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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Børnesagens Fællesråd.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at dispositioner der vedrører modtagne tipsog lottomidler er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.
København, den 13. april 2011
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Den uafhængige revisors påtegning
Til medlemmerne i Børnesagens Fællesråd
Påtegning på årsregnskab
Vi har revideret årsregnskabet for Børnesagens Fællesråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors påtegning
Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af foreningens årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af,
hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne tips- og
lottomidler.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning af modtagne tips- og lottomidler.
Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med "Bekendtgørelse om regnskab og revision af regnskaberne for modtagere af tilskud
fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotteri, og væddemål" har vi undersøgt, om foreningen har
etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne tips- og lottomidler. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde.
Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Supplerende udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
København, den 13. april 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 17 landsdækkende organisationer, der arbejder med mere
end 500.000 børn og unge.
Fællesrådet har til formål


at fremme folkeligt, frivilligt arbejde med socialt sigte



at varetage fælles interesser for medlemsorganisationer, der arbejder for truede og socialt dårligt stillede
børn, unge og familiers vilkår



at forbedre hjælpe- og støttemuligheder for disse



at formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og internationalt plan



at tage initiativer på lovgivningsområdet vedr. udsatte børn og unge



at fremme forebyggelse af udstødelse af børn og unge



at tilvejebringe midler til støtte for arbejdet med udsatte børn og unge.

Fællesrådet uddeler hvert år via den indsamlede julekollekt midler til støtte for aktiviteter for udsatte børn og
unge samt til enlige forsørgere, der har behov for et stipendium til støtte for dem selv og deres børn. I 2010
blev der i alt indsamlet 860 t.kr. til formålet.
Siden august 2009 har Børnesagens Fællesråd desuden uddelt Uddannelses – og Fritidsstipendier til eneforsørgere under uddannelse i størrelsesordenen kr. 300.000 pr. kalenderår. Midlerne er doneret af Haldor Topsøe.
Medlemsorganisationer
Ved udgangen af 2010 består Børnesagens Fællesråd af følgende 17 medlemsorganisationer:
Barnets Hus
Børn og Familier - Forum for udvikling i socialt arbejde
Børneforeningen
Børns Vilkår
Daginstitutionernes Lands-Organisation
FBU - ForældreLANDSforeningen
Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge
Foreningen Grønlandske Børn
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge
LOS-Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Mødrehjælpen
Red Barnet
Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Vel
Ungdomsringen
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Ledelsesberetning
Fællesrådets organisation
Børnesagens Fællesråds nuværende vedtægter trådte i kraft 1. januar 2009. Fællesrådet er herefter det øverste
organ i Børnesagens Fællesråd, og det består af 2 repræsentanter udpeget af hver af medlemsorganisationerne.
Fællesrådsmødet finder sted hvert år i maj måned.
Ved Fællesrådets møde i maj 2010 blev Foreningen Grønlandske Børn optaget som ny medlemsorganisation.
På mødet blev John Hebo Nielsen, Daginstitutionernes Lands-Organisation, genvalgt som næstformand for 2
år. Som bestyrelsesmedlem genvalgtes Birgitte Bjerre, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark for en ny 2-årig
periode. Mogens Højenvang, Børn og Familier, er suppleant.
Endvidere blev nedsat 3 faglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra medlemsorganisationerne: Arbejdsgruppe vedr. udsatte børn og unge på den politiske dagsorden, en Arbejdsgruppe vedr. Kriminel lavalder og en
Arbejdsgruppe til at forestå en markering af EU's Fattigdomsår 2010.
Børnepolitisk profil og mærkesager
Børnesagens Fællesråd arbejder for de socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår og fremmer forebyggelse af udstødelse af børn og unge. Det sker ved at formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og
internationalt plan, gennem initiativer på lovgivningsområdet vedr. udsatte børn og unge og ved at søge at forbedre støttemuligheder til arbejdet med de mest udsatte grupper af børn og unge.
Børnesagens Fællesråds mærkesager omfatter 5 hovedpunkter:


