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20. august 2018 

Side 1 af 30 
Spareforslag fra Børn og Unge til Budget 2019 
 

Hermed fremsendes besparelsesforslag fra Børn og 

Unge til Budget 2019 – 2022. 

Materialet består af i alt fire dokumenter: 

• Nærværende beskrivelse af alle spareforslag 

• Et overbliksark over økonomien i samtlige forslag 

• Et bilag, der uddyber de to første forslag i spare-

kataloget, som vedrører forslag til ændring af or-

ganiseringen af Børn og Unge 

• En beskrivelse af besparelser som følge af den 

økonomiske politik samt besparelser fra budget 

2018 

Vi har fra Børn og Unges side fundet så mange bespa-

relser som muligt på ledelse og administration, sva-

rende til ca. 30% af spareforslagene. Dermed er kerne-

opgaver omkring børnene og de unge friholdt i størst 

muligt omfang.  

Samtidigt har vi tilstræbt at fordele besparelsesforsla-

gene forholdsmæssigt i forhold til de store fagområder: 

dagtilbud, skoler, SFO og samt fritids- og ungdomssko-

leområdet. 

Der er ikke indregnet konkrete besparelser fra de tvær-

gående forslag i ”Fælles om nye løsninger”. Forslagene 

vil dog blive anvendt som grundlag for at kunne gen-

nemføre de foreslåede effektiviseringer af administrati-

onen. Det handler eksempelvis om øget brug af digitali-

sering og effektivisering af arbejdsgange omkring øko-

nomistyringen. 

Med venlig hilsen 

Søren Aakjær 

Konstitueret direktør
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1. Ændret skolestruktur og ændringer i adm. fællesskaber og dagtilbud 

Sektor: 5.51 

Forslagets betegnelse: Ændret skolestruktur og som følge heraf ændrin-

ger i administrative fællesskaber og dagtilbud 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Effektiv klassedannelse Eff/Adm 0 -3.013 -11.375 -19.558 

Ændret skolestruktur Eff/Adm 0 -2.078 -6.405 -11.482 

Administrative fællesskaber Eff/Adm -4.412 -11.850 -11.850 -11.850 

Større dagtilbud Eff/Adm -726 -1.743 -1.743 -1.743 

Nettoændring i driftsudgifter  -5.138 -18.684 -31.373 -44.633 

Personaleændringer  -14 -47 -70 -92 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

De aarhusianske børn og unge fortjener de bedste muligheder for at udleve 
deres fulde potentiale. Det er ikke lykkedes at opnå, at alle børn og unge kla-

rer sig godt. Det fordrer, at der forsøges noget andet end hidtil. Det skal ses i 
sammenhæng med, at besparelser vil få direkte betydning for undervisningen. 

Budgettildelingen til skolerne er allerede presset, idet der er mange skoler, 
som ikke kan få deres budget til at hænge sammen uden at få tildelt ekstra 

ressourcer. 
 

På den baggrund foreslås skolestrukturen ændret for at sikre, at den giver 
gode forudsætninger for, at alle børn og unge i Aarhus bliver så dygtige, som 

de kan, og at de trives. Det besvarer også anmodningen fra partierne bag afta-
len om udsatte boligområder om, at der bliver udarbejdet et forslag til, at børn 

med tosproget baggrund får en god skolegang samme med andre børn uden 

tosproget baggrund.  
 

Ved at sammenlægge og sammensætte skoledistrikterne på en anden måde vil 
der kunne skabes en folkeskole i Aarhus Kommune, som i højere grad lever op 

til idealet om at være folkets skole. Større skoledistrikter betyder, at børn og 
unge med forskellig social og etnisk baggrund mødes i folkeskolen. Det vil give 

mere ens forudsætninger for børns og unges læring. 
  

Det skal vurderes, om der fremover stadig vil være behov for at henvise børn 
med dansk som andetsprog med behov for sprogstøtte til andre skoler end di-

striktsskolen. Indtil helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj og aftalen om ud-
satte boligområder i Aarhus er slået igennem, vil der fortsat være et par skole-

distrikter, hvor der vil være med end 20 procent af børnene med dansk som 
andetsprog, som har sprogstøttebehov. Derfor kan det overvejes, at ordningen 

ophører, når ændringerne i befolkningssammensætningen er slået igennem. 
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Der vil blive afsat ressourcer til at udvikle skoletilbuddet i skoledistrikter med 

en relativ høj andel af børn med dansk som andetsprog i samarbejde med 

skole, bestyrelser og forældre. 
 

Derudover vil færre og større skoledistrikter betyde, at der kan oprettes færre 
og større klasser. Det betyder, at man kan undgå at spare direkte på undervis-

ning af eleverne. Efter budgetperioden vil gevinsten ved den mere effektive 
klassedannelse tilfalde skolerne til at øge kvaliteten af skolernes kerneopgaver.  

Langt de fleste børn og unge vil fortsat have deres skolegang på den lokale 
skole, dog vil der i områder med en relativ høj andel af børn med dansk som 

andetsprog være flere børn, som vil komme til at gå på en anden skole end 
den nuværende distriktsskole. Der vil endvidere kunne opnås en bedre udnyt-

telse af eksisterende bygningskapacitet og mindske behovet for udbygning. 
 

Forslaget indebærer, at der fremadrettet vil være 19 skoledistrikter med to til 
tre undervisningssteder i hvert skoledistrikt i stedet for de nuværende 46 sko-

ledistrikter. Specialskolerne er ikke omfattet af forslaget.  

 
Der vil være en skoleleder og en skolebestyrelse i hvert skoledistrikt. Der vil 

kunne oprettes forældreråd på de enkelte undervisningssteder. Der vil ikke 
blive nedlagt fysisk kapacitet på skolerne, da der er pres på skolekapaciteten. 

Det er bortset fra den vestlige del af Aarhus, hvor der er stor overkapacitet. 
 

Med udgangspunkt i, at byrådet har besluttet, at Stensagerskolen skal flytte 
ind på Ellekærskolen, foreslås det at tage Ellekærskolen ud af drift som under-

visningssted til folkeskole og kun bruge den til Stensagerskolen. Et alternativ 
hertil vil være, at det er Tovshøjskolen, som ikke fortsætter som undervis-

ningssted. Det vil indebære, at Stensagerskolen i stedet skal flyttes til Tovshøj-
skolen. Med helhedsplanen og den politiske aftale om udsatte boligområder, 

som skal føre til en ændret beboersammensætning og vækst i befolkningstal-
let, vil der være behov for en skole i Gellerup, hvis det skal være en attraktiv 

bydel for børnefamilier. Det vil være en mulighed, at der i forbindelse med op-

førsel af nye dagtilbud i nærheden af Gellerup/Toveshøj at opføre en ny ind-
skolingsskole i sammenhæng med dagtilbud på samme måde som i Lisbjerg og 

på Langenæs. 
 

