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Fremsendelse af Børn og Unges budgetforslag 2019-2022 

Hermed fremsendes Børn og Unges budgetforslag for 2019-2022. 

 

Materialet omfatter følgende sektorer: 

 5.51 – Børn og Unge, decentraliseret driftsområde 

 5.52 – Børn og Unge, ikke decentraliseret driftsområde 

 5.53 – Børn og Unge, decentraliseret anlægsområde 

 5.54 – Børn og Unge, ikke decentraliseret anlægsområde 

 

Med visionen om ’Aarhus – en god by for alle’ og børne- og ungepolitikken 

har byrådet vedtaget høje ambitioner for alle aarhusianske børn og unge. 

Årsberetningen for 2017 viser, at det generelt går rigtig godt for ca. 85 pro-

cent af børnene og de unge, men der er fortsat er en gruppe børn og unge, 

hvis sociale baggrund, særlige behov eller udsathed lader til at have en ne-

gativ indflydelse på, hvordan de har det, og hvordan de klarer sig. 

 

For i fremtiden fortsat at kunne sikre, at alle børn og unge klarer sig bedst 

muligt, er det afgørende, at de almene dagtilbud, skoler og fritidstilbud er 

velfungerende og har en høj kvalitet i deres tilbud. Der er imidlertid en række 

forhold, som sætter de almene tilbud under pres med risiko for, at der er 

flere børn, end der ellers ville være, som får særlige behov og ekstra støtte.  

 

Det ses allerede ved, at Børn og Unges tilbud til de svageste børn og unge 

er under pres. Der er flere børn og unge, som modtager et specialundervis-

ningstilbud. Det medfører pres på budgetterne til både specialområdet og 

almenområdet.  

 

Det skal ses sammen med, at der generelt er pres på folkeskolernes øko-

nomi, hvor der er et stigende antal skoler, som ikke kan få deres budget til at 

dække minimumstimetallet. De modtager derfor de såkaldte ”garantiressour-

cer”, som er en omfordeling mellem skolerne, som har til formål at sikre, at 

alle skoler har mulighed for at leve op til minimumstimetallet.  

 

I et bilag om implementeringen af folkeskolereformen til budgetforlig 2014-17 

blev det påpeget, at de obligatoriske timer kommer til at fylde mere i skoler-

nes budget efter reformen end udgifterne til minimumstimetallet gjorde før 

reformen. Derfor blev skolernes råderum i forhold til at ændre på timetallet 

væsentligt mindre, og der er således også et stigende antal skoler, der mod-

tager garantiressourcer. I 2018 er det nødvendigt at tildele 25 ud af 44 skoler 

garantiressourcer for, at de kan leve op til minimumstimetallet.  

 

På denne baggrund vil Børn og Unge frem mod budget 2020 udarbejde en 

analyse af skoleområdets økonomi, der skal give viden om, hvad det ko-

ster at undervise elever i normalklasser.  
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Byrådet har en målsætning om, at antallet af indbyggere stiger til 450.000 i 

2050. Allerede i dag betyder befolkningsvæksten i Aarhus kommune, at der 

skal bygges flere dagtilbudspladser, og fra 2022-2027 skal dagtilbud og sko-

le udbygges for yderligere ca. 100 mio. kr. årligt for både at sikre fortsat 

overholdelse af pasningsgarantien, nye lokaler til skolernes undervisning og 

pasning i SFO. 

 

Byrådet har frem til Budget 2019-2022 anmodet Børn og Unge i samarbejde 

med Borgmesterens Afdeling om at vurdere behovet for yderligere skole-

byggeri samt etablering af idrætsfaciliteter i samarbejde med Kultur og Bor-

gerservice. Heri vil indgå en vurdering af, hvor der bliver behov for at bygge 

nye skoler samt en plan for at udarbejde beslutningsoplæg, disponering af 

byggegrunde og finansiering af anlægsudgifter. 

 

På den baggrund har Børn og Unge indledt en dyberegående analyse af 

vækstudfordringer og kapacitetsløsninger på skole- og dagtilbudsområdet, 

som også vil se på behovet for byggegrunde til nye skoler og dagtilbud, her-

under at løfte de eksisterende bygninger til et tidssvarende niveau. 

 

Byrådets målsætninger om vækst har også betydning for Børn og Unges 

budget på både kort og længere sigt. Væksten i kommunen bidrager til, at 

dagtilbud, skoler og fritidstilbud bliver presset, idet budgetmodellerne kun 

tilfører marginalbeløb. Det ses bl.a. på specialundervisningsområdet, hvor 

marginaltildelingen er ca. 73 procent af gennemsnitsudgiften. Det betyder, at 

de tilførte midler i en vækstperiode ikke står mål med stigningen i udgifterne. 