Implementering af FN’s Børnekonvention i al dansk lovgivning



Udsatte og truede børn og unge på den politiske dagsorden



Forebyggelse af social ulighed blandt udsatte og truede børn og unge



Styrkelse af frivillige sociale organisationer, der arbejder for og med udsatte børn og unge



Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Mærkesagerne er blevet fremmet gennem bestyrelsens arbejde og i de faglige arbejdsgrupper, der har bidraget
med væsentlige input i forhold til lovgivningen vedr. udsatte børn og unge samt til Børnesagens Fællesråds
kontaktarbejde med politikere og ministerier.
Udsatte Børn og Unge på den politiske dagsorden
Børnesagens Fællesråd har haft fokus på Socialministerens forslag til Barnets Reform, der er en udbygning af
Anbringelsesreformen fra 2006. I forhold til Barnets Reform har Fællesrådet argumenteret for, at de sammenhængende børnepolitikker i kommunerne bør fastholdes som en del af lovgivningen, at børns retsstilling som
part skærpes i lovgivningen, og at deres reelle adgang til at klage sikres i et uafhængigt børneombud.
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Ledelsesberetning
Med henvisning til Børnekonventionens artikel 20, stk. 3 om ønskeligheden af sammenhæng i barnets opvækst
har Børnesagens Fællesråd kraftigt anbefalet, at formålsbestemmelsen vedr. særlig støtte til børn og unge (Lov
om Social Service § 46) bør understrege behovet for kontinuitet og stabilitet i opvæksten.
Børnesagens Fællesråd har endvidere fastholdt behovet for en fuldstændig § 50 undersøgelse i alle børnesager,
været positiv over for en ny type familiepleje, samt barnets ret til en bisidder.
Barnets Reform er implementeret ved ændringer i Lov om Social Service, der er trådt i kraft 1. januar 2011.
Det er meget tilfredsstillende, at det lykkedes at påvirke lovgivningen i Barnets Reform positivt, både hvad angår formålet og de kommunale børnepolitikker.
Derudover er der sket en styrkelse af børns rettigheder, bl.a. klageadgang ned til 12 års alderen i forhold til
kommunale afgørelser om sociale foranstaltninger og børns ret til en bisidder. Herudover er det nu børns ret til
samvær med forældrene under anbringelse uden for hjemmet, der skal være retningsgivende.
Med Barnets Reform skal unge, der har været tvangsanbragt, tilbydes efterværn ved det fyldte 18 år, ligesom
unge der har fortrudt deres tidligere nej til efterværn kan få det genetableret op til de fylder 23 år. Indsatsen
gennem efterværnet skal endvidere bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse med fokus på at
understøtte de unges uddannelse og beskæftigelse.
Endelig udvides det lovpligtige tilsyn med børn, der er anbragt uden for hjemmet, fra mindst 1 til mindst 2 årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge så vidt muligt uden
tilstedeværelse af de ansatte.
Børnesagens Fællesråd vurderer, at Barnets Reform er en positiv skærpelse af forholdene for de anbragte børn
og unge, men den retter sig ikke mod flertallet af danske børn og unge, deres rettigheder og adgang til at blive
hørt og inddraget vedrørende deres liv, opvækst og skolegang. Det er derfor fortsat en mærkesag for Børnesagens Fællesråd, at der oprettes et selvstændigt dansk børneombud, der tager vare på alle børns rettigheder og
vilkår og som taler børns sag over for myndigheder og beslutningstagere. Et børneombud skal endelig være en
børnevenlig og tilgængelig klageadgang, så børn reelt får rettigheder i Danmark.
Lov om forældreansvar, som trådte i kraft i 2007, står til evaluering i 2011, og Arbejdsgruppen vedr. udsatte
børn og unge på den politiske dagsorden har i en temadrøftelse sat fokus på børn og unges inddragelse i forbindelse hermed. Ved indgangen til 2011 forbereder Familiestyrelsen den forestående evaluering, og Børnesagens Fællesråd vil sammen med medlemsorganisationer presse på for en konkret inddragelse af børn og unge
og en videregivelse af deres erfaringer med fælles forældremyndighed, med delt bopæl og med myndighedernes sagsbehandlingstid.
