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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 bestod
fra 1. januar 2018 til den 31. december 2018 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 2018 oplevet en stor efterspørgsel efter at indgå i
samarbejder om problemstillinger af relevans for børn og unge. Flere og flere aktører ser og forstår i
stigende grad vigtigheden af at inddrage børn og unge i politik, beslutningsprocesser m.v. og ikke
mindst forstår man, at børn og unge har ret til at blive inddraget. Børnerådet inviteres ind i mange
sammenhænge som sparringspartner for at kvalificere og bidrage til en bred vifte af initiativer og
aktiviteter.
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 formidles til relevante målgrupper.
Dette fortalerarbejde har også i 2018 foregået på flere forskellige fronter og niveauer – både nationalt
og internationalt.
Børnerådet har i 2018 afdækket, hvordan børn oplever deres skolegang. Det er sket via en
landsdækkende panelundersøgelse på 8. klassetrin. Undersøgelsen fik massiv mediedækning og er
fortsat en ofte anvendt kilde blandt eksperter og politikere i den aktuelle debat om børns mistrivsel og
skoleliv.
I forlængelse af denne undersøgelse påbegyndtes i efteråret 2018 en panelundersøgelse om, hvordan
børns oplever deres fritidsliv. Resultatet af denne undersøgelse bliver offentliggjort i foråret 2019.
Ligeledes blev der i 2018 gennemført en undersøgelse i mini-børnepanelet, bestående af de ældste
børnehavebørn i børnehaverne. Denne undersøgelse udkommer ligeledes i foråret 2019.
Børnerådet har også bidraget med et børne- eller ungeperspektiv i mange forskellige offentlige debatter
via debatindlæg, TV-, og radiointerviews, konferencer, oplæg på Folkemødet og interessentmøder,
tværgående samarbejder med andre interesseorganisationer mv.
Hertil kommer at Børnerådet har modtaget 80 høringer og har afgivet 27 høringssvar i løbet af 2018.
I 2018 har Børnerådet også udviklet en ny udgave af Børneportalen (et satspuljeinitiativ), så børn og
unge i alderen 10-15 år nemt kan finde frem til rådgivning, klagemuligheder og viden om deres
rettigheder. Børneportalens nye design er resultatet af et større udviklingsprojekt, hvor der er skabt et
mere brugervenligt interface, og indholdet er opdateret for at gøre det mere målrettet. Der har været
fokus på bl.a. arbejdet med at udbygge klagevejledningen, så Børneportalen i højere grad lever op til
formålet om at oplyse om børns rettigheder og vise vej til hjælp og klagemuligheder.
Børnerådets internationale arbejde har i 2018 bestået i aktiv deltagelse i en række internationale
sammenhænge:


Nordisk Børneombudsmøde, hvor deltagerlandene informerer om og diskuterer aktuelle emner
samt drøfter status på udviklingen af børns rettigheder i de enkelte lande.



ENOCs årlige møde og generalforsamling (Det europæiske børneombudsnetværk). På årsmødets
temadrøftelser bidrog Børnerådet med et oplæg fra sin seneste undersøgelse ”Pres på
ungdomslivet” (maj 2018) under temaet ”børns mentale sundhed”.



“The Nordic congress on Child Welfare”, hvor Børnerådet bl.a. deltog i symposiet ”children’s
right to be protected from violence and abuse”.



”High-level conference on implementing the prohibition of corporal punishment” arrangeret af
”The Baltic Sea States Council” og med særlig deltagelse af FNs særlige udsending på området
for forebyggelse af vold mod børn. På denne konference bidrog Børnerådet med et oplæg om de
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danske erfaringer med afskaffelsen af revselsesretten og det næste skridt mod at implementere
lovgivning, der beskytter mod psykisk vold.
Børnerådets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Hovedtotal
(1.000 kr.)

Regnskab 2017

Regnskab2018

Budget2019

-13.459

-9.331

-9.200

11.393

8.647

9.507

Resultat af ordinær drift

-2.066

-685

307

Resultat før finansielle poster

-2.135

-685

307

Årets resultat

-2.116

-685

307

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger

Balance
Anlægsaktiver

0

0

0

1.387

186

186

-4.717

-5.402

-5.095

Langfristet gæld

0

0

0

Kortfristet gæld

-715

-941

-941

0

0

0

83

100

100

13

9

12

586

614

534

Omsætningsaktiver
Egenkapital

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)
Bevillingsandel (pct.)
Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkpris

Note: Merforbrug på 0,3 mill kr. i 2019 er godkendt i Børne & Socialministeriets departement til
bl.a. kompetenceudvikling samt opbygning og udvikling af netværk.

