Januar 2017

Kommunale budgetter 2017 for skole og fritid
Kommunerne vedtog i oktober måned budget for 2017. Tallene for de enkelte budgetområder er i januar
offentliggjort i Danmarks Statistik.
Det kan konstateres, at:
-

Det samlede bruttobudget på skole- og fritidsområdet er reduceret med mere end 0,5 mia. kr.
På skoleområdet er budgettet reduceret med knap 200 mio. kr. fra 2016 til 2017.
På fritidsområdet (SFO, klub og fritidshjem) er budgettet reduceret med knap 300 mio. kr. fra 2016
til 2017.
Det svagt stigende børnetal for de 6-16 årige kan ikke forklare budgetreduktionen fra 2016 til 2017,
men en del af budgetreduktionen kan skyldes lokale forventninger til en fortsat øget afgang fra
folkeskolen til privatskoler.

Figur A: Indekserede kommunale budgetter for fritidstilbud og folkeskole fra 2016-2017 (2016 er indeks
100).
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Anmærkning: Nettotallet er anvendt for skole, mens der er anvendt bruttotal for fritid, da forældrebetalingen udgør en væsentlig del
af budgettet.
Kilde: BUPL på baggrund af Danmarks Statistik. Statistikbanken BUDK32.

Af figuren ses, at det relative fald i budgettet til fritid er markant større end faldet i budgettet til skole. Det
bekræfter, at der sker en udhuling af fritidstilbuddene.
Vi kan dog på ikke holde det op i mod antallet af indskrevne i fritidstilbuddene, da data på nuværende
tidspunkt ikke er tilgængelige.
Budgettet vedrørende fritid reduceres med 3,5 procent, mens skolen reduceres med knap 0,5 procent.

Bilag: Kommunale budgetter for skole- og fritidsområdet
Enhed: 1.000 kr.
Netto

Skole

Folkeskoler
Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen
Syge- og hjemmeundervisning
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Befordring af elever i grundskolen
Kommunale specialskoler
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Bidrag til statslige og private skoler
I alt på skoleområdet
Udvikling

698.867
1.254.225
956.199
5.299.848
179.087

680.345
1.263.593
1.040.070
5.058.760
169.325

-18.522
9.368
83.871
-241.088
-9.762

4.209.749
43.991.325

4.356.166
43.792.552

146.417
-198.773

Enhed: 1.000 kr.
Brutto

Fritid

Budget 2016 Budget 2017 Udvikling
(PL17)
35.603.098
35.580.459
-22.639

Skolefritidsordninger
Fritidshjem
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
I alt på fritidsområdet
Udvikling

Budget 2016 Budget 2017 Udvikling
(PL17)
7.125.050
6.879.891 -245.159
308.762
277.608
-31.154
1.015.684
998.221
-17.463
8.449.495
8.155.720
-293.775

Anmærkning: Nettotallet er anvendt for skole, mens der er anvendt bruttotal for fritid, da forældrebetalingen udgør en væsentlig del
af budgettet.
Kilde: BUPL på baggrund af Danmarks Statistik. Statistikbanken BUDK32.

Ændring i børnetal fra 20162017
SFO, klub og fritidshjem: 614 årige
Skole: 6-16 årige

I procent Mulig tilpasning af
budgettet som følge af
faldende elevtal (1.000 kr.)
0,42%
0,29%

35.071
13.601

Faktisk ændring i Servicebudgettet
ændringer
(1.000 kr.)
(1.000 kr.)
-293.775
-198.773

-328.845
-212.374

Anmærkning: Nettotallet er anvendt for skole, mens der er anvendt bruttotal for fritid, da forældrebetalingen udgør en væsentlig del
af budgettet.
Kilde: BUPL på baggrund af Danmarks Statistik. Befolkningsfremskrivning 2017 og BUD32.

Der er en formodet stigning i børnetallet fra 2016 til 2017. Korrigeres budgettallene for ændringen i
børnetallet, men under antagelse om, at andelen af elever, der går i privatskole, er uændret, vil der i
budgetterne fra 2016 til 2017 være en servicebesparelse på 212 mio. kr. i forhold til skole og 329 mio. kr. i
forhold til SFO, klub og fritidshjem.
Hvis kommunerne i deres budgetlægning har fastholdt den stigende tendens i antallet af elever, der flytter
fra folkeskole til privatskole, og hvis den tendens rent faktisk gør sig gældende, må den reelle
servicebesparelse på skole og fritid formodes mindre. Særligt i forhold til skoleområdet kan det betyde, at
serviceniveauet vil være nogenlunde uændret.
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