
Nøgletal på området for udsatte børn og unge

Nr.

1

2

Nr.

3 Særlige dagtilbud og særlige klubber

4 Anbringelser

5 Opholdssteder

6 Anbringelser på eget værelse og kollegielignende opholdssteder

7 Anbringelser på kost- og efterskole

8 Anbringelser i skibsprojekter

9 Døgninstitutioner

10 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

11 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer

12 Sikrede døgninstitutioner

13 Anbringelser i plejefamilie (alle plejefamilietyper)

14 Anbringelser i plejefamilie

15 Anbringelser i netværksplejefamilie 

16 Anbringelser i kommunal plejefamilie

17 Forebyggende foranstaltnigner

18 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

19 Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med et barns/en ungs anbringelse

20 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

21 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

22 Aflastningsordninger

23 Fast kontaktperson for barnet eller den unge

24 Fast kontaktperson for hele familien

25 Formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver 

26 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

27 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren 

28 Udsatte børn og unge 

29 Merudgiftsydelse 

30 Tabt arbejdsfortjeneste 

31 Merudgifter forbundet med hjemmetræning 

32 Anbringelser pr. anbragt i alt

33 Anbringelse i alle plejefamilietyper pr. anbragt i alle plejefamilietyper

34 Anbringelse i  plejefamilie pr. anbragt i  plejefamilie

35 Anbringelse i netværksplejefamilie pr. anbragt i netværksplejefamilie

36 Anbringelse i kommunal plejefamilie pr. anbragt i kommunal plejefamilie

37 Anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder pr. anbragt på socialpædagogiske opholdssteder

38 Anbringelse på døgninstitutioner pr. anbragt på døgninstitutioner

39 Anbringelse på døgninstitutioner grundet nedsat funktionsevne pr. anbragt grundet nedsat funktionsevne på døgninstitutioner

40

Anbringelse på døgninstitutioner grundet sociale adfærdsproblemer pr. anbragt på døgninstitutioner grundet sociale 

adfærdsproblemer 

41

Anbringelse på eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder pr. anbragt på eget værelse, kollegier eller 

kollegielignende opholdssteder

42 Anbringelse på kost- og efterskole pr. anbragt på kost- og efterskole

43 Anbringelse på skibsprojekter pr. anbragt på skibsprojekter

44 Forebyggende foranstaltninger pr. barn/ung, som udløser dette

45 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet pr. barn/unge, som udløser dette

46

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets/den unges anbringelse pr. barn/unge, som udløser 

dette

47 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer pr. barn/unge, som udløser dette

48

Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien pr. barn/unge, 

som udløser dette

49 Aflastningsordninger pr. barn/unge, som udløser  dette

50 Fast kontaktperson forbarnet eller den unge pr. barn/unge, som udløser dette

51 Fast kontaktperson for hele familien pr. barn/unge, som udløser dette

52 Formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver pr. barn/unge, som udløser dette

53 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte pr. barn/unge, som udløser dette

54 Økonomisk støtte til forældreindehaveren pr. barn/unge, som udløser økonomisk støtte til forældreindehaveren i alt

55 Overførsler med sociale formål pr. barn/unge, der udløser overførsler med sociale formål

56 Merudgiftsydelse pr. barn/unge, der udløser merudgiftsydelse

57 Tabt arbejdsfortjeneste pr. barn/unge, der udløser tabt arbejdsfortjeneste

58 Udgiftsdækning ifm. hjemmetræning pr. barn/unge, der udløser udgiftsdækning ifm. hjemmetræning

Nr.

59

60

61

Refusion

Månedlige nettodriftsudgifter

Månedlige 

nettodriftsudgifter pr. 

person der får 

foranstaltningen

Økonomiske nøgletal

Refusion for særligt dyre enkeltsagers andel af de samlede nettodriftsserviceudgifter til udsatte børn og unge 

Månedlig refusion for særligt dyre enkeltsager pr. 0-22 årig

Månedlig refusion for særligt dyre enkeltsager pr. helårsanbragt 0-22 årig

Månedlige samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig

Månedlige samlede nettodriftsserviceudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22-årig

Månedlige 

nettodriftsudgifter 

opgjort pr. 0-22-årig
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Nr.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Nr.

91-92

93-94

95-96

Nr.

97

98

99

100

101

Antal børn/unge, der udløser tabt arbejdsfortjeneste pr. 1.000 0-17-årig

Antal børn/unge, der udløser udgiftdækning ifm. hjemmetræning pr. 1.000 0-17-årig

Forbrugsprocent for Udsatte børn og unge for overførselsudgifter, opgøres både ift. oprindeligt budget og korrigeret budget

Udgifter til netværksplejefamiliers andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv.

Udgifter til kommunale plejefamiliers andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv.

Udgifter til eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteders andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv. 

Antal børn/unge, der udløser økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser overførsler med sociale formål pr. 1.000 0-17-årig

Antal børn/unge, der udløser merudgiftsydelse pr. 1.000 0-17-årig

Overførsler med sociale formål

Forbrugsprocenter

Samlet forbrugsprocent for Udsatte børn og unge, opgøres både ift. oprindeligt budget og korrigeret budget

Forbrugsprocent for Udsatte børn og unge for serviceudgifter, opgøres både ift. oprindeligt budget og korrigeret budget

Udgifter til skibsprojekters andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv. 

