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1. Påtegning
Arsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Børnerådet, CVR nr.
25966376, er ansvarlig for: § 15.11 .23- Børnerådet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 201 S.
Det tilkendegives hermed :
l . at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten i kke indeholder væsentlige
fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner. der er
omfattet af årsrapporten .
Børnerådet, den

26/2- 'l6

Social· og Indenrigsministeriet , den

-A-O~~cQ
AnnetteJuul Lund
Sekretariatschef, Børnerådet
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2. Beretning
2.1 . Præsentation af Børneradet
Børnerådet er et statsligt råd, der arbejder for at fremme børns rettigheder. Bør·
nerådet er politisk uafhængigt og kan handle på baggrund af egne beslutninger.
Børnerådet hører under Social· og Indenrigsministeriet.
Børnerådet blev etableret som en forsøgsordning i 1994 og blev gjort permanent
i 1997. Den seneste lovændring vedr. Børnerådets virke blev gennemført i 2012,
hvor lov nr. S98 styrker Børnerådets rolle som fortaler for alle børn med henblik
på at fremme børns rettigheder. Børnerådets lovgrundlag er fastsat i Bekendtgø·
relse om et Børneråd, nr. 1367 af 29. december 2012 .
Børnerådet består af en formand og seks medlemmer. Social· og indenrigsmini·
steren udpeger rådet på baggrund af indstilling fra organisationer, der varetager
opgaver på børneområdet. Børnerådet bestod i 2015 af: formand Per Larsen, næst·
formand Usbeth Wilms og medlemmerne Annette Due Madsen, Anja Cordes, Ay·
han Can, Jette Deltorp og Lone Beyer. Der er udpeget et nyt Børneråd fra l . januar
2016.
2 .1.1. Mission
Vores mission er at være fortaler for alle børn og unge og sikre deres rettigheder,
udvikling og trivsel.
•
•
•
•
•
•

Vi inddrager aktivt børn og unges synspunkter i rådets arbejde.
Vi overvåger forholdene for børn og unge.
Vi tager visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro mellem behov
og løsninger for børn og unge.
Vi arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetin·
gel ser.
Vores arbejde baseres på omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktu·
elt bedste viden.
Vi er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.

2.1.2. Vision
Børnerådets vision er, at børn og unge i Danmark trives og bliver set og hørt.
2.1.3. Opgaver
Børnerådets opgaver er at:
•
indsamle viden om børns forhold og synspunkter, herunder gennem ind·
dragelse af børn og unge selv
rådgive regering og Folketing om børns forhold og rettigheder
•
•
vurdere, påpege og sætte forhold i samfundet til debat, der kan have ind·
virkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af FN 's
Børn e kanven ti on
•
formidle information om børns forhold og udbrede kendskabet til børns
rettigheder .
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2 .2. Ledelsesberetning
Børnerådet har i 2015 , ligesom i 2014, oplevet en stigende efterspørgsel efter at
indgå i samarbejder med Børnerådet om problemstillinger af relevans for børn og
unge, da eksterne aktører i stigende grad ser fordelene ved at inddrage børn og
unge i politik, beslutningsprocesser m .v. Det drejer sig både om det landspolitiske
og det lokale niveau, hvor Børnerådet i 201 S har udbygget samarbejdet med visse
kommuner.
Børnerådet har i 2015 været fortaler for alle børns rettigheder og har lavet inddragelsesakt iviteter med børn og unge om så varierede problemstill inger som statsforvaltningens støtte til børn , hvor forældrene er skilt; børn, der er frihedsberøvet
inden for strafferetsplejen og om børnehavebørns brug af medier samt mange
flere emner, der gennemgås særskilt under målrapporteringsafsnittet.
Børnerådets fortalerarbejde har i 2015 foregået på flere forskellige fronter: Børnerådet har både påvirket beslutningstagere direkte ved møder herunder møder mellem unge og beslutningstagere på baggrund af Børnerådets undersøgelser og kon krete inddragelsesaktiviteter. Således mødte Børnerådet og en gruppe unge uled·
sagede flygtninge social· og indenrigsministeren for at overbringe budskaberne
fra Børnerådets ekspertgruppe om unge uledsagede flygtninge.
Børnerådet har også talt børnenes stemme i offentligheden og blandet sig i mange
forskellige dagsordener enten på baggrund af Børnerådets egne undersøgelser
eller hvor Børnerådet har bidraget med et børne- eller ungeperspektiv i en igangværende offentl ig debat. Børnerådet har blandet sig i emner såsom magtanvendelse overfor anbragte børn og unge, børns brug af medier og muligheden for at
tvangsbehandle gravide misbrugere.
Børnerådets fortalerarbejde er baseret på at tale med børn og unge og afdække
deres egne holdninger og oplevelser. Børnerådet byggede i 201 5 videre på tidligere års erfaringer med inddragelse af børn og unge i under søgelser af en række
problemstillinger og med forskellige metoder. Børnerådets undersøgelser er offentliggjort i rapporter, hæfter og notater, som er formidlet til de relevante malgrupper for undersøgelsen .
En af årsagerne til Børnerådets succes med at tale børnenes stemme i offentligheden skyldes, at rådet i 2015 yderligere har styrket sine strategiske kompetencer i
forhold til at identificere dagsordener, hvor der er mulighed for at skabe reelle
forandringer for børn og unge, både på lovgivningsniveau og i praksis.
Det er Børnerådets vurdering, at det i høj grad er lykkedes at gøre Børnerådet
gældende i relevante dagsordener og beslutningsprocesser og sikre, at børnenes
stemme bliver hørt og dermed bidrage til at skabe reelle forandringer for børn og
unge i Danmark.
Børnerådets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel l .
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Tabel 1: Børnerådets hoved- og_ nøg_letal
Hovedtotal