 

Der er også andre driftsudfordringer, som er med til at udhule de almene 

tilbud. På dagtilbudsområdet er der større udgifter til pasning af børn i priva-

te institutioner og hos private børnepassere (frit valg-ordningen), end der 

kompenseres for fra kassen via Aarhus Kommunes budgetmodeller. Dette 

betyder, at merudgifterne til privat pasning i dag finansieres af midler fra den 

kommunale pasningsordning. 

 

Hvis det ikke er muligt at reducere merudgifterne på kørselsområdet, og der 

ikke gives kompensation herfor, vil disse merudgifter også være med til en 

udhuling af almenområdet i dagtilbud og skoler. Se afsnittet nedenfor om 

driftsudfordringer. 

 

Drøftelser i Børn og Unge-udvalget 

Økonomi generelt og Budget 2019 har været drøftet i Børn og Unge-

udvalget på møderne den 15.-16. marts, 11. april og 25. april 2018. 

 

På udvalgsmøderne er udvalget blevet introduceret til Børn og Unges øko-

nomi og Budget 2019 med henblik på for det første, at udvalget opnår en 

højere grad af indsigt i økonomien på området. For det andet at udvalget får 
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bedre overblik over mulighederne for omprioriteringer. For det tredje at ud-

valgene får mulighed for at rådgive i budgetlægningen på de enkelte områ-

der, og for det fjerde at fokus på prioriteringsmulighederne ses i sammen-

hæng med budgetmålene på området. 

 

Blandt andet med afsæt i udvalgsdrøftelserne foreslås der justeringer i ef-

fektmålene (se nedenfor).  

 

I forhold til driftsudfordringerne havde Børn og Unge-udvalget en konstruktiv 

drøftelse af de mulige konsekvenser af udfordringerne på mødet den 25. 

april 2018. Udvalgets input til rådmanden vil indgå i den fortsatte håndtering 

af det samlede driftsbudget. 

 

Effektmål 

For så vidt angår målene i Budget 2019, har Børn og Unge den 25. april 

2018 – efter forudgående indledende drøftelser i Børn og Unge-udvalget –  

præsenteret Børn og Unge-udvalget for et forslag til, hvordan de tre over-

ordnede effektmål fremadrettet kan belyses med fem indikatorer i årsberet-

ningen til byrådet. Ud fra en ambition om at skabe kontinuitet i mål og indika-

torer over en længere årrække er der en stor grad af overlap mellem Budget 

2018 og 2019. På baggrund af udvalgets drøftelser foreslås følgende fem 

indikatorer:  

 

 Andel 3-årige med alderssvarende sprog 

 Andel unge som påbegynder en ungdomsuddannelse 

 Andel elever, der oplever at være ensomme 

 Elevernes gennemsnitlige fravær 

 Andel overvægtige elever  

 

Eftersom disse fem indikatorer tilsammen kun tegner et meget overordnet 

billede af, hvordan det går børnene og de unge i Aarhus Kommune og på 

den måde opfylder behovet til årsberetningen, vil rådmanden og Børn og 

Unge-udvalget efterfølgende tage stilling til, hvilke yderligere indikatorer der 

skal følges op på, og på hvilken måde denne opfølgning skal være en del af 

det samlede kvalitetsårshjul i Børn og Unge.  

 

Børn og Unge-udvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Sundheds- 

og Omsorgsudvalget er blevet præsenteret for MBU, MSB og MSO’s forslag 

til konkretiseringen af et bredt fælles velfærdsmål 0-100 år, som omfatter 

borgere i alle aldersgrupper, og som de tre magistratsafdelinger fik til opga-

ve at konkretisere med Budget 2018. Med forslaget integreres velfærdsmålet 

fuldt ud i de nye Aarhusmål i form af tre velfærdsdimensioner. I forbindelse 

med byrådsindstillingen om de nye Aarhusmål vil den udviklingsopgave, 

MBU, MSB og MSO har ift. indikatorer, målgrupper og opgørelsesmetoder 

ift. de tre velfærdsdimensioner af Aarhusmålene, blive konkretiseret. 
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Anlæg 

Frem til 2022 er der behov for fortsatte investeringer i dagtilbudsbyggeri og 

skoleudbygning for at fastholde pasningsgarantien og sikre lokaler til under-

visning og pasning i SFO på den lokale folkeskole. Frem til og med 2022 er 

der behov for yderligere investeringer på 263 mio. kr. Aktuelt er der i bud-

getperioden afsat 200 mio. kr. til formålet, og det foreslås derfor, at der i 

Budget 2020-2023 afsættes 63 mio. kr. yderligere i forbindelse med, at by-

rådet skal udmønte anlægsbufferen for 2022-23.  

