
Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 29. september 2020 
 
Kommentarer til økonomirapport pr. 22. september 2020: 
 
For alle afdelinger: # 330/ikke allokeret = Løn 
 
 
01 Fællesudgifter 
 
000-Budgetramme Beløbet indeholder hele overførselsbeløbet fra 2019 for Heltidsundervisning, 

M-Ung og almen ungdomsskole 
 
Løn Der forventes en mindre overskridelse af lønbudgettet på ca. 15.000 kr. som 

skyldes udbetaling af engangsbeløb ifm. Egmont-støttet-projekt. Beløb 
refunderes i 2021. 

 
Personaleudgifter Der forventes et mindreforbrug på ca. 15.000, der er bl.a. afsat midler til ud-

dannelse, men vi har søgt og fået refusion fra bl.a. kompetencefonden, og 
konferencer er i foråret blevet aflyst og der vil formentlig ske yderligere af-
lysninger på planlagte kurser i efteråret. 

 
Administrationsudgifter Det afsatte beløb forventes ikke opbrugt. Der er i 2020 lavet en omplacering 

af udgifter som hidrører fritidsskolen, og kontingent til Ungdomsskoleforenin-
gen er betalt via afd. 02, og skulle være betalt under afd. 01. 

 
IT & Inventar Der forventes ikke forbrugt ret meget mere, i 2019 blev administrative 

computere udskiftet, så der vil resten af 2020 være minimale udgifter på 
denne konto.   

 
02 Fritidsskole 
 
Løn Vi forventer for nuværende at forbruge hele beløbet, afhængig af hvor 

mange aflysninger af undervisning der kommer hen over efteråret.  
 
Personaleudgifter Forventes at komme i underskud med omkring kr. 35.000, bla. pga. udgifter-

ne til Falck frikøb barselsfond (se forklaring nedenfor). Derudover er der 
bevilget uddannelse og relevant konferencedeltagelse til medarbejdere – 
udgifter der ikke var indregnet i det afsatte beløb på denne konto.  

 
Administrationsudgifter Forventes et underskud i størrelsesordenen 50.000, som ovenfor nævnt, er 

der sket en omplacering af udgifter så de bliver betalt der hvor de direkte 
hidrører, og så er der en ikke budgetlagt udgift på kontingent som hidrører 
afd. 01. 

 
Elevrelaterede udgifter Der er et mindreforbrug end forventet, da der som følge af COVID-19 har 

været aflyst mange udgiftstunge aktiviteter i forårssæsonen – for nuværende 
er der ved holdstart indkøbt materialer mm. til de hold der er kommet i 
gang, men pt er bla. Læringslokomotiv 8 blevet udsat, formentlig til foråret 
2021. 

 
 
IT & Inventar Forventes stort set opbrugt – der kommer i efteråret udgifter ift. 

systemopgraderinger, licenser mm. 
 
Transportmidler Forventes at gå i 0, der vil ved afslutningen af 2020 blive afregnet med  
  Heltidsundervisningen mfl. i forbindelse med udlån af busserne gennem året. 
 
 
 
 
 
 
 



03 Klubben 
 
Løn Afsat beløb forventes at blive forbrugt – aftenklubben er startet i uge 39, og 

dermed vil der komme udgifter til timelønnede pædagoger. 
 
 
Personaleudgifter Også her er udgifterne til dækning af Falck frikøb barselsfond steget 

voldsomt (se forklaring nedenfor). Kontoen vil derfor komme i minus, da vi 
ikke har budgetlagt med så stor en stigning i udgifter.  

 
Administrationsudgifter Forventes et underskud på ca. 5.000 kr., som følge af forskellig 

udgiftskontering ift. tidligere år samt udgifter til ekstra rengøringsmidler ifm. 
COVID-19 

 
Elevrelaterede udgifter Forventes at gå i minus med ca. kr. 20.000. Der er i august fejlagtigt bogført 

udgifter på ca. 16.500 sin vedrører Heltidsundervisningen. Underskuddet på 
kontoen skyldes at Vilde vulkaner i juli blev aflyst (COVID-19), og vi valgte at 
overføre billetterne, der allerede var betalt, til 2021, men deltagerbetalingen 
kommer først i 2021. 