2.2.1 Hovedkonto
Børnerådet er ansvarlig for den hovedkonto, som fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
Bevilling
Drift (1.000 kr.)
FL

Finansårets bevilling
i alt

TB

Regnskab

Overført overskud
ultimo

15.11.23.
Udgifter
Indtægter
I alt

9.300

0

9.300

8.647

0

0

0

-32

9.300

0

9.300

8.615

5.288
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2.3. Kerneopgaver og ressourcer
Børnerådets opgaver og ressourceforbrug i 2018 i henhold til Finanslovens tabel 6 fremgår af
nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Bevilling (FL +
Opgave (1.000 kr.)
Øvrige indtægter
TB)
0. Generelle
fællesomkostninger

Omkostninger

Andel af årets
overskud

-2.700

-32

6.639

3.907

-2.600

0

1.251

-1.349

-2.700

0

77

-2.623

3. Vidensindsamling

-1.300

0

680

-620

I alt

-9.300

-32

8.647

-685

1. Rådgivning og
formidling
2. Børne- og
ungeinddragelse

Opgave 0. Generelle fællesomkostninger
Dette 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 2018 er der afholdt fem rådsmøder samt planlægnings- og opfølgningsmøder med
formandskabet. Grundet opsætningsmæssige udfordringer på medarbejderniveau har løn i det meste af
2018 være kørt på FL-900 (Generelle fællesomk.), hvilket desværre giver et misvisende billede af
fordelingen af aktiviteter.
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 formidlings- og
kommunikations-aktiviteter, herunder udbredelsen af kendskabet til Børneportalen, Børnerådets egen
hjemmeside, netværk og høringssvar, diverse debataktiviteter samt øvrig fortalervirksomhed.
Børnerådet formidler i øvrigt sine holdninger til og anbefalinger om børn og unges forhold og vilkår i
pressemeddelelser, debatindlæg, herunder særligt formandens 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 en smule lavere i 2018 end vanligt.

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 Børnerådets mål og resultater.
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Tabel 4: Opfyldelse af resultatplan for 2018 indgået mellem Børnerådets sekretariat og Børne- og Socialministeriets departement
Mål
Faglige
udviklingsmål

Administrative mål
Reetablering af
sekretariatets
kapacitet.

Beskrivelse i resultatplan

Resultat

Børnerådets vidensstrategi, der
Begge delmål er opfyldt
indeholder metoder til at indsamle,
og afsluttet
bearbejde, producere og formidle
planmæssigt.
viden om og fra om børn og unge,
skal implementeres med udgangen af
2. kvartal 2018.
Børnerådet udarbejder senest 3. kvt.
2018 en samlet outreach strategi
samt en milepælsplan for
implementering af strategiens
underordnede politikker, herunder
eksempelvis en
kommunikationspolitik,
pressestrategi samt en public affairs
strategi.

Rådet blev orienteret
om materialet på
rådsmødet 30. august
2018. Der var ingen
bemærkninger fra
rådet.

Sekretariatets kapacitet og
personalepolitiske rammer
genopbygges i 2018 med følgende
tiltag:

Delmålene betragtes
som opfyldt.

Børnerådets sekretariat skal i 2018
tilbage på fuld bemanding, som før
udflytning til Billund.

Sekretariatet har
gennemført de
nødvendige
ansættelsesprocesser
og stillinger som var
vakante grundet
udflytningen er besat.

Grundet stor personaleudskiftning
afholdes to medarbejder-seminarer,
hvor fokus skal være på
samarbejdsformer, opkvalificering af
viden og administrativ praksis. Det
første seminar afholdes senest
udgangen af 1. halvår 2018.

Målopfyldelse
Opfyldt

Opfyldt

Der har været afholdt to
døgn seminarer (maj og
oktober).

Den eksisterende personalehåndbog Personalehåndbogen er
opdateres og revideres på baggrund revideret og opdateres
af afholdelse af det første seminar.
løbende.
Økonomisk mål

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

Børnerådet har et
mindreforbrug i 2018
som følge af vakante
stillinger og deraf
følgende færre
aktiviteter. Se
regnskabsredegørelse
for uddybning heraf.