1.000 kr.

2013

2014

2015

Ordinære driftsindtægter

·9. 51 o

-12.132

-11 .411

Ordinære driftsomkostninger

9.560

12.098

11.404

Resultat af ordinær drift

s1

-34

·7

Resultat før finansielle poster

39

·4

·71

Arets resultat

12

-3

·59

o

o

o

Resultato2gørel se

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital

602

658

443

·2.254

-2. 258

·2 .316

langfristet gæld

o

o

o

Kortfristet gæld

·4.260

·4.350

·4.809

o

o

o

84

68

76

11

16

16

570

537

531

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Bevillingsandel pct.

Personaleoel~sninger

Antal årsværk
Arsværkpris

Regnskabet for 2015 viser ordinære driftsindtægter på 11,411 t. kr. og ordinære
driftsudgifter på 11,404 t. kr., hvorfor resultatet af ordinær drift er et mindrefor·
brug på 7 t. kr. Inklusive andre driftsindtægter og ekstraordinære omkostninger
på netto l 2 t. kr. er årets resultat et mindreforbrug på 59 t. kr.
Bevillingen udgør 8,7 mio. kr. De væsentlige øvrige indtægter er 2,7mio. kr. fra
VELUX FONDEN til projektet 'Børn som eksperter', samt SO t. kr. fra Socialstyrelsen
til bidrag til evalueringen af Børnehusene, der er bogført som andre indtægter.
Børneradets ressourceforbrug ligger i 2015 en smule lavere end i 2014, hvilket
skyldes en lavere bevilling vedr. Børneportalen end i 2014 samt et lavere forbrug
af eksterne midler. Det stadig høje aktivitetsniveau i 2014·15 set i forhold til tid·
ligere år er muligt grundet finansieringen fra VELUX FONDEN på samlet 11,4 mio.
kr. i perioden 20 l 3·1 7.
Størrelsen af den kortfristede gæld skyldes, at tilskuddet fra VELUX FONDEN mod
tages, før udgifterne er afholdt, og differencen optages som gæld på balancen.
Indtægterne bogføres først på driften, når udgifterne er afholdt. Samtidig er der
sket en stigning i feriepengehensættelsen grundet ansættelsen af yderligere års·
værk.

s

Børnerådets bevillingsandel på 76 pct. er en smule højere end i 2014, hvilket pri·
mært kan forklares med, at finansieringen af Børneportalen på 0,2 mio. k r. i 2015
sker over Børnerådets finanslovsbevilling modsat i tidligere år, hvor der blev modtaget særskilt tilskud via satspuljen , og at der er anvendt færre fondsmidler fra
VELUX FONDEN end i 2014. De øvrige finansielle nøgletal er stort set uændrede.
Personaleoplysningerne viser, at Børnerådets lønomkostningsandel og årsværkprisen er stort set uændrede.
Børnerådet er ansvarlig for de hovedkonti , som fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Vrrksomhedens hovedkonti
Regnskab

Overført
overskud ul·
timo

11.800

11.419

2.201

-3. 100

-2.778

Bevilling
FL

TB

Udgifter

11 .800

Indtægter

-3.100

o
o

Finansårets be·
villin g i alt

1.000 kr.
15 .11 .23

2.3. Kerneopgaver og ressourcer
Børnerådets opgaver og ressourceforbrug i henhold til Finanslovens tabel 6 frem går af nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Sammen{.atnin!J. at økonomi
Opgave
(1.000 kr.)