 

Udbygningsbehovet på dagtilbudsområdet frem til 2023 svarer til 16-24 nye 

byggegrunde af cirka 3.000 kvadratmeter, hvor halvdelen skal findes inden 

for Garantidistrikt Randersvej. På længere sigt vil der også blive behov for at 

bygge nye skoler med tilhørende idrætsfaciliteter, hvor der også skal findes 

byggegrunde. Der er således et aktuelt og presserende behov for at finde 

arealer til udbygninger på skole- og dagtilbudsområdet i byudviklings- og 

fortætningsstrategien. 

 

Driftsudfordringer 

I henhold til budgetproceduren har Børn og Unge præsenteret Børn og Un-

ge-udvalget for driftsudfordringer. I notatet til udvalget blev der peget på, at 

Børn og Unge har fået driftsudfordringer på følgende områder: 

 

Børn og Unge har en større udgift til pasning af børn i private institutioner 

og hos private børnepassere (frit valg-ordningen), end der kompenseres for 

fra kassen via Aarhus Kommunes budgetmodeller. Dette betyder, at merud-

gifterne til privat pasning på forventeligt ca. 6 mio. kr. i 2018 finansieres af 

midler fra den kommunale pasningsordning. 

 

Siden skoleåret 2014/15 er antallet af specialklasseelever steget med 

210 elever – en stigning på 27 %. Som en konsekvens af det øgede antal 

specialklasseelever stiger skolernes egenfinansiering af specialklassebeta-

linger. I skoleåret 2018/19 er skolernes egenfinansieringen forventeligt om-

kring 25 mio. kr. i specialklassebetalinger. I skoleåret 2017/18 egenfinansie-

rer skolerne knap 19 mio. kr. i specialklassebetalinger, hvilket er en stigning 

på ca. 11 mio. kr. i forhold til det foregående skoleår. Såfremt området ikke 

tilføres finansiering kan det få konsekvenser for eleverne i almenklasserne, 

da skolerne i højere grad er tvunget til at finansiere specialklassebetalinger 

med omprioriteringer af midler fra almenområdet. 
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Som følge af væsentligt højere priser i det koordinerede kørselstilbud, 

har Børn og Unge merudgifter til befordring på 21,4 mio. kr. i 2017. For 

2018 har byrådet besluttet at modregne merudgifter til solokørsel i kompen-

sationen til magistratsafdelingerne, mens der ikke forventes kompensation i 

2019. Deraf følger en væsentligt lavere kompensation til Børn og Unge. Så-

fremt dette vedtages, kan det blive nødvendigt med servicereduktioner i 

kørslen, der kan give nye problemer, som det var tilfældet ved overgangen til 

det nye kørselstilbud. 

 

Som en del af materialet til afdelingernes budget har Børn og Unge frem-

sendt en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter i 

Nye, der ligger ud over, hvad der dækkes af budgetmodeller. Det er samlet 

opgjort til ca. 6,6 mio. kr. Forligspartierne bag budget 2018 er indstillede på 

at indarbejde beløb til drift fra og med skolens åbning i 2022. Såfremt der 

ikke tilføres midler til de nævnte formål, vil udgifterne blive indarbejdet i bud-

getterne og vil i sidste ende kunne betyde en mindre tildeling til det pæda-

gogiske personale. 

 

På 0-6 årsområdet er der et efterslæb på digitaliseringsområdet. Der er 

både behov for investeringer i it-udstyr til den enkelte medarbejder samt et 

generelt behov for at etablere kompetenceudvikling for medarbejdere i dag-

tilbud, så it og teknologi kan tages ind i den daglige pædagogiske praksis. 

 

Herudover følger der udgifter til indførelsen af samarbejdsplatformen 

”Aula”, som vil være fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO og 

dagtilbud. Hertil forventes engangsomkostninger på 15 mio. kr. til implemen-

tering samt 0,9 mio. kr. årligt til drift, der finansieres indenfor Børn og Unges 

ramme såfremt der ikke tilføres midler til opgaven. 

 

Børn og Unge har en manko på betalingerne mellem kommuner inklusi-

ve overheadbetalinger, der følger, når børn krydser kommunegrænsen. 

Det vedrører eksempelvis mellemkommunale betalinger af i pasningstilbud 

samt børn der undervises på specialskolerne. De nødvendige midler, der 

skal tilføres området for at bringe budget og forbrug i balance, finansieres 

inden for Børn og Unges ramme. 

 

På FU-området er de forventede indtægter fra forældrebetalingen på FU-

området budgetmæssigt sat for højt, og der opstår dermed en mindreind-

tægt på FU-området. Ud fra princippet om nettobudgettering er det nød-

vendigt at reducere udgiftsbudgettet på FU-området for at holde nettobud-

gettet i balance, når de faktiske indtægter er mindre end det budgetterede. 

 

Udfordringerne er nærmere beskrevet i notat til møde i Børn og Ungeudval-

get den 11. april 2018.  
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Med venlig hilsen 

 

Thomas Medom 

 

  / 

 

   Jan Præstholm 


