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2. Beretning
2.1. Præsentation af Børnerådet
Børnerådet er et statsligt råd, der arbejder for at fremme børns rettigheder. Børnerådet er politisk uafhængigt og handler på baggrund af egne beslutninger. Børnerådet hører under Børne- og Socialministeriet.
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. 598 styrker Børnerådets rolle som fortaler for alle børn med henblik
på at fremme børns rettigheder. Børnerådets lovgrundlag er fastsat i Bekendtgørelse om et Børneråd, nr. 1367 af 29. december 2012.
Børnerådet består af en formand og seks medlemmer. Børne- og Socialministeren
udpeger rådet på baggrund af indstilling fra organisationer, der varetager opgaver
på børneområdet. Børnerådet består fra 1. januar 2016 af: formand Per Larsen,
næstformand Lone Beyer og medlemmerne Annette Due Madsen, Preben Siggaard,
TinaMaria Larsen, Sebastian Damkjær-Ohlsen og Lene Møller.
2.1.1. Mission
Børnerådets mission er at være fortaler for alle børn og unge og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel. Rådet:








inddrager aktivt børn og unges synspunkter i rådets arbejde.
overvåger forholdene for børn og unge.
tager visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro mellem behov
og løsninger for børn og unge.
arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser.
baserer sit arbejde på omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt
bedste viden.
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 inddragelse 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 indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af FN’s
Børnekonvention.
 formidle information om børns forhold og udbrede kendskabet til børns
rettigheder.
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2.2. Ledelsesberetning
Ligesom i de foregående år har Børnerådet i 2016 oplevet en stor efterspørgsel
efter at indgå i samarbejder om problemstillinger af relevans for børn og unge.
Eksterne aktører ser i stigende grad fordelene ved at inddrage børn og unge i
politik, beslutningsprocesser m.v.
Børnerådet har i 2016 været fortaler for alle børns rettigheder og har lavet inddragelsesaktiviteter med børn og unge om så varierede problemstillinger som børns
møde med hospitalsvæsnet (somatikken), børn i underholdningsbranchen, risikoadfærd for spiseforstyrrelser, selvskade m.v., vold mod børn samt en lang række
andre emner, der gennemgås særskilt under målrapporteringsafsnittet.
Børnerådets fortalerarbejde er baseret på at inddrage børn og unge og afdække
deres egne holdninger og oplevelser, som offentliggøres i rapporter, hæfter og
notater, der formildes til relevante målgrupper. Børnerådets fortalerarbejde har i
2016 foregået på flere forskellige fronter både nationalt og internationalt. Børnerådet har bl.a. afgivet en supplerende rapport til FN’s Børnekomité, som skal eksaminere Danmark i implementeringen af Børnekonventionen i september 2017.
Børnerådet har også talt børnenes stemme i offentligheden og blandet sig i mange
forskellige dagsordener både på baggrund af Børnerådets egne undersøgelser, eller hvor Børnerådet har bidraget med et børne- eller ungeperspektiv i en igangværende offentlig debat. Børnerådet har bl.a. blandet sig i debatter om fattigdom og
afsavn, skilsmisse og ungdomskriminalitet.
For at udbrede børneinddragelse i praksis har Børnerådet i 2016 udgivet en håndbog i børneinddragelse, der bl.a. beskriver konkrete metoder til at inddrage børn
og unge samt overvejelser om, hvordan man kommunikerer med børn og unge.
Håndbogen er sendt til samtlige borgmestre, relevante uddannelsesledere, fonde,
konsulenthuse, styrelser og ministerier samt Børnerådets sædvanlige interessenter. Bogen kan købes via Børnerådets hjemmeside.
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 1.
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Tabel 1: Børnerådets hoved- og nøgletal
Hovedtotal
1.000 kr.

2014

2015

2016

-12.132

-11.411

-11.904

12.098

11.404

12.981

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger
Resultat af ordinær drift

-34

-7

1.077

Resultat før finansielle poster

-4

-71

-298

Årets resultat

-3

-59

-285

Balance
Anlægsaktiver

0

0

0

658

443

338

-2.258

-2.316

-2.601

Langfristet gæld

0

0

0

Kortfristet gæld

-4.350

-4.809

-1.440

0

0

0

68

76

76

16

16

17

537

531

548

Omsætningsaktiver
Egenkapital

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Bevillingsandel pct.

