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Uddybende bemærkninger:  
 
For Børn & Læringsudvalget forventes et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr., som er 
sammensat af et merforbrug på dagtilbudsområdet på 3,6 mio. kr., et mindreforbrug på 
skoleområdet inkl. PPR på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug på Børn i Fællesskaber på 2,7 mio. 
kr. og et merforbrug på 7,7 mio. kr. på Det specialiserede børne- og familieområde. 
Resultatet er opstillet nedenfor og gennemgås herudover nedenfor. 
 
 Afvigelse 
Børn & Læringsudvalget 7.775.324 

Børn i Fællesskaber -2.700.000 
Fællesområder - Dagtilbud og   pasning 3.642.408 
Fællesområder - Skoler og SFO -1.713.725 
Dagtilbud -74.781 
Skoler, SFO og PPR 921.422 
Det specialiserede Børneområde 7.700.000 

 
 
Dagtilbudsområdet centralt  
Området består af forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat for kommunens 
dagtilbud. Herudover indgår også fællesudgifter for kommunens dagtilbudsområde og 
diverse puljer på området. 
Der forventes flere børn i kommunens pasningstilbud end forudsat i 
demografiberegningen, som danner basis for årets budget. Demografiberegningen er 
baseret på befolkningsskøn fra primo 2021. Dette giver sig udslag i et merforbrug på 
dagtilbudsområdet centralt på 3,6 mio. kr., idet institutionerne budgetreguleres i forhold til 
det faktiske børnetal. Dette merforbrug vil ikke blive overført til næste budgetår, jf. 
kommunens overførselsregler. 
 
Dagtilbud 
Området består af ni kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje og to selvejende 
institutioner.  
For dagtilbuddene og dagplejen er der et samlet forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., 
hvor nogle institutioner forventer mindreforbrug og andre merforbrug. Mer- og 
mindreforbrug for institutionerne vil blive overført til næste budgetår inden for rammerne 
af kommunes overførselsregler. 
 
Skoleområdet centralt 
Skoleområdet centralt består af forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat for 
kommunens SFO’er. Herudover indgår også fællesudgifter for kommunens skoleområde, 
diverse puljer på området, samt Covid-19 relaterede udgifter på 0,5 mio. kr. 
På skoleområdet centralt forventes samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes 
mindreforbrug på befordring (2,2 mio. kr.) og mindreforbrug på centrale puljer (1,4 mio. 
kr.) 
Det forventes ikke, at staten fuldt ud kompenserer Faxe Kommune for undervisning og 
fritidstilbud til 50 ukrainske skolebørn, som skønnes at koste 4,0 mio. kr. i 2022. Kommunens 
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nettoudgift forbundet med opgaven kendes først ved regnskabsafslutning og indgår ikke i 
ovenstående beløb.  
 
Børn i Fællesskaber 
Området Børn i Fællesskaber rummer den centrale del af økonomien til 
specialundervisningstilbud og inklusionsindsatser. 
På området forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette mindreforbrug skal ses i lyset 
af at budgettet på området reduceres med 3 mio. kr. i 2023, og tilpasning til dette 
allerede er igangsat i 2022. Mindreforbruget overføres til 2023 jf. kommunens 
overførselsregler. 
 
Skoler og PPR 
Området Skoler og PPR rummer kommunens tre folkeskoler, egne specialskoler, 
Ungdomsskolen og PPR. 
På området forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. 
For PPR forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Midtskolen forventer et merforbrug på 
3,6 mio. kr., og skolen arbejder på at nedbringe merforbruget. Østskolen forventer 
mindreforbrug på 1,7 mio. kr. For Vestskolen forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. 
Ungdomsskolen forventer mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og Specialskolen forventer 
balance. 
 
Det specialiserede børne- og familieområde 
Det specialiserede børneområde omfatter bl.a. anbringelser, plejefamilier, forebyggende 
indsatser, herunder fx kontaktpersoner og familiebehandling samt 
handicapkompenserende indsatser, herunder bl.a. tabt arbejdsfortjeneste. 
Området blev en del af Børn & Læringsudvalget pr. 1. januar 2022.  
 
I forbindelse med bodelingen og overgangen til Børn & Læringsudvalget blev det 
samlede budget fastsat til 170.361.960 kr. Der var her tale om et mindre budget end det 
forventede udgangspunkt ved forventet regnskab (FR) i oktober 2021, som lød på knap 
175 mio. kr. Der forventes i 2022 et merforbrug ud over budgettet på dette område på ca. 
7,7 mio. kr. Heri indgår en besparelse på området på 2 mio. kr. 
 
Det forventede merforbrug skyldes både generelt stigende priser på det sociale område, 
som det også ses på landsplan og en stigning i aktiviteten hen over foråret. I sidstnævnte 
indgår også en mindre forskydning mod dyrere foranstaltninger, særligt omkring 
anbringelser m.v. Aktivitetstallene på det sociale område stiger ikke isoleret set.    
 
Administrationen har igangsat et arbejde omkring såvel styrkelse af dataopsamling og 
økonomistyring på det børnesociale område, som dels skal styrke de grundlæggende 
dataregistreringer, fx en indsats i forhold til efterregistreringer. Dels arbejdes med 
anvendelse af løbende styrende økonomidata baseret på sammenhæng mellem aktivitet 
og økonomi som baggrund for de løbende prioriteringer under hensyn til de 
lovgivningsmæssige krav og regler.   
 
Modgående økonomiske foranstaltninger (handleplanen) 
Der er i ovenstående oversigt indregnet besparelser på centrale puljer på knap 1,8 mio. kr. 
samt godt 3,4 mio. kr. i tilbagehold på de decentrale institutioner, herunder 0,5 mio. kr. på 
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dagtilbud og Vestskolen, 1 mio. kr. på Østskolen, 0,75 mio. kr. i PPR og 0,67 mio. kr. i Ung 
Faxe. 
 
Heri ligger også et merforbrug på bl.a. Midtskolen og demografi på dagtilbudsområdet, jf. 
ovenstående. Samlet set svarende til 7,2 mio. kr. 
   