Indtægtsført
bevilling

Øvrige indtægter

O Ledelse og administration
l , VIdensindsamling om børn og
unges forhold

·1.141

-366

1.507

0%

-2.200

o

2.193

12%

2 . Sørne- og ungeinddragelse

-2.419

-l 300

3.71 9

0%

3. Rådgivn in9 og formidling

-2.940

-l 112

4.000

89%

l alt

·8.700

·2.778

l 1.419

100%

Omkostnin·
ger

Andel af årets overskud

Note: Bevillingen og forbruget er i tabel 3 fordelt skønsmæssigt. Der forekommer summeringsafvigelser i tabellen som følge af afrunding.

Opgave O. ledelse og administration dækker over sekretariatschefens løn og
udgifter til støttefunktioner som sekretær, servicemedarbejder, rengøring, IT,
samt til Statens Administration, som Børnerådet har en aftale om udvidet løn- og
regnskabsservice med.
Børnerådet har i 2015 afholdt seks rådsmøder, hvoraf et af møderne var et to dages internat, samt forudgående og efterfølgende forretningsudvalgsmøder, og
sekretariatet har i den forbindelse serviceret råd og formand.
Ressourceforbruget er samlet 1.507 t. kr., hvoraf 366 t. kr. er finansieret afVELUX
FONDEN.
Opgave 1. Vidensindsamling om børn og unges forhold dækker primært over
Børnerådets aktiviteter ifm. internationalt samarbejde og rapportering samt delta·
gelse i diverse følgegrupper og netværk m.v.
l 2015 har Børnerådet deltaget i det europæiske og nordiske børneombudssamar·
bejde, i en række følgegrupper og netværk, og Børnerådet har været medarrangør
af konferencen '24 timer for børn af fængslede' .
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Børnerådet har også deltaget i samarbejdsgruppen om Børnekonventionen og har
lavet en parallelrapport t il den dans ke UPR· bedømmelse under FN's Menneskeret·
tighedsråd .
Ressourceforbruget er 2.193 t . kr.

Opgave 2. Børne· og ungeinddragelse dækker primært 8ørneradets forskellige
inddragelsesaktiviteter i forbindelse med undersøgelser.
Børnerådet har i 2015 inddraget børn og unge i to ekspertgrupper: en om unge
uledsagede flygtninge og en om børn som mediecases . Børnerådet har ligeledes
gennemført og udgivet to temaundersøgelser, to undersøgelseriBørne- og Ungepanelet samt en undersøgelse i Min i børnepanelet.
Sammenlagt har Børnerådet interviewet 94 børn og unge til temaundersøgelserne ,
inddraget 12 børn og unge i ekspertgrupper, samt hhv. ca. 2.300 unge i Børneog Ungepanelet og ca. 900 børn i Minibørnepanelet i kvantitative spørgeskema·
undersøgelser og et antal børn og unge i opfølgende interviews til begge paneler.
Til brug for spørgeskemaundersøgelserne i Børne- og Ungepanelet og Minibørne·
panelet har Børnerådet færdigudviklet en ny IT-platform . Dette sikrer både, at
spørgeskemaerne er tidssvarende og børnene og de unge har lyst til at deltage,
samt at der kan foretages mere avancerede undersøgelser end tidligere.
Resso urceforbruget er 3 719 t . kr. hvoraf VELUX FONDEN har finansieret 1. 230 t .
kr.