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkpris

Regnskabet for 2016 viser ordinære driftsindtægter på 11.904 t. kr. og ordinære
driftsudgifter på 12.981 t. kr., hvorfor resultatet af ordinær drift er et merforbrug
på 1.077 t. kr. Inklusive andre driftsindtægter på 1.375 t. kr. og finansielle omkostninger på 13 t. kr. er årets resultat et mindreforbrug på 285 t. kr.
Børnerådets bevilling er 9,0 mio. kr. Børnerådet har endvidere indtægtsført 2.904
t. kr. i tilskud til egen drift fra VELUX FONDEN til projektet ’Børn som eksperter’.
Midlerne konteres på balancen og indtægtsføres kvartalsvis, når udgifterne er forbrugt. Børnerådet har, modsat i 2013-15, ikke modtaget midler fra VELUX FONDEN
i november måned, men først i 2017, hvorfor den kortfristede gæld er væsentlig
mindre ultimo 2016 end i de foregående år.
Børnerådets ressourceforbrug ligger i 2016 en smule højere end i 2015. Dette
skyldes flere fondsmidler til projekter i samarbejde med andre samarbejdspartnere konteret under andre driftsindtægter. Midlerne vedrører: 30.000 kr. fra Socialstyrelsen vedr. opdatering af rettighedshæfter til anbragte børn og unge;
100.000 kr. til udvikling af videoer til børn og unge om den individuelle klagemekanisme under FN’s Børnekomité; 359.050 kr. fra TrygFonden til en rettighedskampagne om vold mod børn i samarbejde med Red Barnet og Børns Vilkår; samt
818.510 kr. fra A. P. Møller Fonden og 50.000 kr. fra Familien Hede Nielsens Fond
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til udvikling af film til fagprofessionelle om overgreb mod børn i samarbejde med
Feldballe Film.
Børnerådets bevillingsandel er på 76 pct., hvilket svarer til niveauet i 2015. De
øvrige finansielle nøgletal er stort set uændrede.
Personaleoplysningerne viser, at antallet af årsværk og årsværkprisen er steget en
smule. Dette skyldes primært ansættelse af barselsvikar og udbetaling af fastholdelsesbonusser ifm. Børnerådets udflytning til Billund.
Børnerådet er ansvarlig for de hovedkonti, som fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
Regnskab

Bevilling
FL

TB

Finansårets bevilling i alt

1.000 kr.
15.11.23

Udgifter

11.900

400

12.300

12.994

-3.300

0

-3.300

-4.279

Indtægter

Overført
overskud ultimo
2.487

2.3. Kerneopgaver og ressourcer
Børnerådets opgaver og ressourceforbrug i henhold til Finanslovens tabel 6 fremgår af nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi
Opgave
Indtægtsført
(1.000 kr.)
bevilling
0. Ledelse og administration
1. Vidensindsamling om børn og
unges forhold

-9.000

2. Børne- og ungeinddragelse
3. Rådgivning og formidling

Øvrige indtægter
-2.222

Omkostninger

Andel af årets overskud

3.668

7.554

1.924

-1.924

-500

3.650

-3.150

-1.557

3.751

-2.194

I alt
-9.000
-4.279
12.994
285
Ledelse og administration følger krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger.
En del af bevillingen er ved en fejl ikke tilknyttet et finanslovsformål 0. ledelse og administration.
Dette er rettet manuelt. Bevillingen fordeles ikke på formål, hvorfor andel af årets overskud har
begrænset informationsværdi.

