de fordeler sig på typer af 
døgninstitutioner, og det ses at 75% skyldes handicaps.  
 
Figur BSU.16 Børn og unge på døgninstitutioner fordelt på handicap og sociale 
foranstaltning. 

 
Kilde: Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 – juni 2016. Baseret på CALIBRA data. R:\1 - BUDGET 

11.576 

2; 25%

6; 75%

døgninstitutioner, sociale døgninstitutioner, handicap
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2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregnin-
ger\Anbringelsesstatistik juni 2016. 

 
Figur BSU.17 viser udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner.  
 
Figur BSU.17: Døgninstitutioner (fkt. 05.28.23) – fordelt på regnskab 2009-2015, 
forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I 1.000 kr.).** 

Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
B2017”. 
Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (inkl. Budgetopfølgning III 16).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.  
 

 

Figur BSU.17 viser en stigning i udgifterne fra 2012 til 2014. En del af forklaringen 
er, at udgifterne per døgnanbragt barn stiger i den periode. Der er tale om meget 
krævende børn og unge, hvoraf en stigende andel har behov for ekstraforanstalt-
ninger, som der betales for udover opholdsprisen (f.eks. betaling for ekstra res-
sourcer/bemanding til den anbragte).  
 
Fra 2014 til 2016 falder udgifterne til døgninstitutioner markant. Det skyldes, at det 
er lykkedes, at reducere antallet af de dyre døgninstitutionsanbringelser fra 19 
primo 2014 til 8 i juni 2016 (se figur BSU.12 ). Samtidig er prisen per anbringelse 
faldet, da 2 af de ekstremt dyre døgninstitutions anbragte er ophørt i løbet af 2015 
og 2016.  
 
Budget 2017 til døgninstitutioner er 11,6 mio. kr.  
 
I budget 2015 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 2 mio. kr. som 
følge af budgetforslag BSU10 ”Bedre anbringelser”, hvori der forventes et skift i 
anbringelser væk fra de dyre døgninstitutioner til andre anbringelser eller forebyg-
gende foranstaltninger. I budget 2016 blev budgettet til døgninstitutioner reduce-
ret med yderligere 1,9 mio. kr. i reduktionsforslaget BSU20 ”Færre anbringelser og 
flere forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier”.   
 
I budget 2017 er budgettet til døgninstitutioner reduceret med 1,6 mio. kr. De 1,1 
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mio. kr. er teknisk korrektion, som skal finansiere opjusteringen af budgetter på 
tandpleje, sundhedspleje og PPR (se bilag 2, hvor de tekniske korrektioner 2017-
2020 er beskrevet, se korrektion nr. 7). De 0,5 mio. kr. er en udmøntning af effekti-
viseringsforslaget BSU 2 ”Styrket indsats på børneområdet - tidligere indsats, æn-
dret tilbudsvifte og øget opfølgning”. Samlet set betyder BSU 2 en reduktion i bud-
get 2017 på 1,5 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2018-2020. De 0,5 mio. kr.  Bespa-
relsen er fordelt med -0,5 mio. kr. på døgninstitution i 2017 og 1 mio. kr. på op-
holdssteder og i 2018 til 2020 er det fordelt med -1,2 mio. kr. på døgninstitution og 
1 mio. kr. på opholdssteder.  

 
 

Sikrede døgninstitutioner 1.984 
  

 
05.28.24 Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herun-

der sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
 
Pr. 1. juli 2010 blev der indført en ny finansieringsmodel, der dels er baseret på 
objektiv betaling og dels på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser på de 
lands- og landsdelsdækkende tilbud. Den nye finansieringsmodel blev indført for at 
give kommunerne et større incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet. 
 
Den del af finansieringen, der er baseret på det faktiske forbrug, finansieres via en 
grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,25 mio. kr. (2010-p/l) årligt. Kommu-
nen, hvor den unge kommer fra, betaler for opholdet. Den objektive del af finansie-
ringen udgør forskellen mellem taksten på 1,25 mio. kr. og den reelle udgift for-
bundet med pladsen. 
 
Den objektive finansiering er baseret på antallet af borgere i kommunen mellem 
14-17 år, idet den kriminelle lavalder medio 2010 blev sænket til 14 år. I 2012 blev 
den kriminelle lavalder igen hævet til 15 år.   
 
Antallet af unge anbragt i sikret døgninstitution svinger meget. I 2012 var der udgif-
ter til 3 anbragte, i 2013 var der udgifter til 9 anbragte,  i 2014/2015 var der ikke 
nogen på sikret døgninstitution, mens der i 2016 har været 1 anbragt. Den objekti-
ve finansiering betales hvert år uanset om vi får behov for pladserne. 

1.984 

 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 84 afløsning 6.131 
  

 
05.32.33 Afløsning, aflastning og hjælp mv. til børn og unge med betydeligt nedsat funkti-

onsevne, jf. SEL §§ 84. 
 
Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde over de seneste år, 
som primært skyldes at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet (§41 
på 05.57.72) til § 84 på funktionsområdet 05.32.33, hvor de hører til. I prognosen 
for forventet regnskab 2016 er udgiften vurderet til 6,2 mio. kr. (calibra maj god-
kendt).  Udgiften fordeler sig på 51 børn/unge (cpr numre) og 41 årsværk.  Budget 
2017 er 6,1 mio. kr.  

6.131 
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Figur BSU.18 viser udgifterne til afløsningsordninger fra 2012 til i dag.  
 
Figur BSU.18: Afløsningsordninger §84 (fkt. 05.32.33) – fordelt på regnskab 2009-
2015,  samt budget 2016 (drift; netto; 2017-p/l; I 1.000 kr.). 

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
B2017”. 

 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Kvindekrisecentre 696 
 -340 

Netto 356 
 
05.38.42 Servicelovens § 109 om hjælp til kvinder og børn med ophold på krisecentre er 

blevet revideret, således at kommunen skal tilbyde familierådgivning samt psyko-
logbistand til børn over 6 år. Det antages, at ca. 90 pct. af alle kvinder på krisecen-
tre vil tage imod tilbuddet. Rådgivningstilbuddet forventes at vare gennemsnitligt 6 
måneder.  
 
Bevillingen dækker alle udgifter til kvindens og hendes børns ophold på kvindekri-
secentre. Social- og Sundhedsudvalget afholder udgifterne, når kvinderne ikke har 
børn med under opholdet, eller når eventuelle børn ikke modtager foranstaltninger 
efter serviceloven. Udgiftsbudgettet i 2017 er 0,7 mio. kr.  
 
Ifølge Servicelovens § 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til bofor-
mer efter §§ 109 og 110 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på 
456.000 kr. i budget 2017.  
 
I 2017 forventes udgiften at blive 0,7 mio. kr. og statsrefusionen -0,4 mio.kr. (calib-
ra maj godkendt).  

356 

 
Behandling af stofmisbruger 273 
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05.38.45 Jf. Servicelovens § 101 skal kommunen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Fami-

lierådgivningen har ansvar for dem under 18 år, og har forpligtigelsen til at betale 
misbrugsbehandling for den unge. 
 
Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde i 2015. I prognosen for 
forventet regnskab 2016 er udgiften vurderet til 0,3 mio. kr. (calibra maj godkendt).  
Udgiften fordeler sig på 5 unge (cpr numre) og 3 årsværk.  Budget 2017 er på 
273.000 kr.  

273 

 
 

Sociale formål (merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og refusion) 20.658 
 -9.728 

Netto 10.929 
 
05.57.72 Jf. Servicelovens § 41 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket evt. merudgifter i forbin-
delse med forsørgelsen af barnet. Det er en betingelse, at merudgiften er en direk-
te følge af den nedsatte funktionsevne eller den langvarige lidelse, samt at der er 
tale om en nødvendig merudgift. 
 