Opgave 3. Rådgivning og formidling dækker bl.a. udgifter til Børnerådets mange
kommunikationsaktiviteter, herunder ud bred el se af kendskabet til hjemmesiden
Børneportalen, deltagelse i relevante udvalg samt høringssvar .
Børnerådet har i 2015 deltaget ved Folkemødet for at sætte børns rettigheder og
udvikling i flere forskellige dagsordener til debat, herunder børns alkoholforbrug
og behovet for en familiepolitik.
Som en del af Børnerådets fortalervirksomhed har rådet afgivet 28 høringssvar i
201 S. Børnerådet har besvaret høringer vedr. fx indførsel af integrationsydelse for
nyt il kom ne flygtninge og konsekvenserne for børnene, m uligheden for tvang sbe·
handling af gravide misbrugere, magtanvendelse over for børn og unge, der er
anbragt uden for hjemmet samt vejledning nr. 3 til serviceloven.
Børnerådet formidler i øvrigt sine holdninger til børn og unges forhold og vilkår i
pressemeddelelser, debatindlæg, nyhedsbreve og ved særligt formandens -men
også andre rådsmedlemmers og sekretariatsmedarbejderes - deltagelse i interviews til aviser, radio og TV og som oplægsholder ved diverse konferencer og
møder. Børnerådets formand og sekretariatschef har en omfattende mødeaktivi·
tet, der sikrer dialog og koordinering med organisationer, myndigheder og politi·
kere, der er aktive inden for Børnerådets virkefelt.
Børneportalen , som er Børnerådets hjemmeside med information om rettigheder
og rådgivningstilbud målrettet børn og unge, fik et nyt design i 201 S, og derud·
over blev der brugt ressourcer på at markedsføre hjemmesiden for at øge kend·
skabet hos den primære målgruppe samt afholdt en landsdækkende konkurrence
om god stil på nettet.
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Ressourceforbruget er 4.000 t . kr. hvoraf VELUX FONDEN har finansieret 1. 112 t .
kr.

2.4. Malrapportering
Børnerådet har ikke indgået en mål- og resultatplan med Social- og lndenrigsmini·
steriet. Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i Finansloven, tabel 5. Under afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt med en beskrivelse
af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målet er opfyldt. Under afsnit
2.4.2. indgår en række uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resul·
tater.
2.4.1. Malrapportering 1. del: Skematisk oversigt
Af tabel 4 fremgår et skema med Børnerådets mål og resultater.
Tabe/4 : Arets resultarcpfyldelse
Mål

Resultatkrav

Opniede resultater

Målopfyldelse

Hovedopgave l: Vidensindsamling om børn og unges forhold
International t samarbejde

Børnerådet deltog i maj i det nordiske
børneombudsmøde i Oslo. og i septem
ber i det europæiske børneombud
ENOCs møde i Amsterdam

Løbende

Børneombuddet

Børnerådet har samarbejdet med Folke
tingets Ombudsmand og Børns Vilkår og
leveret Input til Socialministeriets op
følgnlng

Løbende

Følgegruppedeltagelse

Børnerådet har deltaget l en lang række
følgegrupper. herunder om inklusion i
folkeskolen. overgrebspakken, efter
værn, børn af fængslede m.m.

løbende

Børn som pårørende

Børnerådet har samarbejdet med en
række organisationer for at sætte fokus
på børn som pårørende i alle relationer

løbende

24 timer for børn af fængs·
lede

Børnerådet var medarrangør af en fæl·
lesnordisk konference om børn af
fængslede

Gennemført

International rapportering

Børnerådet aneverede i juni parallelrap·
port til Danmarks Universelle Periodiske
Bedømmelse under FN's Menneskerettig·
hedsråd, der finder sted i januar 2016

Gennemført

Samarbejdsgruppen om Bør·
nekonventionen

Børnerådet har igen i 201 5 deltaget i sa·
marbeJdsgruppens Interne møder og
møder med Soci alministeriet med hen·
blik pa at bevare fokus på implemente·
ringen af Børnekonventionen 1 Danmark

løbende

Børnehusene

Børnerådet interviewede seks børn til er·
faringsopsamlingen vedr. Børnehusene.
Notatet offentliggøres primo 2016

Verserer

Undersøgelse i Børne· og Un·
gepanelet om unges brug af
medier

På baggrund af undersøgelsen i panelet
i efteraret 2014 er der offentliggjort
yderligere to Børnelndblik i 201 S. et om
at et stort medieforbrug kan skade un·
ges trivsel og et om d igital mobmng

Gennemført

Undersøgelse i Børne· og Un·
gepanelet om familieliv og
brud i familien

På baggrund af spørgeskemaet, der blev Verserer
besvaret i panelet i foråret 2015. er der
udgivet tre Børnelndblik: et om sociale
problemer l familien; et om unges tid
med forældrene og et om unge i økono·
misk trængte familier

Hovedopgave 2; Børn e· og ungeinddragelse
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Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Målopfyidelse