I de enkelte skoledistrikter skal det afklares, hvordan undervisningsstederne 
skal anvendes. I nogle skoledistrikter kan det være hensigtsmæssigt, at under-

visningsstederne bliver brugt til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udsko-
ling, mens det i andre skoledistrikter vil være mere hensigtsmæssigt, at alle 

årgange undervises på alle undervisningssteder. Det vil skulle afklares for 
hvert enkelt skoledistrikt inden skoleindskrivningen til skoleåret 2020-21 i dia-

log med relevante parter i de enkelte skoledistrikter. 
 

Børnene i skoledistriktet skal fordeles mellem undervisningsstederne. Der skal 
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derfor udarbejdes retningslinjer for, hvordan børnene fordeles til det enkelte 

undervisningssted inden for skoledistriktet. Eksempler på kriterier kan være: 

søskende, andel børn med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov, geo-
grafisk afstand, forældreønsker og anbefalinger fra dagtilbud. 

  
Det foreslås, at ledelsesstrukturen ændres pr. 1. august 2019, mens der sker 

indfasning af effektiv klassedannelse for 0. klasser fra 1. august 2020-2029. 
 

Som følge af den ændrede sammensætning af skoledistrikterne foreslås dagtil-
budsstrukturen også tilpasset. Det foreslås, at otte dagtilbud lægges sammen, 

og som følge heraf dagplejeafdelinger i to dagtilbud. 
 

Det foreslås endvidere, at de administrative fællesskaber tilpasses den æn-
drede skolestruktur, således at der er 19 administrative fællesskaber plus et 

administrativt fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet. Det foreslås, at 
den administrative leder refererer til en kontorchef for administrative fælles-

skaber i forvaltningen med henblik på, at skole- og dagtilbudslederen kan prio-

ritere deres ledelsestid til børnenes læring og pædagogiske aktiviteter. De ad-
ministrative ledere på de to specialskoler foreslås ligeledes at referere til kon-

torchefen i forvaltningen. Administrative medarbejdere i specialdagtilbud- og 
klubber forslås indplaceret i de administrative fællesskaber i deres respektive 

geografiske distrikter. 
 

Se bilaget for uddybning af forslaget. 
 

Budget for området: 3,7 mia. kr. (Folkeskoler, SFO, dagtilbud inkl. forældre-
betaling) 

Besparelse i %: I gns. 0,7 % i budgetperioden, dog 1,2 % i det sidste år i 
budgetperioden. 

Procentvis ændring af enhedspris: Indfasningen tager 10 år, så enhedsbe-
løb i normalundervisningsmodellen tilrettes løbende til og med 2022. Beløb i 

budgetmodellen på heldagsskoler overføres til normalundervisnings- eller to-

sprogsmodellen. 
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2. Ændret organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet og forvalt-

ningsniveauet 

Sektor: 5.51 

Forslagets betegnelse: Ændret organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet 

og forvaltningsniveauet 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 

(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Reduktion i ledelse af dagtilbuds-, 

skole og FU-ledere 

Eff/adm -3.400 -3.800 -3.800 -3.800 

Reduktion i ledelse på FU Eff/adm -1.400 -2.900 -2.900 -2.900 

Reduktion i ledelse og admini-

stration i forvaltningen 

Eff/adm -1.083 -1.600 -1.600 -1.600 

Nettoændring i driftsudgifter 
 -5.883 

 

-8.300 -8.300 -8.300 

Personaleændringer  -9,2 -13,5 -13,5 -13,5 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 

borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  
Spareforslaget om ændret skolestruktur og afledte ændringer i dagtilbuds-

strukturen medfører, at der vil være 34 færre skole- og dagtilbudsledere. Det 
giver mulighed for en anden organisering af forvaltningen i Børn og Unge samt 

afledte ændringer af organiseringen på fritids- og ungdomsskoleområdet. 
 

På den baggrund foreslås det, at organiseringen af ledelsen af dagtilbuds-, 
skole- og FU-ledere ændres. Formålet er at øge sammenhængskraften mellem 

på den ene side dagtilbud, skoler og FU-tilbud og på den anden side forvaltnin-

gen, at styrke fokus på det fagfaglige perspektiv, samtidig med at 0-18-års 
perspektivet fastholdes, samt at have et ledelsesspænd, som giver mulighed 

for nærværende ledelse. 
 

Det foreslås, at områdechefniveauet nedlægges svarende til ti stillinger, og at 
der i stedet oprettes fire forvaltningschefstillinger (herefter kaldet Børn og 

Unge-chefer), hvortil dagtilbuds-, skole- og FU-ledere refererer. Der vil i gen-
nemsnit være 16,5 ledere, som refererer til cheferne.  

  
De fire Børn og Unge-chefer refererer til direktøren, og de vil være en del af 

chefgruppen og deltage i rådmandsmøder. Dette vil bidrage til at styrke sam-
menhængskraften fra dagtilbud, skoler og FU-tilbud til den øverste ledelse af 

Børn og Unge. 
 

Det foreslås endvidere, at Børn og Unge-cheferne ud over ledelsesansvaret for 

dagtilbud, skoler og FU-tilbud også får ansvar for ledelsen af faglige netværk 
for henholdsvis dagtilbud, skoler, fritidspædagogik, specialtilbud samt ad hoc 
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netværk. Børn og Unge-chefen vil deltage i udvikling inden for sit fagområde. 

Det betyder for det første, at den fagfaglige udvikling bliver styrket ved, at der 

er en chef, som er netværksansvarlig for udviklingen af et fagområde. Det be-
tyder for det andet, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud i højere grad vil blive in-

volveret i nye tiltag og projekter. 
 

Det foreslås, at fritids- og ungdomsskoleområdets organisering ændres, såle-
des at det kan indgå i den nye organisering med fire områder. Der oprettes en 

FU- og viceFU-lederstilling, så der er en FU- og viceFU-lederstilling i hvert af de 
fire områder. Der vil fortsat være en selvstændig organisering af Gellerup/To-

veshøj. Forslaget betyder, at der vil være en stærkere ledelsesmæssig tilknyt-
ning i et 0-18-års perspektiv samtidig med, at det fagfaglige perspektiv fast-

holdes. FU-chefstillingen nedlægges, og en af Børn og Unge-cheferne vil have 
ansvaret for et fagligt netværk for fritidspædagogik. Der vil ske en tilpasning af 

fritidscentrene til forslaget om ændret skolestruktur, hvorved der nedlægges 
seks stillinger som fritidsledere, således at der er en fritidsleder i hver af de 19 

skoledistrikter. 

