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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 indstillinger fra organisationer, der varetager opgaver på børneområdet. Børnerådet består fra 1. januar 2017 af: formand Per
Larsen, næstformand Lone Beyer og medlemmerne Annette Due Madsen, Preben
Siggaard, Tina Maria 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 regeringen og Folketinget 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 2017 oplevet en stor efterspørgsel
efter at indgå i samarbejde 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 2017 været fortaler for alle børns rettigheder og har udført forskellige inddragelsesaktiviteter med børn og unge. Her er en række problemstillinger og emner behandlet, bl.a. børns møde med det somatiske system (hospitalsvæsnet), grønlandske børn i Danmark, livet som børneflygtning, digital mobning og vold mod børn. Børnerådets aktiviteter er desuden oplistet i afsnit 2.3,
og de faglige og administrative udviklingsmål ifølge resultatplanen for 2017
uddybes efterfølgende.
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
2017 foregået på flere forskellige fronter både nationalt og internationalt. Børnerådet har bl.a. i 2016 afgivet en supplerende rapport til FN’s Børnekomité, som i
september 2017 har eksamineret Danmark i implementeringen af Børnekonventionen. Komiteen har i sine bemærkninger til Danmark af 29. september 2017
bl.a. påskønnet Danmarks ratifikation af den valgfrie protokol om en klagemekanisme, der gør det muligt for børn at klage til komiteen, når de oplever, at
deres rettigheder efter konventionen krænkes.
Komiteen henleder dog opmærksomheden på nogle områder, hvor der bør træffes hasteforanstaltninger: Danmark bør snarest formulere en samlet strategi for
inklusion af børn med handicap i uddannelsessektoren, samt hurtigt vedtage
retningslinjer for forebyggelse og opdagelse af overgreb mod børn og unge med
og uden handicap. Videre opfordrer komiteen til, at Danmark træffer foranstaltninger mhp. at sikre, at piger, der risikerer tvangsomskæring, under ingen omstændigheder hjemsendes. Videre, at Danmark undlader at frihedsberøve asylansøgende børn og deres familier, der afventer hjemsendelse, og sikrer, at der
tages et primært hensyn til barnets tarv i alle beslutninger i immigrationssager.
Børnerådet har også været børnenes stemme i offentligheden og blandet sig i
mange forskellige dagsordener 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. medvirket i debatter om børnefattigdom, regeringens bandepakke og elevrettigheder i folkeskolen.
Børnerådet flyttede i oktober 2017 til Billund som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. Hovedparten af medarbejderne har afstået
fra at følge med til Billund. Dette har haft betydning for Børnerådets evne til at
sætte dagsordener og involvere sig i beslutningsprocesser, der skal sikre at børnenes stemme bliver hørt.
Sekretariatet har ved årsskiftet næsten alle stillinger genbesat. Der er siden 1.
juni 2017 og frem til januar 2018 ansat 7 nye medarbejdere samt en ny leder.
Der pågår således et stort arbejde med genopbygningen af organisationen og
igangsætning af nye aktiviteter. Børnerådets stemme har i 2017 ikke været lige
så kraftig som tidligere, men det forventes dog at aktivitetsniveauet opnår samme niveau som tidligere i løbet af 2018.
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Børnerådets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Børnerådets hoved- og nøgletal
Hovedtotal
1.000 kr.

R-2016

R-2017

B-2018

-11.904

-13.459

-9.300

12.981

11.393

10.362

1.077

-2.066

1.062

Resultat før finansielle poster

-298

-2.135

1.027

Årets resultat

-285

-2.116

1.047

0

0

0

338

1.387

1.387

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger
Resultat af ordinær drift

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital

-2.601

-4.717

-3.670

Langfristet gæld

0

0

0

Kortfristet gæld

-1.440

-715

-715

0

0

0

76

83

100

17

13

13

548

586

451

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Bevillingsandel pct.

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkpris

2.2.1 Hovedkonto
Børnerådet er ansvarlig for den hovedkonto, som fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
Bevilling
TB
Finansårets
bevilling i alt

FL
1.000 kr.
15.11.23
I alt

Regnskab

Udgifter

12.600

0

12.600

11.412

Indtægter

-1.400

0

-1.400

-2.328

11.200

0

11.200

9.804
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Overført
overskud
ultimo

4.603

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 (1.000 kr.)