Servicelovens § 32 om særlige dagtilbud er ligeledes omfattet heraf, idet forældre 
helt eller delvist kan ydes hjælp til at træne egne børn under 18 år, hvis barnet har 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede udgifter til 
træningsredskaber o.lign. må dog ikke overstige 0,56 mio. kr. pr. barn pr. år (i 2012 
P/L i Bistand til børn og unge, 2012 s. 16). 
 
Jf. Servicelovens § 42 er kommunen forpligtet til at yde tabt arbejdsfortjeneste (jf. 
nedenfor) til de forældre, som påtager sig denne opgave. Det drejer sig om foræl-
dre som stopper med at arbejde for at passe barnet i hjemmet.  
 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion af udgifterne på § 41 og 42. Den øvri-
ge del af udgiften indregnes i udgifterne jf. den centrale refusionsordning for sær-
ligt dyre enkeltsager. I 2017 er indtægtsbudgettet fra 50 procent statsrefusion på 
9,9 mio. kr.  
 
Figur BSU.19 viser hvordan udgifterne i 2016 forventes at fordele sig på de tre typer 
foranstaltninger. Der forventes anvendt 74 % af budgettet til hjælp til dækning af 
tabt arbejdsfortjeneste, 19 % til merudgifter og 5 % til hjemmetræning. 
 
Figur BSU.19: Forventede udgifter til sociale formåls fordeling på foranstaltnings-
typer (Forv. regnskab 16).  
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Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 
2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\Prognose 2017 
familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket ”CALIBRA 
maj godkendt – FR17”. 

 
Figur BSU.20 viser den historiske udvikling i udgifterne.  
 
Figur BSU.20.: Sociale formål – merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste (fkt. 
05.57.72, grp. 009 og 015) – fordelt på regnskab 2009-2015, forventet regnskab 
2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I 1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
B2017”. 
Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (inkl. Budgetopfølgning III 16).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.  
 

Der har været faldende udgifter, hvilket primært skyldes et fald i merudgifterne, 
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men faldet forventes ikke at fortsætte i 2016. Det forventes at stabilisere sig eller 
stige lidt i 2016.  
 
En stor del af faldet fra 2012 til 2014 skyldes, at udgifter til § 84 afløsningsordninger 
gradvist er flyttet fra merudgifter til funktionsområdet Forebyggende indsats for 
handicappede (05.32.33), så konteringen følger Social- og Indenrigsministeriets 
konteringsregler. Det vil sige, at der fra 2012-14 samtidig er en stigning i udgifterne 
på 05.32.33.  
 
Så når der ses samlet på udgifterne til foranstaltninger til handicappede børn, så 
ses der en stigende tendens. Figur BSU.21 viser udviklingen i de samlede udgifter til 
foranstaltninger til handicappede børn (5.32.33 og 5.57.72). Det er summen af 
merudgifter (§41), tabt arbejdsfortjeneste (§42), hjemmetræning (§32) samt afløs-
ning (§84). De samlede udgifter er steget 18 % fra 2014 til 2016, svarende til 4 mio. 
kr.  
 
Figur BSU.21.: Samlede udgifter til handicappede børn og unge (fkt. 05.57.72, grp. 
009, 015, 016 samt fkt. 5.32.33) – fordelt på regnskab 2012-2015, forventet regn-
skab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I 1.000 kr.).**  

  
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra 
OPUS pr 25.10.2016. R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figu-
rer\2017 beregninger\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2017- CBV.xls i arket ”R2009-15-FR16-
B2017”. 
Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (inkl. Budgetopfølgning III 16).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.  

   
05.57.72 Merudgiftsydelser § 41  (05.57.72-1-009) 3.917 
 Bevillingen dækker nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn 

under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifter-
ne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.  
 
Kravene på området er blevet skærpet, hvilket medfører, at færre børn og unge 

 



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget    

 64

hører til målgruppen. Derfor har budgettet hertil været faldende de seneste år. 
Samtidig er udgifter og budget til § 84 afløsningsordninger blevet flyttet fra merud-
gifter (5.57.72) til Forebyggende indsats for handicappede (05.32.33) de seneste år 
på grund af Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Det har også været 
med til at reducere budgettet (ca. 3,5 mio. kr. fra 2012 til 2015).  
  
Hvis udgifterne på et år til ét eller flere børn i familien er under 4.656 kr. (fra jan 
2016 i 2016-p/l), har forældrene ikke ret til merudgifter. 
 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den øvrige del af udgiften indregnes i 
udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som er 
budgetlagt på Økonomiudvalget fra 1.januar 2015 og frem. 

   
05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste § 42 (05.57.72-1-015) 15.351 
 Jf. servicelovens § 42 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket udgifter til tabt arbejds-
fortjeneste. Det er en forudsætning, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet pas-
ses i hjemmet. 
 
Fra 1. januar 2011 er der loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfor-
tjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funk-
tionsevne. Det nye loft vil kun gælde for alle nye ansøgninger efter 1. januar 2011. 
Forældre, der modtog tabt arbejdsfortjeneste eller som ansøgte om tabt arbejds-
fortjeneste i 2010, vil fortsat være omfattet af den gamle ordning. 
 
For nye ansøgninger er der pr 1. januar 2016 et loft på 351.288 kr. pr. år (i 2016-p/l) 
på tabt arbejdsfortjeneste, hvis man får ydelsen på fuld tid. Pr. måned er ydelsen 
29.274 kr.  
 

Eksempler på, hvad der udbetales jf. den nye ordning: 
• Hvis man for eksempel tjener 228.000 kr. og får bevilget tabt arbejdsfortje-

neste, bliver man ikke berørt af de nye regler. Her får man fortsat fuld løn-
kompensation. 

• Hvis man for eksempel tjener 225.000 kr. om året og får bevilget tabt ar-
bejdsfortjeneste i 10 timer om ugen, bliver man heller ikke berørt, fordi 
lønnen ligger under loftet. 

• Hvis man for eksempel tjener 550.000 kr. om året og får tabt arbejdsfortje-
neste på fuld tid, betyder loftet, at man får udbetalt et beløb på 351.288 kr. 
(i 2016 p/l) som erstatning for lønnen. 

• Hvis man for eksempel tjener 700.000 kr. og får tabt arbejdsfortjeneste i 
fem timer om ugen, får man udbetalt fem timers erstatning for sin løn be-
regnet ud fra loftet på 351.288 kr. eller 29.274 kr. pr. måned (i 2016-p/l). 
Det vil sige, at beregningsgrundlaget for de ugentlige timer på tabt arbejds-
fortjeneste bliver nedsat i forhold til ens løn. 

 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den øvrige del af udgiften indregnes i 
udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som er 
budgetlagt på Økonomiudvalget fra 1.januar 2015 og frem. 
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05.57.72 Udgifter i forbindelse med træning i hjemmet (05.57.72-1-016) 1.162 
 Budgettet er afsat til forældre, der helt eller delvist ønsker at træne deres egne 

børn under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat funktionsevne (Service-
lovens § 32, stk. 8 om særlige dagtilbud). De samlede udgifter til træning og træ-
ningsredskaber må ikke overstige 596.681 kr. pr. barn pr. år (i 2016 P/L, Social-og 
indenrigsministeriets Vejledning nr.  11367 af 30/12/2015 (Gældende), Udskriftsda-
to: 14. februar 2016). 
 
Bevillinger og udgifter hertil er steget meget i 2015 og 2016, og budget 2017 er 
1.162.000 kr. Forventet regnskab 2016 er 1 mio. kr. i den seneste prognose (CALIB-
RA maj godkendt).  
 