Undersøgelse i Børne-og Un·
gepanelet om risikoadfærd

Børnerådet gennemførte l vinteren 201 S
en spørgeskemaundersøgelse i panelet
om risikoadfærd. Børnelndblik, der formidler resultaterne. vil blive udgivet løbende i 2016

Verserer

Undersøgelse i Minibørnepanelet om børns brug af me ·
dier

l alt 902 børnehavebørn deltog i u n dersøgeisen om børns brug af medier, som
blev gennemført i vinter-forår 2014-1 S
Der er offentliggjort et Børnelndblik i
april om børns brug af iPad samt en
samlet rapport med titlen "Børn og me·
dier

Gennemført

Undersøgelse i Minibørnepa·
nelet om familie- og arbejdsliv

Børnerådet har i 2015 taget hul på plan
lægningen af en undersøgelse om børnehavebørns oplevelse af familieliv og
forældrenes arbejdsliv. Undersøgelsen
vil finde sted i 2016

Verserer

Udvikling af IT-platform til pa ·
nelerne

Der er udviklet en ny platform til Børn eog Ungepanelet samt Minibørnepanelet
der er tidssvarende og muliggør mere
avancerede undersøgelser end tidligere

Gennemført

Ekspertgruppe om børn som
vidner 1 sager om seksuelle
overgreb

På baggrund af et ekspertgruppeforløb
offentliggjorde Børnerådet rapporten
'Retten er ikke et sted for børn· i marts
201 S i forbindelse med regeringens forslag om at hæve aldersgrænse n for vi deoafhøri n ger af børn

Gennemført

Temaundersøgelse om børns
møde med Statsforvaltningen
(skilsmissebørn)

Børnerådet gennemførte l 20 14-15 en
undersøgelse om børns møde med
Statsforvaltningerne l alt blev 41 børn
interviewet. Rapporten blev offentliggjort i september, og diverse formidJingsaktiviteter pågår

Verserer

Temaundersøgelse om unge
frihedsberøvede

Børnerådet besøgte i 201 S de sikrede institutioner og fængsler , hvor unge er frihedsberøvet inden for strafferetsplejen.
Børnerådet interviewede l alt 53 unge
mellem 15 og 19 år. Temaundersøgel
sen blev offentliggjort i december, og
diverse formidlingsaktiviteter pågår

Verserer

Dagtilbud

Børnerådet gennemferle i vinteren 2014
et inddrage! sesforløb l 2 børnehaver og
notatet "Det gode børneliv i dagtilbud"
blev offentliggjort i februar 201 S

Gennemført

Ekspertgruppe om unge uledsagede flygtninge

l foråret 2015 deltog seks unge uledsagede flygtninge i en ekspertgruppe Resultaterne blev offentliggjort i november
201 S og opfølgning pågår

Verserer

Ekspertgruppe om børn som
mediecases

Børnerådet afholdt l slutningen af 201 5
et ekspertgruppeforløb med seks unge
om deres oplevelse med at have været i
medierne. Et hæfte med resultaterne vil
blive udgivet i 2016

Verserer

Hovedopgave 3: Rådgivning og formidling
Høringssvar

Børneradet afgav l 2015 28 høringssvar

Gennemført

Nyhedsbreve m v

Børneriidet udsendte l 2015 12 månedsnyt. 1S nyhedsbreve og l 2 pressemeddelelser til de ca. 2.300 abonnenter. og
derudover 29 nyheder om høringssvar
til ca 1.200 abonnenter

Cennemført

Folkemøde 20 l S

Børneradet arrangerede to paneldebatter Cennemført
pa Folkem ødet: en om behovet for en famihepohtik og en om tvang i somatikken Børnerådet deltog endvidere i seks
debatter bl.a. om digitale medier og
børns alkoholforbrug
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Opnåede

Resultatf(rav

result~er

Målopfyldelse

Magtanvendelsesudvalg

Børnerådet deltog i 2014·1 S i udvalgets
arbejde og afgav høringssvar til udval·
gets b~tænkning

Gennemført

Udbredeise af kendskabet til
Børneportalen

Børnerådet har i 201 S fortsat markeds·
ført Børn~portalen for at øge kendska·
bet til hjemmesiden blandt den pri mære
målgruppe. Børnerådet har ca. 4 000 føl·
gere på facebook, hvoraf hovedparten
tilhører Børneportalens primære mål·