Indtægtsført
bevilling

Øvrige indtægter

Omkostninger

Andel af årets overskud

0. Ledelse og administration

-1.500

-771

4.525

2.254

1. Vidensindsamling om børn og
unges forhold

-4.800

-250

2.486

-2.564

2. Børne- og ungeinddragelse

-4.000

-1.204

2.006

-3.198

3. Rådgivning og formidling

-900

I alt
-11.200
Note: indtægtsført bevilling er fordelt skønsmæssigt.

-103

2.395

1.392

-2.328

11.412

-2.116

Opgave 0. Ledelse og administration dækker over sekretariatschefens løn og
udgifter til støttefunktioner som sekretær, rengøring, IT samt ekstern regnskabsassistance og HR. Opgaven dækker endvidere servicering af Børnerådet og
formanden. I 2017 er der afholdt 5 rådsmøder samt planlægnings- og opfølgningsmøder med formandskabet.
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.
Opgave 2. Børne- og ungeinddragelse dækker primært Børnerådets forskellige
inddragelsesaktiviteter ifm. både kvantitative og kvalitative undersøgelser.
Opgave 3. Rådgivning og formidling dækker bl.a. udgifter til Børnerådets
mange kommunikationsaktiviteter, herunder udbredelsen af kendskabet til Børneportalen, Børnerådets egen hjemmeside, netværk og høringssvar samt øvrig
fortalervirksomhed.
Børnerådet formidler i øvrigt sine holdninger til og anbefalinger om børn og unges forhold og vilkår i pressemeddelelser, debatindlæg 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. Grundet Børnerådets flytning til Billund har aktivitetsniveauet
på dette område været væsentlig lavere end vanligt særligt i sidste halvdel af
2017.

2.4. Målrapportering
Børnerådet har indgået en resultatplan med Børne- og Socialministeriet. Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i Resultatplanen. I tabel 4
under afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt med en beskrivelse af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målet er opfyldt.
2.4.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt
Af tabel 4 fremgår et skema med Børnerådets mål og resultater.
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Tabel 4 opfyldelse af resultatplan for 2017
Mål
Faglige udviklingsmål
Mål 1: Vidensstrategi og koordinering af viden om
børn og unge

Administrative mål
Mål 2: Flytning af
Børnerådets sekretariat fra København
til Billund

Beskrivelse i Resultatplan
Børnerådet skal i dialog
med departementet udarbejde en vidensstrategi for Børnerådets arbejde med at indsamle viden om børns perspektiver.

Børnerådet skal gennemføre sin flytning af sekretariatet fra København til Billund, således
at flytningen er afsluttet
ved udgangen af 2017.
Hermed har Børnerådet
opfyldt kravene til flytning af statslige arbejdspladser, jf. publikationen om Bedre Balance
fra oktober 2015, og
fulgt den udmeldte implementeringsplan.

Resultat
Der er af tidligere medarbejdere udarbejdet et oplæg til en
vidensstrategi, som beskriver,
hvordan der indsamles viden
om børns meninger om og
perspektiver på deres liv.
Strategien gennemarbejdes i
2018 og integreres i en samlet
outreach strategi mhp. at sikre
kontinuitet mellem de to rådsperioder.
Målet betragtes ikke opfyldt.
Sekretariatet overtog lejemålet
i Billund 1.10.17 og flyttede
ind 5.10.2017.
1 medarbejder er flyttet med
permanent, mens 1 pendler
frem til sommeren 2019.
Alle øvrige medarbejdere har
opsagt deres stilling. Siden
1.6.17 er der ansat: 1 sekretær, 3 analysemedarbejdere, 2
kommunikationsmedarbejdere,
en leder (souschef og konstitueret som sekretariatschef).
Der er således stadig vakante
stillinger, men disse forventes
besat i løbet af 2018.
Konsolidering af sekretariatet
som organisation pågår med
stor tyngde i 2018.

Økonomiske mål
Mål 3: Budgetoverholdelse

Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug
hhv. i forhold til
grundbudget og prognosen ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen
beregnes som forskellen mellem budgetteret
og realiseret forbrug af
nettoudgiftsbevillingen
(grundbudgettet) i forhold til budgetteret
forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

7

Målet betragtes som opfyldt.
Børnerådet har grundet udflytningen et mindreforbrug i
2017, som følge af vakante
stillinger og færre aktiviteter.
Se regnskabsredegørelse for
uddybning heraf.
Målet betragtes som opfyldt.

