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Alle OLAP model Alt
Dranst (Flere elementer)

Lbn pris Kolonnenavne

Rækkenavne

2018v 
vedtaget, 
2018opr

2018v korr 
budget,201
8kor
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restbudg.(md.
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Forbrug 
sidste 

månedskift

Forbrug 
sidste 

månedskift
11 Børn & Læringsudvalget 424.829 426.824 62.260 364.564 85,41%
001 Centerchef (Center for Børn & Undervisning) 424.829 426.824 62.260 364.564 85,41%
22 Folkeskolen m.m. 300.554 297.320 39.089 258.230 86,85%
01 Folkeskoler 171.569 172.897 23.144 149.753 86,61% Områder under chef har en forbrugspct. på 67,5%. Den ligger væsentlig under vejl. 

forbrugspct. grundet at præmier/tilskud fra Undervisningsministeriet midlertidigt er 
konteret her.
Vestskolen: Forbrugspct. på 86,6% kan henføres til høje materiale-/aktivitetetsudgifter 
samt modtagerundervisningen som har en forbrugspct. på 112,5%. 
Jf. budgetopfølgningen 31.8. ventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. 
Midtskolen: Forbrugspct. på 87,8% kan henføres til merforbrug på lønninger på 
Bavneskolen og Sofiendalskolen. Jf. budgetopfølgningen 31.8. ventes et 
mindreforbrug på 0,3 mio.kr. 
Østskolen: Forbrugspct. på 88,5% kan henføres til merforbrug på lønninger på 
Rolloskolen og Hylleholt skole samt modtagerundervisningen som har en forbrugspct. 
på 96,1%. Jf. budgetopfølgningen 31.8. ventes et merforbrug på 1,9 mio.kr.

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.992 2.562 42 2.520 98,35% Der er betalt halleje, abonnementer licenser m.v. dækkende hel- og halvårligt
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.764 9.598 1.277 8.321 86,70% Forbrugspct. ligger normalt lidt højere end den vejledende de meste af året, idet 

indtægter for "tjenester" for andre i organistaionen først modtages sidst på året. Jf. 
budgetopfølgning 31.8., forventer PPR et samlet mindreforbrug i 2018 grundet 
indtægter for andre i organisationen.

05 Skolefritidsordninger 28.541 26.126 6.781 19.345 74,04%
06 Befordring af elever i grundskolen 7.185 6.938 696 6.243 89,98% Der forventes et samlet merforbrug på området på ca. 1 mio. kr. Dette kan henføres til 

ekstra udgifter til kørsel til egne og eksterne specialtilbud.
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, 
stk. 3

1.255 1.331 28 1.303 97,88% Jf. budgetopfølgning 31.8. ventes et merforbrug på ca. 0,6 mio.kr., hvilket skyldes at 
der i 2. halvår ses en stigning på ca. 5.000 kr pr. barn pr. måned, svarende til en 
stigning på ca. 30%

08  Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 
og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

39.924 41.765 7.351 34.414 82,40%

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 911 903 1.250 -347 -38,47%
10 Bidrag til staten for elever på private skoler 33.142 30.829 -732 31.561 102,38% Aktiviteten er stigende, da der er afregnet for flere elever end der er budgetteret 

(demografi), som dels skyldes forsinkede registeringer af tilflyttere i folkeregisteret. 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.612 4.370 -631 5.001 114,45% Der er afregnet for flere elever end budgetteret (demografi), som dels skyldes 
forsinkede registeringer af tilflyttere i folkeregisteret.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 659 -116 116
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8.206 10.103 1.838 8.265 81,81%
76 Ungdomsskolevirksomhed 8.186 10.083 1.818 8.265 81,97%
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner mv.

20 20 20

25 Dagtilbud m.v til børn og unge 110.250 113.232 22.900 90.332 79,78%
10 Fælles formål 28.512 18.420 4.630 13.790 74,87%

Bemærkninger
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Bemærkninger

11 Dagpleje 15.559 16.713 1.704 15.009 89,81% Den høje forbrugspct. kan henføres til personaleomsætning. Derudover har der også 
været enkelte store udgifter på konti uden budget - bla. til udgifter service på 
dagplejesystem, DGI certificering. Disse øger forbrugsprocenten ift. den vejledende 
uden at det giver anledning til bemærkninger. Der forventes - jf. budgetopfølgning pr. 
310818 - ikke merforbrug for hele året.

13 Tværgående institutioner 4.512 5.032 926 4.106 81,60%
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 58.295 67.867 15.282 52.585 77,48%
15 Fritidshjem -26 26
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -10 -17 7 -69,23%
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger

3.372 5.211 402 4.809 92,28% Der har været en lille stigning i udbetalingen til privatinstitutioner. Årsagen er højere 
børnetal i disse end forudsat i demografiberegningen (baseret på 2016 børnetal)

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

5.819 6.169 -1.184 7.353

119,19%
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 4.760 4.720 -1.198 5.918 125,38% Der er afregnet til og med november for skole/behandlingstilbud (behandlingsdelen).

Ved periodisk fremskrivning vil dette resultere i et samlet forbrug for året på 6,5 mio. 
kr. svarende til et merforbrug på merforbrug på 1,8 mio. kr. på området.

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.059 1.450 14 1.436 99,04% Området har rammebudget. Pr. ultimo oktober er der afholdt udgifter for 1 mio. kr. 
mere end samme periode sidste år. I forbruget 2018 indgår forsinkede afregninger fra 
2017. 
Der forventes - jf. budgetopfølgning pr. 310818 - et merforbrug på 1 mio. kr. for hele 
året. Dette svarer til samlet overskridelse på ca. 10%

46 Tilbud til udlændinge -383 383
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -383 383

Hovedtotal 2.119.353 2.124.053 362.163 1.761.890 82,95%


