4. Økonomiske redegørelse 2019 - Skoleudvalget
Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter 4. økonomiske
redegørelse 2019, herunder
1. tager 3. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning
2. tager til efterretning at SSP og UUV søger om dispensation for overførsel imellem budgetår på
mere end 3 pct.
3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd en budgetneutral omplacering imellem udvalg på netto
1,1 mio. kr. relateret til Lov & Cirkulære og IT-licenser.

Baggrund og vurdering
På Skoleudvalgets område forventes mindreforbrug på 0 mio. kr. (bilag 1).
Dette er under forudsætning af:
• at Skoleudvalget træffer beslutning om at tilføre 1,1 mio. kr. via en budgetneutral
omplacering fra Økonomiudvalget, på baggrund af lov- og cirkulære programmet samt
IT-licenser.
• at Skoleudvalget tager til efterretning, at to enheder søger om dispensation for at overføre
mere end 3 pct. overskud til næste budgetår.
• at der er forventede overførsler til 2020 af mindreforbrug på 3,8 mio. kr. (bilag 1; punkt
D).
Serviceudgifter - ikke-rammestyret område
På det ikke-rammestyrede område forventes umiddelbart et merforbrug på 1,2 mio. kr. pga.
ændringer i love- og cirkulærer (bilag 2 tabel 2). Merforbruget forventes finansieret via en
budgetneutral omplacering fra Økonomiudvalget.
Demografi har tidligere været reguleret via kassebeholdningen, idet det er en grundlæggende
forudsætning for budgetlægningen. I henhold til de nye/præciserede regler for kompenserende
besparelser skal dette fremover håndteres inden for udvalgets egen ramme. Demografien
forventes at være i balance i 4. økonomiske redegørelse.
Når budgettet på det ikke-rammestyrede område er reguleret med de ovennævnte 1,2 mio.
kr., er budgettet i balance.
Serviceudvifter - Det rammestyrede - og takstområdet
De rammestyrede enheder og takstområdet estimerer et samlet forventet mindreforbrug på 3,9
mio. kr. (bilag 2 tabel 3).
Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vil blive søgt overført til budget 2020, jf. de økonomiske
styringsprincipper. Mens 0,1 mio. kr., relateret til IT-licenser, forventes overført til
Økonomiudvalget via en budgetneutral budgetomplacering. De centrale puljer til IT-licenser har
tilsyneladende været underbudgetteret på Økonomiudvalget, og derfor er det fundet nødvendigt
at budgetomplacere.
Under forudsætning af de forventede overførsler til 2020 og den budgetneutrale omplacering,
så forventes budgettet på det rammestyrede område- og takstområdet at være i balance.
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2019
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A

B

Budgetneutral Forventet
e
overførsel
omplaceringer
til 2020

C

D

Budgetafvigels
e efter
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E = B-A-C-D

Serviceudgifter

620.586

617.927

1.111

-3.771

0

Skoler og SFO

620.586

617.927

1.111

-3.771

0

I alt

620.586

620.586

1.111

-3.771

0

F) Bevillinger med effekt på kassen

0

G) Kompenserende besparelser

0

Skoleudvalgets afvigelse i alt

0
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