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Ledelsesberetning
Forebyggelse af udstødelse af børn og unge
Arbejdsgruppen vedr. Forebyggelse af udstødelse af børn og unge afsluttede sit arbejde med fremlæggelse af
oplægget om ”Forebyggelse og tidlig indsats i Danmark” på Fællesrådsmødet i maj 2010. Fokus var på en definition/tydeliggørelse af forebyggelse, forebyggende indsats og tidlig indsats, og arbejdsgruppens ønske var at
få skabt klarhed og debat over brugen af begreberne.
Bestyrelsen færdiggjorde oplægget efter drøftelsen på Fællesrådsmødet i maj 2010, og ”Debat om forebyggelse og tidlig indsats i Danmark” blev offentliggjort ved Børne- og Ungdomspolitisk høring på Christiansborg i
oktober og præsenteret i Dialogforum for børns rettigheder i november 2010. Se om Dialogforum senere.
Forebyggelse af ungdomskriminalitet og beskyttelse af den kriminelle lavalder
Børnesagens Fællesråd har hilst det velkommen, at kommunerne fra januar 2011 skal udarbejde en sammenhængende plan for indsatsen over for ungdomskriminalitet som en del af de kommunale børnepolitikker.
Børnesagens Fællesråd har vedholdende talt imod sænkelse af den kriminelle lavalder med den begrundelse, at
det er i strid med barnets tarv, og at der ikke findes belæg for, at det forebygger kriminalitet. Dertil kommer at
FN’s Børnerettigheds Komite har direkte tilskyndet landene til at hæve den kriminelle lavalder.
Børnesagens Fællesråd går ind for en konsekvent bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det skal ske gennem en
virkningsfuld indsats over for de børn og unge, der er kriminelle. Fællesrådet har derfor anbefalet, at de skal
have en hjælpende hånd til en bedre fremtid gennem uddannelse, opdragelse og sociale behandlingsaktiviteter,
der skal lede dem ind på nye løbebaner.
Børnesagens Fællesråd opfordrede kraftigt regeringen og Folketingets partier til at droppe forslaget om en
sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, da det er stærkt bekymrende, at man vil møde unge under
15 år med straf frem for gennem en styrket social indsats.
Situationen er allerede i dag, at unge sidder i fængsel, selv om det strider direkte mod FN’s Børnekonvention,
som Danmark har ratificeret. Endvidere har FN's Børnerettighedskomite anbefalet, at medlemslandene ikke
nedsætter den kriminelle lavalder, men at landene tilstræber at hæve den kriminelle lavalder. Stik imod alle
anbefalinger blev lavalderen sænket fra 15 til 14 år den 1. juli 2010.
1. juli 2010 trådte ændringer af Serviceloven i kraft vedr. fodlænker for unge ned til 12 års alderen – en straf
som Børnesagens Fællesråd advarede imod, ligesom Rådet påpegede, at det er betænkeligt at udlægge elektroniske fodlænker som pædagogiske redskaber, da det er et strafferetligt redskab, der er knyttet til domfældelse.
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Ledelsesberetning
Med virkning ligeledes fra juli 2010 ophævede regeringen det dengang gældende strafmaksimum på 8 år for en
gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da den kriminelle handling blev udført. Konsekvensen af den nugældende lov er derfor, at unge under 18 år, der begår grov kriminalitet, kan idømmes en langvarig straf, dog ikke
fængsel på livstid. Børnesagens Fællesråd har talt imod en fravigelse af bestemmelsen om et strafmaksimum
med henvisning til, at unge under 18 år må tillægges et mere begrænset personligt ansvar for deres handlinger
end voksne, og at de af hensyn til deres fremtidige udvikling ikke bør idømmes meget langvarige fængselsstraffe.
Børnesagens Fællesråd har desuden frarådet oprettelsen af delvist lukkede døgninstitutioner og anvendelse af
tilbageholdelse i op til 14 dage af børn og unge på døgninstitutioner med den begrundelse, at åbne og lukkede
pladser på institutioner bør være adskilt. Regeringen fremsatte forslaget som et led i sin styrkelse af indsatsen
over for kriminalitetstruede børn og unge, og lovændringen trådte i kraft juli 2010.
EU’s Fattigdomsår 2010
