
Økonomiforståelse 

25. september 2017



Program 
17.00 Velkomst v/skolechef Huno K. Jensen 
17.10 Økonomiforståelse v/sektionsleder Mikael H. Svendsen 

og faglig leder Heine K. Jakobsen 
Det kommunale budget: 
• Hvad siger loven? 
• Hvad er et kommunalt budget? 
• Silkeborg Kommunes overordnede budget 
• Den politiske budgetproces i Silkeborg Kommune 
• Skoleområdets budget 
• Den enkelte skoles budget 
• Skolebestyrelsen og budgettet 
18.00 Sandwich og vand
18.30 Spørgsmål på baggrund af drøftelserne i pausen 
18.55 Afrunding v/skolechef Huno K. Jensen 
19.00 Tak for i dag 



Økonomi- og Erhvervsudvalget

Børne- og Ungeudvalget I alt 6 øvrige fagudvalg 

Byråd

Politisk organisation



Det kommunale budget
§ 40. 
Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget 
af kommunalbestyrelsen, 
……. næste års kommunale skatteudskrivning.

De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved 
årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, 
……. den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Stk. 2.
Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. 
Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som 
ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, 
må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt 
den fornødne bevilling. 



§ 37. 
Forslag til kommunens årsbudget for det kommende 
regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til 
kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og 
indenrigsministeren fastsat frist.

Stk. 2.
Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode ……. 

Det kommunale budget



Det kommunale budget

Bevillingsregler
• Byrådet er den eneste bevillingsmyndighed 
• Forhøjelse af drifts- og anlægsbevillinger skal altid 

bevilliges af Byrådet
• Takster skal godkendes af Byrådet
• Efter Byrådets godkendelse af budgettet har de stående 

udvalg og Økonomiudvalget ansvaret for de bevilligede 
beløb indenfor de respektive områder



ByrådByråd

FagudvalgFagudvalg

BevillingerBevillinger

InstitutionerInstitutioner

Oplæg til målaftale

Bevillingsaftaler

Institutionsaftaler

Indgås mellem Byråd og fagudvalg

Indgås mellem fagudvalg og afdelingschef

Indgås mellem afdelingschef og 
institutionsleder/budgetansvarlig leder

Mål



Byrådets overordnede mål i budget 2017 i overskrifter

• Bæredygtig økonomi
• Attraktiv kommune
• Borgere, organisationer og erhvervsliv møder 

fagprofessionelle
• Tage hånd om de mest sårbare
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Bæredygtig miljø- og klimaindsats

Overordnede mål



Bevillingsmål

Skoleområdets mål i budget 2017, overskrifter

• Flere unge vælger en erhvervsuddannelse (fælles)

• Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater (fælles)

• At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og 
indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når 
de starter i skole. (fælles) 



Bevillingsmål

Skoleområdets mål i budget 2017, overskrifter

• Forpligtende samarbejder - Formålet med at skolerne 
forpligtes til at etablere samarbejder på hhv. ledelses-, 
medarbejder- og elevniveau er dels at understøtte det 
sammenhængende skolevæsen og dels at sikre en struktur, 
der skaber de bedst mulige betingelser for realiseringen af 
BUUs vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i 
Silkeborg kommune 2021.(eget mål)

• Videnscentre - Med henblik på at det samlede skolevæsen 
lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skolereformen, 
skal videnscentrene understøtte skolerne i på tværs i 
skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet 
gennem udvikling af netværk og videndeling.(eget mål)



Budgettet er kroner og mål

Driftsbudget Silkeborg Kommune i alt 5.145.259.000
Skoleområdet 851.764.000
Heraf løn over 700.000.000

Anlæg Silkeborg Kommune i alt 257.616.000
Skoleområdet 22.500.000

Silkeborg Kommunes budget 2017



http://silkeborgkommune.dk/~/media/
Om-kommunen/Oekonomi-tal-og-
fakta/Budget-2017/Budget-2017-i- -
Internet Explorer



Budgetproces

Byråd

ØKE

Fagudvalg

Administration

Institutioner

Januar Februar Marts April/Maj Juni

Opfølgning på 
sidste års mål og 
økonomi bl.a. 
som input til 
udarbejdelse af 
strategioplæg

Temamøde med 
drøftelse af 
strategioplæg, 
herunder mål som 
oplæg og input til 
målseminar

Målseminar

Økonomiske 
rammer for 
bevillingerne, 
Politisk fastsatte 
mål og målaftale

Udarbejdelse af 
budgetforslag

Behandling af 
budgetforslag



Byråd

ØKE

Fagudvalg

Administration

Institutioner

Juni August September Oktober Nov./Dec.

Budgetforslag til 
høring ved bl.a. 
skolebestyrelser

Budgetseminar

Udarbejdelse af 
budgetforslag

Budgetbehandlinger

Udarbejdelse af 
institutionsaftaler

Behandling af 
budgetforslag

Behandling af 
høringssvar

Budgetproces



• Sidste års budget
– Er altid udgangspunktet for kommende års budget

• Pris og lønfremskrivning
– Forventning til kommende års stigning i priser og løn indregnes

• Opgaveændringer
– Nye opgaver eller bortfald af opgaver

• Demografi 
– der justeres for ændring i antal elever m.m.