Opgave 0. Ledelse og administration dækker over sekretariatschefens løn og
udgifter til støttefunktioner som sekretær, servicemedarbejder, rengøring, IT,
samt til ekstern regnskabsassistance og HR. Opgaven dækker endvidere servicering af Børneråd og formand. I 2016 er der afholdt seks rådsmøder, hvoraf et af
møderne var et to-dages internat, samt forudgående og efterfølgende forretningsudvalgsmøder med formandskabet.
Ressourceforbruget er samlet 3.668 t. kr.
Opgave 1. Vidensindsamling om børn og unges forhold dækker over Børnerådets aktiviteter ifm. internationalt samarbejde og rapportering, deltagelse i diverse
følgegrupper, arbejdsgrupper og netværk m.v.
I 2016 har Børnerådet deltaget i de europæiske og nordiske børneombudssamarbejder og i en række følgegrupper og netværk. Børnerådet har også deltaget i
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samarbejdsgruppen om Børnekonventionen og har skrevet en supplerende rapport til FN’s Børnekomité, der i september 2017 skal eksaminere Danmark i efterlevelse af Børnekonventionen.
Ressourceforbruget er 1.924 t. kr.
Opgave 2. Børne- og ungeinddragelse dækker primært Børnerådets forskellige
inddragelsesaktiviteter i forbindelse med både kvantitative og kvalitative undersøgelser.
Børnerådet har i 2016 inddraget børn og unge i en ekspertgruppe om børn i underholdningsbranchen og en om vold mod børn. Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser i Børne- og Ungepanelet om hhv. vold i familien samt somatik
og flygtninge, en undersøgelse i Minibørnepanelet om familie- og arbejdsliv, en
temaundersøgelse om børn i somatikken og en interviewundersøgelse om syriske
børn i Danmark er påbegyndt. Formidlingen af undersøgelserne pågår.
Sammenlagt har Børnerådet interviewet 55 børn og unge til tema- og interviewundersøgelser og inddraget 9 børn og unge i to ekspertgrupper. Herudover har 531
børnehavebørn deltaget i Minibørnepanelet, og ca. 2.300 unge har deltaget i det
afgående Børne- og Ungepanel, mens ca. 4.000 har deltaget i det nye panel, der
blev etableret i sommeren 2016.
Ressourceforbruget er 3.650 t. kr.
Opgave 3. Rådgivning og formidling dækker bl.a. udgifter til Børnerådets mange
kommunikationsaktiviteter, herunder udbredelse af kendskabet til Børneportalen,
Børnerådets egen hjemmeside, årsberetning og høringssvar.
Børnerådet deltog i 2016 i Folkemødet på Bornholm for at sætte børns rettigheder
og udvikling til debat, herunder emner som selvskade, ungdomskriminalitet, skilsmisse og flygtningebørn.
Som en del af Børnerådets fortalervirksomhed har rådet afgivet 33 høringssvar i
2016. Børnerådet har fx besvaret høringer vedr. bekendtgørelse og vejledning om
lov om voksenansvar, særlige grundskoletilbud til visse udenlandske børn og ændring af dagtilbudsloven.
Børnerådet formidler i øvrigt sine holdninger til og anbefalinger om 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, sekretariatschef, kommunikationschef og souschef har en omfattende mødeaktivitet, der sikrer dialog og koordinering med organisationer, myndigheder og politikere, der er aktive inden for Børnerådets områder.
Ressourceforbruget er 3.751 t. kr.

2.4. Målrapportering
Børnerådet har ikke indgået en mål- og resultatplan med Børne- og Socialministeriet. 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
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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 resultater.
2.4.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt
Af tabel 4 fremgår et skema med Børnerådets mål og resultater.
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse
Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Hovedopgave 1: Vidensindsamling om børn og unges forhold
Internationalt samarbejde

Børnerådet afholdt i maj det årlige møde
mellem de nordiske børneombud og deltog i september i det europæiske børneombud ENOCs møde i Vilnius, Litauen

Løbende

Børneombuddet

Børneombuddets parter har bl.a. afholdt
et dialogmøde med relevante samarbejdsparter på børneområdet for at informere om aktiviteterne og samarbejdet mellem ombuddets parter. Herudover afholdes faste møder mellem hhv.
parternes ledelse, fagansvarlige og kommunikationsansvarlige

Løbende

Følgegruppe- og arbejdsgruppedeltagelse m.v.

Børnerådet har deltaget i en lang række
følgegrupper og arbejdsgrupper, herunder om en fælles aktionsplan mod mobning under Undervisningsministeriet og
i Justits- og Socialministeriets workshoprække om ungdomskriminalitet

Løbende

Børnehusene

I 2015 interviewede Børnerådet seks
børn til en erfaringsopsamling om Børnehusene. Notatet blev offentliggjort i
2016

Gennemført

Børn som pårørende

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

Løbende

International rapportering

Børnerådet afleverede i november en parallelrapport til FN’s Børnekomité, som
skal eksaminere Danmark i september
2017. Børnerådet følger aktivt processen i 2017, hvor parallelrapporten bl.a.
udkommer på dansk

Løbende

Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen

Børnerådet deltager aktivt i samarbejdsgruppens interne møder og møder med
Socialministeriet og andre ministerier
med henblik på at bevare fokus på implementeringen af Børnekonventionen i
Danmark