 
Det foreslås, at der i hvert af de fire områder er to garantidistrikter, som er 

sammensat af anvisningsdistrikter, som svarer til de foreslåede skoledistrikter, 
jf. forslaget om ændret skolestruktur. Der vil således være et match mellem 

alle de organisatoriske inddelinger i Børn og Unge. 
 

Med henblik på at styrke den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige 
understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud foreslås det, at forvaltningen 

inddeles i tre forvaltningsafdelinger Økonomi og Administration, Forebyggelse, 
Pædagogik og Organisation samt et ledelsessekretariat. Der vil endvidere blive 

oprettet et netværk, som har til opgave at udarbejde analyser på tværs af fag-
ligheder, og et netværk, som har til opgave at sikre en sammenhængende pæ-

dagogisk og ledelsesmæssig support til dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Der skal 
foretages en gennemgang af opgaverne, som skal være i de tre forvaltningsaf-

delinger og sekretariatet. På den baggrund vil der skulle ske en opdeling af for-

valtningsafdelingerne i kontorer, og medarbejderne vil skulle placeres i konto-
rerne. Rådmanden for Børn og Unge vil træffe beslutning herom efter byrådets 

vedtagelse af organiseringen på forvaltningsniveauet. 
 

For at styrke den nye organisering foreslås, at der indføres en ny model for le-
delse og samarbejde i Børn og Unge. Formålet er, at alle medarbejdere og le-

dere såvel i dagtilbud, skoler og FU-tilbud som i forvaltningen skal indgå i et 
mere forpligtende samarbejde og have en oplevelse af, at de har et fælles an-

svar for opgaverne. Det vil sige, at alle ledere og medarbejdere skal have en 
anden tilgang til initiering og samarbejde om opgaver, idet ansvaret for opga-

veløsningen vil blive et fælles anliggende. 
 

Se bilaget for uddybning af forslaget. 
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Budget for området: 218,6 mio. kr. vedrørende FU, og 108,6 mio. kr. vedrø-

rende den centrale administration (konto 6). I alt 327,2 mio. kr. 
Besparelse i %: 0,9 % vedrørende FU, 5,9 % vedrørende den centrale admi-

nistration (konto 6). I alt 2,5 %. 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel 
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3. Tidligere SFO-start 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Tidligere SFO-start 1. maj 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Tidligere SFO-start      

Ændringer i dagtilbud:      

Mindreudgifter ved dagtilbud Eff/Adm 0 -42.543 -46.140 -47.595 

Bortfald af forældrebetaling  Eff/Adm 0 11.312 12.135 12.461 

Søskende- og fripladstilskud Eff/Adm 0 -4.017 -4.302 -4.418 

Ændringer i SFO:      

Merudgift ved SFO Eff/Adm 0 30.676 32.816 33.682 

Ny forældrebetaling Eff/Adm 0 -12.331 -13.087 -13.392 

Ny søskende- og fripladstilskud Eff/Adm 0 4.273 4.535 4.640 

Bygningsdrift på skolerne  0 841 841 841 

Nettoændring i driftsudgifter  0 -11.789 -13.203 -13.774 

Personaleændringer  0 -31 -35 -36 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 

borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  
 

Forslaget indebærer, at børnehavebørn, som skal begynde i skole det kom-
mende skoleår, flytter til SFO fra den 1. maj. Der er i forslaget taget udgangs-

punkt i alle børnehavebørn i aldersgruppen.  
I en række kommuner begynder børnehavebørn som en del af en god over-

gang fra dagtilbud til skole i SFO før skoleårets start. Tanken med den tidlige 
SFO-start er, at børnene får mulighed for at skabe nye relationer med de andre 

skolestartere og personalet på skolen inden skolestart. Dette skal være med til 
at lette overgangen for børnene fra børnehaven til skolen. 

 
Børn, der skal gå i privatskole, er medregnet i forslaget. Med forslaget vil børn, 

der skal begynde i privatskole efter sommerferien, have mulighed for at gå i 
kommunal SFO fra den 1. maj til skolestarten efter sommerferien.  

 

Børn, som skal begynde i specialklasse og specialskole indgår som udgangs-
punkt ikke i forslaget, og de bliver i børnehaven indtil skolestart i august. 

  
Normeringen i SFO er lavere end normeringen i børnehave, hvorfor der kan 

opnås en besparelse ved forslaget. I maj og juni vil de kommende skolestar-
tere benytte SFOen hele dagen, hvor de øvrige børn kun benytter SFO om 

morgenen og eftermiddagen, hvilket budgettildelingen til SFO tilpasses til at 
afspejle. I juli måned forudsættes der samme tildeling til både de kommende 

skolestartere og børn i 0.-3. klasse. 
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I forslaget forudsættes det, at taksten for SFO-tilbuddet er uændret i de 2 må-

neder, hvor SFO’en er åben hele dagen.  

 
Det er de største børnehavebørn, som skifter fra dagtilbudsområdet til SFO, og 

en del af besparelsen føres tilbage til dagtilbuddene, da det også er disse børn, 
der trækker mindst på pædagogerne. Samtidig dækker den tidligere start i 

SFO også sommerperioden, hvor der er lavere aktivitet i dagtilbuddene og der-
for reduceres budgettet ikke fuldt ud for denne periode. 

 
Der vil ikke være mulighed for at vælge en deltidsplads i SFO’en, som det er i 

dagtilbuddene.  
 

Personaleændringerne af forslaget er i udgangspunktet en kombination af ca. 
110 færre ansatte i dagtilbud og ca. 74 flere ansatte i SFO. For at sikre den 

bedst mulige overgang for børnene kan dagtilbud og skole samarbejde, således 
at de pædagoger, som har været omkring de største børn i børnehaven, er 

med i SFOen i overgangsperioden. På den måde vil børnene opleve, at det er 

kendte voksne, der følger med dem i starten af SFO’en. 
 

Der skal således laves en model for, hvordan dette i praksis kan ske i forhold 
til normeringsmodellerne.  

