
Børn og unge med særlige behov 

 

 

Børn og unge med særlige behov endte samlet 
med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fordelt 
med 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på myndig-
hedsdelen og omkring 1,6 mio. kr. i mindrefor-
brug på driften af egne tilbud.  

Myndighedsdelen er i tabellen ovenover nævnt 
som specialiseret børn og unge, og omfatter 
indsatser bevilget af Center Familie og Handicap. 
Driften af egne tilbud omfatter Børnecenter 
Himmerland, kontaktpersonteam og familiehu-
set. 

Specialiseret børn og unge 

Center Familie og Handicaps udgifter til indsat-
ser for børn og unge med særlige behov ligger i 
2020 på 74 mio. kr. Året før var de samlede 
udgifter på 71,6 mio. kr. Budgettet er i samme 
periode udvidet og regnskab 2020 endte med et 
mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nettoudgifter i 2020 fordeler sig med 54% til 
anbringelser, 37% til forebyggelse og rådgivning 
og 9% til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.   

Anbringelser 

Anbringelser omfatter udgifter til ophold på pri-
vate opholdssteder, døgninstitutioner, familie-
pleje og eget værelse. Udgifterne dækker både 
børn i alderen 0-18 samt efterværn for unge 
mellem 18-23 år. 

Antallet af anbringelser, opgjort som helårsbørn, 
er steget fra 62 børn og unge i 2019 til 65 børn 
og unge i 2020. Stigningen ligger på anbringel-
ser på private opholdssteder. Stigningen i antal 
anbringelse er medvirkende til de øgede udgifter 
på området.   

Børn og unge med særlige behov 

Her ligger opgaver som blandt andet familieråd-

givning, aflastning, anbringelser uden for hjem-

met samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og 

merudgiftsydelse til børn med nedsat funktions-

evne. Rebild Kommune har en række kommunale 

tilbud for børn og unge og deres familier; Børne-

center Himmerland, Familiehuset, Kontaktperson-

team samt Åben Anonym Rådgivning. Området er 

politisk styret af Børne- og Familieudvalget. 



Staten giver refusion for særligt dyre enkeltsa-
ger. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på bør-
ne- og ungeområdet er, at udgifterne til en sag 
ligger over 830.000 kr. årligt. Der er 25% refu-
sion for udgifter over 830.000 kr. og 50% refu-
sion for udgifter over 1.630.000 kr. Hvis der er 
fire børn eller mere fra samme familie, som er 
anbragt uden for hjemmet, gælder grænserne 
for den samlede udgift for familien. Der var i 
året 26 sager, som opfyldte kriteriet for særligt 
dyre enkeltsager, sidste år var der 21 sager.  

Forebyggende indsatser 

Udgifterne til forebyggende indsatser omfatter 
forebyggende indsatser til børn og unge samt 
familieorienteret rådgivning og vejledning. Ind-
satserne kan være familiebehandling, aflastning 
ved aflastningsfamilie eller på døgninstitution, 
fast kontaktperson til familien eller den unge 
samt praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.  

I forhold til sidste år ligger udgifter til forebyg-
gende indsatser stort set på samme niveau. I 
2019 var udgifterne på 27 mio. kr. og i 2020 var 
udgifterne på 27,3 mio. kr. inklusiv 1,9 mio. kr. 
til forebyggende indsatser til unge mellem 18-23 
år. 

Merudgifter – børn med nedsat funktions-

evne og tabt arbejdsfortjeneste 

Til børn under 18 år med betydelig og varig ned-
sat fysisk/psykisk funktionsevne, yder kommu-
nen dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nød-
vendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. 
Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merud-
gifter er steget fra 6 mio. kr. i 2019 til 6,4 mio. 
kr. i 2020, svarende til knap 7%. Der er 50% 
statsrefusion på området, så brutto har der væ-
ret en stigning på 0,8 mio. kr.  

Center Familie og Handicap har i 2020 efterre-
guleret udbetalingerne af tabt arbejdsfortjene-
ste, idet Folketinget i december 2019 vedtog en 
ændring af servicelovens regler om tabt arbejds-
fortjeneste. Ændringen i loven skyldes en mini-
steriel fejl, da reglerne blev revideret i 2011. 
Fejlen i 2011 har medført, at ydelsesloftet siden 
2012 har været fastsat for lavt, hvormed der er 
blevet udbetalt for lidt i tilskud til de berørte 
familier i den mellemliggende periode. Samlet 
har efterreguleringen betydet en udgift på 0,4 
mio. kr. brutto i 2020.  

Børnecenter Himmerland 

Børnecenter Himmerland er en kommunal døgn-
institution. Målgruppen er børn fra 2 år til 17 år, 
der har været udsat for omsorgssvigt og/eller 
traumatiserende oplevelser. Der har i året været 
gennemsnitlig 17 børn indskrevet. Børnene 
kommer både fra Rebild Kommune og andre 
kommuner. Budgettet reguleres i løbet af året i 
forhold til antal indskrevne børn.  

Driften af børnecenter Himmerland endte med et 
mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udgiftssiden 
blandt andet som følge af opsparing til etable-
ring af multibane. På takstindtægterne var der 
merindtægter på 0,3 mio. kr. på grund af over-
belægning. Det samlede nettoresultat på takst-
regnskab (indtægter-udgifter) gav et overskud 
på 1,4 mio. kr., som er hensat jævnfør regler i 
nordjysk socialaftale. 

 



Resultat for Børnecenter Himmerland i mio. kr.

Takstindtægter 17,9
- Driftsomkostninger 15,5
- Fælles omkostninger og afskrivninger 1,0
Årets resultat 1,4

Observation Behandling
Antal pladser 2 12
Antal solgte pladser 1,1 16,0
Belægningsprocent 57% 133%

Socialfaglige tilbud 

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne 
tilbud i form af kontaktpersonteamet og familie-
huset. Regnskabsåret endte med et mindrefor-
brug på 0,5 mio. kr. på tilbuddene til børn og 
unge. Socialfaglige tilbud omfatter også tilbud 
på det voksen specialiserede området og her var 
der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Samlet har 
socialfaglige tilbud et mindreforbrug på 0,4 mio. 
kr. i regnskab 2020. 

Mindreforbruget på børne- og ungeområdet lig-
ger primært på kontaktpersoner og skyldes til 
dels at der er brugt færre udgifter til aktiviteter 
sammen med børnene som følge af covid-19. 
Indskrivningen på kontaktpersoner har stort set 
været identisk med antallet i 2019. I gennemsnit 
har kontaktpersonteamet hver måned haft kon-
takt til 56 familier.  

Familiehuset i Skørping leverer både familiebe-
handlingsforløb, rådgivning og vejledning til 
familier samt støtte i hjemmet. I familiehuset 
var der opstart af 108 rådgivningsforløb i 2020, 
til sammenligning var der opstart af 73 forløb i 
2019. Antallet af familiebehandlingsforløb svare-
de til antallet året før. Gennemsnitlig fik 11 fa-
milier støtte i hjemmet, hvilket er en stigning fra 
9 familier i 2019. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