Gennemført

grupp~

Bør neportalen

Der er udviklet et nyt design af hjemme·
siden Børneportal~n. der er mere bru·
gerv~nllgt og l~ttilgængeligt for skoleelever

Gennemført

Børneportalens kampagne
god stil på nettet

Børneportalen afholdt en landsdækkende konkurrence om god stil på nettet
i uge 34· 3 8. Præmien til vinderen var en
koncert på skolen med sangerinden Cisi·
Iia

Gennemført

Møder mellem beslutningsta·
gere og børn og unge

Børnerådet har været til møde med Social· og Indenrigsministeren og en
gruppe unge uledsagede flygtninge

Gennemført

Børn i psykiatrien

Børnerådet har fulgt op på rapporten fra
20 l 4 om børn i psykiatrien med oplæg i
foråret 201 S

Gennemført

Arsberetning 2014

Børnerådets årsberetning 'Visioner og
anbefalinger 2014·20 15' blev udgivet i
marts

Gennemført

Handbog i børneinddragelse

Børnerådet arbejder på en håndbog 1
børneinddragelse, der skal være en
guide til bl.a. praktikere l kommunale
forvaltninger m.v.

Verserer

En række af aktiviteterne nævnt ovenfor er finans ieret af VELUX FONDEN . Det d re·
jer sig om : håndbog i børneinddragelse, undersøgelse i Børne· og Ungepanelet om
familieliv og brud i familien, udvikling af ny IT-platform , temaundersøgelse om
børns møde med statsforvaltningen, temaunder søgelse om unge frihedsberøvede
samt ekspertgruppe om unge uledsagede flygtninge.
Hovedparten af de verserende opgaver er planlagt til at strække sig henover årsskiftet, og bevilling hertil indgår derfor i budgettet for 2016.
2.4.2. Malrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Børne rådet har i 201 5 gennemført en bred vifte af aktiviteter inden for hvert af de
opstillede mål på finans loven. Som beskrevet ovenfo r er en af årsagerne til det
høje aktivitets niveau , at Børnerådet har modtaget en bevi ll ing fra VELUX FONDEN
til akt iviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed. Børnerådet har bidraget
ti l den offentlige og faglige debat om børns rettigheder med det overordnede formål at skabe positive forandringer fo r børn og unge i lovgivning og praksis.
Børnerådet planlægger de væsentlig ste aktiviteter for året i en aktivitetsoversigt.
At mål verserer skyldes primært, at det i planlægning en har været forudsat, at
aktiviteten skulle strække sig hen ov er årsskiftet. Det er tilfældet vedr. de to pa·
nelundersøgelser i Børne· og Ungepanelet samt undersøgelsen i Minibørnepanelet
vedr. famil ie· og arbejdsliv, de to verserende temaunder søgelser, de to ekspert·
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grupper og håndbogen i børneinddragelse. Disse verserende mål forventes gennemført i første halvdel af 2016. Flere af disse aktiviteter er som beskrevet i afsnit
2.4.1. finansieret af VELUX FONDEN .
Børnerådets bidrag til evalueringen af Børnehusene forventes offentliggjort i foråret 2016. Flere af Børnerådets aktiviteter er løbende fortalerarbejde, fx i Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen og deltagelse· i Børneombudssamarbejdet.
De mål, der verserede ved udgangen af 2014, er alle blevet gennemført i 2015 og
fremgår af den skematiske oversigt, med undtagelse af temaundersøgelsen om
børns møde med statsforvaltningen, som tidsmæssigt har strakt sig over snart to
år primært grundet rekrutteringsudfordringer Det er dog kun de afsluttende formidlingsaktiviteter, der stadig udestår.

2.5. Forventninger til det kommende ar
Børnerådet har haft et højt aktivitetsniveau i 201 S og har opnået mange positive
resultater. Det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte i 2016, da Børnerådets
bevilling fra VELUX FONDEN fortsætter. l 2016 vil Børnerådet fokusere på at udvikle nye metoder til inddragelse af børn og unge med undersøgelser af bl.a. børn
i somatikken og børn i underholdningssektoren. Arets resterende aktiviteter skal
planlægges m ed det nye råd, der tiltrådte l . januar 2 O16. For at kunne fastholde
det høje aktivitetsniveau, har ledelsen fokus på at gøre en indsats ift. fastholdelse
af medarbejdere, grundet Børnerådets varslede udflytning til Billund.
Ud over den eksterne finansiering fra VELUX FONDEN betyde r en række forskellige
faktorer, at Børnerådets muligheder for at skabe positive forandringer for børn og
unge er gode. For det første er der i øjeblikket stor bevågenhed på børns rettigheder generelt, hvilket giver Børnerådet mulighed for at bidrage med sin viden og
tilgang på en bred vifte af områder. For det andet er Børnerådet en efterspurgt
samarbejdspartner, da en række myndigheder er begyndt at sætte fokus på inddragelse af børn og unge, når der skal træffes beslutninger og udvikles politikker.

