Omprioriteringer indenfor rammen
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Budget 2019-2022

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
(1.000 kr.)
I alt

Budget 2019
0

Overslag 2020
0

Overslag 2021
0

Overslag 2022
0

Drift
Nummer Navn
126
Mindreforbrug to-sprogsområdet
139
60-børnstilskud dagtilbud
I alt

Budget 2019
-842
842
0

Overslag 2020
-842
842
0

Overslag 2021
-842
842
0

Overslag 2022
-842
842
0

Beskrivelse
Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022
126
Mindreforbrug to-sprogsområdet
-842
-842
-842
-842
På Sektor Undervisning er en række to-sprogede elever, der hidtidig har været i det 2 årige modtagerforløb overgået til supplerende undervisning i dansk. Idet tildelingen til
supplerende undervisning i dansk er lavere end modtagerforløbet har det frigivet midler, der kan anvendes til at finansiere merudgiften til 60-børnstilskuddet på Sektor
Dagtilbud jf. pkt. nr. 139.

Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022
139
60-børnstilskud dagtilbud
842
842
842
842
Med budget 2018 blev der på dagtilbudsområdet indført et 60-børnstilskud, der skal sikre, at alle børnehuse er bæredygtige. Der blev samlet afsat en pulje på 5 mio. kr.,
hvoraf 0,8 mio. kr. skulle anvendes til SFO-området, mens de øvrige 4,2 mio. kr. blev tilført Sektor Dagtilbud til formålet. Heraf er 2 mio. kr. i 2018 konkret anvendt til 60børnstilskuddet, mens de øvrige midler fra puljen efterfølgende blev udmøntet af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget til forøgelse af normeringen i vuggestuer og
børnehaver i 2018 jf. beslutning d. 13. november 2017.
I 2019 forventes udgiften til 60-børnstilskuddet at udgøre ca. 5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 3 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at børnetallet i Tornby og Lendum er faldet
samt at måden 60-børnstilskuddet opgøres i Hjørring by er ændret, hvilket betyder, at der udløses 60-børnstilskud. En stor andel af merudgiften kan dog holdes indenfor den
samlede pulje på 4,2 mio. kr., der konkret er tilført Sektor Dagtilbud til finansiering af 60-børns tilskuddet. I det udarbejdede budgetforslag er det derfor forudsat, at den andel,
der i 2018 er lagt ud til forøgelse af normeringen i 2019 omprioriteres til at finansiere de øgede udgifter til 60-børnstilskuddet. Den resterende merudgift til 60-børnstilskuddet
kan håndteres via omplacerede midler fra Sektor Undervisning jf. pkt. 126.
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