Området er ikke omfattet af 50 pct. statsrefusion. 

 

   
05.57.72 Berigtigelser, tidligere års udgifter  228 
 Budgettet er afsat til imødekommelse af udgifter vedrørende tidligere regnskabsår.  
   
05.57.72 Refusion af udgifter til sociale formål gruppering 009 og 015 (05.57.72-2-002) -9.728 
 Budgettet vedrører 50 pct. statsrefusion, som hjemtages på baggrund af udgifter til 

tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. 
 

 

Ungeindsats 15-30 år 1.550 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.28.21 
 
05.28.21 

Formålet med ungeindsatsen er at støtte den unge i udvikling af de personlige, 
sociale og faglige kompetencer, som skal gøre den unge uddannelsesparat og i 
stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dermed støttes den unge til et 
godt ungdoms- og voksenliv, med uddannelse og/eller arbejde. I forbindelse med 
budgetvedtagelsen i 2015 blev det vedtaget, at der skulle etableres en sammen-
hængende ungeindsats på tværs af politiske udvalg og centre og med en fælles 
daglig ledelse. Ungehuset – som hørte under Center for Børn og Familie – blev luk-
ket og samtidig blev der besluttet følgende ungeindsatser på tværs af centre og 
politiske udvalg: 

• Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på folkeskole og gymnasialt 
niveau (750.000 kr./år tilføres Ungdomsskolen under Center for Dagtilbud 
og skole) 

• Inklusion i ordinære arbejdsmarked. Der etableres ordinære fritids- eller 
studiejob for at undgå at træne de unge i subsidieret arbejdsmarked 
(250.000 kr./år tilføres Jobcenterets Ungeenhed, som samtidig flytter fra 
Jobcenterets til Ungehusets lokaler) 

• Inklusion af unge i eksisterende klub- og foreningsregi (750.000 kr./år tilfø-
res Furesø Fritidsvejledning ”Fritidspas” under Center for Kultur og Fritid, 
som samtidig flytter fra de nuværende lokaler i Kulturhuset til Ungehusets 
lokaler) 

• Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk ga-
deplanindsats (500.000 kr./år tilføres Center for Børn og Voksne).  

• Metodeudvikling, brugerdreven café og koordination (172.000 kr./år beva-
res i Center for Børn og Voksne hertil). 

 

1.550 
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Det er imidlertid kun de tre af de fem indsatser der hører under Børne- og Skoleud-
valget. Furesø Ungdomsskole (CDS), opsøgende pædagogisk gadeplanindsats (CBV) 
og metodeudvikling/koordination mv. (CBV). Ungdomsskolens budget beskrives 
tidligere i dette kapitel under aktivitetsområdet ”Skoler og FFO”. Herunder beskri-
ves de ungeindsatser, der er forankret i Center for Børn og Voksne.  
 
I Center for Børn og Voksne er der oprettet en afdeling ”Ungeindsats 15-30 år”, 
som varetager centerets ungeindsatsopgaver. Der er ansat en afdelingsleder, og 
afdelingen hører organisatorisk til under området ”Myndighed for børn og unge og 
voksne”. Budgettet i afdelingen var i 2015 på 1,1 mio. kr., som blev finansieret af 
investeringsdelen af budgetforslag BSU 9 i budget 2015 (672.000 kr.=500.000 kr. + 
172.000 kr.) samt tilførsel af yderligere budget fra Foranstaltningsbudgettet til børn 
og unge (420.000 kr. ved BOI 2015 samt overslagsår). Budgettet blev i 2015 brugt til 
at aflønne afdelingsleder og en fastansat samt driftsudgifter.  
 
Efter det første år med den nye tværgående ungeindsats på tværs af kommunes 
centre og enheder har følgegruppen for ungeindsatsen (BSU9 2015) besluttet at 
justere fordelingen af budgettet til ungeindsatsen. Følgegruppen besluttede på 
følgegruppemødet den 10. september 2015, at der flyttes et budget på 425.000 kr. 
fra Ungdomsskolens lektiecafe (Center for skole og dagtilbud) til afdelingen ”unge-
indsats 15-30 år” (Center for Børn og Voksne). På mødet blev det vurderet, at Ung-
domsskolens lektiecafé på det nuværende niveau kan drives for et budget på 
325.000 kr., og at resten af ungdomsskolebudgettet (425.000 kr. ud af de 750.000 
kr.) i stedet anvendes til fremadrettet opsøgende gadeplanindsats i både Værløse 
og Farum. Budgetflytningen er foretaget som en teknisk korrektion i budget 2016.  
 
Afdelingen ”ungeindsats 15-30 år” har dermed et budget på 1,5 mio. kr. i 2016 og 
fremover. Det øgede budget blev anvendt til at ansætte en medarbejder mere per 
1. januar 2016, så afdelingen i alt har 3 medarbejdere (afdelingsleder samt 2 med-
arbejdere).  

 

Administration for Center for Børn og voksne (BSU delen) 1.647 
 0 

 
03.22.04 
04.62.89 
05.25.10 
05.28.21 

I forbindelse med organisationsændringen i Centeret pr. 1.oktober 2014, blev det 
besluttet at samle alle administrative opgaver og medarbejdere i en samlet afde-
ling: Administration for Center Børn og Voksne. Der er 14 ansatte i afdelingen inklu-
siv afdelingslederen. En del af medarbejderne er ansat og aflønnes på hovedkonto 
6 på Økonomiudvalgets budget (9 medarbejdere og 1 afdelingsleder). Det er de 
medarbejdere, som arbejder med administrative opgaver på myndighedsområder-
ne for børn og voksne, herunder også Boligvisitationen. Herudover er der 4 medar-
bejdere, som er ansat på de decentrale institutioner i Center for Børn og Voksne 
samt udførende områder på hovedkonto 3,4 og 5.  
  
Det samlede lønbudget i afdelingen Administration for CBV er i 2017 på 5,5 mio. 
kr., hvoraf 1,7 mio. kr. budget er på Børn – og skoleudvalgets aktivitetsområde børn 
og unge med særlige behov. Det er den del af budgettet der går til at aflønne de 4 
administrative medarbejdere på de udførende institutioner. Resten af budgettet er 
på Økonomiudvalget, se budgetbemærkningerne for økonomiudvalget. 

1.647 
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Kerneopgaverne i afdelingen består af: 
 
• Administrativ sagsstøtte til ledere og medarbejdere i centeret 
• Besvare, modtage, screene og til en vis grad behandle henvendelser fra borgere 

og andre aktører (telefon, e-mail, digital post, personligt fremmøde) 
• Økonomiopgaver i centeret (bogføring, opkrævning, prognoser, indkøb mv.) 
• Aktindsigtssager 
• Boliggodkendelser, afgørelse om indskudslån, overblik og håndtering af akutbo-

liglisten  
 

Tilbudsvifte og evidens 645 
 0 

 
03.22.04 
 

Budgettet er afsat til en nyoprettet afdeling i Center for Børn og Voksne i forbindel-
se med organisationsændringen 1. oktober 2014.  
 
Afdelingens primære opgaver og mål er at understøtte udrulningen af centrets 
faglige strategi og sikre en tværgående, tværfaglig og evidensbaseret udvikling af 
tilbudsvifte og indsatser i centret med et særligt fokus på de politisk vedtagne ef-
fektmål: 

• Fremme tidlig opsporing og tidlig indsats for børn og unge i dagtilbud og 
skoler og i særlig grad børn og unge i udsatte positioner med behov for en 
særlig indsats 

• Bidrage til at alle børn i Furesø Kommune får en kvalificeret skolegang 
• Fremme en sammenhængende og koordineret indsats 

 
Indtil videre er der ansat en afdelingsleder i afdelingen. Der er tilført budget til den 
nye afdeling fra to andre områder. Halvdelen af budgettet er finansieret af ”Tidlig 
opsporing – driftsramme” budgettet under PPR. Dette budget er en del af de sam-
lede investeringer på 3 mio. kr. i effektiviseringsforslaget BSU 1.2 i budget 2014 (+ 3 
mio. kr. -7 mio. kr. = -4 mio.kr). Den anden halvdel af budgettet kom fra psykolo-

gernes lønbudget, hvor afdelingslederen var ansat før organisationsændringen. 

