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Oversigt over budgetudfordringer i Magi-

stratsafdelingernes følgebreve 

I nedenstående fremgår i overskriftsform de budgetudfor-

dringer, som magistratsafdelingerne har beskrevet i de 

følgeskrivelser, som afleveres i forbindelse med afdelin-

gernes budgetforslag. 

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 Tilgangen af borgere med psykiske problemstillinger 

overstiger den generelle demografiske udvikling 

 Tilgangen af borgere på handicapområderne for bå-

de børn og voksne overstiger den generelle demo-

grafiske udvikling 

 Stigende antal hjemløse og borgere i risiko for ud-

vikling af hjemløshed 

 

Teknik og Miljø 

 En fortsat vækst i antallet af byggesager vil øge fi-

nansieringsbehovet i byggesagsbehandlingen. 

 Ubalance mellem det afsatte budget til Østjyllands 

Brandvæsen og det aftalte bidrag, der skal betales. 

 

Sundhed og Omsorg 

 Udviklingen i det nære sundhedsvæsen giver udfor-

dringer ift. det relativt lave antal korttidspladser i 

Aarhus Kommune  

 Store strukturelle underskud i sundhedsenheder 

grundet stigende behov for sygepleje 

 Uløst udfordring vedrørende de ældre handicappede 

 Hjemmeplejen er udfordret 

 

Kultur og Borgerservice 

  

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 23-08-2018 
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 Hovedbiblioteket Dokk1 – drift og vedligehold af IT 

 Hovedbiblioteket Dokk1 – drift og vedligehold af in-

ventar 

 Valgkontoen – udgifter afledt af byens vækst og nyt 

valgsystem med digitale valglister 

 Kulturpuljerne – midlertidige bevillinger udløber 

 Symfoniorkesteret – produktionskapacitet som følge 

af de mange udadvendte aktiviteter 

 Udbud af vedligehold af boldbaner 

 Udhuling af tilskud som følge af ny momsbekendt-

gørelse 

 

Børn og Unge 

 Børn og Unges tilbud til de svageste børn og unge 

er under pres 

 Generelt er der pres på folkeskolernes økonomi 

 Tildelingen på specialundervisningsområdet står ik-

ke mål med stigningen i udgifterne 

 Merudgifterne til privat pasning udhuler de almene 

tilbud 

 Behov for fortsatte investeringer i dagtilbudsbyggeri 

og skoleudbygning (anlæg) 

 Pasning af børn i private institutioner 

 Siden skoleåret 2014/15 er antallet af specialklas-

seelever steget med 210 elever 

 Højere priser i det koordinerede kørselstilbud med-

fører merudgifter til befordring 

 Driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter i 

Nye, der ligger ud over, hvad der dækkes af bud-

getmodeller 

 På 0-6 årsområdet er der et efterslæb på digitalise-

ringsområdet 

 Merudgifter til indførelsen af samarbejdsplatformen 

”Aula” 

 Manko på betalingerne mellem kommuner inklusive 

overheadbetalinger 

 Mindreindtægt på FU-området 