Løbende

Undersøgelse i Børne- og Ungepanelet om risikoadfærd*

På baggrund af undersøgelsen i panelet
i efteråret 2015 er der offentliggjort tre
BørneIndblik om spiseforstyrrelser, selvskade og alkohol. Der udestår et BørneIndblik om mobning, som afventer offentliggørelse af videnskabelig artikel
om emnet, som Børnerådet publicerer
sammen med en forskningsinstitution

Verserer

Undersøgelse i Børne- og Ungepanelet om familieliv og
brud i familien

På baggrund af spørgeskemaet, der blev
besvaret i foråret 2015, udkom der i alt
seks BørneIndblik om undersøgelsen,
hvoraf tre blev udgivet i 2016

Gennemført

Undersøgelse i Børne- og Ungepanelet om vold i familien*

På baggrund af spørgeskemaet, der blev
besvaret i panelet i efterforåret 2016, er
der udgivet to BørneIndblik. Undersøgelsen indgik i rettighedskampagnen om
vold mod børn i samarbejde med Red
Barnet og Børns Vilkår

Gennemført

Hovedopgave 2: Børne- og ungeinddragelse
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Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Undersøgelse i Børne- og Ungepanelet om somatik og
flygtninge*

I november 2016 besvarede ca. 3.700
børn og unge et spørgeskema om somatik og flygtninge. Resultaterne vil blive
formidlet i 2017

Verserer

Ekspertgruppe om vold mod
børn*

Som del af rettighedskampagnen afholdt
Børnerådet tre ekspertgruppemøder
med tre unge om vold i familien. Resultaterne er udgivet i et hæfte

Gennemført

Ekspertgruppe om børn som
mediecases

På baggrund af tre ekspertgruppemøder
med seks unge i 2015 udgav Børnerådet
i 2016 hæftet ’Hele Danmark sidder og
ser med’ om de unges oplevelser med at
være i medierne

Gennemført

Undersøgelse i Minibørnepanelet om balance mellem familie- og arbejdsliv

I alt 531 børnehavebørn besvarede i foråret 2016 et spørgeskema om familieliv,
sygdom m.v. Undersøgelsens resultater
formidles i januar 2017

Verserer

Ekspertgruppe om børn i underholdningsbranchen

Børnerådet afholdt i 2016 et ekspertgruppeforløb med syv børn om deres erfaringer i underholdningsbranchen. Et
hæfte med resultaterne udgives i januar
2017

Verserer

Temaundersøgelse om børn i
somatikken*

Børnerådet interviewede i efteråret 53
børn og unge på 10 hospitaler. Undersøgelsens resultater formidles i 2017

Verserer

Temaundersøgelse om unge
frihedsberøvede*

Børnerådet besøgte fire sikrede institutioner for at formidle resultaterne af undersøgelsen, som blev offentliggjort i
2015, direkte til institutionerne

Gennemført

Interviewundersøgelse om syriske børn i Danmark*

Børnerådet er i gang med at interviewe
syriske børn om deres oplevelser og erfaringer med at komme til Danmark og
skabe et hverdagsliv

Verserer

Ekspertgruppe om unge uledsagede flygtninge*

Børnerådet fulgte undersøgelsen fra
2015 op med en række møder og besøg
på børneindkvarteringscentrene

Gennemført

Temaundersøgelse om børns
møde med statsforvaltningen*

Børnerådet holdt oplæg for medarbejdere i Statsforvaltningen om resultaterne af undersøgelsen, som blev offentliggjort i 2015

Gennemført

Høringssvar

Børnerådet afgav i 2016 33 høringssvar

Gennemført

Nyhedsbreve m.v.

Børnerådet udsendte i 2016 12 månedsnyt samt 17 nyhedsbreve til ca. 2.400
abonnenter. Heraf var 14 pressemeddelelser, mens tre var øvrige nyheder. Derudover udsendte Børnerådet 32 nyhedsbreve med høringssvar til ca. 1.300
abonnenter

Gennemført

Folkemøde 2016

Børnerådet havde til årets Folkemøde arrangeret tre debatter: En om selvskade,
en om børn i underholdningsbranchen i
samarbejde med DR Ultra Nyt og en om
ungdomskriminalitet i samarbejde med
Danske Regioner. Derudover deltog Børnerådets formand i otte debatter, der
blandt andet handlede om flygtningebørn, skilsmisse, folkeskolen og anbragte børn

Gennemført

Rettighedshæfter*

Børnerådet har opdateret rettighedshæfter til anbragte børn og unge efter opdrag fra Socialstyrelsen

Gennemført

Hovedopgave 3: Rådgivning og formidling
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Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Børnevenlig klagemekanisme*

Børnerådet har bidraget til at udvikle videoer, der på en tilgængelig måde formidler den individuelle klagemekanisme
under FN’s Børnekomité til børn og unge
efter opdrag fra Socialministeriet

Gennemført

Målopfyldelse

Børneportalen

I 2016 har fokus været på at udbrede
kendskabet til hjemmesiden via målrettet markedsføring på sociale medier
m.v.

