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RUNDSPØRGE juni 2016: Skoleøkonomi/omprioriteringsbidrag  
 

 
Skolelederforeningen har 2. juni til 7. juni spurgt vores lokale formænd for 

de kommunale skolelederforeninger om, hvordan økonomien ser ud for deres 
kommunes skoler/skolevæsen.  

 
Foreningens lokale formænd er valgt kommunevis og repræsenterer på stedet 

mellem 20 til 200 skoleledere i mindre som større kommuner – i alt samtlige 

3700 skoleledere i folkeskolen på landsplan. 
 

Da nogle mindre kommuner i foreningen er sluttet sig sammen med større, er 
95 lokale formænd spurgt, hvoraf 77 har svaret. Det giver en svarprocent på 

godt 80 %, og undersøgelsen er derfor særdeles valid. 
 

 
KONKLUSIONER  

 

 I spg 1 fremgår, at ca. 2/3 af de adspurgte formænd ser tilbage 

på kontinuerlige besparelser på skolevæsenerne, trods mange 
nye opgaver: reform, inklusion, ny arbejdstid, strukturændringer. 

 

 26 %, det vil sige over en fjerdedel har oplevet, at kommunens 

skolebudget midt i et skoleår er genåbnet en eller flere gange, 
hvilket giver akutbesparelser, ødelægger kontinuiteten, jf. spg 2. 

 

 Ser man fremad vurderer et markant flertal på 56 % af landets 
lokale skolelederformænd, at deres kommunes skoler ikke kan 

levere samme kvalitet i undervisning som sidste år, jf. spg. 3. 

 

 På samme måde fremadskuende i spg 4 vurderer 59 %, at der vil 
være færre resurser samlet i kommunen set i forbindelse med 

planlægningen af næste skoleår.  

 

 At regeringens omprioriteringsbidrag går hårdt ud over kvaliteten i 
skolerne, står meget klart i spg. 5, hvor 83 % af skoleledernes 

formænd i kommunerne ønsker omprioriteringsbidraget VÆK.  
 

 Et stort flertal af skolelederne (58 %) vurderer, at de økonomiske 

perspektiver for sin kommunes skolevæsen 1-2 år fremover er ringe/ 

meget ringe, jf. spg 6.     

 

 Nogle åbne kommentarer i øvrigt, jf. spg. 7.  

 



 

SPØRGSMÅL/SVAR 

 

1. Er der sket reduktioner af skolebudgettet i din kommune over de sidste 3 
år? 

 

 

2. Har du i dette skoleår oplevet, at det kommunale skolebudget er blevet 
genåbnet?  

 
 

 

3. Er det din vurdering, at kommunens skoler kan levere samme kvalitet i 
undervisning som sidste år? 
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4. Er der flere eller færre resurser samlet i din kommune set i forbindelse 

med planlægningen af næste skoleår?  

 

 

 

 

5. Hvilken betydning vurderer du omprioriteringsbidraget vil få for din 
kommunes skolevæsens økonomi? 

 



6. Hvad er de økonomiske perspektiver for din kommunes skolevæsen 1-2 
år fremover?    

 

 

7. Har du i øvrigt kommentarer til spørgsmålet om kommune/skole-

økonomi, omprioriteringsbidrag?  
 

 Efter flere års besparelser på skoleområdet venter der en besparelse på 71,4 mio. i 2017 stigende til 98 mio i 
2020, og det alene på børn og ungeområdet. Skoleområdets del af besparelsen er selvfølgelig ganske stor. 

 Det kan blive sidste søm i ligkisten ift inklusionsindsatsen bliver en eklatant spareøvelse. Det vil medføre lærere, 
der skal undervise mere ca 29-30 lek/uge. 

 Det skal væk. Tilbage til kommunen 
 Der er ikke sammenhæng mellem politiske forventninger (lands- og lokalplan) og de ressourcer, man kan 

afsætte 
 Politikerne bør lukke de mindre enheder for at finde besparelser 
 Det er bestemt en udfordring for kommunen sammenholdt med kommunens ønske om at spare så kommunens 

kassebeholdning også skal være større (hvilket betyder, at der på børneområdet skal spares 9,4 millioner i 
september i forbindelse med budgettet). 

 Urimelig strategi 
 Kun takket AP Møller milliarden har vi kunnet gennemføre nogle udviklingsprojekter 
 Økonomien ligger decentralt, derfor vil det være den enkelte skoleledelse der vurdere hvor der skal spares og 

derfor svarer jeg JA på alle parametrene, men jeg tvivler på at der er skoler der til næste år skal spare på det 
hele. 

 Dalende elevtal udløser færre midler, hvilket især presser enheder med lav klassekvotient 
 Lovgivning/ indsatsområder og økonomi er ikke afstemt. 
 De økonomiske vilkår slår meget forskelligt igennem i skolevæsnet, fordi der er store skoler og særdeles små 

enheder. 
 Ja, grundet en høj privatskolefrekvens i byen er vores besparelse ikke på 1 men 1,15% 
 Kommunen har reduceret budgettet til skolerne med 1% årligt siden 2014 og indtil videre frem til og med 2017. 
 Kommunens skolevæsen skal finde yderligere 10 mill kroner på skoleområdet. Det er rigtig mange penge, når 

der i forvejen er skåret ind til benet. 
 I kommunen lægges det ud til embedsmændene selv at finde besparelserne. Politikerne vil ikke pege på et 

bestemt område og tage ansvar 
 Der er en fornuftig økonomisk strategi 
 Skole økonomien presses af at kommunens generelle økonomi er på kanten, så vi må tage det lange lys af og 

arbejde fra tue til tue. Det giver ikke mulighed for systematik 
 Det er generelt for tidligt at sige noget om budget 2017 nu. 
 Lærernes efter/videreuddannelse er helt kommunalt styret. der er ikke ressourcer til lokale initiativer 
 Kommunen er i en proces med overskriften "Hvordan kan kvalitet i outcome øges. Sandsynligvis inden for 

samme ramme. 
 Det virker fuldstændig tosset med det bidrag og vil naturligvis gå ud over skolerne 
 Vi vil få svært ved at leve op til folkeskoleloven 
 Hovedproblematikken ligger omkring de ca. 2 ekstra undervisningstimer, lærerne skal præsterer inden for 

samme arbejdstid. Det gav en besparelse/effektivisering på ca. 10 % samtidig med, vi skulle lave store 
ændringer. Det lå hverken i reformen eller lov409 - det var en regering/KL-beslutning, som skulle finansiere 
reformen. De seneste år besparelser skal ses i sammenhæng med overstående, og det giver 
skolerne/personalet/ledelserne store vanskeligheder. 

 Der kommer besparelser i budget 2017, stigende til endnu mere i 2018. 


