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Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 16-35749 

Oversigt over temaer 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Læring for alle - det starter 
i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000
Puljen til mere pædagogisk 
personale 2.300 2.300 2.300 2.300
Unge og rusmidler 75 295 295 295
Akuthus for 0-12årige 4.000 4.000 4.000 4.000
Midlertidige ressourcer til 
Familieafdelingen 1.100 0 0 0
Tilskud til UU 159 159 159 159
I alt 12.634 11.754 11.754 11.754

 
 
Læring for alle - det starter i dagtilbud. 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 5.000 5.000 5.000 5.000
Anlæg
Finansiering
I alt 5.000 5.000 5.000 5.000

 
Resume: 
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at 
give dagtilbuddene mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og 
kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber. 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at 
give dagtilbuddene mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og 
kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, dette under henvisning til KL"s udspil 
"Læring for alle - det starter i dagtilbud", januar 2016. 
 
http://www.kl.dk/PageFiles/1324013/Laering-for-alle.pdf 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Det foreslås at der afsættes op til 5.000.000 kr. 
 
 
Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud  
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Puljen til mere pæd. 2.200 2.200 2.200 2.200
Program for læringsledelse 443 443 443 443
Forældrebetaling -660 -660 -660 -660
Afledt tilskud til private 317 317 317 317
I alt 2.300 2.300 2.300 2.300

 
Resume: 
Med aftale om finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til 
mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 
mio. kr.  Fra 2017 er puljen overgået til kommunernes bloktilskud. 



Budget 2018     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 16-35749 

 
Sagsfremstilling: 
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk 
personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Dagplejens gæstepleje, og til ansættelse af 
pædagoger til differentieret normering i børnehuse.  
Det blev desuden besluttet at der skulle beregnes forældrebetaling af puljen, som delvist 
skulle finansiere program for læringsledelse. 
 
Dagplejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene 
anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til 
de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser 
vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige 2-3 
gæsteplejere fra egen dagplejegruppe.   
 
På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehusene Børnebyøster Paraplyen, 
Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og 
Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 28 pædagogtimer pr. uge 
til børn og familier med særlige udfordringer.  
 
Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, 
samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En 
forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende 
dagtilbud.  
 
Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle 
børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra 
pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne 
relationer er vanskelig. 
 
Sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune 
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016 at sprogvurdere alle 3-årige i 
Svendborg Kommune, og at afledte indsatser heraf skal inddrages i budgettemaet "Pulje 
til mere pædagogisk personale i dagtilbud".  
 
Sprogvurdering af alle 3-årige kan afholdes indenfor den afsatte ramme. Flere 
sprogvurderinger vil medføre større behov for sprogstimulerende aktiviteter. Denne 
udgift skal prioriteres indenfor den afsatte ramme jævnfør ressourcetildelingen til 
kommunale og selvejende dagtilbud.  
Udvalget for Børn og Unge skal i budgetforhandlingen vurdere, om der i pulje til mere 
pædagogisk personale i dagtilbud skal afsættes yderligere midler til sprogstimulerende 
aktiviteter.  
 
Økonomi:  
Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud.  
 
Temaet blev ikke politisk prioriteret ved Budget 2017, hvorfor der i 2017 er en udfordring 
på 0,4 mio. kr. årligt til udgiften til program for læringsledelse. Såfremt temaet ikke 
politisk prioriteres vil denne udfordring fortsætte i 2018. 
 
 
 
 
 



Budget 2018     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

Acadre sagsnr. 16-35749 

 
 
Unge og rusmidler - Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats over for 
unge i Svendborg Kommune 
 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 75 295 295 295
Anlæg
Finansiering
I alt 75 295 295 295

 
 
Resume: 
Formålet med forslaget er at understøtte og videreudvikle forebyggelse, opsporing og 
håndtering af unge med rusmiddelproblematikker. Der afsættes 75.000 kr. fra 2018 til en 
styrkelse af det tværfaglige rusmiddelnetværk RUSK. Der afsættes 220.000 kr. fra 2019 
til fastholdelse af en brobygger ved ophør af projektet ”Metodeprojekt Svendborg”. 
 