645 

 

Stabs- og støttefunktion 2.129 
 0 

 
05.25.10  - Lønbudget 

 - Driftsbudget tværgående centeraktiviteter 
 
Budgettet er afsat til en nyoprettet afdeling i Center for Børn og Voksne i forbindel-
se med organisationsændringen 1. oktober 2014. Afdelingen består af to udvik-
lingskonsulenter og en jurist, og de varetager tværgående opgaver for det samlede 
Center for Børn og Voksne.  
 
Størstedelen af budgettet til den nye afdeling er tilført fra PPR ledelse – og admini-
stration, hvor budgettet til børn- og ungeområdets konsulent og jurist før var for-
ankret. Efter fusionen med voksen-handicap området i 2014 blev det besluttet at 

1.823 
306 
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ansætte en ekstra konsulent til at voksen-handicap området. Budgettet til denne 
ekstra konsulent blev i 2015 finansieret som en del af budgetforslag SSU 4 i budget 
2015. Der var imidlertid kun budget til en konsulent i et år. I teknisk budget 2016 er 
det besluttet at tilføre budget hertil til en varig finansiering af voksen-handicap 
konsulentens løn fra 2016 og fremefter. Den varige finansiering på 0,6 mio. kr. år-
ligt finansieres med 0,4 mio. kr. fra ØU (restbudget på SSU4 budgetforslag 2015) 
samt 0,2 mio. kr. fra SSU’s voksen-handicap foranstaltningsbudget.  
 
Udover lønbudgettet på i alt 1,8 mio. kr. er der også et driftsbudget på 0,3 mio. kr. 
til tværgående centeropgaver i denne afdeling, som benyttes til tværgående udgif-
ter såsom lederseminar, centermøder, transport- og kursus/konferencegebyrer 
centerchef samt driftsbudget for de fire ansatte i stabs- og støttefunktion samt 
evidens og tilbudsvifte.  
 
Stabs- og støttefunktionens primære opgaver er: 
 

• Betjening af det politiske niveau gennem research, udarbejdelse af notater, 
dagsordenspunkter og lign.  

• Understøttelse af centerledelsen eksempelvis via sparring, facilitering og 
research  

• Proces- og projektunderstøttelse, udvikling, ledelse og facilitering 
• Puljeansøgninger  
• Tovholderfunktion på diverse udviklingsprojekter og ad hoc opgaver 
• Projektopstartsvejledning 
• Udarbejdelse af strategier 
• Vidensindsamling ift. nyeste forskning og best practice på det sociale om-

råde 
• Juridisk bistand 
• Kvalitets og ledelsestilsyn (Audit) 
• Understøttelse af implementering af ny lovgivning og sagsbehandlingsprak-

sis 
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Budgetvedtagelse på Børne- og Skolevalgets område 2017 – 2020                                                                              Bilag 1 

Udvalg/nr. 

  Budget  Overslagsår Indarbejdet på: 

Forslag 
2017 2018 2019 2020 Aktivitetsområde 

Profitcenter / 
Omkostningssted 

PSP-element / art 

                  

Effektiviseringer og besparelser                

BSU 1 Tilpasning af Inklusionscenterets budget på bag-
grund af kørselsanalyse 

-500 -500 -500 -500 Skoler og FFO 2001000810 
Kommunale specialsko 

XG-2001000810-03002 Kom. 
specialskoler Ml. kom. Beta-
linger 

BSU 2 Styrket indsats på det specialiserede børneområde 
– tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget 
opfølgning 

-1.500 -2.200 -2.200 -2.200 Børn og unge med 
særlige behov 

2103010001 Plejefam, 
opholds ej 4 
2103010200 Døgninst f 
BogU ej3 

XG-0021030100-03003 
Opholdssted  
XG-2103010200-03001 
Døgninstitution 
XG-2103010200-03003 
Døgninstitution  

BSU 3 Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under    
ØU 4 

-492 -509 -507 -507 Alle fire aktivitets-
områder 
 

 Alle driftsbudgetter, foran-
staltningsbudgetter mv. 

BSU 4 Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskri-
velse under ØU 5 

-3.174 -3.174 -3.174 -3.174 Alle fire aktivitets-
områder 

Alle lønbudgetter 
(omkostningssteder) 

 

BSU 5 Omlægning af kommunens dagplejeordning -180 -365 -365 -365 Dagtilbud 2004010007 
Dagplejen Løn L/A 

10910000 

BSU 6 Ændring af kommunens FFO3 tilbud -188 -450 -450 -450 Skoler og FFO 2001000000 
SkoFFO Fælles U/I 

XG-0000002001-04005 FFO 
løn til senere fordeling 

 I ALT  -6.034 -7.198 -7.196 -7.196     

Budgetudvidelser               

BSU 1U Pulje til "mere pædagogisk personale i dagtilbud", 
jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 

1.497 1.497 1.497 1.497 Dagtilbud 2004000000 
Dagtilbud Fælles U/I 

XG-0000200400-01002 
Styringspuljen 

BSU 2U Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet 2.000 2.000   Skoler og FFO 2001000000  
SkoFFO Fælles U/I 

XG-0000002001-04002 
Lærerløn til senere fordeling 

 I ALT  3.497        
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Tekniske korrektioner på Børne- og Skolevalgets område 2017 – 2020                                                                        Bilag 2 

Tekniske korrektioner       

                  

Lovbundne/kontrakter/refusioner 2017  2018  2019  2020  
Aktivitetsområde 

Profitcenter / 
Omkostningssted 

PSP-element / art 

1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 Tand- og sundhedsple-
je 

Center For Tandregulering 
(2101050100) 

47000000 

Demografi        

2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120 Tand- og sundhedsple-
je 

2101050000  
Tandpl 0-18 egne U/I 

109100000 

3 Tandplejen 0-18 år – Flygtninge 300 300 300 300 Tand- og sundhedsple-
je 

2101050000 
Tandpl 0-18 egne U/I 

109100000 

4 Sundhedsplejen (uden flygtninge) 108 108 108 108 Tand- og sundhedsple-
je 

2101040000 
Sundhedsplejen U/I 

109100000 

5 Sundhedsplejen – Flygtninge 255 255 255 255 Tand- og sundhedsple-
je 

2101040000 
Sundhedsplejen U/I 

109100000 

6 Forebyggelse for børn og unge (PPR) 340 340 340 340 Børn og unge med 
særlige behov 

2101030000 
Børn,unge,fam.sko k3 

109100000 

7 Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov -1.123 -1.123 -1.123 -1.123 Børn og unge med 
særlige behov 

2103010200 
Døgninstitution 

XG-2103010200-03002 
Døgninstitution 

Øvrige tekniske korrektioner        

8 Nyt fælleskommunalt IT system i tandplejen 200 0 0 0 Tand- og sundheds-
pleje 

2101050000  
Tandpl 0-18 egne U/I 

XG-2101050000-00001 
Tandpl 0-18 U/I -
driftsbudget 

9 Objektiv finansiering af Børnehuset, Københavns 
Kommune 

107 107 107 107 Børn og unge med 
særlige behov 

2103010500 
Rådgivning 

XG-0021030105-03000 
Børnehus Hovedstaden, 
obj. finansiering 

10 Flytning af budgetter i Center for Børn og Voksne 0 0 0 0 Børn og unge med 
særlige behov 

2101020000 PPR ledelse 
2102035000 Familiehus 
2103010200 Døgninsti. 
2100090001 Stabs&støtte 

XG-2101020000-10000 
PPR ledelse -drift 
XG-2103010200-03003 
Døgninst. 
XG-2100090001-00102 
Stabs- og støtte-drift 

