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Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 18. december 2018
I mail af 12. december 2018 fremsendte I på vegne af foreningen Favrskov Børns Rettigheder nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1) Er der foretaget en statistik undersøgelse af, hvorfor udgifterne falder så
voldsomt på dette område? (merudgifter -86% og tabt arbejdsfortjeneste -44% siden
2011).
Svar:
På byrådsmøde 27. februar 2018 blev sag nr. 24. ”Sagsbehandlingen på børnehandicapområdet” behandlet.
Som en del af sagen var der vedlagt et notat, der blandt andet beskriver udviklingen i
udgifterne på områderne for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Som det fremgår af
notatet, har der været et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i perioden 2011- 2017. Det fremgår dog også af notatet, at der i perioden 2007-2010 er sket
en stigning i udgifterne på ca. 50 % samlet set for de to områder. Jeg kan oplyse, at
den største stigning var for merudgifter, hvor der var en stigning på 133 % fra 20072010.
På baggrund af udviklingen fra 2007-2010 vedtog Byrådet i 2011 en servicedeklaration, som blandt andet skulle være med til at vende udviklingen i udgifterne for områderne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ved hver enkelt afgørelse er
tale om en konkret faglig vurdering vedrørende det enkelte barn. I denne vurdering indgår bl.a. muligheden for støtteforanstaltninger i skoler og dagtilbud, da dagtilbud og
skole er vigtige beskyttende faktorer for børn og unges hverdagsliv.
I forhold til udgiftsniveauet fremgår det af notatet, at der er stor variation mellem kommunerne, når der ses på et enkelt område som fx tabt arbejdsfortjeneste. Men når der
ses på de samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig er variationen mellem kommunerne mindre.
Det kan oplyses, at udgiftsniveauet for de to områder er meget afhængigt af tyngden i
enkelte sager, da der kan være høje udgifter forbundet med en borgers særlige behov,
hvorfor en udvikling heri har naturlig sammenhæng med det samlede udgiftsniveau.
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Endeligt kan det oplyses, at der i indeværende år forventes en stigning i udgifterne på
dette område. Som det fremgik af den budgetopfølgning, som Byrådet godkendte 27.
november 2018, forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. til dækning af blandt andet tabt
arbejdsfortjeneste. Budgettet hertil er på den baggrund forøget med 900.000 kr. i Budget 2019-22.
Spørgsmål 2) Kan der være en sammenhæng mellem faldet i disse udgifter og de
mange tabte ankesager på området?
Svar:
Det er vanskeligt at svare på, om der er sammenhæng mellem udgiftsniveau og antal
omgjorte ankesager.
Børn og Skole arbejder løbende med at sikre så god en sagsbehandling som muligt,
og vi er generelt meget optaget af, at det er så få afgørelser som muligt, der omgøres i
forbindelse med en eventuel ankesag. Det er også årsagen til, at Byrådet på møde 25.
september 2018 igangsatte et analyse- og læringsforløb af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.
Som det fremgår af sag 139: ”Analyse og udvikling af børnehandicapområdet i
Favrskov Kommune” gennemføres analyse- og læringsforløbet af Ankestyrelsen. Formålet er at øge kvaliteten i sagsbehandlingen med færre omgjorte eller hjemviste afgørelser fra Ankestyrelsen til følge.
Spørgsmål 3) Har byrådet i Favrskov Kommune besluttet denne udvikling og ændring i
serviceniveauet politisk? – eller har forvaltningen arbejdet for egen hånd?
Svar:
Som oplyst til spørgsmål 1, har Byrådet i 2011 vedtaget en servicedeklaration, som
blandt andet havde til formål at vende udgiftsudviklingen på området.
Spørgsmål 4) Hvem har ansvaret for denne udvikling?
Svar:
Der henvises til svaret på spørgsmål 3.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
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