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Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende udløb af 
satspuljemidler og tidsbegrænsede bevillinger 

 
SF har stillet følgende 10-dages forespørgsel: 

 

Til brug for budgetforhandlingerne ønskes et overblik over hvilke 

økonomiske bevillinger der udløber i 2020. Der ønskes både et 

overblik for udløb af budgetmidler til kommunale tilbud, indsatser 

og projekter samt tilskud til organisationer, foreninger og samar-

bejdspartnere. 

 

Nedenfor er en oversigt over, hvilke bevillinger til Børn og Unge 

som udløber i 2020. 

 

Økonomiske bevillinger der 

udløber i 2020 

Kort beskrivelse af indsats/projekt/tilbud 

PPR 

Teknologitalenter 

 

Beløb: 340.000 kr. om året 

For unge med specialpædagogiske behov fx fordi de 

har det svært i skolen/ikke noget fremmøde og som 

samtidig har kompetencer inden for velfærdstekno-

logi. Laves i samarbejde med socialøkonomisk virk-

somhed Actura og er finansieret af opsparing 

Alle elever til folkeskolens 

prøver 

 

Beløb: 4 mio. kr. fordelt over 

de sidste 3 år.  

 

Styrkelse af det faglige indhold i specialklasser/skole, 

så flere elever kan gå til folkeskolens afsluttende 

prøver. Tiltaget afsluttes sommeren 2020. Finansie-

ret af byrådsbeslutning/budgetforlig. 

 

Indsatsen kan skaleres 

Navn: Orihime 

 

Beløb: 500.000 over 2 år 

 

Sygehusundervisning, hvor elever, der er længereva-

rende syge, modtager undervisning gennem en ro-

bot, der er placeret i barnets klasse. 

Finansieret af midler fra VTU 

 

Indsatsen kan skaleres 

Forstærket indsats over for 

ordblinde på Rundhøjskolen  

 

Beløb: 1,8 mio. kr. fordelt 

over 3 år.  

 

Indsats hvor specialiseret viden fra KCL om ordblinde 

sættes i spil i almenområdet på Rundhøjskolen. Pro-

jektet sluttet sommeren 2020. Finansieres af MBU 

innovationsmidler. 

 

Indsatsen kan skaleres. 

ABA investeringsprojekt 

 

Beløb: 2 mio. kr. om året 

Inkluderende tilbud til børn med autisme spektrum 

forstyrrelse i almenområdet. Tilbuddet udløbet ulti-

mo 2020 og skal behandles i forbindelse med bud-
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 getforhandlingerne i efteråret. Finansieres gennem 

byrådsbeslutning og med bidrag fra MSB og MBU. 

 

Der sendes en evaluering til byrådet sommeren 

2020.  

 

Ord og talblinde  

 

Beløb: Budgettet falder fra 

4,5 mio. kr. til 2 mio. kr. i 

2021. 

Formålet med den styrkede ordblinde- og matema-

tikindsats er at styrke en systematisk, foregribende 

og fokuseret indsats for børn og unge med læse- og 

matematikvanskeligheder i ambitionen om at skabe 

lige deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. 

PUF 

Tidlig og forstærket sproglig 
indsats i dagtilbud  
 
Beløb: 15 mio. over 5 år 

I forbindelse med budgetforlig 2013 blev forligspar-

tierne enige om en tidlig og forstærket sproglig ind-

sats i dagtilbud via lokale indsatser og kompetence-

udvikling. Udmøntningen har været bredt ud over 

flere år, og er senest anvendt i relation til implemen-

tering af dagtilbuddenes arbejde med pædagogiske 

læreplaner, læringsmiljøer og ECERS. Puljen forven-

tes anvendt i fuldt omfang ved regnskabsårets af-

slutning, og puljen ophører.  

 

Det kan oplyses, at netop høj kvalitet i hverdags-

praksis i dagtilbuddene er et af årets budgettemaer. 

Fuld kompetencedækning  

 

Beløb: 42,5 mio. kr. (fra sta-

ten) i perioden 2014-2020 

samt 17,0 mio. kr. i perioden 

2014-2017 (afsat af byrådet) 

I forbindelse med folkeskolereformen blev der ind-

gået aftale om fuld kompetencedækning mellem KL 

og regeringen, og der blev afsat 834 mio.kr. i perio-

den 2014-2020. Børn og Unge har i den samlede 

periode modtaget 42,4 millioner kr., til anvendelse til 

kursusudgifter i perioden frem til 2025. Ved R2019 

havde skolerne anvendt de på daværende tidspunkt 

modtagne midler i fuldt omfang. Udover de nationa-

le midler afsatte byrådet i forbindelse med budget-

forlig 2014 17,5 millioner kr. i perioden 2014-2017 til 

at medfinansiere vikaromkostninger i forbindelse 

med kurser afholdt med henblik på at opnå det nati-

onale mål om fuld kompetencedækning. De byråds-

afsatte midler ophørte i 2017, mens statens pulje 

ophører her i 2020.  