Sagsfremstilling: 
Administrationen er blevet bedt om, at komme med oplæg til en styrket rusmiddelindsats 
over for unge i Svendborg Kommune. I de seneste år har især to rusmiddelindsatser 
målrettet unge fremvist positive resultater. Der er dels tale om det tværfaglige netværk 
RUSK(Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune), og så 
projektet ”Metodeprojekt Svendborg”. En mere fokuseret rusmiddelindsats for unge, kan 
med fordel bygges op med udgangspunkt i disse to initiativer. 
 
Baggrund 
RUSK er et samarbejde mellem Svendborg Kommune og ungdomsuddannelserne i 
kommunen. RUSK overgik i 2015 fra projekt til forankring. Netværket er aktuelt 
forankret under styregruppen for Campus Svendborg. RUSK-netværket udgøres af en 
nøglemedarbejder fra hver ungdomsuddannelse og faglige videns personer fra Svendborg 
Kommune. Netværksdeltagerne arbejder løbende med rusmiddelproblematikker på 
ungdomsuddannelserne.  
 
Metodeprojekts Svendborgs overordnede mål er at afprøve evidensbaserede metoder i 
stofmisbrugsbehandlingen af unge, sådan at kvaliteten i den sociale behandling af brug 
af stoffer kan løftes. Et centralt element i Metodeprojekt Svendborg er projektets 
brobygger, som fungerer som brobygger til uddannelsesinstitutioner og det øvrige 
ungeliv, med det formål at opspore og rekruttere unge der kan have brug for 
misbrugsvejledning. Metodeprojekt Svendborg er forankret i Ungeafdelingen under 
Socialområdet. 
  
Status og anbefaling 
RUSK netværket har for nuværende ikke noget større økonomisk råderum. Den energi og 
kontinuitet der er i netværket stammer fra netværkets deltagende ungdomsuddannelser, 
som i høj grad har taget arbejdet med RUSK netværket til sig. RUSK netværket er 
således begunstiget ved, at Ungdomsuddannelserne har taget ejerskab til 
rusmiddelindsatsen i Svendborg Kommune. Samtidig er netværket dog udfordret af, at 
der ikke er et egentligt fælles økonomisk råderum til etablering af fælles 
netværksaktiviteter i RUSK regi. Med et årligt tilskud på 75.000 kr. vil RUSK netværket 
kunne fortsætte dets udvikling af netværkets synlighed og åbenhed, samtidig med at der 
vil være råderum til at initiere andre af netværkets udviklingsplaner. 
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I Metodeprojekt Svendborg har brobyggeren fået opbygget et tæt samarbejde med flere 
ungdomsuddannelser. Et samarbejde som samtlige af projektets samarbejdende 
ungdomsuddannelser vurderer meget positivt, da brobyggerens fysiske tilstedeværelse 
på institutionerne gør en forskel i forhold til dels forebyggelse på individniveau og så dels 
i forhold til opsporing, behandling og fastholdelse af unge i uddannelse med 
rusmiddelproblematikker. Tidlig opsporing og fastholdelse i uddannelse er vigtige 
elementer i arbejdet med unge der er på vej til eller har et misbrug. Projektet stopper 
ved udgangen af 2018. Der afsættes en halv stilling til fastholdelse af en brobygger på 
ungdomsuddannelserne og til det øvrige ungeliv. Ved en forankring af 
brobygningsindsatsen kan kontinuiteten i det forebyggende og opsøgende 
rusmiddelarbejde fastholdes. Udgiften til en halv stilling udgør 220.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Stillingen forankres fagligt i ungemisbrugsbehandlingen, mens den ledelsesmæssige 
forankring forankres i en tværsektoriel styregruppe mellem Børn og Unge og Social og 
Sundhed. 
 