 
Anlægsmæssige konsekvenser  

De kommende skolestartere skal have egne lokaler på skolerne, der ikke an-
vendes til undervisning, da de også bruger lokalerne i undervisningstiden. For 

at sikre den bedst mulige overgang til skole og SFO, er det vigtigt med gode 
og passende rammer, der kan give det rette afsæt for en god skolestart. For-

slaget giver derfor behov for at udvide kapaciteten for SFO-tilbuddet på de fle-
ste skoler. Samtidig frigøres der kapacitet på dagtilbudsområdet, hvilket mind-

sker udbygningsbehovet på børnehaveområdet. De ekstra anlægsudgifter på 
SFO-området kan finansieres af de midler, der var forudsat anvendt til udbyg-

ning af børnehavepladser for at leve op til pasningsgarantien. Den anlægs-

mæssige del af forslaget er således neutral for kassen. 
 

Budget for området: Samlet budget for SFO og Dagtilbud er på 1,8 mia. kr. 
Besparelse i %: 0,6 % i alt. 2,5 % i dagtilbud. 

Procentvis ændring af enhedspris: Enhedspriserne i SFO justeres i over-
ensstemmelse med, at der tilbydes pasning i 52 timer. 
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4. Besparelse på SFO 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Rammebesparelse på SFO 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Rammebesparelse Reduk -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 

Nettoændring i driftsudgifter  -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 

Personaleændringer  -15 -15 -15 -15 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Der foreslås en rammebesparelse i SFO svarende til SFO’ens andel af det sam-

lede sparekrav i MBU. 
 

Beløb pr. barn i SFO’erne udgør størstedelen af budgetudmeldingen til 
SFO’erne (den resterende del er bl.a. budgetter til bygningsudgifter, udsatte 

børn, børn med handicap samt ledelse/administration m.v.). Besparelsen ind-
regnes i beløbet pr. barn, der dermed vil nedsættes med ca. 2 pct. 

 
Jævnfør forslag 9 om at fastholde forældrebetalingen for SFO vil serviceæn-

dringen ikke blive afspejlet i fastsættelsen af forældrebetalingen. 
 

Rammebesparelsen på SFO sker pr. 1. januar 2019. 

 
Budget for området: Samlet budget for SFO er på 219,3 mio. kr. 

Besparelse i %: 2,1 %  
Procentvis ændring af enhedspris: Enhedspriserne svarende til rammere-

duktionen i SFO. 
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5. Besparelse på dagtilbud 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Besparelse på dagtilbud 
 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 

(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Servicereduktion dagtilbud Reduk -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 

Forældrebetaling Reduk 5.750 5.750 5.750 5.750 

Friplads og søskendetilskud Reduk -1.593 -1.593 -1.593 -1.593 

Nettoændring i driftsudgifter  -18.843 -18.843 -18.843 -18.843 

Personaleændringer  -54 -54 -54 -54 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Der foreslås en delvis tilbageførsel af midler, der blev tilført dagtilbuddene i ef-

teråret 2017.  
 

I 2017 blev det muligt at tilføre dagtilbuddene 28 mio. kr. til en generel høj-

nelse af normering og af aktivitetsmidler. På grund af sparekravet i forbindelse 
med budget 2019 foreslås, at disse midler delvist tilbageføres. 

 
Forhøjelsen af budgetterne fra 2017 er ikke effektueret alle steder endnu, 

hvorfor det ikke i alle dagtilbud vil kunne mærkes som en reduceret norme-
ring, mens det andre steder vil betyde en reduktion af normeringen tilbage til 

niveauet før udlægningen i efteråret 2017.  
 

Der arbejdes i øjeblikket med at udvikle et nyt planlægningssystem for dagtil-
buddene som et tværgående effektiviseringsforslag. Indførelse af dette system 

vil bidrage til at tidsplanlægningen bliver mere optimal, så arbejdstiden hoved-
sageligt placeres, hvor behovet er størst. Planlægningsværktøjet vil også spare 

tid til planlægning af personalets arbejdstid, så der kan frigives tid fra arbejde 
med tjenestetidsskemaer og mødeplaner til arbejde med børn. Systemet kan 

være med til at afbøde konsekvenserne af besparelsen.  

 
Konsekvensen af forslaget vil være, at der vil være færre voksne pr. barn i in-

stitutionernes åbningstid. 
 

Dagtilbuddenes tildelinger pr. vuggestuebarn falder med 1.830 kr. pr. år, og 
tildelingen pr. børnehavebarn med 868 kr. pr. år. Beløbet er fordelt forholds-

mæssigt mellem vuggestuer og børnehaver. I 2018 er tildelingen til vugge-
stuebørn 116.321 kr. pr. år og til børnehavebørn 53.621 kr. pr. år. 
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Forældrebetalingstaksten for et vuggestuebarn falder med 51 kr. pr. måned og 

for et børnehavebarn med 24 kr. pr. måned. I 2018 er forældrebetalingstak-

sten 3.642 kr. for et vuggestuebarn og 1.866 kr. for et børnehavebarn (fuld-
tidspladser uden kost). 

 
Budget for området: 1,6 mia. kr. 

Besparelse i %: 1,2 % 
Procentvis ændring af enhedspris: I dette forslag indgår, at midler som er 

tilført dagtilbuddene jf. puljen til mere pædagogisk personale, som er givet 
uden ændring af enhedsprisen, tilbageføres, således at der for så vidt angår 

dette beløb ikke sker regulering i budgetmodellen. 
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6. Besparelser på FU-området 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Besparelser på fritids- og ungdomsskoleområdet 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Afskaffelse af boligsociale midler Reduk -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 

Afskaffelse af reduceret kontin-

gent 

Reduk -340 -825 -825 -825 

Projektmidler: afprøvning af nye 

organisationsmodeller for mod-

tagelsesundervisning 

Reduk -250 -250 0 0 

Projektmidler: sammenhæn-

gende skoletilbud for ny-

ankomne unge med dansk som 

andetsprog 16-18+ årige 

Reduk -150 -150 0 0 

Nettoændring i udgifter  -4.340 -4.825 -4.425 -4.425 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 

borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  
 

Det foreslås, at der spares ca. 4,5 mio. kr. på FU-området, hvilket omtrent 
svarer til FUs forholdsmæssige andel af Børn og Unges samlede besparelse.  

 
Afskaffelse af reduceret kontingent 

Byrådet besluttede d. 17.december 2009 et tre-årigt forsøg med at reducere 
klubkontingentet i seks udsatte boligområder. Ordningen blev gjort permanent 

i 2013.  
 

Forventningen var, at reduceret kontingent ville styrke integrationsindsatsen 
ift. børn og unge ved, at flere ville blive medlemmer af en fritids- eller ung-

domsklub. Byrådet besluttede med FU-forliget (2014), at Børn og Unge skal 
”følge udviklingen i de pågældende områder med henblik på at vurdere, om 

særordningen med nedsat kontingent i disse områder kan ophøre i 2017.”  