11 Puljen til mere pædagogisk personale -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 Dagtilbud 2004000020 Proj. Mere 
pæd pers 

109100000 

12 CDS- Objektiv finansiering, regionale tilbud 210 210 210 210 Skoler og FFO 2001000800 SpeUnder reg 
tilbud 

XG-2001000800-02002 
Objektiv finansiering, 
regionale tilbud 
 



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget     

 71

 

13 Flere elever på skolernes basishold 3.000 2.500 2.500 2.500 Skoler og FFO 2001000000  SkoFFO 
Fælles U/I 

XG-0000002001-04002 
Lærerløn til senere forde-
ling 

 
14 

 
Specialundervisning 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Skoler og FFO 

 
  

15 Øget bidrag til frie grundskoler (DUT) 148 132 132 132 Skoler og FFO 2001000400 
Bidrag til statslige 

XG-0020010004-01001 
Elever i frie grundskoler 
samt  private 

16 Bidrag til statslige og private skoler, statstilskuddet – 
mængdeændringer 

-740 -740 -740 -740 Skoler og FFO 2001000400 
Bidrag til statslige 

XG-0020010004-01001 
Elever i frie grundskoler 
samt  private/ 
XG-0020010004-01002 
Elever i frie grundskoler 
samt  private 

17 Efterskoler og ungdomskostskoler -870 -870 -870 -870 Skoler og FFO 2001000500 
Efter-og ungdom kost 

XG-0020010005-01001 
Efter- og ungdomskostsko-
ler Fælles U/I 

18 Tilskud til forældrebetaling Marie Kruse Skole -48 -132 -173 -173 Skoler og FFO 2001000401 
Marie Kruse Skole 

XG-0020010004-02001 
Særtilskud forældrebet 
Marie Kruse 

19 Befordring af elever 1.000 1.000 1.000 1.000 Skoler og FFO 2001000300 
Bef elever grundsk 

XG-2001000300-02003 
Bef. af elever i kommunale 
specialskoler 

20 Bedre dagtilbud 1.541 1.002 1.002 1.002 Dagtilbud 2004000000 
Dagtilbud Fælles U/I 

XG-0000200400-01002 
Styringspuljen 

DUT         

21 Økonomiske fripladser – pga. lavere integrations-
ydelse 

274 348 367 367 Dagtilbud + Skoler 
og FFO 

2004000004 
Intr.Inst.-Fællesudg 
2001000000 
SkoFFO Fælles U/I 

XG-0000200400-04001 
Økonomiske fripladser Int. 
Inst 
XG-0000002001-02003 
Økonomiske fripladser FFO 

22 Økonomiske fripladser – pga. ændret målgruppe for 
integrationsydelse 

170 117 72 72 Dagtilbud + Skoler 
og FFO 

2004000004 
Intr.Inst.-Fællesudg 
2001000000 
SkoFFO Fælles U/I 

XG-0000200400-04001 
Økonomiske fripladser Int. 
Inst 
XG-0000002001-02003 
Økonomiske fripladser FFO 

 Tekniske korrektioner - i alt  3.166 1.877 1.841 1.805    

         

   -heraf uden for service        
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 Omplaceringer til/fra andre udvalg        

23 Forældrekompetenceundersøgelser ifm. §50 under-
søgelser børn/unge 

-150 -150 -150 -150 Børn og unge med 
særlige behov 

2103010100 
Forebygge. foransta 

XG-0021030101-01002 
Familiebehandling 

24 Flytning af budgetter i Center for Børn og Voksne 142 142 142 142 Børn og unge med 
særlige behov 

2100090001 
Stabs/Støttefkt. 
5003010000 §96 BPA 

Stabs/støtte (+142) 
XG-0000500301-01001 
§96 BPA tilskud til ans. 
hjælpere (-142) SSU 

25 Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere 
og pædagoger 

-46 -68 -90 -111  2001000000 
SkoFFO Fælles U/I 

XG-0000002001-05011 
Kursusudgift - Fælles 
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BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020  BSU- ALLE AKTIVITETSOMRÅDER   BSU-BILAG 3 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 

  Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

                  

AKTIVITETSOMRÅDER             919.999             -145.359              923.694             -145.543              927.296             -146.390              927.239             -146.390  

Aktivitetsområde - Dagtilbud 262.341 -72.308 264.604 -72.679 267.741 -73.428 267.664 -73.428 

Aktivitetsområde - Skoler og FFO 500.519 -58.723 503.150 -58.879 503.568 -58.977 503.548 -58.977 

Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje 23.738 -86 23.586 -86 23.631 -86 23.672 -86 

Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig 133.400 -14.242 132.354 -13.900 132.354 -13.900 132.354 -13.900 
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BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020           BSU- DAGTILBUD              BSU-BILAG 3A 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

         Aktivitetsområde - Dagtilbud 262.341 -72.308 264.604 -72.679 267.741 -73.428 267.664 -73.428 

Centrale konti for Dagtilbud 30.037 -70.465 32.490 -70.836 35.629 -71.585 35.552 -71.585 

                  

   Dagtilbud Fælles udgifter/Indt. 20.509 -1.882 22.914 -1.882 25.994 -1.882 25.917 -1.882 

      Dagtilbud Fælles udgifter/Indt. 13.688 0 16.094 0 19.173 0 19.096 0 

      Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud 228   228   228   228   

Styringspuljen 2.047 0 4.411 0 7.414 0 7.337 0 

Kvalitetsudvik, implement nye politikker 682   682   682   682   

Integrationsstøtte 60   60   60   60   

Søskendetilskud Dagtilbudsområdet 7.403   7.444   7.521   7.521   

Tilskud forældre, privat pasning (§ 80) 541   541   541   541   

Sandkassesand 612   612   612   612   

Pulje til afledte driftsudgifter 71   71   71   71   

Sprogvurdering af børn i førskolealderen 186   186   186   186   

Sprogstimulering 853   853   853   853   

IT i dagtilbud 698   698   698   698   

2-sprogspulje B2016 306   306   306   306   

Mellemkommunale betalinger 5.558 -1.882 5.558 -1.882 5.558 -1.882 5.558 -1.882 

Bet. til kommuner. Frit valg 0-6 år 5.558 0 5.558 0 5.558 0 5.558   

Bet. fra kommuner. Frit valg 0-6 år   -1.882   -1.882   -1.882   -1.882 

Omkostningssteder 1.263   1.263   1.263   1.263   

PAU-elever i praktik og u. skoleop- hold 2.176   2.176   2.176   2.176   

Intr. Inst. - Fællesudgifter 7.355 -68.583 7.402 -68.954 7.462 -69.703 7.462 -69.703 
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Projekt Mere pæd.personale i dagtilbud -3   -3   -3   -3   

                  

Dagplejen 8.460 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 

                  

Furesø NV 46.443   46.443   46.443   46.443   

Furesø NØ 52.692   52.692   52.692   52.692   

Furesø SV 48.797   48.797   48.797   48.797   

Furesø SØ 42.944   42.944   42.944   42.944   

                  

Selvejende daginstitutioner 10.485   10.485   10.485   10.485   

Skomagerbakken 1.523   1.523   1.523   1.523   

Lille Bjørn 1.292   1.292   1.292   1.292   

Espebo 7.670   7.670   7.670   7.670   

                  