Løbende

Guidelines til offentlige myndigheder*

Børnerådet har udviklet en pjece med
guidelines til fagfolk i det offentlige system om mødet med børn og unge. Pjecen udsendes i februar 2017

Verserer

Filmprojekt ’Når mistanken
opstår’*

Børnerådet har bidraget til et filmprojekt
henvendt til fagprofessionelle om, hvordan man bør reagere, hvis man får mistanke om voldelige eller seksuelle overgreb mod et barn

Verserer

Årsberetning 2015

Børnerådets årsberetning ’Visioner og
anbefalinger 2015-2016’ blev udgivet
digitalt i april

Gennemført

Håndbog i børneinddragelse*

Børnerådet udgav en håndbog i børneinddragelse, der bl.a. indeholder konkrete metoder i børneinddragelse og er
henvendt til praktikere, der arbejder
med børn. Håndbogen er udsendt til relevante målgrupper og kan købes på
Børnerådets hjemmeside

Gennemført

Aktiviteter markeret med en * i oversigten er ikke finansieret via Børnerådets bevilling.

Hovedparten af de verserende opgaver er planlagt til at strække sig henover årsskiftet, og bevilling og fondsmidler hertil indgår derfor i budgettet for 2017.
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Børnerådet har i 2016 gennemført en bred vifte af aktiviteter inden for hvert af de
opstillede mål på finansloven. Som beskrevet ovenfor er en af årsagerne til det
høje aktivitetsniveau, at Børnerådet har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN
til aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed. Børnerådet har bidraget
til den offentlige og faglige debat om børns rettigheder med det overordnede formål at skabe positive forandringer for børn og unge i lovgivning og praksis.
Børnerådet planlægger de væsentligste aktiviteter for året i en aktivitetsoversigt.
Verserende mål skyldes primært, at det i planlægningen har været forudsat, at
aktiviteten skulle strække sig hen over årsskiftet. Det er tilfældet vedr. panelundersøgelsen om risikoadfærd, Minipanelundersøgelsen om familie- og arbejdsliv,
temaundersøgelsen om børn i somatikken, ekspertgruppen om børn i underholdningsbranchen samt interviewundersøgelsen om syriske børn i Danmark. Aktiviteterne forventes gennemført i første halvdel af 2017. Flere af disse aktiviteter er
finansieret af VELUX FONDEN.
Flere af Børnerådets aktiviteter er løbende fortalerarbejde fx i Samarbejdsgruppen
om Børnekonventionen og deltagelse i Børneombudssamarbejdet med Børns Vilkår og Folketingets Ombudsmands Børnekontor.
De mål, der verserede ved udgangen af 2015, er alle blevet gennemført i 2016 og
fremgår af den skematiske oversigt, med undtagelse af panelundersøgelsen om
risikoadfærd og minipanelundersøgelsen om familie- og arbejdsliv. Det er dog kun
de afsluttende formidlingsaktiviteter, der udestår.
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2.5. Forventninger til det kommende år
Børnerådet forventer, at aktivitetsniveauet vil falde i 2017. For det første fordi
projektet ’Børn som eksperter’ udløber og for det andet, fordi Børnerådet i oktober
2017 skal flytte sekretariatet til Billund.
Det samlede tilskud fra VELUX FONDEN til projektet ’Børn som eksperter’ udgør
11,395 mio. kr. i årene 2013-2017. På nuværende tidspunkt har Børnerådet ikke
indgået aftaler med nye donorer vedr. nye større projekter i 2017 og frem. Det vil
naturligt medføre et lavere aktivitetsniveau vedr. særligt børne- og ungeinddragelse og formidlingen heraf.
Børnerådet skal i oktober 2017 flytte sit sekretariat til Billund som del af udflytningen af statslige arbejdspladser. Det betyder, at der pt. er stor uvished om den
nærmeste fremtid i forhold til personalebesætning og videreførsel af viden i Billund. Det er derfor stadig usikkert, hvor meget, der skal investeres i opbygningen
at medarbejderkompetencer m.v. i efteråret og vinteren 2017. Der forventes i en
overgangsperiode et reduceret aktivitetsniveau særligt ift. inddragelsesaktiviteter
og formidlingen heraf.
Tabel 5 viser de økonomiske forventninger til det kommende år.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Regnskab
2016