 
En opgørelse viser, at forældrene i de seks områder allerede søger om nedsat 

kontingent, når de tilmelder deres børn i klubben. Det anbefales på den bag-
grund, at det nedsatte kontingent afskaffes, hvorefter forældrene kan søge om 

nedsat kontingent/friplads med afsæt i indkomst på lige fod med forældre i 
kommunens øvrige klubtilbud.  

 
Forslaget foreslås implementeret fra skoleåret 2019/2020. 
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Projektmidler 

FU-området har modtaget projektmidler til følgende indsatser: 

• afprøvning af nye organisationsmodeller for modtagelsesundervisning 
• sammenhængende skoletilbud for nyankomne unge med dansk som an-

detsprog 16-18+ årige 
 

Projekterne blev besluttet i forbindelse med budget 2017. FU-området vil fort-
sat indgå i projekterne, men kan løfte opgaven uden tilførsel af ressourcer i 

2019 og 2020.  
 

Forslaget foreslås implementeret fra januar 2019. 
 

Afskaffelse af boligsociale midler: 
Det foreslås at afskaffe de boligsociale midler. FU administrerer midlerne, men 

besparelsen ændrer ikke FUs aktivitetsniveau. 
 

Som del af FU-forliget blev der i 2014 afsat 3,6 mio. kr. i såkaldte ”boligsociale 

midler” til at styrke foreningslivet i de, på daværende tidspunkt, syv mest ud-
satte boligområder (med undtagelse af Gellerup/Toveshøj, hvor der var andre 

tiltag).  
 

På baggrund af den daværende beslutning er der oprettet lederråd i de syv 
områder med fokus på et tværgående samarbejde. Midlerne udmøntes af disse 

lederråd til aktiviteter i områderne. Der er meget administration forbundet 
med at udmønte midlerne, uden at der opnås en tydelig effekt. 

 
Budget for området: 221 mio. kr. 

Besparelse i %: 2,4 % 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel. 
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7. Fokus på digital læring/lukning af Center for Læring 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Lukning af Center for Læring (CFL) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Lukning af Center for Læring Reduk -2.500 -6.000 -6.000 -6.000 

Understøttende funktion i forhold 

til digitale læremidler, PLC og 

de32+ 

 417 1.000 1.000 1.000 

Budgetpulje til faste bydækkende 

abonnementer mv. 

 1.042 2.500 2.500 2.500 

Nettoændring i driftsudgifter  -1.041 -2.500 -2.500 -2.500 

Personaleændringer  -2,0 -4,9 -4,9 -4,9 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Det foreslås at lukke Center for Læring (CLF) fra skoleåret 2019/20. 

 
CLF yder hjælp til skoler og dagtilbud til valg af materialer, vejledning og vi-

dendeling. Det handler om kvalitetssikring af indkøb af læremidler samt sikre 
opdateret viden om læremidler, materialer, tendenser og tiltag.  

 
VIA Center for Undervisningsmidler (CFU) leverer en tilsvarende ydelse til alle 

kommuner i regionen herunder udlån af læremidler og vejledning om brugen af 
dem samt praksisnære kurser om fag og pædagogik. Det vurderes, at skolerne 

på VIA CFU vil kunne få den samme ydelse mht. de analoge læremidler, som i 
dag leveres af CFL.  

 

Der er dog fortsat behov en understøttende funktion i forhold til de pædagogi-
ske lærecentre på skolerne og i forhold til digitale læremidler. Der foreslås der-

for afsat 1,0 mio.kr. til understøttelse af denne ydelse, som forankres i forvalt-
ningen sammen med den øvrige understøttelse af PLC, De32+ og netværk for 

læringsvejledere. 
 

I CFL budget indgår også midler til betaling af fællesdriftsudgifter til abonne-
menter på f.eks. bibliotekssystemet KOMBIT, CopyDan, CFU Film og Med sko-

len i biografen. Disse abonnementer andrager ca. 2,5 mio.kr., som fortsat for-
slås forankret centralt i Børn og Unge. 

 
Budget for området:  6,0 mio.kr. 

Besparelse i %: 42% 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området. 
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8. Forældrebetalingstakst på deltidspladser i dagtilbud hæves til 25% 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 
Forslagets betegnelse: Forældrebetaling for deltidsplads i dagtilbud hæ-

ves til 25% af omkostningerne 
 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Merindtægt fra forældrebetaling  -7.241 -7.398 -7.621 -7.823 

Merudgift til friplads  1.608 1.642 1.692 1.737 

Merudgift til søskenderabat  565 577 594 610 

Nettoændring i driftsudgifter  -5.069 -5.179 -5.334 -5.476 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 

Det foreslås at hæve forældrebetalingen for en deltidsplads i dagtilbud til 25 
pct. af bruttodriftsudgifterne, der er det lovmæssigt fastsatte maksimum.  

 
Forældre, der har en fuldtidsplads, betaler i dag 25% af bruttoudgifterne, 

mens forældre med deltidsplads betaler ca. 22% af bruttoudgifterne. 
 

Hvis forslaget vedtages, vil serviceniveauet i dagtilbuddene være uændret og 
det er alene merindtægten, der finansierer besparelser.  

 
Principper for udregning af forældrebetaling: 

En takststigning på deltidspladser forudsætter, at principperne for beregning af 

forældrebetalingstaksten og for budgettildeling til dagtilbud ændres. 
 

Hvis man hæver forældrebetalingen for en deltidsplads til 25% af bruttoudgif-
terne, så ændrer man dermed på det nuværende princip for, hvordan foræl-

drebetalingen for deltidspladser udregnes.  
 

Forældrebetalingen for en deltidsplads beregnes i dag som 2/3 af taksten til en 
fuldtidsplads.  

 
Budgettildelingen for fuldtids- og deltidspladser til dagtilbuddene varierer i dag 

kun med forskellen i forældrebetalingen – dog blev der i 2016 indført en 5% 
besparelse i budgettildelingen i deltidspladser.  

 
Fremadrettet vil forældrebetalingstaksten blive beregnet som 25% af bruttoud-

gifterne. 
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Principper for budgettildeling til dagtilbud: 

For at opnå den beskrevne besparelse bliver budgettildelingen til deltidsplad-

serne blive reguleret, så beløbet pr. barn indskrevet i en deltidsplads ikke på-
virkes af den foreslåede ændring i forældrebetalingen. Der vil således være et 

uændret serviceniveau i dagtilbuddene og merindtægten indgår i finansierin-
gen af sparekravet. 