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Som led i opbygningen af den nye organisation og forberedelse til en ny rådsperiode arbejdes der på, at vidensstrategien bearbejdes og integreres i den nye
organisation og på sigt også indgår som et element i Børnerådets kommende
outreach strategi.
Udflytningen har betydet et overordentligt videnstab idet blot to medarbejdere er
fulgt med arbejdspladsen til Billund. Den tidligere stab har dog lavet et meget
solidt, systematisk og grundigt dokumentationsarbejde. Dette er til stor gavn for
den nye organisation ift. såvel praktiske opgaver, som adgang til mere strategiske
og
politiske
aspekter
af
Børnerådets
arbejde.
Det til trods, har både videnstabet og de mange vakante stillinger betydet en
væsentlig midlertidig nedgang i Børnerådets fortaleraktiviteter, særligt i sidste
halvdel af 2017.
Rekrutteringen af nye medarbejdere startede allerede i sommeren 2017 og pågår
ind i 2018. Det har ikke været vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft til de
opslåede stillinger, og der har været god søgning til alle stillinger, samt ansøgninger fra hele landet.
Det forventes at 2018 bliver et atypisk år både i forhold til økonomi og aktivitetsniveau. Der bruges ekstra økonomiske ressourcer på at konsolidere organisationen, en opgave som fortsætter i 2019. Aktivitetsniveauet forventes at stige
markant hen over 2018 i takt med at nye projekter og samarbejder igangsættes.
Foruden konsolidering af organisationen pågår der et stort arbejde med at fastholde og genintroducere tidligere netværk og opbygge nye. Det forventes at
ressourceforbruget til transport stiger væsentligt (og forbliver højt) idet hovedparten af netværket og samarbejdspartnerne forsat vil være bosiddende i København og sekundært i andre større byer. Ligeledes er afstanden til relevante konferencer og uddannelsestilbud øget. Det forventes således, at Børnerådets økonomi belastes varigt til trods for, at der arbejdes målrettet med brug af videomøder, optimering af arbejdsgange, mødeplanlægning og digitalisering mv.

2.5. Forventninger til det kommende år
Børnerådet flyttede til Billund i oktober 2017 som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. Blot én medarbejder tog imod tilbuddet om
at flytte med, mens en anden medarbejder frem til sommeren 2019 pendler til
Billund.
Det store frafald af medarbejdere og ledere betyder, at der i 2018 er et massivt
fokus på opbygningen og konsolideringen af Børnerådets sekretariatsfunktion.
Der er i perioden 1. oktober 2017 til februar 2018 ansat 5 AC-medarbejdere, 1
sekretær samt en (konstitueret) sekretariatschef. I løbet af sommeren og efteråret forventes det endvidere, at der ansættes yderligere 2 AC-medarbejdere.
Parallelt med dette, og som del af opbygningsprocessen, fortsættes og udvikles
aktiviteter i forhold til at producere og kommunikere både kvantitative og kvalitative undersøgelser. På nuværende tidspunkt er der allerede gennemført en
kvantitativ undersøgelse, og der er planlagt en mere til efteråret, som suppleres
med kvalitative undersøgelser.
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Det hidtidige meget høje aktivitetsniveau har blandt andet skyldtes VELUX FONDENs 4-årige projektstøtte til ”Børn som eksperter”. Børnerådet fik bevilliget
11.395.000
kr.
og
projektet
er
nu
afsluttet
planmæssigt.
Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler med nogen fonde, men der
pågår dialoger med flere aktører om mulige samarbejder, som kan være med til
at styrke og udvikle Børnerådets aktiviteter og fortalervirksomhed.
Tabel 5 viser de økonomiske forventninger til det kommende år.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Regnskab
2017

Mio. kr.
Bevilling og øvrige indtægter 2017

-13,5

Udgift Regnskab 2017

Budget
2018
0,0

11,4

0,0

Bevilling og øvrige indtægter Grundbudget 2018

0,0

-9,3

Udgift Grundbudget 2018

0,0

10,3

-2,1

0,0

0,0

1,0

Resultat 2017
Resultat grundbudget 2018
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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 datakilder til det finansielle
regnskab.
3.2.1. Resultatopgørelse
Af tabel 6 fremgår Børnerådets resultatopgørelse for 2017 for hele det omkostningsbaserede område.
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Tabel 6: Resultatopgørelse
Note

Regnskab
2016

Resultatopgørelse (1.000. kr.)