3. Regnskab
3.1. Anvendt regnskabspraksis
Børnerådet følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 70
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i
Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regn·
skabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under
bevillingstypen driftsbevilling.

3.2. Resultatopgørelse mv.
Børnerådet har anvendt SKS og Navision Stat som datakilde ti l det finansielle regn·
skab.

3.2. 1. Resultatopgørelse
Af tabel 6 fremgår Børnerådets resultatopgørelse for 20 l 5 for hele det om kost·
ningsbaserede område.
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Tabe/6: Resultatopgøre se
Note

Regnskab
2014

Res uhatopgøre Ise (1.000. kr.)

Regnskab
2015

Budget
2016

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
·Bevilling

·8.300

·8 700

-8.600

-8.300

-8.700

-8.600

·208

-4

o

-3.623

-2 707

-3.579

-12. 132

-11.411

-12.179

417

445

450

417

445

450

- Lønninger

7.835

7.799

8.319

- Pension

1.11

1.178

1.257

-s 1s

-474

-540

8.430

8.503

9.036

3.251

2 .456

2.693

12.098

11.404

12.179

-34

-7

o

-269

-64

o
o
o

· Reserveret af indeværende års bevillmger
-Anvendt af tidligere års bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteyde Ise r
Til sk ud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkosminger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
- Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger

- Lønrefusion

o

- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt

Af - og nedskrivninger
Andre o rdinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter
- Andre driftsindtægter
-Andre driftsomkostninger

298

Resultat før finansielle poster

-4

o
-71

Finansielle poster
- Finansielle indtægter

o

- Finansielle omkostninger

l

Resultat før ekstraOt"dinære omkostninger

-3

-71

o
o
o

o
o

Ekstraordinære poster
- Ekstraordinære indtægter

o

-3

o

- Ekstraordinære omkostninger

o

1s

-3

-59

o
o

Arets resultat
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3.2.2. Resultatdisponering
Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen i 2015 for Børnerådet.

Beløb
Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytte til statskassen
Dis aneret til overført overskud

o
o
59

Årets resultat udgør et overskud på 58 .707 kr., der overføres til egenkapitalen.
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Børnerådet har opjusteret feriepengeforpligtelsen med 121 t. kr .. så der samlet er
hensat l ,281 mio. kr. til feriepenge. Justeringen skyldes, at der ved en fejl var
afsat for få midler i 2014 ifm . ansættelsen af yderligere årsværk.

3.3. Balancen
Af tabel 8 fremgår Børnerådets balance ultimo 2015 .
Tabel B· Balancen
Note

Akt iver ( 1.000 kr.)

2014

2015

Anlægsaktiver
l

Erhvervede koncessioner . patenter
m.v.
Udviklingsprojekter under opfø·
relse
immaterielle aniægsaktiver i alt
2

Egenkapital
Reguleret egenkap•tai (startkapi ·
tal)

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter

Infrastruktur
T r ansportmateriel
Produktionsanlæg og maskiner
Inventar og it·udstyr
Igangværende arbejder for egen
regning
Materieile anlæQsaktiver i alt

2014

2015

·114

· Il 4

o

o

Opskr ivn i nger

o

o

o
o
o

o
o
o

Reserveret egenkapital

o
o
o

o
o
o

Overført overskud

·2 144

·2 202

Egenkapital i alt

·2.258

·2.3l6

Hensatte forpligtelser

o

o

Langfristede gældsposter

o

o

FF4 Langfristet gæld

o

o

Donationer

o
o
o
o

o
o
o
o

Materieile anlægsaktiver
Grunde. arealer og bygninger

Note Passiver (1.000 kr.)