Driftstilskud til private institutioner 21.076   21.071   21.069   21.069   

Fællesudgifter for private institutioner 1.929   1.924   1.922   1.922   

Idrætten 5.224   5.224   5.224   5.224   

Furesøgaard, fritidsklub 5.571   5.571   5.571   5.571   

Farum Skovbørnehave 811   811   811   811   

Fuglsang 2.386   2.386   2.386   2.386   

Solhøjgård 1.387   1.387   1.387   1.387   

Bambi 2.008   2.008   2.008   2.008   

Verdens Børn 964   964   964   964   

Børnehaven Ask Ygdrasil NY 796   796   796   796   

                  

Skolelandbruget 1.408   1.408   1.408   1.408   
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BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020              BSU- SKOLER                                                   BSU-BILAG 3B 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

         
Aktivitetsområde: SKOLER OG FFO 500.520 -58.723 503.150 -58.879 503.569 -58.977 503.548 -58.977 

         Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt. 123.262 -56.371 128.095 -56.527 128.514 -56.625 128.493 -56.625 

                  

Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt. 24.810 -56.371 29.744 -56.527 30.204 -56.625 30.183 -56.625 

Fællesudg for kom samlede skolevæsen 2.272 0 2.172 0 2.172 0 2.172 0 

Fælles udgifter/Indt. Skole 31   31   31   31   

Skole IT 76   76   76   76   

Naturskolen 354   354   354   354   

Uddannelse Fælles 79   79   79   79   

Administration Fælles 768   768   768   768   

Skolebyrådsdag 100               

Bedre fritidstilbud for større børn(B13) 429   429   429   429   

Hjortøgård (Flyvestationen) 129   129   129   129   

2-sprogspulje B2016 306   306   306   306   

Forældrebet inkl. fripl og søskenderabat 11.994 -35.308 12.053 -35.464 12.073 -35.562 12.073 -35.562 

Forældrebetaling FFO   -35.308   -35.464   -35.562   -35.562 

Søskenderabat 7.642   7.674   7.695   7.695   

Økonomiske fripladser FFO 4.307   4.333   4.333   4.333   

Socialpædagogiske fripladser FFO 45   45   45   45   

Mellemkommunal 7.117 -21.063 7.117 -21.063 7.117 -21.063 7.117 -21.063 
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Skole 6.383 -17.103 6.383 -17.103 6.383 -17.103 6.383 -17.103 

FFO 734 -1.804 734 -1.804 734 -1.804 734 -1.804 

Indtægter specialklasser   -2.156   -2.156   -2.156   -2.156 

Midler til senere fordeling 2.080   7.077   7.538   7.538   

Skole 2.080   6.512   6.843   6.843   

FFO 0   565   695   695   

Kompetencedækn. ifm. Folkeskolereformen 1.107   1.085   1.064   1.043   

Omkostningssteder 240   240   240   240   

Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter 2.465   2.465   2.465   2.465   

SSP 861   861   861   861   

Kompetencecenter (KIL) 1.300   1.300   1.300   1.300   

Skolebibliotekerne 202   202   202   202   

Andelsforeningen af 1987 42   42   42   42   

Syge- og hjemmeundervisning 845   845   845   845   

Befordring af elever i grundskolen 5.937   5.937   5.937   5.937   

Bef. af elever i alm. folkeskoler 346   346   346   346   

Bef. af elever i kommunale specialskoler 5.591   5.591   5.591   5.591   

Bidrag til statslige og private skoler 33.463   33.363   33.322   33.322   

Bidrag til statslige og private skoler 31.639   31.623   31.623   31.623   

Marie Kruse Skole 1.823   1.739   1.698   1.698   

Efterskoler og ungdomskostskoler 4.514   4.514   4.514   4.514   

Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.532   3.532   3.532   3.532   

Specialundervisning og Special SFO 45.291   45.291   45.291   45.291   

Specialpæd bistand, børn i førskoleald 387   387   387   387   

Specialundervisning i regionale tilbud 4.157   4.157   4.157   4.157   

Kommunale specialskoler 29.366   29.366   29.366   29.366   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Kommunale specialskoler (ejerforhold 4) 8.518   8.518   8.518   8.518   

Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder 2.863   2.863   2.863   2.863   

                  

Skoler og FFO 373.502 -2.335 371.299 -2.335 371.299 -2.335 371.299 -2.335 

Lyngholmskolen og FFO 51.458 -296 51.958 -296 51.958 -296 51.958 -296 

Lyngholmskolen 42.144 -167 42.643 -167 42.643 -167 42.643 -167 

FFO Lyngholmskolen 9.315 -128 9.315 -128 9.315 -128 9.315 -128 

Stavnsholtskolen og FFO 49.827 -241 49.611 -241 49.611 -241 49.611 -241 

Stavnsholtskolen 43.804 -178 43.588 -178 43.588 -178 43.588 -178 

FFO Stavnsholtskolen 6.023 -62 6.023 -62 6.023 -62 6.023 -62 

Solvangskolen og FFO 37.855 -218 37.556 -218 37.556 -218 37.556 -218 

Solvangskolen 34.733 -181 34.434 -181 34.434 -181 34.434 -181 

FFO Solvangskolen 3.122 -37 3.122 -37 3.122 -37 3.122 -37 

Hareskov Skole og FFO 49.501 -362 48.712 -362 48.712 -362 48.712 -362 

Hareskov Skole 38.399 -197 37.610 -197 37.610 -197 37.610 -197 

FFO Hareskov Skole 11.102 -165 11.102 -165 11.102 -165 11.102 -165 

Lille Værløse Skole og FFO 34.039 -226 33.909 -226 33.909 -226 33.909 -226 

Lille Værløse Skole 26.967 -123 26.836 -123 26.836 -123 26.836 -123 

FFO Lille Værløse Skole 7.073 -103 7.073 -103 7.073 -103 7.073 -103 

Syvstjerneskolen og FFO 68.290 -468 67.520 -468 67.520 -468 67.520 -468 

Syvstjerneskolen 34.854 -251 34.691 -251 34.691 -251 34.691 -251 

FFO Syvstjerneskolen 9.156 -217 9.156 -217 9.156 -217 9.156 -217 

ADHD- & Autisme Center 24.279   23.673   23.673   23.673   

Søndersøskolen og FFO 68.821 -446 68.528 -446 68.528 -446 68.528 -446 

Søndersøskolen 56.356 -256 56.063 -256 56.063 -256 56.063 -256 

FFO Søndersøskolen 12.465 -191 12.465 -191 12.465 -191 12.465 -191 

Egeskolen 13.712 -78 13.505 -78 13.505 -78 13.505 -78 
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

I 1.000 kr./ 2017-pl Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Egeskolen fælles udgifter/Indt 8.175 -78 8.175 -78 8.538 -78 8.538 -78 

EST (Egeskolens Særlige Tilbud) 5.537   5.330   4.967   4.967   

                  

Furesø Ungdomsskole 3.756 -17 3.756 -17 3.756 -17 3.756 -17 

Kilde: Opus datatræk d. 22.11.2016. 

          



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget     

 80

 
BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020        BSU- TAND- OG SUNDHEDSPLEJE              BSU-BILAG 3C 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

Forebyggelse for børn og unge 21.798 -84 21.836 -84 21.854 -84 21.868 -84 

  Sundhedsplejen 7.357   7.357  7.357  7.357  

  Tandplejen 11.072 -86 10.873 -86 10.873 -86 10.873 -86 

    Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I 10.449   10.249  10.249  10.249  

    Tandpl Omsorgs- og specialtandpleje egne 623   623  623  623  

    Tandpl Omsorgs- og specialtandpl private  -86  -86  -86  -86 

  Center for Tandregulering 5.309  5.357  5.402  5.443   
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BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020            BSU- BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV             BSU-BILAG 3D 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

I 1.000 kr.                 

