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Besvarelse af 10-dages forespørgsel om opfølgning på normeringsfo-
respørgsel 
 
Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet har stillet tre spørgsmål til Børn 
og Unge som opfølgning på en tidligere henvendelse om normeringerne og 
økonomien herom på dagtilbudsområdet i Aarhus Kommune. Her følger be-
svarelsen af de enkelte spørgsmål. 
 
Spørgsmål 1:  
”Hvor mange penge på centraladministration bruger MBU sammenlignet 
med de seks største byer i Danmark” 
 
Svar: 
I kommunernes budget- og regnskabssystem skal udgifter og indtægter ved-
rørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6 ”Fællesud-
gifter og administration m.v.”.  
 
Det registreres ikke om den administrative udgift vedrører udgiftsområder, 
der falder inden for børn- og ungeforvaltningerne som fx dag-, skole- og fri-
tidsområderne. Det kan for eksempel bemærkes, at hovedkonto 6 også om-
fatter opgaver som eksempelvis borgerservice og pladsanvisning.  
 
Endvidere er konteringen af selv klassiske administrative opgaver som ek-
sempelvis regningsbetaling følsom overfor organisatoriske valg, som kan 
være forskellige kommunerne imellem. 
 
Det betyder, at det på baggrund af kommunernes budget- og regnskabssy-
stem ikke er muligt at opgøre sammenlignelige tal på tværs af Aarhus Kom-
mune og landets øvrige seks største byer. Det samme gælder for sammen-
ligninger med hele landet. 
 
En alternativ tilgang til ovenstående er at gennemføre en survey. Dvs. en 
spørgeskemaundersøgelse blandt de danske kommuner om, hvor mange 
penge de bruger på centraladministration i børn- og ungeforvaltningerne. 
Dette er dog ikke en realistisk mulighed inden for rammerne af denne 10-da-
ges forespørgsel.  
 
Det er usikkert om andre kommuner er interesseret i at deltage i en sådan 
undersøgelse. Der vil formodelig være organisatoriske forskelle i, hvilke op-
gaver de enkelte børn- og ungeforvaltninger løser. 
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Spørgsmål 2: 
”Hvad er gennemsnittet for forbruget på centraladministration blandt børn- 
og ungeforvaltninger i Danmark” 
 
Svar: 
Det er desværre ikke muligt at besvare dette spørgsmål, jf. svaret på 
spørgsmål 1. 
 
Spørgsmål 3: 
”Hvordan placerer MBU sig ift. landsgennemsnittet” 
 
Svar: 
Det er desværre heller ikke muligt at besvare dette spørgsmål, jf. svaret på 
spørgsmål 1.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
                     Thomas Medom  
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        Martin Østergaard Christensen 

 


