
Side 1 af 1

Budgetnotat – ændrede budgetforudsætninger for skoleom-
rådet 
Efter budgetvedtagelsen har et flertal i Byrådet i januar 2021 besluttet, at sagen vedrørende modernise-
ringsplan og kapacitetstilpasning på ældreområdet udsættes. Det blev i den forbindelse endvidere beslut-
tet, at de aftalte driftsbudgetudvidelser, der er planlagt indfaset fra og med 2022 samtidig skulle udsæt-
tes.  

Jævnfør Børne- og familieudvalgets beslutning på mødet i april 2021, gives her en redegørelse for, hvilke 
konsekvenser de ændrede budgetforudsætninger har for skoleområdet. 

Udfasning af råderumsreduktion 
Som beskrevet i budgetproceduren blev det i budget 2021 besluttet at udfase den råderumsreduktion på 
0,5 % der har været gældende siden 2016. Aftalen betød, at råderumsreduktionen via fremskrivningen 
fremadrettet skulle indregnes med 0,3 % i 2022, 0,15 % i 2023 og herefter skulle der ikke indregnes en 
råderumsreduktion via fremskrivningen.  

Som følge af Byrådets beslutning i januar rulles råderumsreduktionen tilbage og der vil i 2022 og 
overslagsårene fortsat være en råderumsreduktion via fremskrivningen på 0,5 %. 

 

Konkret for skoleområdet betyder det, at budget 2021 i 2022-priser samlet set er reduceret med yderli-
gere 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 og frem. Den samlede råderumsre-
duktion på skoleområdet udgør herefter 1,8 mio. kr. i alle årene. 

Generelt løft af folkeskolen 
I budget 2021 blev der afsat midler til generelt løft af folkeskolen på 3,0 mio. kr. i 2022 og 2023 stigende 
til 4,5 mio. kr. i 2024 og frem. Byrådsbeslutningen i januar medfører at de afsatte midler trækkes tilbage 
og dermed er budgettet for 2022 på skoleområdet reduceret tilsvarende.

Skoleområdet (i mio. kr.) 
Budgetforslag 
2022

Budget-
overslagsår 
2023

Budget-
overslagsår 
2023

Budget-
overslagsår 
2023

Besluttet råderumsreduktion ved budgetforlig 
2021 1,1 0,6 0,0 0,0
Tilbagerulning af udfasning af 
råderumsreduktion 0,7 1,2 1,8 1,8
Samlet råderumsreduktion 1,8 1,8 1,8 1,8