Økonomi:  
 
Indsatsen er vurderet til at koste 75.000 kr. i 2018 og 295.000 kr. fra 2019. 
 
 
Akuthus til Familieområdet (0-12årige) 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 4.000 4.000 4.000 4.000
Anlæg ? ? ? ?
Finansiering ? ? ? ?
I alt 4.000 4.000 4.000 4.000

 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge mulighederne for 
etableringen af et akuthus. Administrationen anbefaler, at forene to indsatser i huset for 
at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud – et akut døgntilbud og et 
dagbehandlingstilbud. 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge mulighederne for 
etableringen af et akuthus. 
 
Administrationen har taget udgangspunkt i strategiplanen for Familieområdet 2015-2018, 
da tilbuddet blandt andet understøtter, at børnene forbliver i nærområdet. 
 
Det anbefales, at forene to indsatser i huset for at skabe et fagligt og økonomisk 
bæredygtigt tilbud. 
 
Akut døgntilbud: 
Der foreslås etableret et akut døgntilbud med plads til fire til seks børn. 
 
Formålet med akutopholdet er at skabe mulighed for, at børnene forbliver i nærområdet 
frem til det er blevet vurderet, hvor børnene skal bo på sigt. Herudover vil tilbuddet 
sikre, at søskende kan anbringes sammen. 
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Under opholdet fortsætter børnene deres eventuelle skolegang/daginstitutionsplads for at 
sikre normalitet og kontinuitet. 
 
Opholdet bør have en varighed på maksimalt tre måneder.  
 
For at sikre driften af akutberedskabet vil det være nødvendigt med en kontinuerlig 
grundnormering, som i de perioder akutpladserne ikke er i brug vil indgå i en 
dagforanstaltningsfunktionen. 
 
Grundnormeringen vil skønsmæssigt koste 2.5 til 3.0 mio. kr. årligt i drift alene til 
personale (døgnbemanding). Udgifterne vil være højere i takt med, at børnene visiteres 
til tilbuddet. Den konkrete økonomi skal beskrives yderligere. 
 
Dagbehandlingstilbud: 
Som den anden indsats i akuthuset foreslås etableringen af et dagbehandlingstilbud. 
 
Huset skal danne rammerne for, at børn med og uden forældre kan komme i tidsrummet 
efter skole og frem til tidlig aften. I det tidsrum vil medarbejderne støtte op om 
eksempelvis lektiehjælp, forældreguidning, socialt samvær, madlavning, relevante 
aktiviteter for børn og familier. 
 
Derudover vil en del af de nuværende aktiviteter i CBUF fremadrettet indgå i 
dagbehandlingstilbuddet. 
 
For at drifte tilbuddet vil det kræve en normering på en stilling samt drift af selve huset. 
  
Personalet vil forløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt. Hertil kommer en forventet 
bygningsdrift på ca. 500.000 kr. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Ud fra en skønsmæssig vurdering vil driften af huset samlet set løbe op i 3.5 til 4.0 mio. 
kr. årligt, for de to tilbud inklusiv normeringer og beredskab. 
 
Administrationen har endnu ikke foretaget de nødvendige vurderinger af 
anlægsudgifterne samt drift af bygninger m.m.  
 
Herudover vil indsatserne i Akuthuset delvist erstatte nuværende indsatser som 
finansieres af Familieafdelingen, hvorfor dette vil indgå i en eventuel finansiering af 
Akuthuset. Der er ikke foretaget en konkret vurdering. 
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Midlertidige ressourcer til Familieafdelingen 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 1.100 0 0 0
Anlæg 0 0 0 0
Finansiering 0 0 0 0
I alt 1.100 0 0 0

 
Resume: 
Administrationen foreslår, at der i en tidsbegrænset periode i 2018, afsættes ressourcer 
til etableringen af et undersøgelsesteam i Familieafdelingen, der skal indhente et 
efterslæb på de børnefaglige undersøgelser. 
 
