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Notat 

Analyse af småbørnsområdet 
 

I forlængelse af arbejdet med økonomien på det specialiserede socialområde er der bestilt en 

analyse af den økonomiske ubalance på det specialiserede småbørnsområde.  

Når vi i denne sammenhæng taler om det specialiserede småbørnsområde, så er der tale om 

en målgruppe i alderen 0 – 6 år, der har behov for særlig støtte i dagtilbud. Den særlige støtte 

opdeles i fire kategorier: 

1) Specialgruppebørn 

2) Børn i støttepladser 

3) Børn med fysisk nedsat funktionsevne 

4) Børn med socio- og emotionelle udfordringer 

 

I notatet ”Småbørn på specialområdet” gennemgås de enkelte målgrupper. I indeværende no-

tat gennemgås de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer for disse grupper. Notatet 

vedr. de enkelte grupper er udarbejdet af PPR og vedlagt som bilag. 

 

Som afsæt for analysen er der stillet fire spørgsmål, som fremgår af overskriften i hvert af 

analysens afsnit.  

Beskrivelse af det nuværende udgiftsniveau 

Der er som udgangspunkt ikke nogen officielle statistikker eller benchmarkingværktøjer, der 

kan beskrive eller sammenligne det nuværende udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau på 

dagtilbudsområdet giver ikke mening at sammenligne, da det ikke siger noget om behovet for 

støtte på 0 – 6 års området. 

Alligevel er der her medtaget den seneste grafiske oversigt over udviklingen af nettodriftsud-

gifter på 0 – 5 års området baseret på ECO nøgletal.  

Grafen viser tydeligt, at Middelfart Kommune ligger lavt på udgifter pr. indbygger – både i 

sammenligning med andre kommuner der ligner Middelfart, gennemsnittet i region Syddan-

mark og landsgennemsnittet. Det overordnede udgiftsniveau siger ikke noget om hvordan 

budgetterne er fordelt, men understøtter beregningerne der viser, at området er underfinan-

sieret og at det stigende udgiftspres på specialområdet alt andet lige, vil have betydning for 

normalområdets budgetter og dermed også på serviceniveauet.  
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I analysen ses der i stedet for på udviklingen i antal visiterede pladser og de merudgifter, som 

dette har medført.  

Der er gennem de sidste 4 år (2018-2021) sket en udvikling i antal visiterede pladser i Middel-

fart kommune, hvilket kan ses af nedenstående: 

 

 Typer af pladser Økonomi 

År Special Støtte Fysisk 

handicap 

Forbrug Oprindeligt 

budget 

Merforbrug 

2018 13,1 6,6 0 3.350.548 3.386.642 -36.094 

2019 13,8 5,8 0 3.378.686 3.386.642 -7.956 

2020 16,33 6,9 0 4.013.609 3.386.642 626.967 

2021 19,0 12,1 2 5.529.069 3.386.642 2.142.427 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i visitationen til de forskellige typer af pladser: 
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De to nedenstående tabeller er en grafisk illustration af den økonomiske ubalance der er på 

området og som er opstået inden for de seneste år: 

 
 

 
 

Som det kan ses, så sker der en markant ændring i 2019/2020 og en stigning, som fortsætter 

ind i 2021. Dette kan skyldes flere forhold. Et forhold kan være den ændrede visitationsproce-

dure, som resulterer i flere visiterede børn på dagtilbudsområdet. Det kan de facto også skyl-

des en større andel af børn i kommunerne, hvor børn med særlige behov har en vis procentvis 

andel. Stigningen i antallet af børn i alderen 0 – 6 år kan dog ikke sig selv forklare stigningen.  

 

 

Stigningen og prognosen for de enkelte grupper er beskrevet i bilaget og gengives her:  

 

Specialgruppebørn: 

I forbindelse med det stigende antal småbørn med særlige udfordringer og med behov for en 

specialiseret indsats i dagtilbuddet, har visitationsudvalget for småbørn visiteret op til 19 børn 
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i dagtilbuddet Chilli, og har derudover lavet 4  midlertidige specialpladser i form af en udlagt 

støtte, i de dagtilbud børnene går i for at sikre barnets udvikling og trivsel.  

 

Børn i støttepladser: 

Udover de 12 budgetterede støttepladser i hhv. Chili almen dagtilbud og dagtilbuddet Nysger-

rium, er der i perioden september 2019 og frem til marts 2021 etableret 9 yderligere og mid-

lertidige støttepladser fordelt, i de almene dagtilbud, hvor børnene hører til. 