• Politiske aftaler

Årets budget



http://silkeborgkommune.dk/~/media/
Om-kommunen/Oekonomi-tal-og-
fakta/Budget-2017/Budget-2017-i- -
Internet Explorer



Skoleområdets budget



Skoleområdets budget

Xx-Skole Kroner
Ledelse og administration 1.030.000
Personale 16.980.000
Kurser 80.000
Personforsikringer 75.000
Undervisningsmidler 885.000
Skolebibliotek 80.000
Ekstra vedligeholdelse 75.000
I alt 19.205.000



Tildeling til skoler, undervisning

Forudsætninger
• Et grundbeløb pr. skole på 262.000 kr. 
• Den primære tildeling til normalundervisning er baseret på 

en tildeling pr. barn.
• Undervisningstimetallene i skolereformen
• Lærere og pædagoger underviser 735 timer årligt
• Understøttende undervisning deles 50/50 mellem lærere og 

pædagoger
• Gennemsnitslønninger

Skoleområdets budget



Tildeling til skoler, undervisning

• Skolens antal undervisningstimer, reformens timetal
1 lærer/pædagog – 1 klasse – 1 time

• 8 % frie timer
• Personalebehov (735 timer pr. medarbejder)
• Personalebehov gange gennemsnitsløn

• Budgettet til skoler gives altid i kroner

Skoleområdets budget



Tildeling til skoler, undervisning

Undervisningsmidler

Skoleområdets budget

Grundbeløb pr. skole 48.335
Tildeling pr elev:
• 0.-3. klasse 1.390
• 4.-6. klasse 1.764
• 7.-9. klasse 2.139



Tildeling til skoler, undervisning

• Ledelse og administration
– Ud fra personaleantallet på skolen 

• Skævvridningspulje
– Særligt socialt udsatte skoler 

• Specialundervisning ud over 12 lektioner
– Visiteret af PPR

• Praktisk bistand
– Visiteret af PPR

• Fleksjob og servicejob
• Personforsikringer
• Ekstra vedligeholdelse

– Bygninger

• Og flere mindre ad hoc

Skoleområdets budget



Skoleområdets budget

Xx-Skole Kroner
Ledelse og administration 1.030.000
Personale 16.980.000
Kurser 80.000
Personforsikringer 75.000
Undervisningsmidler 885.000
Skolebibliotek 80.000
Ekstra vedligeholdelse 75.000
I alt 19.205.000

Budget for en skole



Tildeling til skoler, fritidsdelen

Forudsætninger
• Et grundbeløb pr. fritidsdel på 302.414 kr. 
• Tildeling pr. indmeldt barn 0. – 3. klasse på 14.694 kr.
• Tildeling pr. indmeldt barn 4. – 6. klasse på 7.288 kr.
• Tildeling til ledelse
• Praktisk bistand

– Visiteret af PPR
• Skævvridningspulje

– Særligt social udsatte skoler
• Fleksjob og servicejob
• Personforsikringer
• Og flere mindre ad hoc

Skoleområdets budget



Skoleområdets budget

Budget for en fritidsdel

Xx-Fritidsdel Kroner

Personale 3.800.000

Kurser 35.000

Personforsikringer 35.000

Børneudgifter 265.000

I alt 4.135.000



Opfølgning på budgettet

• ”Risikoanalyse” gennemføres omkring årsskiftet
• Opfølgning på budgettet gennemføres ultimo marts, juni og 

oktober
• Opfølgning på både mål og økonomi

• Ændret administrativ organisering og styrket support



Regler for økonomisk decentralisering

• Den enkelte institution tildeles et nettobudget
• Der er overførselsadgang mellem de enkelte kalenderår på 

+/- 5 procent
• Ved merforbrug har driftsafdelingen ansvaret for at lave en 

afdragsordning sammen med institutionen
• Merforbrug skal afvikles inden for 3 år



§44 Folkeskoleloven
• Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de 

økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens 
budget

Noter til loven*

• Den enkelte skoles budget udformes i overensstemmelse 
med de af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske 
rammer og de dertil knyttede forudsætninger. Det er en 
klar forudsætning for denne bestemmelse og bestemmelsen 
i § 40, stk. 2, nr. 1, at kommunalbestyrelsen skal fremme 
den økonomiske og pædagogiske selvforvaltning ved at 
lade den enkelte skole selv disponere over et rammebeløb. 

Skolebestyrelsen og budgettet



Noter fortsat*

• Skolelederen har ansvaret for, at der udarbejdes et 
budgetforslag. 

• Skolebestyrelsen bør dog på forhånd have drøftet principperne 
for anvendelsen af bevillingen. 

• Hvis skolebestyrelsen ikke kan godkende skolelederens 
forslag, kan den pålægge lederen at udarbejde et nyt forslag, 
der er ændret på nærmere angivne punkter, men 
skolebestyrelsen kan også selv foretage omplaceringer inden 
for den givne bevillingsramme.

* Kilde: Folkeskoleloven med kommentarer v/Svend Erik Gertz

Skolebestyrelsen og budgettet
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