Center for Børn og Voksne 133.400 -14.242 132.354 -13.900 132.354 -13.900 132.354 -13.900 

                  

Diverse Center for Børn og Voksne 133   133   133   133   

   Gencler Klub 133   133   133   133   

                  

Forebyggelse for børn og unge 30.888 -531 30.540 -189 30.540 -189 30.540 -189 

  Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge 982 -531 632 -189 632 -189 632 -189 

    Børneterapi, rådgivn. mv.(§11,stk.3) 105   105   105   105   

    Børne- og forældrerelaterede udgifter 65   65   65   65   

    Indtægter -forebyggelse for børn og unge   -189   -189   -189   -189 

    Tidlig opsporing - Driftsramme 208   199   199   199 208 

    Projekt model tidlig opsporing - driftsudgift 25              

    Projekt model tidlig opsporing - Løn 317              

    Projekt model tidlig opsporing - Indtægt/tilskud   -342   
 

        

    Furesø Familieliv-kom godt i gang - Løn 4   4   4   4   

    Furesø Familieliv-kom godt i gang - Drift 258   258   258   258   

  Børn, familie, dagtilbud 14.621   14.622   14.622   14.622   

    Børn, familie, dagtilbud - Driftsramme 396   396   396   396   

    Børn, familie, dagtilbud kt.5 - Løn 8.142   8.142   8.142   8.142   

    Børn, familie, dagtilbud kt.3 - Løn 6.083   6.084   6.084   6.084   

  Børn, unge, familie, skole   8.824 
 

8.825 
 

8.825 
 

8.825  

    Børn, unge, familie, skole - Driftsramme 220   220   220   220   

    Børn, unge, familie, skole kt.3 - Løn 6.635   6.636   6.636   6.636   

    Børn, unge, familie, skole kt. 5 - Løn 1.970   1.970   1.970   1.970   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

  Forebyggelse for børn og unge - Ledelse 968   968   968   968   

    PPR og ledelse Driftsramme 166   166   166   166   

    PPR og ledelse Løn 802   802   802   802   

  Særlige dagtilbud og klubber 5.493   5.493   5.493   5.493   

    Sær. dagtilbud Mellemkom. betalinger U/I 4.089   4.089   4.089   4.089   

    Særlige dagtilbud Private 1.075   1.075   1.075   1.075   

    Særlige dagtilbud Kørsel 329   329   329   329   

                  

Myndighed for børn, unge og voksne  89.473 -13.711 88.775 -13.711 88.775 -13.711 88.775 -13.711 

  Køb af foranstaltning - Børn og Unge 86.276 -13.711 85.577 -13.711 85.577 -13.711 85.577 -13.711 

    Familierådgivning 2.653   2.653   2.653   2.653   

      Familierådgivning U/I kr. 05.28.20 2.143   2.143   2.143   2.143   

      Flygtningebørn BOI 2015 tiltag 510   510   510   510   

    Plejefam og opholdssteder for BogÚ 24.551 -3.643 24.551 -3.643 24.551 -3.643 24.551 -3.643 

      Plejefamilier 0-22 år (kost,logi mm) 3.902   3.902   3.902   3.902   

      Plejefamilier 0-22 år - vederlag 8.457   8.457   8.457   8.457   

      Netværkspleje 0-22 år (kost, logi m.m.) 586   586   586   586   

      Opholdsst for BogU ml. 0-22 år (ej 4) 8.722   8.722   8.722   8.722   

      Kost og eftersk (pgf. 66 stk 1 nr.5) ej4 1.526   1.526   1.526   1.526   

      Eget værelse, kollegier, opholdssteder 596   596   596   596   

      Skibsprojekter mv. BogU ml. 0-22år ej 4 3   3   3   3   

      Advokatbistand (pgf. 72) BogU ml. 0-17år 142   142   142   142   

      Børnebidragsindtægter 052820   -112   -112   -112   -112 

      Forældrebetaling 052820 (§159,160)   -103   -103   -103   -103 

      Refusion 052820 udg flygtninge 100% Ref   -3.358   -3.358   -3.358   -3.358 

      Refusion vedr advokatbistand   -70   -70   -70   -70 

      Berigtigelser, tidl. års udg, Opholds mv 137   137   137   137   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

      Socialtilsyn, objektiv finansiering 479   479   479   479   

    Forebyggende foranstaltninger for  BogU 17.745  17.746  17.746  17.746   

      Forebyggende foranstaltninger for BogU 14.518   14.518   14.518   14.518   

        Praktisk, pæd, støtte i hjemmet 44   44   44   44   

        Familiebeh eller beh af BogUs probl 1.811   1.811   1.811   1.811   

        Aflastningsordninger - kost, logi mm 854   854   854   854   

        Aflastningsordninger - vederlag 1.226   1.226   1.226   1.226  

        Fast kontaktpers barnet den unge 0-22 år 3.867   3.867   3.867   3.867   

        Fast kontaktpers for hele familien 699   699   699   699   

        Øko støtte, undgå anbringelse u for hjem 5.692   5.692   5.692   5.692   

        Støtteperson til forældr undgå u hjemmet 325   325   325   325   

      Forebyggende foranstaltninger ej3 344   344   344   344   

        Anden hjælp m formål yde rådgivning mv 344   344   344   344   

      Forebyggende foranstaltninger ej4 289   289   289   289   

        Rådgivning og afledte ydelser(§11)(ej4) 289   289   289   289   

      Berigtigelser, tidl. års udgifter 263   263   263   263   

      Børnehus Hovedstaden, obj. finansiering 228   228   228   228   

      Skole og daginst. soc.rådgivere omr. 4 2.103   2.104   2.104   2.104   

    Døgninst for BogU 11.576  10.876  10.876  10.876   

      Døgninst for B og U ej3 10.801   10.101   10.101   10.101   

        Døgnanbragt BogU ml. 0-22 år (ej 3) 5.025   4.675   4.675   4.675   

        Aflastningsophold BogU ml. 0-22år (ej 3) 1.180   1.180   1.180   1.180   

        Døgninst BogU soc adfærdsprobl 0-22årej3 4.595   4.245   4.245   4.245   

      Døgninst for B og U ej4 775   775   775   775   

         Døgnanbragt BogU ml. 0-22år (ej4) 775   775   775   775   

    Sikrede døgninst for børn og unge 1.984   1.984   1.984   1.984   

      Betaling til og fra myndighed og person 1.984   1.984   1.984   1.984   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

        Regioner 455   455   455   455   

        Objektiv finansiering af reg tilbud 1.529   1.529   1.529   1.529   

    Forebyg. for handicappede  (afløsning §84) 6.131   6.131   6.131   6.131   

    Botilbud for pers m sær sociale probl 696 -340 696 -340 696 -340 696 -340 

      Kvindekrisecentre (§ 109) - Udgifter 696   696   696   696   

      Kvindekrisecentre (§ 109)  - refusion   -340   -340   -340   -340 

    Dagbehandtilbud unge stofmisbrug u 18 år 273   273   273   273   

    Ledsageordninger (handicappede børn/unge) 10   10   10   10   

    Sociale formål 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 

      Merudgiftsydel børn m nedsat funksevne 3.917  3.917  3.917  3.917  

      Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj 15.351  15.351  15.351  15.351  