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o

114

114

Bortfald af årets res u i tat
Udbytte til staten

finansielle aniægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver

Priori tetsgæld

Finansielle anlæQsaktiver i alt

114

114

Anlægsaktiver i all

114

114

Omsætningsaktiver

o

650

330

Perl odeafgrænsningsposter

8

113

Værdi papirer

o

o

U kvide behold ni nger
FFS Uforrentet konto

3.658

3 692

FF 7 Finansieringskonto

2. 1 78

2 871

Andre likvider
Likvide beholdninger i alt

Langfristet gæld 1 alt
Kortfristede gældsposter

o

Varebeholdninger
Tilgodehavender

Anden langfristet gæld

o

o

Leverandører af varer og tjene·
stevdelser

626

·52 7

·200

· 149

Skyldige feriepenge

·1 160

· 1.281

Reserveret bevilling

o

o

·2 314

·2. 850

·SO

3

Kortfristet gæld i alt

·4.350

·4 809

Anden kortfristet gæld

Igangværende arbejder for frem·
med regning
Periodeafgrænsningsposter

5.835

6 568

Omsætninqsaktiver i alt

6.493

7.01 l

Gæld i alt

·4.350

·4.809

Aktiver i alt

6 ..607

7.125

Passiver i alt

·6.607

·7.125
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3.4. Egenkapitalforklaring
Af tabel 9 fremgår forklaring af Børnerådets egenkapital.
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
1.000 kr.

2014

2015

Egenkapital primo

·2.254

·2.258

·114

·114

o

o

Reguleret egenkapital ultimo

·114

·114

Overført overskud primo

·2 .140

·2 144

·3

·59

·2.144

·2.202

·2 .258

·2.316

Reguleret egenkapital primo
+Ændring i reguleret egenkapital

+ pri moregulering/ flytning mellem bogføringskredse
+ regulering af det overførte overskud
+ overfø rt fra årets resultat
· bortfald
· udbytte til st aten
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

Egenkapitalen har ændret sig med 58.707 kr . mellem 2014 og 201 S.

3.5 Likviditet og låneramme
Af tabel l O fremgår udnyttelsesgraden af låneram men .
Tabel l O: Udnyttelse a( låneramme
1.000 kr.

2015

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver

o

Laneramme

1.000

Udnyttelsesgrad i pct.

o

3.6. Opfølgning pa lønsumsloft
Af tabel 11 fremgår en opgørelse af forbrug af løn sum sloft opgjort på hoved konto
15. 11 .23, som hører under Børnerådet .
Tabel TI : Opgørelse af lønsumsloft
Hovedkonto (mio.kr.)

15.11.23

Lønsumsloft FL 201 5

6,4

Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker

6 ,4

Lønforbrug under lønsumsloft

6 .3

Difference

0,1

Akk. opsparing ultimo 2014

3,8

Akk. opsparing ultimo 2015

3 ,8

Børnerådets lønforbrug har i 2015 været stort set lig lønsumsloftet med et min·
dreforbrug på 71 .340 kr. som lægges til den akkumulerede opsparing, som ultimo
201 S udgør 3,831 mio. kr.
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Derudover har Børnerådet haft et lønforbrug på 2. 174 t . kr. vedrørende den tilskudsfinansierede aktivitet. Dette lønforbrug er jf. Budgetvejledningens punkt
2.6.5. ikke medregnet under lønsumsloftet.

3.7. Bevillingsregnskabet
Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 12 indeholdende indtægter og udgifter på
hovedkontoniveau som opgjort i Børnerådets bevillingsafregning.
Tabel 12 Bevillingsregnskabet (or 15. 11 .23

1.000 kr.
1 5.11.2 3

Driftsbevilling

Børnerådet

Bevilling

Regnskab

Udgifter

11 .800

11 .4 19

Indtægter

·3 .100

·2.778

4. Bilag
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance
4. 1.1. Noter til balancen
Børnerådet har ingen materielle eller immaterielle anlægsaktiver.

4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet
Af tabel 13 fremgår en oversigt over Børnerådets tilskudsfinansierede aktiviteter.
Tabe/IB · Tlfskuds(manstererakrtvirer

Ordning (kr.)

Overført
overskud

Arets tilskud

Arets udgifter

Arets re·
sultat

Overskud til
videreførelse

VELUX FONDEN

2.313 .625

3.243 .000

2.707 .094

2.849.531

2 .849.531

Børnerådet modtager i perioden 2013-17 fondsmidler fra VELUX FONDEN til projektet 'Børn som eksperter'. l 2015 har Børnerådet modtaget 3,243 mio. kr., hvoraf
en del af aktiviteten først udføres i 2016. 2,850 mio. kr. er derfor optaget som
gæld på balancen.
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