Notat

Budgetspørgsmål 14 til budget 2019 – Børn og unge med diagnoser

Spørgsmål:
Tal fra KL viser, at andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose er
mere end fordoblet fra 2010 til 2017 (se kildemateriale nedenfor)

Dato: 1. september 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-14-18
Sagsbehandler: AGGG

1. Svarer dette efter forvaltningens opfattelse overens med udviklingen i
Albertslund?
2. Hvorledes afspejler der sig i kommunens udgifter til børn og unge med
diagnoser?
3. Hvad vil den forventede besparelse være per år, såfremt man kunne bringe
antallet ned til 2010 niveau?

Kildemateriale:
http://www.kl.dk/Momentum/Andelen-af-born-og-unge-med-en-psykiatriskdiagnose-fordoblet-pa-fa-ar-id236192/
Svar:
1. Ja, det er en udvikling vi også ser i Albertslund Kommune.
2. Vi konterer ikke udgifter i forhold til børn med diagnoser og derfor er det ikke
muligt at svare præcist på dette spørgsmål. Børn og unge med psykiatriske
diagnoser bruger primært de tilbud, der er angivet i nedenstående skema.
Skemaet viser stigningen i antallet af helårspersoner i de nævnte tilbud i
perioden fra 2011 til 2017. 2011 er valgt som det år der tages udgangspunkt i,
da vi ikke har tal fra 2010 og de foregående år.
Bevillingstype

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dagbehandling
Specialpædagogiske pladser
i dagtilbud

12,0

13,4

19,4

18,9

20,4

34,3

41,6

1,8

1,8

3,9

7,5

9,2

8,8

12,7

19,3

38,7

97,5

100,7

Enkeltintegration
10,3 12,6 13,4 13,8 16,2
Gruppeordning og
specialklasser
84,2 114,9 110,4 101,3 103,7
Tabel 1 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde: AØL

Procentvis
stigning fra
2011 til 2017
248%
623%
275%
20%

3. Det er ikke muligt at bringe antallet af børn og unge der får psykiatriske
diagnoser ned til niveauet for 2010 og spørgsmålet kan derfor ikke
besvares.
Budgetterne på Familieafsnittets og PPR’s områder er komplekse og
påvirkes af mange andre faktorer end blot den stigende tendens til
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diagnostisering. Derfor vil det heller ikke give mening at angive eksempelvis
Familieafsnittes og PPR’s budgetter og regnskaber i perioden 2010-2017 .
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