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Ændrede forudsætninger om finanslovsmidler FL2020 

og FL2021 hos MBU og MSO 
I B2021 er der indarbejdet en række finanslovmidler fra FL2020, som efter-

følgende har ændret sig. Herudover er der kommet midler i FL2021. I inde-

værende bilag gives en oversigt over ændringerne. 

 

Ansøgningspulje, ældreområdet 

I B2021 er der forudsat finansiering på 5,5 mio. kr. (2021-pl) årligt i 2021-

2024 fra finanslovspuljen på ældreområdet 2021. Aarhus Kommune er imid-

lertid ikke imødekommet på ansøgninger om midler fra puljen i 2021, og der 

er ikke umiddelbart udsigt til, at Aarhus Kommune vil få del i midlerne i 2022 

og efterfølgende år, hvilket dog endnu er uafklaret. Der mangler dermed 5,5 

mio. kr. årligt fra 2021 og frem.  

 

FL2021 Flere hænder, ældreområdet 

I finansloven 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 

2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 (2021 pl) og frem til flere hænder i 

ældreplejen. Disse midler indgår ikke i B2021.  

Midlerne fordeles efter kommunernes andel af ældre i 2021. Midlerne tilde-

les årligt og udmøntes med halvårsvirkning fra 2021 via direkte tilskud til og 

med 2024. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskuddet.  

Aarhus Kommune forventes at kunne få 9,36 mio. i 2021 stigende til 22,45 

mio. kr. i 2024. De nærmere anvendelsesmuligheder er under afklaring i 

Sundhed og Omsorg, og forventes at kunne drøftes i forbindelse med bud-

gettet for 2022. 

 

Tabel 1. Finanslovsmidler til ældreområdet 

Mio. kr.  2021 2022 2023 2024 2025 

Manglende finansie-

ring 

5,5 5,60 5,60 5,60 5,6 

FL2021 midler  9,36 20,21 20,21 22,45 22,45 
Note: Fra 2022 er der fremskrevet til 2022 pl, mens beløb i 2021 er 2021-pl. 

 

Folkeskolemidler  

I finansloven 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 

2023 og frem (2020 pl) til flere lærere i folkeskolen. I budgetforliget 2021 

blev den forventede Aarhusandel indarbejdet på baggrund af elevtal, og 

både udgiften og indtægten blev forudsat at ligge i Børn og Unge.  

Midlerne fra 2022 og frem vil imidlertid blive fordelt via bloktilskuddet. Aar-

husandelen ses i tabel 3. Beløbene optages som en reserve i Borgmeste-

rens Afdeling. Børn og Unge skal tilføres det beløb, der indgik i budgetforli-

get for 2021. Der skal tages stilling til, hvordan den resterende del af beløbet 

skal anvendes. 

 

Tabel 3. Finanslovsmidler til folkeskolen 

BORGMESTERENS AFDE-

LING 
Økonomi 

Aarhus Kommune 

Budget og Planlægning 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 21 99 69 70 

 

E-mail: 

budget@ba.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

evbn@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Eva Bodorf Nielsen 
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Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

FL2020-midler faktisk 33,42 49,00 49,00 49,00 

FL2020 forudsat i BF2021  29,71 43,59 43,59 43,59 

Forskel  3,71 5,41 5,41 5,41 
Note: Beløb er fremskrevet til 2022-p/l. Aarhusandelen er 6% af det samlede beløb. Positivt fortegn indikerer i 
sidste række, at det er en merindtægt ift. det forudsatte i BF2021. 

 

Midler til minimumsnormeringer 

Overgang til bloktilskuddet 

I finansloven 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 

2025 og frem til indførelse af minimumsnormeringer i vuggestuer og børne-

haver (2021 pl). I budgetforliget 2021 blev det derfor besluttet, at den forven-

tede Aarhus-andel på 39,5 mio. kr. i 2021, 53,2 mio. kr. i 2022, 80,6 mio. kr. i 

2023, 95,4 mio. kr. i 2024 og 110,4 mio. kr. i 2025 og derefter, skulle tilføres 

dagtilbuddet. I alle årene 2021-2024 blev midlerne forudsat som en indtægt 

hos Børn og Unge.  

Det er nu blevet besluttet, at midler fra 2024 og frem overgår til bloktilskud-

det, mens midlerne i 2021-2023 fortsat tildeles som puljemidler på baggrund 

den skønnede andel 0-5-årige i kommunerne jf. Danmarks Statistiks befolk-

ningsprognoser. Børn og Unge skal således have tilført det forudsatte beløb 

fra og med 2024. Beløbet er optaget som reserve i Borgmesterens Afdeling. 

