Byrådet

Punkt 7.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
2021-025989
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status for 2021 indeholdende tillægsbevilling til sektor
Skoler på 9.326.000 kr. på udgiftssiden og tillægsbevilling til sektor Administration på -656.000 kr. på
udgiftssiden, og at der overføres 2,0 mio. kr. fra Skoleforvaltningen til pulje i Borgmesterens Forvaltning til
finansiering af Covid-19-udgifter som følge af, at decentrale enheder ikke kan opspare bevillinger i skoleåret
2020/2021.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Tillægsbevillingerne i aktuel status vedrører konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet, udmøntning af
rammebeløb i forbindelse med budget 2022-2025 samt øvrige ændringer.
Samlet set ændres Skoleforvaltningens budget med 8.670.000 kr. på udgiftssiden, herunder 9.326.000 kr. i
sektor Skoler og -656.000 kr. i sektor Administration.
Lov- og Cirkulæreprogram
Tillægsbevillinger som konsekvens af Lov og cirkulæreprogrammet i 2021 vedrører digitale
informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder, faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel
som følge af Covid-19 – foråret 2021 og efteråret 2021 samt trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO,
fritids- og klubtilbud til børn og unge. I budgetoplægget for budget 2022-2025 er helårsvirkningen af lov og
cirkulæreprogrammet allerede indregnet.
Tillægsbevillinger som følge af Lov og cirkulæreprogrammet udgør i alt 9.766.000 kr.
Udmøntning af Sektor Rammebeløb
Tillægsbevillingerne vedrører også en række rammebeløb (reduktioner) som er udmøntet i forbindelse med
budget 2022-2025, men som også har konsekvens i 2021.
Tillægsbevillinger som følge af udmøntning af sektor Rammebeløb udgør i alt -3.826.000 kr., herunder
Møder, rejser, transport mv. -381.000 kr.
Markedsføring, -120.000 kr.
Oprydning; netværk, mobil, alarm, RPA, -536.000 kr.
Justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer, -2.485.000 kr.
Afdrag vedr. fremrykkede energiinvesteringer til 2020, -304.000 kr.
Øvrige tillægsbevillinger
Derudover vedrører tillægsbevillingerne nedenstående ændringer:
Skoleforvaltningens andel af effektivisering af flextrafik på i alt -104.000 kr.
Overførsel til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning på i alt -2.000.000 mio. kr.
Da decentrale enheder i 2021 ikke kan øget opsparede bevillinger, er det aftalt at overskud overføres til
central pulje i Borgmesterens Forvaltning.
Skoleforvaltningens andel af den samlede finansiering af Let Digital Adgang på i alt -166.000 kr.
Let Digital Adgang er en indsats om ny hjemmeside og nyt intranet og finansieringen deles mellem
forvaltningerne.
Teknisk ændring vedr. afregning med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på i alt 5.000.000 kr.
Tidligere har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsendt regning for børn i specialtilbud på Gl.
Lindholm Fritidscenter for de børn, der oprindeligt blev tilbudt pasning på Løvvangskolen. Ligeledes har
Skoleforvaltningen hidtil fremsendt regning til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for en andel af
børn over 10 år i DUS. Netto er mellemværendet opgjort til 5,0 mio. kr., som flyttes fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen til Skoleforvaltningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

03.22.01 Folkeskoler
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder ....
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af
Covid-19 – foråret 2021 ........................................................................
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af
Covid-19 – foråret 2021 ........................................................................
Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til
børn og unge ........................................................................................
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Rammebeløb – møder, rejser, transport ..............................................
Rammebeløb - justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer ......
Rammebeløb - afdrag vedr. fremrykkede energiinvesteringer til 2020
Overførsel til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning ...................
Let Digital Adgang ................................................................................

-381
-2.485
-304
-2.000
-166

03.22.05 Skolefritidsordninger
Teknisk ændring vedr. DUS og fritidscentre .........................................

5.000

03.22.06 Befordring
Effektivisering af flextrafik .....................................................................

-104

I alt Sektor Skoler

9.326

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Rammebeløb – markedsføring .............................................................
Rammebeløb – oprydning; netværk, mobil, alarm, RPA ......................

-120
-536

I alt Sektor Administration .................................................................

-656

Ændring i alt – drift, serviceudgifter .................................................

8.670
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