 

Børn med fysisk nedsat funktionsevne som kræver praktisk medhjælp/støtte: 

I perioden fra september 2019 frem til marts 2021 er der foretaget 3 visiteringer til fysisk støt-

te i dagtilbuddet, fordelt på de dagtilbud børnene er tilknyttede. Der er en ny anmodning på 

april måneds visitationsdagsorden. 

 

Børn med socio- og emotionelle udfordringer: 

Da denne målgruppe også opleves at være stigende, er vores støttekorps af decentrale og cen-

trale specialpædagoger tilsvarende udfordret. Det lægger et stort pres på personalet i dagtil-

buddene, og inklusionsopgaven bliver svær at håndtere indenfor normeringen, samtidig med at 

det også giver et øget arbejdspres på de tværfaglige fagpersoner (Sundhedstjenesten og PPR), 

der er tilknyttet dagtilbuddene, idet de også bidrager med deres indsatser omkring barnet og 

den faglige sparring til de voksne omkring barnet. 

Nationale tendenser: 
Kommunernes Landsforening beskriver en generel stigning i antallet af børn og unge med psy-

kiske sygdomme. De fem hyppigste psykiatriske diagnoser er ADHD, autisme, belastnings- og 

tilpasningsreaktioner (stress), specifikke udviklingsforstyrrelser vedrørende sprog, tale og 

indlæringsvanskeligheder samt angst og OCD (Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Bench-

markingenhed. 2020) 

På 10 år (2009-2019) er antallet af 0-17-årige, der får stillet en psykiatrisk diagnose steget 

med 45 procent. Samtidig er der sket en udvikling, hvor diagnosebørn i faldende grad er ken-

detegnet ved også at have en svag socioøkonomisk baggrund, hvilket betyder, at flere børn fra 

familier med en stærkere socioøkonomisk baggrund får stillet en diagnose. 

Ifølge rapporten kan forældre have svært ved at acceptere, at det barn, man har fået, har 

svært ved at leve op til selv gennemsnitlige krav og der ses en bevægelse mod, at flere børn 

bliver indstillet til psykiatrisk udredning for at få en forklaring på, hvorfor barnet reagerer, som 

det gør.  

I takt med at gruppen af familier med børn, der har en psykiatrisk diagnose, er bredere socio-

økonomisk sammensat, har opgaven for især kommunerne ændret sig. Også selvom diagno-

sen til barnet er den samme.  

Prognose for udgiftsniveauet 
Middelfart Kommune har inden for de sidste par år øget indsatsen af opsporing af børn i udsat-

te positioner i dagplejen, herunder et øget samarbejde imellem dagplejen, Sundhedstjenesten 

og PPR.  Dette har bl.a. ført til, at PPR har fået kendskab til en del børn med udfordringer, før 

de startede i børnehave, med mulighed for at kunne nå at udrede børnene inden børnehave-

start. Det giver dagtilbuddet mulighed for, at kunne iværksætte en særlig indsats, inden bar-

net starter, eller barnet undgår et skift fra en almindelig børnehave til en specialbørnehave. 

Dette kan være noget af forklaringen på, hvorfor småbørnene diagnosticeres yngre, end det 

tidligere er set. 

Det ser også ud til, at der er en stigning af børn med anden etnisk baggrund, som henvises til 

PPR og/eller Børne- og Ungdomspsykiatrien, og som i forbindelse med udredning får diagnoser 

grundet massive funktionsnedsættelser på det følelsesmæssige, kognitive, sociale og/eller 

sproglige område.   
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Der ses også flere børn med gen-fejl, syndromer eller sjældne sygdomme. Dette kan være en 

afledt effekt af, at der forskes mere på dette område. Der findes databanker med meget 

sjældne sygdomme, som kan identificere sygdomme i langt højere grad, end det tidlige var 

muligt.  

Dertil kommer at lægerne er blevet dygtigere til at redde, selv meget for tidligt fødte børn, 

også børn med meget store fysiske skader på kroppen, eller deformiteter i hjernen overlever 

og ofte medfører forskellige vanskeligheder/handicaps for barnet 

Ovenstående er få eksempler på nogle af de omstændigheder, der øger presset på specialplad-

serne på dagtilbudsområdet. 

PPR og visitationsudvalget har kendskab til nye, endnu ikke behandlede sager og revisitationer 

til kommende visitationsmøde. 

Den nuværende styringsmodel på området 
Økonomi 

Der er et samlet budget til specialområdet i dagtilbud (0 - 6 år) på 3,387 mio. kr.  

Budgettet indgår ikke som en del af den tekniske tilretning, selvom der af de seneste års op-

gørelse ses en betydelig mængdeforskydning. Det betyder, at det er det samlede dagtilbuds-

budget, der har dækket merudgifterne.  

