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Anbragte børn – Fase 6: Økonomidel 
Formål/Beskrivelse: 

Systemet skal udvides med en økonomidel således at der sker en sammenbinding af anbringelsessteder og 
børn til kontoplan, satser mm.  

Dette skal bruges til fx grundlag for hvad det koster at behandle et anbragte børn samt budgettering af 
kommende og eksisterende ud fra gældende lovgivning samt satser. 
Der skal indlæses satser i henhold til gældende cirkulære i systemet og disse skal sættes op for de 
institutionstyper samt plejefamilier m.v. der findes i systemet.  
Dernæst skal systemet ud fra de registrering af anbringelsessteder samt anbragte børn og de tilhørende 
satser kunne foretage beregninger der kan aflæses og udtrækkes af systemet. 

Beregninger skal kunne aflæses direkte i systemet så man f.eks. kan aflæse hvor meget et anbragte barn har 
kostet – og hvor meget man forventer der skal budgetteres med fremadrettet m.v. 

Endvidere skal der kunne udtrækkes Excel regneark som giver et overblik over de beregninger systemet har 
foretaget. Eksempelvis et regneark der viser institutionstyper og deres forbrug fordelt over f.eks. måneder 
eller uger eller dage m.v. 

Beregningerne skal implementeres i henhold til de love og regler og satser som cirkulæret / lovgivningen 
kræver. Enkelte beregninger skal muligvis tilpasse hvert kommunes behov.  

Endvidere skal systemet muligvis også kunne foretage beregninger ud fra de registreringer som er foretaget 
mht. medarbejdernes arbejde. Derved kan systemet muligvis også senere eksportere disse beregninger til 
eksempelvis lønsystem eller anden økonomisystem.   

Der er ikke lavet analyse af hvordan de øvrige kommuner håndterer situationen på nuværende tidspunkt. 
Men faggruppen har givet udtryk for at der er et stadig stigende behov for at anbragte børn systemet kan 
netop dette. 

Forslagssti ller:  

• Dariusz Sobczynski,  Arnajaraq Joelsen Eldevig,  Vivi Christiansen, Arnajaraq Poulsen, Regine 
Benjaminsen, Katrine Berthelsen (Juni 2013) 

Gevinster/Effekt: 

• Undgå manuel behandling og den dermed forbundende risiko for fejl 
• Automatisering af økonomi beregning for anbragte børn området 

Omfang/Forventet indsats: 

• 1/3 udvikler plus juniorprogrammører i 4-6 sprint 
• 3-4 mandeugers test- og dokumentationsressource 

Projektorganisation/Faggruppe: 

• Endnu ikke udpeget 

Status: 

• Klar til kommunernes prioritering/iværksættelse 

 