  
Betydning for forældrene  

For forældre med børn indskrevet på deltidspladser vil forslaget betyde en 
takststigning pr. betalingsmåned på 369 kr. for en vuggestueplads og 148 kr. 

for en børnehaveplads. Dette svarer til en stigning på 15 % for en deltids vug-
gestueplads og 12 % for en deltids børnehaveplads.  

 
Efterspørgsel på deltidspladser 

Hvis forældrebetalingsandelen for deltidspladser hæves, kan det medføre, at 
flere forældre i stedet vælger en heltidsplads. Dette vil i givet fald reducere be-

sparelsen.  

 
I 2018 koster en fuldtidsplads henholdsvis 3.642 kr. for en vuggestueplads og 

1.866 kr. for en børnehaveplads, mens en deltidsplads ved en forældrebetaling 
på 25 % vil koste henholdsvis 2.797 kr. for en plads i vuggestue og 1.392 kr. 

for en plads i børnehave.   
 

Budget for området: 1,94 mia. 
Besparelse i %: 0,26 %  

Procentvis ændring af enhedspris: Den forudsatte forældrebetalingsandel i 
dagtilbud ændres i overensstemmelse med ovenstående. 
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9. Fastholdelse af forældrebetaling på SFO 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 
Forslagets betegnelse: Forældrebetaling på SFO 
 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Merindtægt på forældrebetaling  -1.944 -2.479 -3.013 -3.548 

Merudgift til søskenderabat  404 516 627 738 

Merudgift til friplads  404 516 627 738 

Nettoændring i driftsudgifter  -1.136 -1.447 -1.759 -2.072 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Det foreslås, at forældrebetalingstaksten på SFO fastholdes på 2017-niveau.  

 
Det vil give en merindtægt, idet taksten i forhold til de nuværende principper 

for beregninger af taksten vil skulle falde på grund af besparelser besluttet i 
sidste års budgetforlig. 

 

På SFO-området er takstprincippet, at taksterne fremskrives og serviceændrin-
ger indregnes med 48,6 pct.  

 
I budgetforliget for 2018 er der besparelser på SFO-området på 4 mio. kr. Ef-

fekten på forældrebetalingen er 1,9 mio. kr., og reduceret med søskenderabat 
og fripladstilskud opnås en merindtægt på 1,136 mio. kr. ved at fastholde for-

ældrebetalingen på 2018 niveau.  
 

Det foreslås, at princippet for forældrebetalingen fremadrettet sker ved at tak-
sten for 2018 prisfremskrives med den sektorspecifikke rammefremskrivning 

uden korrektion af serviceændringer. 
 

Budget for området: 210 mio. kr. 
Besparelse i %: I gennemsnit 0,8 % i budgetperioden. 

Procentvis ændring af enhedspris: Budgetmodellen konsekvensrettes i 

overensstemmelse med forslaget. 
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10. Forældrebetalingstakst på FU hæves 

Sektor: 5.51 MBU 

 Forøgede forældrebetaling på FU området 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Merindtægt på forældrebetaling  -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 

Merudgift til fripladstilskud  300 300 300 300 

Nettoændring i driftsudgifter  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Det foreslås at hæve forældrebetalingstaksten på klubberne, så det giver et 

nettoprovenu på 1 mio. kr. efter indregning af fripladstilskud.  
 

Der kan opnås en merindtægt på 1 mio. kr. ved, at forældrebetalingen hæves 
med 2,7 % for alle moduler. Herved stiger et fuldtidsmodul på fritidscentrene 

med 19 kr. pr. måned, mens taksten for et fuldtidsmodul i ungdomsklub hæ-
ves med 7 kr. pr. måned. Forældrebetalingstaksten har stort set været uæn-

dret siden 2010 omregnet til faste priser.  
 

Nøgletal for klub-takst i andre byer: 
By Fritidsklub Ungdomsklub 

Aarhus 737 kr. 260 kr. 

Randers 505 kr. 0 kr. 

Esbjerg 775 kr. 105 kr. 

Aalborg* 396 kr. / 675 kr.  0 kr. 

Odense ** 0 kr. / 1.119 kr. 0 kr. 

København 467 kr. 0 kr. 

* I Aalborg er de fleste ungdomsklubber gratis. ** Odense har 10 ungdomscentre fordelt over 

kommunen med gratis adgang. For 4 klasse-eleverne har de SFO2, der koster 1.119 kr. pr. 

mdr. 
 

På fritids- og ungdomsskoleområdet er der ikke en budgetmodel, idet der som 
udgangspunkt er afsat en fast økonomisk ramme.  

I dag er antallet af betalende medlemmer af fritidscentre og klubberne på hen-

holdsvis ca. 5.800 og ca. 2.900 (incl. medlemmer med reduceret kontingent og 
medlemmer på 1/3 og 2/3 moduler). 

 
Budget for området: 248.100 (1.000 kr.) 

Besparelse i %: 0,4 % 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 
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11. Tilpasning af kapacitet i Tværfaglig Enhed i Sundhed og Trivsel 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 
Forslagets betegnelse: Tilpasning af kapacitet i Tværfaglig Enhed i 

Sundhed og Trivsel 
 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2018-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Reduktion af kapaciteten i Tvær-

faglig Enhed 

Reduk -654 -654 -654 -654 

      

Nettoændring på dagtilbud i alt: Reduk -1.716 -1.716 -1.716 -1.716 

Udspecificering:      

Reduktion af kapaciteten i 

Tværfaglig Enhed 

 -2.094 -2.094 -2.094 -2.094 

Mindreindtægt i forældrebeta-

ling på dagtilbud 

 523 523 523 523 

Mindreudgift i søskenderabat og 

fripladstilskud på dagtilbud 

 -145 -145 -145 -145 

Nettoændring i driftsudgifter  -2.370 -2.370 -2.370 -2.370 

Personaleændringer  -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Det foreslås at spare 2,4 mio. kr. ved at tilpasse kapaciteten i den Tværfaglige 

Enhed i Sundhed og Trivsel til et lavere aktivitetsniveau. 
 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev der afsat 9 mio. kr. til at 

styrke tidlig sundhedsfremmende og pædagogisk indsats på dagtilbuds-områ-
det. På den baggrund blev Tværfaglig Enhed dannet. Enheden blev tilpasset i 

forbindelse med budget 2016 og består i dag af 15 pædagoger, 11 sundheds-
plejersker og en leder. Alle er ansat i enheden to dage om ugen. 

 
Tværfaglig Enhed tilbyder samarbejde med institutioner i opsporings- og hand-

lekompetencer inden for tre fagområder: sprog, motorik og relationsdannelse.  
 