Børnesagens Fællesråd tilsluttede sig NGO-kampagnen Stop Fattigdom Nu, som blev til på initiativ af Socialpolitisk Forening og EAPN i Danmark (European Anti Poverty Network).
Gennem Stop Fattigdom Nu ønskede vi at være med til at synliggøre børnefattigdom i Danmark og at deltage i
den politiske debat om, hvad fattigdom betyder, og hvordan den gøres op. I årets løb har NGO’er udfordret regeringen på emnet fattigdom i Danmark og mod slutningen af Fattigdomsåret afgav en række NGO’er et bud
på, hvordan vi i Danmark på en tre-foldig måde kan beskrive mål for fattigdom: et relativt økonomisk mål for,
hvor mange borgere der i 1, 2 eller 3 år, har levet under OECD’s og EU’s Fattigdomsgrænse på henholdsvis 50
og 60 % af medianindkomsten, et mål for antallet af borgere med et rådighedsbeløb under et mindstebudget for
udgifter til varer og tjenesteydelser kombineret med et mål for antallet af voksne og børn, der lider afsavn ved
at undlade at købe medicin og sunde grøntsager og ikke kunne betale udgifter til børnefødselsdag.
I uge 44 afviklede Børnesagens Fællesråd i samarbejde med Kofoeds Skole et arrangement for 5. og 6. klasser
om børnefattigdom i Danmark. Gennem teaterforestillingen ”Den helt vildt sørgelige historie om lille pige med
svovlstikkerne” fik børnene et grundlag for at diskutere afsavn og vilkår, når man i et børneliv mangler penge
til de helt almindelige ting. Skoleeleverne har efterfølgende givet udtryk for, at de hørte noget nyt om, hvad det
vil sige at mangle nogle af de ting, som mange andre synes er almindelige og tager for givet. Skoleklasserne
var fra Sydhavnen og fra Gentofte.
I november gæstede en lille europæisk delegation fra Eurochild København. Formålet var undervejs i toget
mellem Bruxelles og København at skabe opmærksomhed omkring børnefattigdom i Europa. Arrangementet
var et led i Eurochild’s kampagne for at bekæmpe børnefattigdom i Europa. Kampagnen er afsluttet i januar
2011 med overrækkelsen af 14.000 underskrifter mod børnefattigdom til EU’s præsident Jose Manuel Barroso.
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Ledelsesberetning
Uddannelses – og fritidsstipendier
Takket være en donation fra Haldor Topsøe forestår Børnesagens Fællesråd et 5-årigt projekt (2009-2014) med
stipendiestøtte til eneforsørgere under uddannelse.
I 2010 er projektet også støttet af virksomheden CAPTO.
Formålet er at give ansøgeren mod på, og midler til at fortsætte og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse.
Helt overordnet har projektet det sigte, at eneforsørgere uddanner sig til et selvforsørgelsesgrundlag fra et liv
på forsørgelse.
Uddannelse er afgørende for en position på arbejdsmarkedet, for selvforsørgelse og selvværd, og den positive
effekt vil være en afsmittende virkning på barnet og dets opvækst. Ansøgerne er i gang med de korte og mellemlange uddannelser som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, lærer, sygeplejerske, pædagog eller socialrådgivere og enkelte andre uddannelser på SU eller på en anden lav uddannelsesydelse.
I 2010 er uddelt i alt kr. 316.000, som er omsat i 29 uddannelsesstipendier og 63 fritidsstipendier til børn.
Hjælp til udsatte og fattige børn
Gennem julekollekten støtter Børnesagens Fællesråd udsatte og fattige børn af eneforsørgere. Fællesrådet har
udsendt en pjece, der har berettet om, hvordan midlerne indsamlet i 2009 er blevet anvendt. Pjecen er tilgået
landets sogne som en appetitvækker og med opfordring til, at de betænker Børnesagens Fællesråd ved tilrettelæggelsen af årets juleindsamling.
I 2010 er i alt uddelt 130 stipendier til eneforsørgere og deres børn til en samlet sum af kr. 221.500.
Børnepolitisk høring 2010: ”Udsatte børn og unges virkelighed efter Barnets Reform”
Den årlige børne og ungdomspolitiske høring fandt sted i oktober måned som optakt til Barnets Reform, der
trådte i kraft 1. januar 2011 som en ændring af Lov om Social Service. Der var i høringen stærkt fokus på barnets bedste ved anbringelser, problematikker vedr. efterværn og hjemtagelser samt nedlæggelser af døgnpladser for anbragte børn og unge. I høringen blev udtrykt stor bekymring for at den nuværende økonomiske situation vil ramme det forebyggende arbejde over for de udsatte børn og unge i kommunerne, og at kommunernes