Regnskab
2017

Budget
2018

Ordinære driftsindtægter
Bevilling

-9.000

-11.200

-9.300

0

-47

0

-2.904

-2.212

0

-11.904

-13.459

-9.300

0

0

0

437

454

424

437

454

424

8.385

6.609

4.996

1.229

1.026

850

-550

-607

0

0

660

0

9.064

7.688

5.851

475

523

3.479

2.776

3.564

12.981

11.393

10.362

1.077

-2.066

1.047

-1.375

-69

-35

0

0

0

-298

-2.135

1.062

0

0

0

13

19

20

-285

-2.116

1.027

Ekstraordinære indtægter

0

0

0

Ekstraordinære omkostninger

0

0

0

-285

-2.116

1.047

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
- Lønninger
- Pension
- Lønrefusion
- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af - og nedskrivninger
Internt køb af varer og tjenesteydelser
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
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære omkostninger
Ekstraordinære poster

Årets resultat
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3.2.2. Resultatdisponering
Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen i 2017 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
2.116
0
0
2.116

Årets resultat udgør et overskud på 2.115.992 kr., der overføres til egenkapitalen.
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3.3. Balancen
Af tabel 8 fremgår Børnerådets balance ultimo 2017.
Tabel 8: Balancen
Note

1

Aktiver (1.000 kr.)

2017

Note Passiver (1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Reguleret egenkapital (startkapital)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

2016

2017

-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

-2.487

-4.603

Grunde, arealer og bygninger

0

0

Egenkapital i alt

-2.601

-4.717

Infrastruktur

0

0

Transportmateriel

0

0

Hensatte forpligtelser

0

-660

Produktionsanlæg og maskiner

0

0

Inventar og it-udstyr

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

2016

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

-246

-137

-163

-123

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt

114

114

Anlægsaktiver i alt

114

114

0

0

543

1.387

-205

0

Anden kortfristet gæld

0

0

Skyldige feriepenge

-1.313

-441

Reserveret bevilling

0

0

54

0

229

-14

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer

Kortfristede gældsposter

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto

Langfristet gæld i alt

Leverandører af varer og tjenesteydelser

6.562

3.588

-2.974

1.002

1

0

Likvide beholdninger i alt

3.589

4.590

Kortfristet gæld i alt

-1.440

-715

Omsætningsaktiver i alt

3.926

5.978

Gæld i alt

-1.440

-715

Aktiver i alt

4.040

6.092

Passiver i alt

-4.040

-6.092

FF7 Finansieringskonto
Andre likvider

13

Igangværende arbejder for
fremmed regning
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

2016

2017

-2.316

-2.601

-114

-114

0

0

-114

-114

-2.202

-2.487

-285

-2.116

-2.487

-4.603

-2.601

-4.717

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

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

2017

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 2017

6,9

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

6,9

Lønforbrug under lønsumsloft

6,0

Difference

0,9

Akk. opsparing ultimo 2016

4,0

Akk. opsparing ultimo 2017

4,9

3.7. Bevillingsregnskabet
Bevillingsregnskabet fremgår af tabel 12 indeholdende indtægter og udgifter på
hovedkontoniveau som opgjort i Børnerådets bevillingsafregning.
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Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 15.11.23
1.000 kr.
15.11.23

Børnerådet

Driftsbevilling

Udgifter
Indtægter

15

Bevilling

Regnskab

12.600

11.412

-1.400

-2.328

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 18 fremgår en oversigt over Børnerådets tilskudsfinansierede aktiviteter.
Tilskudsregnskabet udarbejdes for de tilskudsfinansierede aktiviteter, som Børnerådet har, herunder fondsmidler fra VELUX FONDEN til projekter. Oversigt over
givne tilskud og det udgiftsbaserede resultat for samtlige ordninger er opdelt
efter, om der er tale om tilskudsfinansierede forskning eller tilskudsfinansierede
aktiviteter.
Børnerådet har i perioden 2013-17 modtaget fondsmidler fra VELUX FONDEN.
Tabel 18: Tilskudsfinansieret aktivitet
Overført
Ordning (1.000 kr.)
overskud
VELUX FONDEN
0

Årets tilskud
2.212

Årets udgifter
-2.212

Årets
resultat

Overskud til
videreførelse
0
0

Børnerådet modtog i perioden 2013-17 fondsmidler fra VELUX FONDEN til
projektet ’Børn som eksperter’.
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