      Udgifter ifm køb af diverse træningsred. 1.162  1.162  1.162  1.162  

      Refusion af udgifter til sociale formål  -9.728  -9.728  -9.728  -9.728 

      Berigtigelser - tidligere års udgifter merudg og TAF 228  228  228  228  

  Administrationen i C. for Børn og Voksne 1.647   1.647   1.647   1.647   

    Administration for CBV kt. 046289 - sundhedspl 447   447   447   447   

    Administration for CBV kt. 032204 - PPR 169   169   169   169   

    Administration for CBV kt. 052510 - PPR 169   169   169   169   

    Administration for CBV kt.052821 - Fam.hus & ungeinds 863   863   863   863   

  Ungeindsats (15-30 år) 1.550   1.550   1.550   1.550   

    Ungeindsats (15-30 år) - driftsramme 62   62   62   62   

    Ungeindsats (15-30 år) - Løn 1.488   1.488   1.488   1.488   

Furesø Familiehus 10.133  10.134   10.134   10.134   

  Furesø Familiehus - Drift 560  560   560   560   

  Furesø Familiehus - Løn 8.823   8.824   8.824   8.824   

  Familiehuset Ledelse og Adm. 750   751   751   751   

Tilbudsvifte og evidens 645   645   645   645   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

  Tilbudsvifte og evidens 645   645   645   645   

Stabs- og støttefunktioner 2.129   2.129   2.129   2.129   

  Stabs- og støttefunktioner - drift 306   306   306   306   

  Stabs- og støttefunktioner - Løn 1.823   1.823   1.823   1.823   

 
  



Furesø Kommune – Budget 2017 

Børne- og Skoleudvalget     

 86

 
BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020       BSU- Aktivitetsområder opdelt på funktionsniveau             BSU-BILAG 3E 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 

    I 1.000 kr./ 2017-pl Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

                      

Samlet resultat  919.999   -145.359   923.694   -145.543   927.296   -146.390   927.239   -146.390  

                      

Aktivitetsområde Funktion Funktion - beskrivelse                 

BSU - Dagtilbud     262.341 -72.308 264.604 -72.679 267.741 -73.428 267.664 -73.428 

  052510 Fælles formål 22.685 -1.882 25.090 -1.882 28.170 -1.882 28.093 -1.882 

  052511 Dagpleje 8.460 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 

  052514 
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil 
skolestar 

208.711 -68.583 208.759 -68.954 208.819 -69.703 208.819 -69.703 

  052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.408   1.408   1.408   1.408   

  052519 
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 
private fr 

21.076 
 

21.071   21.069   21.069   

                      

BSU - Skoler og FFO     500.519 -58.723 503.150 -58.879 503.568 -58.977 503.548 -58.977 

  032201 Folkeskoler 284.339 -2.893 283.123 -2.893 283.123 -2.893 283.123 -2.893 

  032202 
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæ-
sen 

15.374 -17.103 19.706 -17.103 20.037 -17.103 20.037 -17.103 

  032205 Skolefritidsordninger 79.392 -38.710 80.016 -38.866 80.166 -38.964 80.166 -38.964 

  032206 Befordring af elever i grundskolen 5.937   5.937   5.937   5.937   

  032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.157   4.157   4.157   4.157   

  032208 
Kommunale specialskoler og interne skoler i 
dagbehandlingsti 

64.561 
 

63.574 
 

63.574 
 

63.574 
 

  032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1.107   1.085   1.064   1.043   

  032210 Bidrag til statslige og private skoler 33.463   33.363   33.322   33.322   

  032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.514   4.514   4.514   4.514   

  032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.532   3.532   3.532   3.532   

  032216 
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealde-
ren 

387   387   387   387   
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 

    I 1.000 kr./ 2017-pl Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

  033876 Ungdomsskolevirksomhed 3.755 -17 3.755 -17 3.755 -17 3.755 -17 

                      

BSU - Tand- og Sund-
hedspleje     23.738 -86 23.586 -86 23.631 -86 23.672 -86 

  046285 Kommunal tandpleje 16.381 -86 16.229 -86 16.275 -86 16.316 -86 

  046289 Kommunal sundhedstjeneste 7.357   7.357   7.357   7.357   

                      

BSU - Børn og Unge 
med særlige behov     133.400 -14.242 132.354 -13.900 132.354 -13.900 132.354 -13.900 

  032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.393 -189 14.395 -189 14.395 -189 14.395 -189 

  046289 Kommunal sundhedstjeneste 447   447   447   447   

  052510 Fælles formål 11.984 -342 11.633   11.633   11.633   

  052820 Opholdssteder mv. for børn 11.127 -3.531 11.127 -3.531 11.127 -3.531 11.127 -3.531 

  052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 33.062 0 33.064   33.064   33.064   

  052822 Plejefamilier 15.567 -112 15.567 -112 15.567 -112 15.567 -112 

  052823 Døgninstitutioner for børn og unge 11.576   10.876   10.876   10.876   

  052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.984   1.984   1.984   1.984   

  052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 5.493   5.493   5.493   5.493   

  053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.131   6.131   6.131   6.131   

  053842 
Botilbud for personer med særlige sociale pro-
blemer (pgf. 10 

696 -340 696 -340 696 -340 696 -340 

  053845 
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 
101 og sundh 

273   273   273   273   

  053853 
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-
99) 

10   10   10   10   

  055772 Sociale formål 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 

Kilde: Opus datatræk d. 22.11.2016. 
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BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020        BSU- FUNKTIONSOPDELT              BSU-BILAG 3F 
 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                    

Samlet resultat         919.999        -145.359          923.694        -145.543          927.296        -146.390          927.239        -146.390  

                    

032201 Folkeskoler 284.339 -2.893 283.123 -2.893 283.123 -2.893 283.123 -2.893 

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 15.374 -17.103 19.706 -17.103 20.037 -17.103 20.037 -17.103 

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.393 -189 14.395 -189 14.395 -189 14.395 -189 

032205 Skolefritidsordninger 79.392 -38.710 80.016 -38.866 80.166 -38.964 80.166 -38.964 

032206 Befordring af elever i grundskolen 5.937   5.937   5.937   5.937   

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.157   4.157   4.157   4.157   

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 64.561 0 63.574 -0 63.574 -0 63.574 -0 

032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1.107   1.085   1.064   1.043   

032210 Bidrag til statslige og private skoler 33.463   33.363   33.322   33.322   

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.514   4.514   4.514   4.514   

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.532   3.532   3.532   3.532   

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 387   387   387   387   

033876 Ungdomsskolevirksomhed 3.755 -17 3.755 -17 3.755 -17 3.755 -17 

046285 Kommunal tandpleje 16.381 -86 16.229 -86 16.275 -86 16.316 -86 

046289 Kommunal sundhedstjeneste 7.804   7.804   7.804   7.804   

052510 Fælles formål 34.669 -2.225 36.724 -1.882 39.803 -1.882 39.726 -1.882 

052511 Dagpleje 8.460 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 8.275 -1.843 

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 208.711 -68.583 208.759 -68.954 208.819 -69.703 208.819 -69.703 

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.408 0 1.408   1.408   1.408   

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 21.076 0 21.071   21.069   21.069   

052820 Opholdssteder mv. for børn 11.127 -3.531 11.127 -3.531 11.127 -3.531 11.127 -3.531 
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 33.062 0 33.064   33.064   33.064   

052822 Plejefamilier 15.567 -112 15.567 -112 15.567 -112 15.567 -112 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 11.576   10.876   10.876   10.876   

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.984   1.984   1.984   1.984   

052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 5.493   5.493   5.493   5.493   

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.131   6.131   6.131   6.131   

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 696 -340 696 -340 696 -340 696 -340 

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 273   273   273   273   

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 10   10   10   10   

055772 Sociale formål 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 20.658 -9.728 

Kilde: Opus datatræk d. 22.11.2016. 

         