 
 IT & Inventar Ikke budgetteret udgift til omlægning af internet, således at eksisterende 

STOFA-abonnement kunne opsiges, og ikke budgetteret men nødvnedig 
udgift til nye arbejdsborde, stole mm. 

 
 
05 M-Ung 
 
 
Løn Forventes i underskud dels pga. halvtidssygemeldt medarbejder men også 

pga ansættelse af ekstra personale som følge af større elevtilgang.  
 
Personaleudgifter Der er budgetteret med en udgift til løn via mellemregning til sekretær-

bistand og ledelse (til Heltidsundervisningen) – denne vil ikke ske, da der fra 
1.8.2020 sker en splitkontering af lønudgift. Også her er der sket en kraftig 
stigning i udgifterne til Falck frikøb barselsfond (se forklaring nedenfor), men 
ikke i en størrelsesorden der udligner det forventede mindreforbrug på 
kontoen.  

 
Administrationsudgifter Der er endnu ikke foretaget fordeling af udgifter, disse afregnes primært to 

gange årligt og er i første omgang afholdt af Heltidsundervisningen. Konto 
forventes at have et mindre overskud. 

 
Elevrelaterede udgifter Der forventes et overskud på kontoen – der vil ved slutningen af 2020 

komme udgifter som i første omgang er afholdt af Heltidsundervisningen. 
 
04 Heltidsundervisning 
 
Løn Forventes at gå i 0, der kommer stadig flere udfordrede unge til der skal i 

forskellige former for specialtilbud, hvilket medfører øgede udgifter til løn 
(men også øgede indtægter) 

 
Personaleudgifter Også her er udgifterne til dækning af Falck frikøb barselsfond steget 

voldsomt (se forklaring nedenfor). Der er og vil blive afholdt udgifter til 
uddannelse til medarbejdere. Derudover er der budgetteret med en indtægt 
til løn via mellemregning til sekretærbistand og ledelse (fra M-Ung), som 
ovenfor nævnt nu er blevet splitkonteret, så indtægten kommer ikke ind på 
denne konto.  

 
Administrationsudgifter Her forventes et mindre overskud. 
 
Elevrelaterede udgifter Her forventes et mindre overskud. 
 



Ejendomsudgifter Merforbruget skyldes en stigning i udgiften til Ejendomsservice vedr. 
bygningsdrift af Hulby Møllegård. Kim er ved at afklare hvad det beløb 
dækker, da det oprindelige oplæg fra ES var på omkring 200.000 kr. 

 
IT & Inventar Der er afsat midler til inventar mm. ifm. hytterne på Hulby samt kamera-

overvågning på hele området. Disse er endnu ikke helt færdige. 
 
Transportmidler Her forventes et mindre overskud, dog kommer der afregning fra afd. 02 

omkring brug af busser i 2020. 
 
 
 
Kommentar omkring de store stigninger i udgifter til Falck frikøb barselsfond: 
 
Jf. Administrativ service skyldes stigningerne en ny opgørelsesmetode ift. hvor meget hver enkelt 
Institution skal betale. 
 
Sidste år blev udgiften beregnet i forhold til det budgetbeløb der forlods af ØK-afd. var afsat til  
lønudgifter.  
 
I år er opgørelsen ændret således at det er det budgetbeløb vi selv lægger ind som forventede 
lønudgifter. Og da de forudindlagte og de reelle udgifter til løn er meget forskellige, har det medført en 
stor stigning i betaling til barselsfonden.  
 
Det skal nævnes at vi har en rammebevilling! 
 
Jeg har anfægtet denne opgørelsesmetode ud fra følgende: 
 Vi har en rammebevilling 
 Vi kan således i princippet undlade at omplacere budgettal eller blot omplacere således at budgettal 

kun dækkede de fastansatte og dermed også dem der kan gøre brug af barselsfonden 
 Vi har i de tre afdelinger rigtig mange timelønsansatte, der ikke har krav på helt eller delvist betalt 

barselsorlov  
 
Summasummarum:  
Vi betaler en del penge for noget vi ikke kan bruge. Det er kun på de fastansatte medarbejdere vi kan 
få refusion. 
 
Heldigvis er Administrativ Service enig heri, så pt. har vi sammen klaget, og afventer yderligere ift. 
at få ændret opgørelsesmetoden således at vi kun betaler for de fastansatte medarbejdere. 
  


