
Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020 Børn & Læringsudvalget

Korrigeret budget
Forbrug pr. 31. 
Marts 2020

Forventet regnskab 
31-03-2020

Forventet regnskab 
31-05-2020

Forventet regnskab 
31-08-2020

Afvigelse ml. seneste skøn og 
korrigeret budget

11 Børn & Læringsudvalget 442.788 106.400 468.077 -25.289
001 Centerchef (Center for Børn & Undervisning) 442.788 106.400 468.077 -25.289

Korrigeret budget
Forbrug pr. 31. 
Marts 2020

Forventet regnskab 
31-03-2020

Forventet regnskab 
31-05-2020

Forventet regnskab 
31-08-2020

Afvigelse ml. seneste skøn og 
korrigeret budget

001 Centerchef (Center for Børn & Undervisning) 442.788 106.400 468.077 -25.289
01 - Specialskoler - centralt 34.836 8.432 49.482 -14.646
02 - Specialskoler - institutioner 15.751 6.448 15.798 -47
03 - Skoleområdet - centralt 33.704 837 35.183 -1.479
04 - Folkeskoler - institutioner 163.565 42.993 170.546 -6.981
05 - SFO - institutioner 32.177 8.752 34.271 -2.094
06 - Skoleområdet - befordring 6.741 1.154 9.612 -2.871
07 - Dagpasning - centralt -14.153 -2.172 -11.258 -2.894
08 - Dagpasning - institutioner 102.692 26.406 103.056 -364
09 - Dagpleje 23.041 5.856 22.733 308
10 - Private daginstitutioner 7.019 1.984 7.019 0
11 - Ungdomskolen 11.244 2.759 11.244 0
12 - PPR og Spec. Pædagogisk Team 20.640 4.144 20.640 0
13 - Skoler - projekter m. ekst. finansiering 0 -1.234 -319 319
14 - Dagpasning - projekter m. ekst. finansiering 0 24 0 0
15 - Øvrige -41 17 70 -111
16 - P/l - pulje 5.573 0 0 5.573

Bemærkninger til Børn & Læringsudvalget
BLU ser samlet set ind i et forventet merforbrug på 25,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes;

1. Ved regnskab 2019 blev det kendt at der i 2019 var store udfordringer på specialskoleområdet, og at der i 2019 er der blevet visiteret rekordmange nye elever til specialskoletilbud. Virkningen af visiteringer i 2019 slår igennem i 2020 med 
helårseffekt, så ved årets start har CBU set ind i store udfordringer på området med baggrund i de allerede visiterede børn i specialskoletilbud. Merforbruget på specialskoler udgør 14,7 mio. kr. Ved årets start var der en forventning om, at 
den nye incitamentsmodel på specialskoleområdet i et optimistisk scenarie kunne reducere forbruget til specialskoler med 2,5 mio. For nuværende tegner det scenarie sig ikke til at være realistisk, og den forventning er derfor ikke regnet ind i 
det forventede regnskab. 

2. Decentralt på skoleområdet og SFO er der samlet set et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr. Størstedelen skyldes forbrug af medarbejderressourcer til at varetage støttetimer for børn på skolerne. Forbruget i støttetimer har været 
stigende i årene 2016-2019,  men der har været en forventning om, at skolerne kunne tilpasse sig det budget, som blev udmeldt ultimo 2019. 
På SFO-området har man i januar 2020 administrativt besluttet at reducere det elevafhængige beløb (residualen) ifm. budgettildelingen for at få CBU’s samlede budget til at hænge sammen. Den nedsatte residual på SFO-området betydet en 
budgetreduktion på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan forklares som en manglende tilpasning til det nye budget. 

BLU er orienteret om merforbruget på de 9,1 mio. kr. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 i sagsfremstillingen, men det indgår i skønnene her i bilaget. 