Ikke opfyldt

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
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Uddybning af de økonomiske mål
Årets resultat for 2018 er et mindreforbrug på 685 t.kr. Mindreforbruget skyldes lavere lønudgifter og
aktivitetsniveau som følge af vakante stillinger. Mindreforbruget forventes imødekommet, når
stillingerne bliver besat. Rekrutteringen af nye medarbejdere startede allerede i sommeren 2017 og er
fortsat ind i 2018. Det har været uproblematisk at finde kvalificeret arbejdskraft til de opslåede
stillinger, og der har været tilfredsstillende søgning til hovedparten af stillingerne.
Der har været stort fokus på at konsolidere organisationen på personale- og samarbejdsmæssige,
administrative, tekniske, praktisk samt økonomiske forhold – en opgave som også vil fortsætte i 2019 i
takt med organisationens naturlige udvikling
Aktivitetsniveauet har til sammenligning med 2017 været markant højere. I 2018 er der således
igangsat en række nye projekter og samarbejder i takt med, at nye medarbejdere har besat de vakante
stillinger.

2.5. Forventninger til det kommende år
Den 1. januar 2019 tiltrådte et nyt Børneråd og en ny formand. To medlemmer fra det tidligere råd er
genudpeget, mens resten er nyudpegede rådsmedlemmer. For at sikre at rådet besidder den
nødvendige viden om aktuelle emner, igangværende og kommende projekter, aktiviteter, processer og
procedurer i den kommende rådsperiode, afholder sekretariatet et udvidet 1. rådsmøde og et
døgnseminar i første halvår 2019.
På den administrative side bliver der i 2019 fokus på Børnerådets IT-sikkerhed mhp. at efterleve
kravene på niveau 4 i ISO 2700, en opgave som løses i tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriets
departement.
Konsolideringen af organisationen forsætter og vil i 2019 have et særligt fokus på opbygningen af
vidensniveauet, hvor der sættes ind med forskellige uddannelsesmæssige initiativer og aktiviteter både
på medarbejder, team- og organisationsniveau.
I 2019 og de efterfølgende år skal Børnerådets sekretariat implementere nye administrative tiltag,
herunder implementeringen af SBS og udarbejdelsen af en implementeringsplan for overgangen til
Statens IT. Ledelsen i både Børnerådet og Børne- og Socialministeriet vil være i tæt dialog, således at
implementeringen gennemføres med så få økonomiske og administrative konsekvenser som muligt.
Videnindsamling og børneinddragelse
Børnerådet vil, som i de foregående år, gennemføre undersøgelser blandt børn og unge med henblik på
at afdække deres oplevelser af deres vilkår og udfordringer.
Det vil primært være kvantitative undersøgelser via Minibørnepanelet (henvendt til de ældste
børnehavebørn) og Børn- og ungepanelet (børn i folkeskolen), men der arbejdes også på at rammesætte
en kvalitativ undersøgelse.
Emnerne for undersøgelserne fastlægges endeligt i foråret 2019 i samråd med Børnerådets formand og
rådsmedlemmer.
Det forventes også, at der påbegyndes et udviklingsarbejde, som skal forbedre metoderne til
børneinddragelse, potentielt udvikle nye metoder, forbedre den tekniske løsning og ikke mindst
formidlingen af metoder og undersøgelser, således at særligt flere fagpersoner kan gøre brug af
metoderne og indsamlet viden.
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Tabel 5 viser de økonomiske forventninger til det kommende år.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
(1.000 kr.)
Bevilling og øvrige indtægter

Regnskab 2018

Budget 2019

-9.331

-9.200

Udgifter

8.647

9.507

Resultat

-685

307

3. Regnskab
3.1. Anvendt regnskabspraksis
Børnerådet følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018
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 2018 for hele det omkostningsbaserede område.
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Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Regnskab Regnskab
Budget 2019
2017
2018

Ordinære driftsindtægter
Bevilling
Salg af varer og tjenesteydelser
- Eksternt salg af varer og tjenester

-11.200

-9.300

-9.200

-47

-31

0

-47

-31

0

-2.212

0

0

-13.459

-9.331

-9.200

0

0

0

- Internt statsligt salg af varer og tjenester
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger

0

0

0

454

478

478

454

478

478

- Løn

6.609

5.250

5.604

- Pension

1.026

729

913

-607

0

0

- Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger

- Lønrefusion
- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt

660

-547

-100

7.688

5.432

6.417

Af - og nedskrivninger
Internt køb af varer og tjenesteydelser
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

475

351

351

2.776

2.386

2.261

11.393

8.647

9.507

-2.066

-685

307

-69

-1

0

Andre driftsposter
- Andre driftsindtægter
- Andre driftsomkostninger

0

0

0

-2.135

-685

307

0

0

0

19

0

0

-2.116

-685

307

- Ekstraordinære indtægter

0

0

0

- Ekstraordinære omkostninger

0

0

0

-2.116

-685

307

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 2018 for Børnerådet.
Tabel 7: Resultatdisponering
Disponering (1.000 kr.)