økonomi vil afgøre indsatsen over for de mest udsatte.
I høringen blev efterlyst en sammenhængende tilgang i arbejdet med børn og unge frem for en lovgivning, der
udmøntes separat for kriminalitet, for sociale foranstaltninger, for ungdomsuddannelse, for sundhedsforebyggelse osv. Barnets Reform, som har opbakning fra et flertal af partier i Folketinget, blev bl.a. præsenteret som
første led i en proces, der skal opprioritere de anbragte børns behov for udvikling, beskyttelse og inddragelse.
Høringen var overtegnet og havde det maksimale antal deltagere på 140.
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Ledelsesberetning
Børnesagsprisen 2010
Børnesagsprisen 2010 gik til landsforeningen Bopam – Børn og Pårørende Af Misbrugere. BoPam adskiller sig
fra mange andre organisationer på det socialpædagogiske område ved at foreningen tager afsæt i konsekvenserne af misbrugerens påvirkning af familien. Det er ud fra holdningen, at hjælp til selvhjælp skal forebygge at
misbruget splitter hele familien. BoPam har en helhedsorienteret tilgang og synliggør, at når der er et misbrug i
en familie, rammer det de øvrige familiemedlemmer. BoPam kan være bisidder, kan yde netværks – eller familierådslagning, kan bistå med direkte støtte til den ikke misbrugende forældre og samler positive voksne ressourcer omkring barnet for at beskytte det mod svigt og overgreb.
Børnesagsprisen 2010 bestod af en skulptur og et beløb på 20.000 kr.
Nordisk Samarbejde
Den Nordiske Samarbejdskonference består af repræsentanter fra de 5 nordiske lande:
Børnesagens Fællesråd i Danmark, Barnaverndarstofa fra Island, Norsk Barnevernsamband, Allmänna Barnhuset i Sverige og Centralförbundet för barnskydd i Finland.
Den 24. nordiske børneforsorgs konference blev holdt i Bergen i 2009. I 2010 er afholdt et evalueringsmøde
heraf, og forberedelserne af den 25. nordiske børneforsorgskonference, som afholdes i Stockholm i 2012, er
påbegyndt.
Børnesagens Fællesråds bestyrelse har gennem Nordisk Samarbejdskonference gennemført en studietur til
Stockholm, hvor fokus var på børneforsorg for de helt små børn, svensk privatisering af børneværnsarbejdet,
forebyggelse over for de udsatte børn og unge, betydningen af at investere i forebyggelse samt Barnombudsmannens arbejde med at beskytte og virkeliggøre børns rettigheder. Gennem det nordiske børneforsorgsarbejde møder Børnesagens Fællesråd nye bud på organisering af børnesagsarbejdet og bidrag til løsning af
fremtidens udfordringer.
Internationalt arbejde
Næstformand John Hebo Nielsen har for Børnesagens Fællesråd været aktiv i COFACE, hvor han i 2010 har
haft posten som vicepræsident og medlem af forretningsudvalget.
Han har deltaget i arbejdsgruppen: ”Family and social policies med særlig fokus på child poverty, migrant
children og domestic violence against women and children”.
John Hebo Nielsen har deltaget i seminaret “The role of social protection in the fight against poverty and social
exclusion” i Brussels, i konferencen “Family policies in Europe” i Lissabon og i konferencen “Social inclusion
of families and EU policies” i Brussels.
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Børnesagens Fællesråd har deltaget i Eurochild ved formand Geert Jørgensen. Eurochild er et europæisk netværk af organisationer, som arbejder for at forbedre livskvaliteten for børn og unge ud fra principperne i FN’s
Konvention om Barnets Rettigheder. Geert Jørgensen er aktiv i en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle og
forbedre forholdene for anbragte børn: ”Thematic Working Group on Children in Alternative Care”, hvor han
bl.a. har holdt en workshop om kvalitetsudvikling og akkreditering. Han har leveret det danske bidrag til Eurochilds National Surveys on Children in Alternative Care, og han er desuden medlem af Eurochilds Policy Forum. Geert Jørgensen har deltaget i Eurochilds generalforsamling i Bruxelles og i årsmødet i Örebro ”Brighter