 

Det kan oplyses, at netop fortsatte midler til opfyl-

delse af kravet om fuld kompetencedækning 2025, 

og dækning af vikarudgifter, er et af årets budgette-

maer. 

Styrket udskoling  I forbindelse med budgetforlig 2014 blev der afsat 
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Beløb: 4,75 mio. kr. afsat til 

perioden 2014-2018, men er 

spredt ud over flere år.  

midler til implementering af folkeskolereformen og 

Fremtidens Folkeskole, og som en del heraf 4,75 

mio. kr. i perioden 2014-2018 til udvikling af lokale 

udskolingsprojekter i et samarbejde med erhvervs-

uddannelser og erhvervsliv. De lokale udskolingsfor-

løb har været bredt ud over flere år, og puljen for-

ventes anvendt i fuldt omfang ved regnskabsårets 

afslutning, og ophører dermed.  

 

Det kan oplyses, at netop udvikling af lokale udsko-

lingsprofiler og samarbejde med erhvervsuddannel-

serne om faglig relevant undervisning er et af årets 

budgettemaer. 

Læringsmålstyret og praksis-

nære forløb 

 

Beløb: 6 mio. kr. afsat til 

perioden 2015-2018, men er 

spredt ud over flere år 

I forbindelse med budgetforlig 2014 blev der afsat 

midler til implementering af folkeskolereformen og 

Fremtidens Folkeskole, og som en del heraf 6,0 mio. 

kr. i perioden 2015-2018 til et massivt kompetence-

løft bl.a. med særlig fokus på klasserumsledelse og 

læringsmålstyret praksis. Kompetenceudviklingsiniti-

ativerne har været bredt ud over flere år, herunder 

senest til lokalt forankrede læringsmålstyrede og 

praksisnære forløb for ikke-uddannelsesparate unge. 

Puljen forventes anvendt i fuldt omfang ved regn-

skabsårets afslutning, og ophører dermed.  

Sundhed 

Den åbne skole 

 

Beløb: 0,3 mio. kr. (2018-

2020) 

MBU har en fælles pulje med Sport og Fritid samt 

Idrætssamvirket i Aarhus. Hver at parterne bidrager 

med 100.000 kr. om året. Puljen støtter fælles pro-

jekter mellem skoler og idrætsforeninger, hvor der 

udvikles undervisningsforløb til idræt. Der er hidtil 

tale om 48 projekter. Evaluering af projekterne er 

samlet i et inspirationskatalog, der ligger online. 

Idrætssamvirket og Sport og Fritid er klar til at fort-

sætte samarbejdet efter 2020. Skal MBU fortsat 

deltage, skal der afsættes midler hertil. 

Investeringsmodeller på 

sundhedsområdet 

 

Beløb: 8,85 mio. kr. (2017-

2020) 

Investeringsmodellen indeholder 4 indsatser: Fami-

lieiværksætterne, Subakut, Sårbare gravide og am-

mehjælpen. Det er tilkendegivet af byrådet ved 

R2019 at denne investeringsmodel forlænges ind i 

2021. Familieiværksætterne bliver dog, grundet 

forløbets længde på halvandet år, nødt til at starte 

neddrosling ultimo 2020, hvis der ikke bevilliges 

permanente midler til indsatsen ifm. budgetforhand-

lingerne. Derfor er det udelukkende budgettet for 

Familieiværksætterne, der er indskrevet her.  
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Beløb: 4 mio. kr. (2017-2020) 

 

Indsatsen er fuldt implementeret ved udgangen af 

2020 (der kan dog være forsinkelse pga. Corona).  

 

Der er afsat permanente midler til drift af indsatsen i 

B2020 

Skole OL 

 

Beløb: 12,1 mio. kr. (2017-

2020) 

Indsatsen afsluttes i 2020. Den består af et finale-

stævne i juni, som i 2020 er aflyst. Desuden af en 

række aktiviteter for skoler i Aarhus - kompetence-

udvikling for idrætslærere, undervisningsforløb for 

klasser i samarbejde med lokale idrætsforeninger 

samt udvikling af undervisningsmaterialer grej til 

aktiviteter. Disse aktiviteter afsluttes med 2020.  