Udgifter til alle plejefamilietypers andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv.

Udgifter til plejefamiliers andel af samlede NDU til alle plejefamilietyper

Udgifter til netværksplejefamiliers andel af samlede NDU til alle plejefamilietyper

Udgifter til kommunale plejefamiliers andel af samlede NDU til alle plejefamilietyper

Udgifter til plejefamiliers andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv.

Udgifter til særlige dagtilbud og klubbers andel af samlede NDU  til udsatte børn og unge

Udgifter til forebyggende foranstaltningers andel af samlede NDU  til udsatte børn og unge

Udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmets andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med et barns/en ungs anbringelses andel af samlede NDU til forebyggende 

foranstaltninger

Udgifter til opholdssteders andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv.

Udgifter til fast kontaktperson for hele familiens andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgivers andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støttes andel af samlede NDU til forebyggende 

Udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaverens andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til anbringelsers andel af samlede NDU til udsatte børn og unge

Udgifter til kost- og efterskolers andel af samlede NDU til plejefamilier og opholdssteder mv. 

Udgifter til sikrede døgninstitutioners andel af samlede NDU til anbringelser af udsatte børn og unge

Udgifter til døgninstitutioners andel af samlede NDU til anbringelser af udsatte børn og unge

Udgifter til døgninstitutioner for børn/unge med nedsat funktionsevnes andel af samlede NDU til anbringelser på døgninstitution

Udgifter til døgninstitutioner for børn/unge med sociale adfærdsvanskeligheders andel af samlede NDU til anbringelser på døgninstitution

Udgifter til plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unges andel af samlede NDU til anbringelser af udsatte børn og unge

Udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemers andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familiens andel af samlede NDU til 

forebyggende foranstaltninger

Udgifter til aflastningsordningers andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unges andel af samlede NDU til forebyggende foranstaltninger

Nøgletal hvor udgifter på et område beregnes som andel af et hovedområde
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Nr.

102

103 Opholdssteder Antal anbragte på opholdssteder pr. 1000 0-22-årig

104 På døgninstitutioner af samtlige anbragte

105 På døgninstitution pga. sociale adfærdsproblemer af samtlige anbragte på døgninstitutioner 

106 På døgninstitution pga. funktionsnedsættelse af samtlige anbragte på døgninstitutioner 

107 På sikrede døgninstitutioner af samtlige anbragte

108 På døgninstitutioner (almindelig og delvist lukket) pr. 1000 0-22-årig

109 Med sociale adfærdsproblemer på døgninstitutioner pr. 1000 0-22-årig

110 Med funktionsnedsættelse på døgninstitutioner pr. 1000 0-22-årig

111 På sikrede døgninstitutioner pr. 1000 0-22-årig

112-113 I plejefamilier (alle typer plejefamilier) af samtlige anbragte og pr. 1000 0-22-årig

114 I netværksplejefamilier og slægtsanbringelser pr. 1000 0-22-årig

115 I plejefamilier pr. 1000 0-22-årig

116 I kommunale  plejefamilier pr. 1000 0-22-årig

117-118 Andel anbragte på kost- og efterskole af samtlige anbragte og pr. 0-22-årig

119-120 Andel anbragte på skibsprojekter af samtlige anbragte og pr. 1000 0-22 årig

121-122 Andel anbragte på eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder af samtlige anbragte og pr. 1000 0-22-årig

123 Andel anbragte i netværksplejefamilier af samtlige anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper)

124 Andel anbragte i kommunale plejefamilier af samtlige anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper)

125 Andel anbragte i plejefamilier af samtlige anbragte i plejefamilier (alle plejefamilietyper)

126 Andel anbragte i netværksplejefamilier af samtlige anbragte

127 Andel anbragte i kommunale plejefamilier af samtlige anbragte

128 Andel anbragte i plejefamilier af samtlige anbragte

129 Andel anbragte på opholdssteder af samtlige anbragte

130

Nr.

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141 Antal personer med efterværn pr. 1.000 18-22-årige

Andel af samlede antal anbragte på døgninstitutioner, der er anbragt på egne døgninstitutioner

Forskellige typer af 

plejefamilier - antal 

anbragte

Døgninstitutioner - antal 

anbragte

Andel anbragte i 

forskellige 

foranstaltningers af 

samtlige anbragte

Forebyggende foranstaltninger og efterværn

Antal børn/unge, der udløser forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0-22-årig

Anbragte

Antal anbragte i alt pr. 1000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser fast kontaktperson for hele familien pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser støtteperson for forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med barnets/den unges anbringelse pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien pr. 1.000 0-22-

årig

Antal børn/unge, der udløser aflastningsordninger pr. 1.000 0-22-årig

Antal børn/unge, der udløser fast kontaktperson for barnet eller den unge pr. 1.000 0-22-årig

Andet
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