Sagsfremstilling: 
På udvalgsmødet d. 8. maj 2017 blev udvalget for Børn og Unge præsenteret for en 
status på strategiplanen for Familieområdet samt en foreløbig status på 
Familieafdelingen. Det fremgik her bl.a., at sagsbehandlingen var mangelfuld, og i en vis 
udstrækning ikke overholde de fastsatte tidsfrister i forhold til børnefaglige 
undersøgelser, handleplaner samt håndtering af underretninger. 
 
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et estimat i forhold til udestående 
børnefaglige undersøgelser. Det er vurderingen, at der aktuelt skal udarbejdes ca. 200 
børnefaglige undersøgelser, heraf er den lovgivningsmæssige fastsatte tidsfrist 
overskredet i ca. 85 af sagerne. Arbejdet har et omfang der gør, at administrationen 
vurderer, at det er nødvendigt at tilføre ekstra administrative ressourcer til 
Familieafdelingen i 2017 og 2018.  
 
Administrationen har pr. 1. august 2017 etableret et undersøgelsesteam bestående af 
fire socialrådgivere. Undersøgelsesteamet skal forestå den primære udarbejdelse af 
børnefaglige undersøgelser. Udgifterne til undersøgelsesteamet i 2017, afholdes indenfor 
den samlede økonomiske ramme i kommunen.  
 
Det forventes, at med etableringen af undersøgelsesteamet vil de ca. 200 børnefaglige 
undersøgelser være udarbejdet med udgangen af august måned 2018. 
Undersøgelsesteamet vil prioritere de mest presserende sager først. 
 
Undersøgelsesteamet vil i 2018 koste 1.1 mio. kr. 
 
Det er forventningen, at Familieafdelingen i en ordinær driftssituation vil kunne overholde 
de lovgivningsmæssige tidsfrister. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Administrationen kan ikke anvise finansiering af initiativet inden for egen økonomiske 
ramme.   
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Tilskud til UU Sydfyn 
 
1.000 kr. 2018 2019 2020 2021
Drift 159 159 159 159
Anlæg
Finansiering
I alt 159 159 159 159

 
 
Resume: 
Centerrådet for UU-Center Sydfyn har den 21. juni 2017 besluttet at anbefale valg af 
model med en takststigning på 2,72 kr. pr. indbygger for det fremadrettede samarbejde 
om UU Sydfyn mellem Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner.  
 
Sagsfremstilling: 
Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at udtræde af samarbejdet om UU Sydfyn med 
Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner per 31. juli 2017. 
  
På denne baggrund har Centerrådet for UU Sydfyn, på udvalgsmøde den 21.juni 2017, 
behandlet 3 forskellige modeller for det fremadrettede samarbejde omkring UU Sydfyn 
mellem Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner. 
  
Centerrådet valgte at indstille en model med en takstforhøjelse fra nuværende 72,59 kr. 
pr. indbygger til 75,31 kr. pr. indbygger  til godkendelse og videre politisk behandling i 
de 3 kommuner. 
Modellen tager udgangspunkt i, at der opretholdes samme vejledernormering som i den 
oprindelige taksberegning for 2017. Efter tilpasning af driftsudgifterne samt 
effektivisering af det administrative område i UU Sydfyn svarende til ca. 1 stilling, vil der 
i UU Sydfyn være mulighed for ansættelse af 8.1 vejledere. Serviceniveauet for 2017 
fastholdes.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Svendborg Kommunes tilskud udgør 4.247 t.kr. i 2017 med en takst på 72,59 kr. pr. 
indbygger  
Svendborg Kommunes tilskud i 2018 udgør 4.406 t.kr. med en takst på 75,31 kr. pr. 
indbygger.  
 
Takststigningen medfører en merudgift for Svendborg Kommune på 159 t.kr. 
 
 

 