Tidlig indsats - Etablering af 

familiegrupper i dagtilbud 

 

Beløb: 9,3 mio. kr. (2016-

2020) 

Indsatsen er afsluttet. Der er fremsendt to-siders 

budgettema som input til budgetforhandlingerne.  

Tidlig indsats - Børnenes 

tidlige motorik og sansemo-

torik 

 

Beløb: 9,8 mio. kr. (2016-

2020) 

Der er fremsendt to-siders budgettema vedr. de 

tidlige indsatser "Trivsel og Livsmestring" og Krop og 

Bevægelse". Disse er på som temadrøftelse i udval-

get den 17. juni.  

Tidlig indsats - Ro-

busthed/vedholdenhed 

 

Beløb: 5,3 mio. kr. (2016-

2020) 

Der er fremsendt to-siders budgettema vedr. de 

tidlige indsatser "Trivsel og Livsmestring" og Krop og 

Bevægelse". Disse er på som temadrøftelse i udval-

get den 17. juni.  

Diabetes 

 

Beløb: 3,5 mio. kr. (2019-

2020) 

Del af investeringsmodellen, investeringer i Sund-

hed. Tidlig indsats til forebyggelse af diabetes. Bør-

nene rekrutteres i 0. og 3. klasse. Hvis alkoholindsat-

serne stopper, vil der ikke længere kunne opspores 

børn i 3. klasse til indsatsen. 

Rygning 

 

Beløb: 1,5 mio. kr. (2019-

2020) 

Del af investeringsmodelen, investeringer i Sundhed. 

Der forventes at blive indført røgfri skoletid på alle 

folkeskoler (nationalt). Her vil erfaringer fra indsat-

sen kunne bruges. 

Alkohol 

 

Beløb: 2,8 mio. kr. (2019-

2020) 

Del af investeringsmodelen, investeringer i Sundhed. 

Alkoholindsatserne var oprindeligt planlagt at fort-

sætte til udgangen af 2021, men direktørgruppen 

har besluttet at stoppe dem som investeringsmodel 

og i stedet undersøge mulighederne for alternativ 

finansiering, f.eks. via budgetforhandlingerne. Bud-

gettet pr. år tildelt MBU er samlet på 1.800.000 kr. 

årligt (2019-priser). Heraf er de 400.000 kr. placeret 
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under PUF, og 1.400.000 kr. er placeret i Sundhed. 

Specialiseret vejledning til 

børn med motoriske vanske-

ligheder.  

 

Beløb: 0,75 mio. kr. (2020) 

MBU har lavet en midlertidig finansiering for opspa-

rede midler for at kunne leve op til forpligtelser med 

at yde vejledning til pædagogisk personale i dagtil-

bud/skoler i forhold til børn med betydelige motori-

ske vanskeligheder. Den samlede udgift for at kunne 

leve op til forpligtelser forventes at være 1,6 mio. 

kr., men finansiering fra 2021 er uafklaret. 

Øvrige 

Implementering af Aula 

 

Beløb: 1,1 mio. kr. (2018-

2020) 

Kommunikativ understøttelse af implementering af 

Aula i skoler og dagtilbud. Finansieret af midler i 

MBU. Implementeringen ventes desuden forsinket 

fra leverandøren 

Minimumsnormeringer 

 

Beløb 32,4 mio. kr. (2020) 

Finanslovsmidler ”Løft af normeringer i daginstituti-

oner”.  

 

Udmøntningen af puljen til minimumsnormeringer 

bliver genforhandlet for 2021. 

Kendte voksne 

 

Beløb: 0,5 mio. kr. 

Forligspartierne ønsker, at elever i folkeskolen og 

børn i dagtilbud i størst muligt omfang møder kendte 

voksne, når det er nødvendigt at vikardække under-

visningstimer. Forligspartierne er enige om, at der 

skal igangsættes prøvehandlinger for at afprøve 

skoler og dagtilbuds nuværende forskellige tilgange 

til vikardækning med henblik på at sikre læring på 

tværs af skoler og dagtilbud for at sikre den bedste 

kvalitet og de mest omkostningseffektive tilgange til 

dækning af fravær med kendte voksne. Der afsættes 

0,5 mio. kr. til formålet i 2020. 

Med venlig hilsen 

 

 

                     Thomas Medom  

/ 

        Martin Østergaard Christensen 

 

 