Hvis der sker en mængdeforskydning henover et år, så er det området selv der dækker ind. 

Det betyder som udgangspunkt ikke noget i et enkelt år, da områdernes rammestyring netop 

muliggøre, at der kan allokeres ressourcer rundt indenfor området. Den generelle tendens de 

seneste år, og den procentvise store mængdeforskydning, kan dog ikke dækkes ind af området 

uden, at det vil have konsekvenser – i form af generel serviceforringelse i de almene dagtilbud 

og i forhold til visiteringer til specialpædagogisk bistand, der betyder, at der alt andet lige må 

forventes klager og ankelser af sagerne. 

 

Visitation   

I september 2019 etableres et visitationsudvalg for småbørn - specialvisitation hvor visitering 

til specialgruppepladser og støttepladser foretages én gang pr- måned bortset fra juli måned. 

PPR-lederen er formand for visitationsudvalget, hvor også leder af dagplejen, leder af dagtil-

buddet Chili (hvor Specialgruppen er), koordinator i specialgruppen i Chili, leder af sundheds-

plejen og teamledere fra hhv. Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen deltager. 

Beslutning om visitation foregår på baggrund af indsendte anmodninger om specialpædagogisk 

bistand. En anmodning kan foretages af dagtilbuddet, forældrene eller dagtilbud og forældre i 

samarbejde. 

I et anmodningsskema beskrives barnet og de udfordringer, der er omkring barnet, af de fag-

professionelle såvel som af forældrene. 

Anmodninger suppleres med fortællinger, der beskriver hverdagssituationer, pædagogisk 

handleplan med mål, tegn og tiltag, mødereferater og relevante faglige vurderinger foretaget 

af PPR eller andre fagpersoner.  

Specialpædagogisk bistand visiteres efter Dagtilbudslovens § 4. 

Ved visitering til specialpædagogisk bistand skal det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt 

barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud. 

En behandlingsmæssig friplads giver ret til at få nedsat forældrebetalingen med 50 %, når der 

er visiteret efter Dagtilbudslovens § 4.  

Ifølge vurdering fra Middelfart Kommunes jurister, vil alle børn visiteret til specialpædagogisk 

bistand, være berettiget til behandlingsmæssigt fripladstilskud. Vurderingen beror på eksem-

pler på sager hos Ankestyrelsen og vejledning til lovgivningen. Der pågår lige nu et arbejde 

med at forespørge Ankestyrelsen om mere specifikke vurderingskriterier i forhold til behand-

lingsmæssigt fripladstilskud. 
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Tiltag der kan stabilisere og sænke det nuværende udgiftsniveau 
Der er på nuværende tidspunkt igangsat forskellige tiltag, som forhåbentlig kan bremse det 

udgiftsniveau, der er accelereret de seneste år. En opbremsning er dog ikke ensbetydende 

med, at udgiftsniveauet kan komme tilbage til et 2018-niveau, idet meget tyder på, at der er 

en ubalance i budgettet.  

Af konkrete tiltag kan fra PPR nævnes, at for at give kompensation for den specialiserede pæ-

dagogik, der kunne gives i specialdagtilbuddet Chili (hvor det ikke er muligt at tage flere børn 

ind), er ydes der derfor til udlagte specialpladser sparringstimer til personalet fra Chili med 

henblik på at sikre den specialpædagogiske sparring og guidning til personalet i hverdagen. 

Derudover suppleres med specialpædagogisk bistand ved de specialpædagoger, der er tilknyt-

tet dagtilbuddene og i PPR, samt øget sparring ved PPR psykologer og logopæder. 

 

Hvis dagtilbuddene i Middelfart Kommune i højere grad skal rumme børn med specialpædago-

gisk behov, så er det altafgørende, at de rette kompetencer er til stede ude i de enkelte insti-

tutioner. Det kræver en kortlægning af kompetencebehov, nuværende kompetencer og i høj 

grad også af organiseringen og styringen af hele området.  

Konklusion 
For at skabe balance mellem budget og de faktiske udgifter til visitationer og indsatser på det 

specialiserede småbørnsområde, så vil det på nuværende tidspunkt kræve en budgetforøgelse 

på 2,8 mio. kr. Dette alene for at bringe balance i budgettet. 

Hvis tendensen med øget behov for specialpladser og indsatser forsætter, vil der indenfor rela-

tiv kort tid igen være ubalance i budgettet.  

Forvaltningens egen anbefaling er derfor, at der igangsættes en større og grundig analyse af 

hele det specialiserede børneområde med særligt fokus på organisering, visitationspraksis, 

kortlægning af kompetencer, økonomistyring mv. 

   