Mio. kr.
Bevilling og øvrige indtægter 2016

-13,3

Udgift Regnskab 2016

Budget
2017
0,0

13,0

0,0

Bevilling og øvrige indtægter Grundbudget 2017

0,0

-13,4

Udgift Grundbudget 2017

0,0

13,1

Resultat 2016
Resultat grundbudget 2017

-0,3

0,0

0,0

-0,3

Børnerådet har fået 2,1 mio. kr. til at dække udgifter i forbindelse med udflytningen til Billund. På nuværende tidspunkt er varslingen af medarbejdere ikke sket.
Det forventes pt., at færre medarbejdere flytter med til Billund end oprindeligt
forventet. Derfor forventer Børnerådet et mindreforbrug på 250 t. kr. vedr. de
personalerelaterede udgifter. Det er dog forbundet med stor usikkerhed.
Børnerådet har i 2017-19 modtaget yderligere 500 t. kr. årligt til Børneporetalen
via Satspuljen. Børnerådet forventer at lave en større kampagne i efteråret, der kan
udbrede kendskabet til hjemmesiden i endnu større grad end tilfældet er i dag.
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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 regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under
bevillingstypen driftsbevilling.

3.2. Resultatopgørelse mv.
Børnerådet har anvendt SKS og Navision Stat som datakilde til det finansielle regnskab.
3.2.1. Resultatopgørelse
Af tabel 6 fremgår Børnerådets resultatopgørelse for 2016 for hele det omkostningsbaserede område.

12

Tabel 6: Resultatopgørelse
Note

Regnskab
2015

Resultatopgørelse (1.000. kr.)

Regnskab
2016

Budget
2017

Ordinære driftsindtægter
Bevilling

-8.700

-9.000

-11.200

-4

0

0

-2.707

-2.904

-2.172

-11.411

-11.904

-13.122

445

437

575

445

437

575

- Lønninger

7.799

8.385

7.120

- Pension

1.178

1.229

1.065

-474

-550

-400

8.503

9.064

7.785

2.456

3.479

4.512

11.404

12.981

12.872

-7

1.077

-250

-64

-1.375

0

0

0

0

-71

-298

-250

Salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
- Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger

- Lønrefusion
- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af - og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

Finansielle poster
Finansielle indtægter

0

0

0

Finansielle omkostninger

0

13

0

-71

-285

-250

Resultat før ekstraordinære omkostninger

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

13

-3

0

0

15

0

0

-59

-285

-250

3.2.2. Resultatdisponering
Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen i 2016 for Børnerådet.
Tabel 7: Resultatdisponering
Note Disponering (1.000 kr.)
Årets resultat til disponering
Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud

Beløb
285
0
0
285

Årets resultat udgør et overskud på 284.713 kr., der overføres til egenkapitalen.
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Børnerådet har opjusteret feriepengeforpligtelsen med 32 t. kr., så der samlet er
hensat 1,313 mio. kr. til feriepenge.
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3.3. Balancen
Af tabel 8 fremgår Børnerådets balance ultimo 2016.
Tabel 8: Balancen
Note

1

Aktiver (1.000 kr.)

2016

Note

Passiver (1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Reguleret egenkapital (startkapital)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

2015

2016

-114

-114

0

0

Opskrivninger

0

0

0

0

Reserveret egenkapital

0

0

0

0

Bortfald af årets resultat

0

0

0

0

Udbytte til staten

0

0

Overført overskud

-2.202

-2.487

Grunde, arealer og bygninger

0

0

Egenkapital i alt

-2.316

-2.601

Infrastruktur

0

0

Transportmateriel

0

0

Hensatte forpligtelser

0

0

Produktionsanlæg og maskiner

0

0

Inventar og it-udstyr

Erhvervede koncessioner, patenter
m.v.
Udviklingsprojekter under opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i alt
2