 

Mulighed for forældrebetaling 

Efter vedtagelsen af budgettet for 2021 er det blevet vedtaget, at kommu-

nerne gerne må opkræve forældrebetaling af puljemidler. Dermed giver de 

forudsatte puljemidler nu mulighed for yderligere ansættelse af personale 

end forventet. I tabellen nedenfor fremgår det ekstra beløb, som forældrebe-

taling fraregnet søskenderabat og fripladser, bidrager med.  

 

Puljemidlernes formål 

Ved vedtagelsen af budget 2021 kendte man endnu ikke detaljerne omkring 

udmøntningen af puljen, og man forudsatte derfor, at hele puljen skulle gå 

direkte til ansættelse af personale til minimumsnormeringerne. I finansloven 

2021 og aftalen om minimumsnormeringer er det imidlertid blevet klart, at 

dele af den afsatte ramme i finanslov 2020 også skal bruges til initiativer, der 

er relaterede til minimumsnormeringerne, men som der ikke kan ansættes 

personale for. Dette omhandler bl.a. midler afsat til styrket tilsyn og mere 

uddannet pædagogisk personale, som Aarhus også forventes af få del af. 

Disse udmøntes dog på anden vis end midlerne til selve minimumsnorme-

ringerne. Derudover indeholder rammen en tilpasningspulje til socioøkono-

misk dårligt stillede kommuner, som Aarhus ikke kan forvente at få del af. 

Tabellen nedenfor viser den forventede Aarhusandel af disse puljer under ét.  

 

Hurtigere indfasning 

I budgetforliget 2021 besluttede forligspartierne en fremrykket indfasning af 

minimumsnormeringer i Aarhus. Der blev afsat 13,7 mio. kr. i 2021, 27,4 
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mio.kr. i 2022, 14,8 mio. kr. i 2023 og 14,9 mio. kr. i 2024, som det var for-

udsat, at fremrykningen ville koste.  

I finansloven 2021 blev der efterfølgende også afsat midler til fremrykningen 

samt et varigt løft af rammen til minimumsnormeringerne. Der blev afsat 

yderligere 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. 

i 2025 og frem. Disse midler er dermed nye ift. hvad der var forudsat i bud-

get2021. 

 

 

Oversigt 

Tabellen nedenfor viser de oprindelige forudsætninger samt de nye midler.  

 

2022-pl, mio. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 

FL2020-midler forudsat i BF2021 39,5 54,2 82,1 97,2 112,5 

FL2020-midler faktisk 36,5 45,9 65,8 63,5 75,7 

Forskel -3,0 -8,3 -16,3 -33,7 -36,8 

      Forældrebetaling (- søskenderabat 
og friplads) 

5,0 10,3 14,8 14,3 17,0 

Nye FL2021-midler til fremrykning 12,9 13,2 13,3 24,5 12,2 

Forældrebetaling (- søskenderabat 
og friplads), nye midler 

3,0 3,0 3,0 5,5 2,8 

Nye midler 20,9 26,5 31,1 44,3 32,0 

      Samlet ændring ift. B2021 17,9 18,2 14,8 10,6 -4,8 

Nye puljer i FL2020-rammen* 2,1 4,0 10,2 21,6 21,6 
 
Note: Baseret på den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik (FRKM121), meddelelser fra 
UVM og egne beregninger. Forældrebetaling antages at være 25 pct., mens friplads- (19,4 pct.) og søskende-
tilskudsandelene (7,1 pct.) heraf stammer fra budgetmodel 2022. I 2021 er der kun regnet med forældrebeta-
ling, søskenderabat og fripladstilskud i 8 måneder, da Børn og Unge ikke nåede at opkræve dem for årets 
første tre måneder. I 2024 og 2025 forudsættes midlerne fordelt via bloktilskuddet (6 pct.).  
Fra 2022 er beløbene fremskrevet til 2022-priser. Negativt fortegn indikerer i tredje række, at det er en min-
dreindtægt ift. det forudsatte i BF2021. 
* Dele af puljerne er ansøgningsmidler, som der derfor ikke er garanti for at modtage. Puljerne kan desuden 
ikke bruges til ansættelse af personale, men er øremærket til initiativer relaterede til minimumsnormeringer.  

 