Beløb

Disponeret til bortfald

0

Disponeret til udbytte til statskassen

0

Disponeret til overført overskud

685

Årets resultat udgør et overskud på 685 t.kr., som overføres til egenkapitalen.

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter vanlig praksis til egenkapitalen.

3.3. Balancen
Af tabel 8 fremgår Børnerådets balance ultimo 2018.
Tabel 8: Balancen
Aktiver (1.000 kr.)

2017

2018

Passiver (1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Reguleret egenkapital

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

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

-4.603

-5.288

Egenkapital i alt

-4.717

-5.402

-660

-50

FF4 Langfristet gæld

0

0

Donationer

0

0

Prioritetsgæld

0

Infrastruktur

0

0

Transportmateriel

0

0

Produktionsanlæg og
maskiner

0

0

Inventar og it-udstyr

0

0

Igangværende arbejder for
egen regning

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

Finansielle anlægsaktiver
114

Øvrige finansielle
anlægsaktiver

114
0

Finansielle anlægsaktiver i alt

114

114

Anlægsaktiver i alt

114

114

Hensatte forpligtelser

Langfristede
gældsposter

0

0

Anden langfristet
gæld

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

Leverandører af varer
og tjenesteydelser

-137

-242

Anden kortfristet
gæld

-123

-105

Kortfristede
gældsposter

Omsætningsaktiver

Periodeafgrænsningsposter

-114

Opskrivninger

0

Tilgodehavender

-114

0

Grunde, arealer og bygninger

Varebeholdninger

2018

0

Materielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

2017

0

0

1.387

186

0

0
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Værdipapirer

0

0

Likvide beholdninger

Skyldige feriepenge

-441

-594

Igangværende
arbejder for fremmed
regning

0

0

-14

0

FF5 Uforrentet konto

3.588

4.590

FF7 Finansieringskonto

1.002

1.503

0

0

Likvide beholdninger i alt

4.590

6.093

Kortfristet gæld i alt

-715

-941

Omsætningsaktiver i alt

5.978

6.279

Gæld i alt

-715

-941

Aktiver i alt

6.092

6.393

Passiver i alt

-6.092

-6.393

Andre likvider

Periodeafgrænsningsp
oster

3.4. Egenkapitalforklaring
Af tabel 9 fremgår forklaring af Børnerådets egenkapital.
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo (1.000 kr.)
Reguleret egenkapital primo
+ Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Opskrivninger primo
+ Ændring i opskrivning

2017

2018

-114

-114

0

0

-114

-114

0

0

0

0

Opskrivninger

0

0

Reserveret egenkapital primo

0

0

0

0

0

0

-2.487

-4.603

0

0

+ Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital Ultimo
Overført overskud primo
+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+ regulering af det overførte overskud

0

0

-2.116

-685

- bortfald af årets resultat

0

0

- udbytte til staten

0

0

Overført overskud ultimo

-4.603

-5.288

Egenkapital ultimo

-4.717

-5.402

+ overført fra årets resultat

3.5 Likviditet og låneramme
Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
1.000 kr.
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

2018
0
1.000
0
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3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Af tabel 11 fremgår opgørelse af forbrug af lønsumsloft på hovedkonto 15.11.23, som hører under
Børnerådet.
Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft
Hovedkonto (1.000 kr.)

15.11.23

Lønsumsloft FL

6.800

Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker

6.800

Lønforbrug under lønsumsloft

5.432

Difference

1.368

Akk. opsparing ultimo 2017

4.026

Akk. opsparing ultimo 2018

5.394

3.7. Bevillingsregnskabet
Af tabel 12 fremgår bevillingsregnskabet indeholdende indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som
er opgjort i Børnerådets bevillingsafregning.
Tabel 12: Bevillingsregnskab for 15.11.23
Hovedkonto
15.11.23

Navn

Bevillingstype

Børnerådet

Driftsbevilling

(1.000 kr.)

Bevilling

Udgifter
Indtægter

I alt

Regnskab

9.300

8.647

0

-32

9.300

8.615

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

4.2 Bilag om IT-omkostninger
Tabel om IT-omkostninger
Hovedkonto (1.000 kr.)
IT-systemdrift

282

IT-vedligehold

110

IT-udvikling

144

Udgifter IT-varer til forbrug
I alt

89
625
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4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet
Børnerådet har ingen tilskudsfinansierede aktiviteter i 2018.
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