futures - Building effective partnerships to end child poverty", hvor han var opponent på fremlæggelsen af et
fransk familieprojekt.
Siden 2006 har Børnesagens Fællesråd været medlem af både COFACE og Eurochild med henblik på at afdække, hvor Børnesagens Fællesråd bedst varetager sine europæiske interesser. Denne vurdering har ført til, at
medlemskabet af COFACE er ophørt ved udgangen af 2010.
Eurochild har gennemført en studietur til Danmark og Sverige i april 2010 for den tematiske arbejdsgruppe ”Family and Parenting Support Group”. Formålet var at fordybe sig i familiepolitik og dens indflydelse på
børns bedste. Arbejdsgruppen afgav anbefalinger som bl.a. understregede betydningen af, at al lovgivning altid
bør tage sit afsæt i, hvad der tjener barnet og den unge bedst.
Børnesagens Fællesråd har deltaget i Pre-session i FN’s Børnerettigheds Komite den 4. oktober sammen
med repræsentanter fra Børnerådet, Unicef Danmark, Red Barnet og Danske Handicaporganisationer. De danske NGO-repræsentanter gjorde særligt Komiteen opmærksom på børns manglende adgang til at kunne klage
over forhold vedr. deres liv, efterlyste en uvildig børneombudsmand, fremlagde bekymringer over regeringens
straffepolitik over for unge og sænkning af den kriminelle lavalder, påpegede alvorlige vilkår for børn af asylansøgere og efterlyste, at borgere og professionelle i Danmark uddannes i at gøre Børnekonventionen gældende i hverdagslivet, i skole – og uddannelsessystemet og i retssystemet.
NGO’erne fik en meget stor lydhørhed, og FN’s Børnerettighedskomite efterlyste i november 2010 den danske
regerings svar på en række spørgsmål inden for social -, rets –, undervisnings -, asyl - og sundhedsvæsenet (i
List of Issues). Danmark har været til eksamination i FN’s Børnerettigheds Komite i januar 2011 med
NGO’erne som observatør.
Eksternt samarbejde
I Samarbejdsgruppen om FN’s Børnekonvention har arbejdet i 2010 primært været forberedelse af den danske regerings eksamination i FN’s Børnerettighedskomite. Den supplerende NGO rapport til FN’s Børnerettigheds Komite blev oversat til engelsk, og danske NGO’er var i oktober 2010 til møde med Komiteen for at gennemgå de væsentligste fokuspunkter i danske børnepolitik siden 2005. Den danske regering blev eksamineret i
januar 2011. Samarbejdsgruppen har aftalt, at der følges op i et møde med Social – og Udenrigsministeriet.
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Børnesagens Fællesråd har tilsluttet sig netværket ”Stop Fattigdom Nu”, der samarbejder om at synliggøre
fattigdom i Danmark i det europæiske år 2010 til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.
Dialogforum om børns retssikkerhed på det sociale område blev etableret i 2010 på en opfordring fra formanden i Børne – og Kulturchefforeningen. Ideen var at samle alle aktører i et forum, der kan diskutere samspil mellem lovgivning og praksis. I Dialogforum har fokus været kvalitet i arbejdet med børn med særlige behov samt børnesyn og forebyggelse.
Børnesagens Fællesråd har været aktiv i Dialogforum for Frivillige Sociale Organisationer med Selvejende
Institutioner, der har til formål at varetage fælles interesser i forhold til lovgivning, samarbejde med det offentlige og styrke de selvejende institutioners rolle i samfundet. Dialogforum er nedlagt i 2010. Børnesagens
Fællesråd overvejer, hvordan arbejdets temaer kan videreføres.
Børnesagens Fællesråd har deltaget aktivt i Det Kriminalpræventive Råds arbejde.
Børnesagens Fællesråd har deltaget i Kriminalforsorgens Børneforum, der sætter fokus på de fængsledes
børn og deres forhold under forældres afsoning. I Børneforum er det muligt at dele viden, at drøfte nye idéer
og give tilbagemeldinger på konkrete initiativer, som Kriminalforsorgen overvejer at sætte i gang.
Børnesagens Fællesråd har afholdt møder med Børnerådet og de faglige børneorganisationer efter behov.
Høringssvar
20. januar:

Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge

20. januar.

Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge

29. januar:

Barnets Reform

8. februar:

Nedsættelse af den kriminelle lavalder, ophævelse af maksimal straf for kriminelle unge under 18 år

26. februar:

Strafudmåling i voldtægtssager

10. marts:

Omlægning af familieydelse til ungeydelse (unge mellem 15 og 17 år)

16. marts:

Rapport fra udvalget om omlægning af statslige tilskud

9. august:

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge

5. november:

Klagemekanisme i FN vedr. børns rettigheder

5. november:

Valgfri protokol til FN’s Konvention om Barnets rettigheder

19. november:

Vejledning vedr. Barnets Reform

24. november:

Rammeaftale m.v. på det sociale område

6. december:

Bekendtgørelse om underretningspligt
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Øvrige politiske aktiviteter
Sammen med Samarbejdsgruppen vedr. FN’s Børnekonvention er afholdt møde med Socialministeriet.
Børnesagens Fællesråd har holdt møde med socialminister Benedikte Kiær.
Udgivelser
Børnesagens Fællesråd har udsendt pjecen ”Din julegave går til udsatte og fattige børn” til alle landets sogne.
Det elektroniske nyhedsbrev er udsendt 3 gange i 2010.
Tilskud fra Tips og Lottomidlerne
Tilskuddet udgjorde 364.239 kr. i 2010.
Tilskud fra Velfærdsministeriet vedr. Nordisk Samarbejde
Velfærdsministeriet har i skrivelse af 21. januar 2011 bevilget kr. 20.000 til det nordiske samarbejde.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med
de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for
klasse B om ledelsesberetningen.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.
Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivningerne
sker lineært over aktivernes forventede brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelse for 2010

Tilskud og bidrag

Note
____

2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

1

794.849

918

20.000

75

370.000

327

43.655

54

126.100
___________

184
_______

1.354.604

1.558

Tilskud fra Socialministeriet til nordisk samarbejde
Medlemskontingent
Administrationshonorar
Børne- og ungepolitisk høring

Personaleomkostninger

2

(575.251)

(549)

Andre eksterne omkostninger

3

(361.589)
___________

(466)
_______

Driftsresultat
Finansielle indtægter
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat før uddelinger
Uddelinger