Den nuværende forløbskapacitet i Tværfaglig Enhed er beregnet til 90-100 af-
sluttede forløb pr. år. Forløbenes omfang varierer, og status er, at der i 2016 

blev afsluttet 75 forløb, mens der i 2017 blev afsluttet 55 forløb. 
   

Der foreslås en tilpasning og reduktion af kapaciteten i Tværfaglig Enhed. 
 

Konkret forslås: 

• Reduktion i forløbskapacitet - svarende til en reduktion fra 90-100 til 65 
forløb pr. år. 

• Reduktion i vikarpuljen – svarende til reduktion af antal forløb. 



 

22 
 

• Reduktion i antal medarbejdere fra 26 til 16 medarbejdere og balance-

ring i fordelingen af sundhedsplejersker og pædagoger, så der er 8 af 

hver faggruppe. 
 

Konsekvenser: 
• Tværfaglig Enhed kan tilbyde færre forløb. 

• Medarbejdergruppen reduceres fra 15 pædagoger og 11 sundhedsplejer-
sker til 8 pædagoger og 8 sundhedsplejersker. 

• Generelt vil en reducering af Tværfaglig Enhed betyde, at der er færre 
ressourcer til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser. 

 
Budget for området 2018: 8.2 mio. kr. 

Besparelse i %: 29 %, budgetreduktion (inkl. takstfinansiering) i %: 33% 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 
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12. Tilpasning i budget til PA-elever pga. aktivitetsfald 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Tilpasning i budget, pædagogiske assistentelever 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Tilpasning i budget til pædagogi-

ske assistentelever 

Reduk -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Akkumuleret opsparing på bud-

get til PA-elever 

Reduk -1.000 -4.000   

Nettoændring i driftsudgifter  -3.000 -6.000 -2.000 -2.000 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Budgettet til pædagogiske assistentelever forslås nedsat, idet antallet af elever 

er faldet. 
 

Det årlige driftsbudget: 
Børn og Unge uddanner årligt et antal pædagogiske assistentelever. Dimensio-

neringen af elevpladser til kommunerne fastsættes i Trepartsaftalen. Aktuelt er 
dimensioneringen 44 elever årligt i Aarhus Kommune.  

 

Budgettet til pædagogiske assistentelever har dels været prioriterede midler i 
MBU og trepartsmidler øremærket til opgaven. MBU-midlerne er ikke blevet re-

duceret i forlængelse af, at dimensioneringen blev mere end halveret i 2016. 
 

I en årrække har de pædagogiske assistentelever været organisatorisk tilknyt-
tet i Personale, og dermed har administrationen ift. ansættelsen været vareta-

get af Personale. Lønudgiften til de pædagogiske assistentelever har været af-
holdt på en fællespost i Personale.  

 
I 2016 blev det besluttet, at eleverne fremadrettet skulle ansættes decentralt, 

på samme vis som øvrige medarbejdere. Lønudgiften er herefter blevet afholdt 
decentralt og ligeledes indhenter de decentralt AUB bidrag mv. De decentrale 

enheder har modtaget en budgetkompensation svarende til ca. 4.500 kr. pr. 
måned, i de måneder, de har haft en elev. Budgetkompensationen finansieres 

af fællesposten. Aktuelt er tjenestestedets udgift pr. ansættelsesforløb ca. 

70.000 kr.  
 

På baggrund af ændringen i dimensioneringen og den mindre administration i 
Personale vil fællesposten kunne reduceres med 2 mio. kr. pr. år, uden at tje-

nestestederne vil får en merudgift.  



 

24 
 

 

Akkumuleret opsparing: 

På baggrund af, at antallet af pædagogiske assistentelever har været faldende, 
er der en opsparing på disse budgetter, der er akkumuleret over nogle år. Det 

foreslås, at denne opsparing anvendes som indfasningsmidler til de samlede 
besparelser. 

 
Budget for området: Årligt driftsbudget på 6,9 mio. kr. 

Besparelse i %: 29,0 % af det årlige driftsbudget 
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 
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13. Tilskud til privatskolers SFO fjernes (støttekrævende børn) 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Tilskud til privatskolers SFO fjernes (tilskud til 

støttekrævende børn) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Vidtgående støtteressourcer Reduk -750 -1.800 -1.800 -1.800 

Tilskud til Privatskolers SFO fjer-

nes (handicapstøtte) 

Reduk -770 -1.850 -1.850 -1.850 

Nettoændring i driftsudgifter  -1.520 -3.650 -3.650 -3.650 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

Det forslås, at Aarhus Kommune fremadrettet ikke giver tilskud til privatsko-
lers opgaver med støttekrævende børn i privatskolernes SFO, idet der ikke er 

et lovmæssigt krav herom. 

 
Privatskolerne modtager et årligt tilskud fra staten til driften af SFO’er (og un-

dervisning) baseret på antallet af indskrevne børn pr. 5/9 i året. Tilskuddet er 
politisk fastsat og vedtages årligt som en del af finansloven. Udregningen af til-

skuddet er baseret på kommunernes udgiftsniveau til opgaven. Kommunerne 
finansierer en centralt fastsat andel af dette tilskud via en takst for de af kom-

munens børn, som går i privatskole. Der betales både for det antal elever som 
undervises på privatskoler, og det antal elever, som går i privatskolers SFO. 

 
Kommunerne har herudover ingen forpligtelse til at støtte SFO’erne i de frie 

grundskoler; men kan vælge at gøre det. 
Frie grundskoler kan søge staten om støtte til. bl.a. personlig assistance. Støt-

ten gives imidlertid kun til undervisning. 
 

Den hidtidige støtte er givet både som støtte til konkrete børn og midler som 

forvaltes lokalt af den enkelte skole. Kommunen er ikke forpligtet til at yde 
støtten, og den foreslås fjernet. 

 
Budgettet til disse støtteordninger udgør i alt knap 5,0 mio. kr., hvoraf 1,3 

mio. kr. vedrører støtte til konkrete børn i dagtilbud. Denne del af budgettet 
fortsætter uændret. 

 
Budget for området: 4.950.000 kr. 

Besparelse i %: 74 % 
Procentvis ændring af enhedspris: Budgetmodellen konsekvensrettes i 

overensstemmelse med forslaget. 
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14. Tilpasning af fællespost til flexjobansatte 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Tilpasning af fællespost til fleksjobansatte 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Tilpasning af fællespost til fleks-

jobansatte 

Reduk -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

Nettoændring i driftsudgifter  -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 

Det foreslås, at der spares 1,7 mio. kr. på fællesposten for flexjob, hvilket vil 
tilpasse budgetposten til det nuværende aktivitetsniveau. 

