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Generelt: 

 

Center for Børn og Familie er ud over de forslag til besparelser, der indgår i det administrative sparekatalog, 

ramt af en ”trappebesparelse” på bevilling 12 på 7,7 mio. kr., herunder også en besparelse på en ikke 

gennemført samling af udførertilbuddene i fælles rammer. Denne besparelse udfordrer centrets økonomi i 

2017 og overslagsår. Derudover er centrets budgetter gennem de sidste år blevet reduceret som følge af flere 

rammebesparelser hvilket har store konsekvenser for særligt udførerområdet. I 2016 blev ”den svenske model” 

implementeret hvilket er særligt mærkbart i myndighedsområdet idet der fulgte en opnormering af 

sagsbehandlere med. Virkningen af et øget antal sagsbehandlere, tættere opfølgninger og etablering af det 

gule team har sammen med et reduceret udførerområde medført, at presset på udførerområdet er steget med 

ventelister til følge. 

 

På dagtilbudsområdet er der igennem de sidste 2 år arbejdet med forslag til en struktur og en organisering der 

matcher det faldende børnetal og de lovmæssige rammer der regulerer området. Samtidig er der besluttet en 

besparelse på 4,5 mio. med henblik på en ændret struktur. Politisk har det ikke været muligt at finde 

konsensus omkring en ændret struktur, hvorfor centret ikke finder det muligt, at imødekomme besparelsen. 

 

De konkrete spareforslag:  

 

BSU-11-01 og BSU-11-02: Forslaget indebærer en reduktion på 2 pladser i specialinstitutionen Mælkebøtten 

samt en reduktion i driftsbudgettet. Forslaget skal ses som en konsekvens af det faldende antal børn med 

behov for specialpædagogiske kompetencer. Der er i 2016 indskrevet 10 børn i Mælkebøtten og der forventes 

at være indskrevet 5 børn i 2017. 

 

BSU-12-01: Forslaget betyder nedlæggelse af det parrådgivningstilbud, der blev oprettet med budget 2016. 

Tilbuddet har været velbesøgt, men er en kan-opgave og kan derfor nedlægges. Alternativt vil det også være 

muligt, at fortsætte tilbuddet i en reduceret form med lavere budget. 

En konsekvens kan være, at vi ikke får det fald i skilsmisser som tilbuddet eventuelt ville kunne medføre. 

Nedlæggelse af tilbuddet vil medføre reduktion med ca. 1 stilling i udførerområdet. 

 

BSU-12-03: Forslaget betyder en reduktion af specialtilbuddet Løvstikkens rammebudget. Løvstikken rummer 

både et døgntilbud for børn og et aflastningstilbud for børn og voksne fysisk/psykisk handicappede. Antallet af 

børn i døgnophold på Løvstikken er faldende og betyder et pres på institutionens økonomi. 
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Med venlig hilsen 

Center-MED i Center for Børn og Familie 

Vibeke Juel Blem, Ann Rubæk-Nielsen, Flemming Heininge Pedersen, Jakob Holst, Marianne Westergaard, 

Lis Christensen, Charlotte Bjaler, Henrik Salinas, Katja Hansen, Ketty Martin, Mette Folkmann, Lotte Strand, 

Ulla Ahrens Larsen, Helle Dahl, Patrick Bidstrup, Nils Kofoed Toft, Claus Lorenzen, Charlotte Kjøller Holm, 

Kate Majdahl. 

 

 

 