Årets resultat

4

417.764

543

3.076
___________

_______8

420.840

551

___________0

_______0

420.840

551

(339.950)
___________

(261)
_______

80.890
___________

290
_______

Forslag til resultatdisponering
Regulering henlagt til senere uddeling af modtagne bidrag
Overført til næste år

(15.008)
95.898
___________
80.890
___________
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Balance pr. 31.12.2010
2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

38.874

39

371.718

314

7.750

8

34.518

40

5.245

7

Tilgodehavende Tips og Lotto-midler

364.239
___________

381
_______

Tilgodehavender

822.344
___________

789
_______

Likvide beholdninger

279.253
___________

220
_______

Omsætningsaktiver

1.101.597
___________

1.009
_______

Aktiver

1.101.597
___________

1.009
_______

Saldo pr. 1. januar

650.941

522

Overført overskud

95.898
___________

129
_______

746.839

651

Kapitalkonto Julestjernen

50.000
___________

50
_______

Egenkapital

796.839
___________

701
_______

145.867
___________

161
_______

145.867
___________

161
_______

49.350

29

109.541
___________

118
_______

Gæld

158.891
___________

147
_______

Gældsforpligtelser

158.891
___________

147
_______

Passiver

1.101.597
___________

1.009
_______

Note
____
Huslejedepositum
Julekollekten
Hjælpefonden
Øvrige tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Egenkapital

Hensatte bidrag til senere uddeling af uddannelses- og fritidsstipendier

5

Hensættelse
Skyldige omkostninger
Anden gæld

6
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Noter
2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

Aktivitetstilskud fra Julekollekten

73.610

96

Tilskud fra Hjælpefonden

40.000

40

364.239

381

0

100

300.000

300

16.500

0

500
___________

_______1

794.849
___________

918
_______

1. Tilskud og bidrag

Tips- og lottomidler
Den Berlingske Fonds Hæderspris
Haldor Topsøe
Capto A/S
Bidrag Julestjernen

Bidrag modtaget fra Haldor Topsøe og Capto A/S er anvendt til uddeling af uddannelses- og fritidsstipendier,
jf. note 5.

2. Personaleomkostninger
Løn og gage

498.925

461

4.900

0

Pensionsbidrag

67.270

67

Regulering af feriepengeforpligtelse

(1.382)

16

Honorarer

Andre sociale omkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen.

5.538
___________

_______5

575.251
___________

549
_______

___________1

_______1
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Noter
2010
kr.
___________

2009
t.kr.
_______

Børne- og ungepolitisk høring

87.894

204

Møde- og rejseudgifter

53.135

50

106.317

107

Porto

3.421

1

Kontorartikler

7.768

7

Telefon

8.557

9

19.615

10

105

0

Revisor inkl. skattemæssig rådgivning

29.625

38

Regnskabsassistance

13.750

5

Abonnementer og kontingenter

10.261

10

9.273

6

11.868
___________

19
_______

361.589
___________

466
_______

23.950

34

316.000
___________

227
_______

339.950
___________

261
_______

Saldo 1. januar

160.875

0

Modtagne midler, jf. note 1

316.500

400

(316.000)

(227)

(15.508)
___________

(12)
_______

145.867
___________

161
_______

64.591

66

0

15

38.119

37

6.831
___________

_______0

109.541
___________

118
_______

3. Andre eksterne omkostninger

Husleje, varme, rengøring mv.

IT drift og anskaffelser
Inventar og andre anskaffelser

Repræsentation
Diverse

4. Uddelinger
Børnesagsprisen
Uddannelsesstipendier og fritidsstipendier

5. Hensat bidrag til senere uddeling

Uddelt i året
Administrationsbidrag

6. Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
Velfærdsministeriet, projektregnskab
Andre skyldige omkostninger
Børneforeningen

7658/10015+5257ljak
T:\AFD6331\146003\Børnesagens Fællesråd\146003re1000.docx