 
Den centrale fællespost til fleksjobansatte blev besluttet i 2001 som en den af 

styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn og unge.  
 

I forbindelse med puljens implementering kunne dagtilbud, skoler og klubber 
søge om andel i puljen til ansættelse af fleksjobpersoner, som skulle varetage 

opgaver i forhold til udsatte børn og unge. Fra starten var der ansat op til 110 
personer, men dette blev senere halveret i forbindelse med omprioriteringer i 

Børn og Unge. 

 
Pt. er der 37 fleksjobansatte i puljen, da der de seneste år er sket en lang 

række fratrædelser (pensionering mv.). Der har således været et markant 
mindreforbrug på puljen og det vurderes, at der med det nuværende antal 

fleksjobansatte, fremadrettet vil være et ikke-disponeret mindreforbrug på 1,7 
mio.kr. 

 
Det foreslås, at dette ikke-disponerede mindreforbrug ikke sættes i spil til ny-

ansættelser af fleksjobansatte, men i stedet spares.  
 

Budget for området:  7,6 mio.kr. 
Besparelse i %: 22% 

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området. 
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15. Besparelse på IT-udgifter (indfasningsmidler) 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Besparelse på IT-udgifter (indfasningsmidler) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Besparelse på IT-udgifter Reduk -2.500 -2.500 0 0 

Nettoændring i driftsudgifter  -2.500 -2.500 0 0 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Det foreslås, at der spares 2,5 mio. kr. på IT-udgifterne i 2019 og 2020. 

 
Besparelserne består af to dele:  

For det første en besparelse på udskiftning af PC’ere, idet prisen på indkøb er 
lavere end det forudsatte i budgettet.  

Om der kan blive tale om en varig besparelse afhænger af, om den nuværende 
indkøbsaftale på hardware forlænges efter udløbet i 2020, eller der kan indgås 

en lignende aftale med samme prisniveau. Derfor er anbefalingen, at der ikke 
laves en varig besparelse på dette. Der forventes en besparelse på denne del 

på godt 3 mio. kr. i alt over 2019 og 2020. 

 
For det andet er der et akkumuleret overskud i den afregningsmodel, hvor de 

decentrale og centrale enheder betaler for anskaffelser af hardware. Restbelø-
bet af besparelsen tages af dette overskud.  

 
Budget for området: 16,5 mio. kr. (årligt budget for afregningsdelen på 

PC’er) 
Besparelse i %: 15,2 % 

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 
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16. Reduktion af vedligehold af lejemål (Indfasningsmidler) 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Reduktion af vedligehold af lejemål (indfasnings-

midler) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Reduktion af vedligehold af leje-

mål 

Reduk -3.000 0 0 0 

Nettoændring i driftsudgifter  -3.000 0 0 0 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 

borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  
 

Ændringer i struktur- og ghettotiltag giver mulighed for en pause i vedligehol-

delse af forskellige lejemål, og det vurderes at være muligt at ”opspare” min-
dreudgifter på huslejeområdet i 2019 på ca. 3 mio. kr., idet forventningen er, 

at den udskudte vedligeholdelse derefter indhentes i de efterfølgende år (dog 
indenfor budgettet). Denne tilgang vil dog alt andet lige medføre en ekstra 

nedslidning af bygningerne, med risiko for at øge udgifterne efterfølgende til 
genopretning. 

 
Budget for området: Samlet huslejebudget på de berørte områder er på 29,4 

mio. kr. 
Besparelse i %: 10,2 % 

Procentvis ændring af enhedspris: 
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17. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB, indfasningsmidler) 

Sektor: 5.53 Børn og Unge KB 

Forslagets betegnelse: Vedligeholdelse af kommunale ejendomme  

(KB-bevillinger - indfasningsmidler) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Vedligeholdelse af kommunale 

ejendomme (KB-bevillinger) 

Reduk -8.600 -8.600 0 0 

Nettoændring i driftsudgifter  -8.600 -8.600 0 0 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 

borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  
 

Det foreslås, at KB bevillingen til vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i 2019 

anvendes til indfasning af besparelsen.  
 

KB-bevillinger anvendes typisk i forbindelse med tilbagevendende anlægsar-
bejder, som har karakter af vedligeholdelse af eksisterende anlæg, så som mo-

dernisering og genopretning af daginstitutioner, skoler mv. 
 

Ved så at sige at springe et års vedligeholdelse over, kan der være fare for, at 
der vil ske en nedslidning af bygningerne, der senere vil betyde øgede udgifter 

til genopretning. Det vurderes, at det kan lade sig gøre for et enkelt års ved-
kommende, og det vil blive forsøgt at sikre de mest nødvendige vedligeholdel-

sesarbejder ved omflytning af midler. 
 

Det årlige beløb på 17,2 mio. kr. er delt over to år, da dette giver mest mening 
i forhold til de indfasningsbesparelser, der mangler i de pågældende budgetår.  

 

Budget for området: 17,2 mio. kr. pr. år 
Besparelse i %: 100 % af årlig udgift 

Procentvis ændring af enhedspris: 

  



 

30 
 

18. Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler (indfasning) 

Sektor: 5.51 Børn og Unge 

Forslagets betegnelse: Opsparede midler (indfasningsmidler) 

 

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 
(2019-priser i 1.000 kr.) 

Forslag  2019 2020 2021 2022 

Opsparede midler  Reduk -39.260 -7.014 -7.943 6.343 

Nettoændring i driftsudgifter  -39.260 -7.014 -7.943 6.343 

Personaleændringer  0 0 0 0 

 

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for 
borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:  

 
Sparekravet for Børn og Unge er 109 mio. kr. pr. år. Dette beløb er der lavet 

spareforslag til, men det bærende forslag omkring ændring af skolestrukturen 
indeholder en forholdsvis lang indfasningsperiode.  

 
Derfor er der behov for nogle ”indfasningsbesparelser”, så sparekravet kan ho-

noreres indtil den nye struktur er indfaset. Der er fundet en del indfasningsfor-
slag, men der er stadig et manglende besparelsesbeløb i de første år i budget-

perioden.  
 

Børn og Unge har en række opsparede midler, hvoraf langt de fleste er dispo-
nerede og budgetlagt til konkrete formål.  

 

Restbeløbet i forhold til indfasningsmidlerne vil blive fundet ved at udskyde 
projekter, der er igangsat af opsparingsmidler fra de første år i budgetperioden 

til brug det sidste år i budgetperioden. Herved skabes der indfasningsmidler i 
de første år af budgetperioden, hvor der er brug for dette.  

  
Budget for området:  

Besparelse i %:  
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 

 