2015

Materielle anlægsaktiver

0

0

Langfristede gældsposter

0

0

Igangværende arbejder for egen
regning

0

0

FF4 Langfristet gæld

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

114

114

Donationer

0

0

Prioritetsgæld

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-527

-246

-149

-163

Skyldige feriepenge

-1.281

-1.313

Reserveret bevilling

0

0

-2.850

54

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt

114

114

Anlægsaktiver i alt

114

114

0

0

Tilgodehavender

330

543

Periodeafgrænsningsposter

113

-205

0

0

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Værdipapirer

Kortfristede gældsposter

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto

3.692

6.562

FF7 Finansieringskonto

2.871

-2.974

Andre likvider

Langfristet gæld i alt

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld

Igangværende arbejder for fremmed regning

0

0

-3

229

Likvide beholdninger i alt

6.568

3.589

Kortfristet gæld i alt

-4.809

-1.440

Omsætningsaktiver i alt

7.011

3.926

Gæld i alt

-4.809

-1.440

Aktiver i alt

7.125

4.040

Passiver i alt

-7.125

-4.040
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Periodeafgrænsningsposter

3.4. Egenkapitalforklaring
Af tabel 9 fremgår forklaring af Børnerådets egenkapital.
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
1.000 kr.
Egenkapital primo
Reguleret egenkapital primo
+ Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Overført overskud primo

2015

2016

-2.258

-2.316

-114

-114

0

0

-114

-114

-2.144

-2.202

-59

-285

-2.202

-2.487

-2.316

-2.601

+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+ regulering af det overførte overskud
+ overført fra årets resultat
- bortfald
- udbytte til staten
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

Egenkapitalen er forøget med 285 t. kr. fra 2015 til 2016.

3.5 Likviditet og låneramme
Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
1.000 kr.

2016

Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Låneramme

0
1.000

Udnyttelsesgrad i pct.

0

3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Af tabel 11 fremgår en opgørelse af forbrug af lønsumsloft opgjort på hovedkonto
15.11.23, som hører under Børnerådet.
Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft
Hovedkonto (mio.kr.)

15.11.23

Lønsumsloft FL 2016

6,4

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

6,6

Lønforbrug under lønsumsloft

6,4

Difference

0,2

Akk. opsparing ultimo 2015

3,8

Akk. opsparing ultimo 2016

4,0

Der har i 2016 været et mindreforbrug ift. lønsumsloftet på 195.336 kr. som lægges til den akkumulerede opsparing, som ultimo 2016 udgør 3,955 mio. kr.
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Derudover har Børnerådet haft et lønforbrug på 2.660 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 for 15.11.23
1.000 kr.
15.11.23

Børnerådet

Driftsbevilling

Udgifter
Indtægter

17

Bevilling

Regnskab

12.300

12.994

-3.300

-4.279

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.
Tabel 18: Tilskudsfinansieret aktivitet
Overført
Ordning (kr.)
overskud
VELUX FONDEN

Årets tilskud

Årets udgifter

Årets resultat

Overskud til
videreførelse

2.849.531

0

2.903.747

-54.216

-54.216

A.P. Møller Fonden

0

818.510

818.510

0

0

Familien Hede Nielsens Fond

0

50.000

50.000

0

0

Socialministeriet

0

100.000

100.000

0

0

Socialstyrelsen

0

30.000

30.000

0

0

TrygFonden

0

359.050

359.050

0

0

Børnerådet modtager i perioden 2013-17 fondsmidler fra VELUX FONDEN til projektet ’Børn som eksperter’. I 2016 anvendte Børnerådet midlerne, der var modtaget ultimo 2015, hvorfor årets resultat er et merforbrug på 54.216 kr. I 2017
modtages resten af tilskuddet, der også dækker merforbruget fra 2016.
Børnerådet har modtaget 30.000 kr. fra Socialstyrelsen til rettighedshæfter til anbragte børn og unge og 100.000 kr. fra Socialministeriet til udvikling af videoer
til børn og unge vedr. den individuelle klagemekanisme under FN’s Børnekonvention.
Endvidere har Børnerådet modtaget 818.510 fra A. P. Møller Fonden og 50.000 kr.
fra Familien Hede Nielsens Fond til udvikling af videoer til fagprofessionelle om
overgreb mod børn.
Derudover har Børnerådet modtaget og anvendt 359 t. kr. fra TrygFonden til en
rettighedskampagne om vold mod børn, som Børnerådet gennemførte i samarbejde med Red Barnet og Børns Vilkår.
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