
2. forventede regnskab 2022
Udvalgsgennemgang for Undervisningsudvalget

Dagsorden

1. Overordnet status på 2. forventede regnskab

2. Ændring på udvalgets indmelding siden 1. forventede regnskab

3. Status: På Undervisningsudvalget forventes en udfordring på service på 21,4 mio. kr.
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Udvalg (mio. kr.) Korr. 
budget 
2022

Afvigelser i 1. 
FR inkl. corona

Afvigelser i 2. FR 
inkl. corona

Ændring

Magistraten 799,8 10,6 8,2 -2,3
Klima-, Plan og Boligudvalget 110,4 11,8 11,8 0,0
Undervisningsudvalget 822,5 8,0 14,9 6,9
Ældre- og Omsorgsudvalget 980,8 12,9 18,2 5,3
Kultur- og Fritidsudvalget 183,4 3,4 3,4 0,0
Børneudvalget 704,2 10,8 19,7 8,9
Socialudvalget 488,9 11,6 15,9 4,2
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 96,5 1,7 0,2 -1,5
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og 
Uddannelsesudvalget

24,0
0,9 0,9 0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 82,3 0,0 0,7 0,7
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 0,0 0,0 0,9 0,9
I alt 4.292,8 71,6 94,9 23,2
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Forklaringer på ændringer siden 1. FR

På udvalgets område er forventningen til 
regnskab 2022 forværret med 6,9 mio. 
kr. ekskl. Ukraine. 

Udgifter til Ukraine vurderes ved 2. 
forventede regnskab at blive 6,5 mio. kr. 
på udvalget. 

Forværringen på udvalget skyldes 
primært merudgifter til 
specialundervisning og specialklasser 
på i alt 5,8 mio. kr. Herudover er der er 
korrektion vedrørende 
demografireguleringen og 
driftsoverførslerne fra 2021, som betyder 
merudgifter for 1,9 mio. kr. 

Modsat er forventningen til de 
coronarelaterede merudgifter 0,8 mio. kr. 
lavere end forventet ved 1. FR.
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Undervisningsudvalget – ændringer siden 1. FR

Undervisningsudvalget
(mio. kr., netto)

Afvigelse 
1. FR

Afvigelse 
2. FR

Ændring

030 Undervisning og fritidstilbud 7,7 14,7 670

033 Ungdomsskole 0,3 0,2 -0,1

034 Unge 0,0 0,0

Serviceudgifter ekskl. Ukraine 8,0 14,9 6,9

Ukraineudgifter 6,5 6,5

Serviceudgifter i alt 8,0 21,4 13,4
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Serviceudgifter (21,4 mio. kr. før  
dispositionsbegrænsning og foreslåede 
tillægsbevillinger):

• Udfordring på 2,3 mio. kr. i skolernes 
budgetter, som skyldes stigende udgifter til 
kontraktansættelse af skoleledere frem for 
tjenestemandsansættelser.

• Øgede udgifter på 2,6 mio. kr. til 
specialklasser som følge af flere elever med 
særlige behov (La Cours Vej skole og 
Ungegrupper hos Tre Falke Skolen).

• Øgede udgifter på 2 mio. kr. til fritidstilbud 
som primært skyldes behov for ekstra 
ressourcer i SFO’er til de flere børn fra 
specialklasser.

• Øget udgifter på specialundervisning og 
befordring på i alt 4,9 mio. kr.

• Forventede coronarelaterede merudgifter på 
1,2 mio. kr. (0,4 mio.kr. centralt og 0,8 
mio.kr. decentralt) fra januar til og med april 
2022. Heraf foreslås 0,7 mio. kr. 
tillægsbevilget.

• Dispositionsbegrænsning for decentrale 
institutioner på 1,5 % udgør -10,8 mio. kr. og 
foreslås tillægsbevilget.

Anlæg (-2,1 mio. kr.):
• Afvigelsen på -2,1 mio.kr. skyldes 

tilbagebetaling af voldgiftsdepot på Skolen 
på Grundtvigsvej – juridisk efterspil samt 
mindreudgifter på Klub Bülowsvej 14A –
istandsættelse.
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Undervisningsudvalget

Serviceudgifter fortsat:
• Korrektion på 1,5 mio. kr. vedrørende 

demografiregulering og 0,4 mio. kr. 
vedrørende driftsoverførslerne fra 2021, 
som foreslås tillægsbevilget.

• Forventede udgifter vedr. Ukraine: 6,5 
mio. kr.

Undervisningsudvalget

(mio. kr., netto)

Korrigeret 

budget

Afvigelse 

før 

disp.begr.

Disp.begr. 

tillægsbev.

Øvrige 

tillægsbev.

Afvigelse i 

alt

030 Undervisning og fritidstilbud 810,0 21,2 -10,6 2,4 8,3

033 Ungdomsskole 8,4 0,2 -0,1 0,2 -0,1

034 Unge 4,7 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Serviceudgifter i alt 823,2 21,4 -10,8 2,5 8,1

Anlæg i alt 42,5 -0,4 -2,1
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Undervisningsudvalget. Uddybende

Uddybning af afvigelser

• Specialundervisning: Der er i løbet af foråret blevet visiteret flere børn end forventet til specialundervisning, både i 
egne og eksterne tilbud. Der forventes merudgifter for 4,9 mio. kr. 

• Specialklasser: Der forventes en merudgift til undervisning af elever i specialklasser i egne folkeskoler på 2,6 mio. 
kr., idet der i højere grad visiteres elever til specialklasser. Specialklasse er et mindre vidtgående tilbud end 
specialskole.

• SFO - Flere børn i specialklasser i egne folkeskoler giver øget behov for ekstra ressourcer i fritidstilbud, som der ikke 
tidligere er budgetteret med. Herudover giver lidt flere skolestartere i 2022 end forventet et øget ressourcetræk i 
SFO’erne i perioden 1. maj til 1. august, hvor børnene skifter fra børnehave til SFO. Der forventes en samlet 
merudgift til SFO’erne i 2022 på 2 mio. kr. 

• Kontraktansættelser af skoleledere fremfor tjenestemandsansættelser giver varige merudgifter, da udgiften til 
pension skal betales til kontraktansatte, men ikke for tjenestemænd. I 2022 er merudgiften opgjort til 2,3 mio. kr.

• De Coronarelaterede merudgifter på 1,6 mio. kr. består af udgifter til test og podning samt øget vikardækning i 
januar og februar, og udgifter til ekstra rengøring i januar – marts.

• Ukraine: Udgifter til undervisning af ukrainske flygtningebørn er prognosticeret til i alt 6,5 mio. kr. Det indebærer 
undervisning i modtagehold og modtageklasser samt fritidstilbud med fuld friplads. Herudover er der påregnet udgifter 
til psykologbistand som Fællesrådgivningen (PPR) varetager. Udgifterne er beregnet ud fra en forventning om 
modtagelse af 110 børn i skolealderen.


