Opsamling på budget 2021 - 2024

Oversigt over ansvar og opgavefordeling i forhold til budgetforliget 2021 - 2024
Driftsopgaver:
NR.

23
24

Emne

Tilskud til pasning af børn i eget hjem
Løft folkeskole ud over finanslov

Ansvarlig
forvaltning

Deadline hvor
sag
behandles i
udvalg

Sag
behandles i
*)

B&K

Jan. 2021

BUU

B&K

Jan. 2021

25

Projekt forældrekompetence

B&K

Juni 2021

BUU

26

Psykolog-indsats unge under 25 år

B&K

Jan. 2021

27

Befordring specialundervisning
(budgetværn)

B&K

Jan. 2021

28

Tilbagerulning af strukturbesparelse
dagtilbud

B&K

Jan. 2021

29

Etablering af Ungdomsråd/styrkelse af
eventpulje Campusråd

B&K

Juni 2021

BUU

30

Servicetjek af samarbejdet mellem UU,
skoler og ungdomsuddannelser

B&K

April 2021

BUU

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.
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Anlægsopgaver (igangsættes eller afsluttes i 2021):
Nr.

Emne

Ansvarlig
forvaltning

Deadline hvor
sag
behandles i
udvalg

Sag
behandles i
*)

61

Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd

B&K

Feb. 2021

BUU

62

Daginstitution Aabenraa

B&K

Dec. 2021

BUU

66

Lyreskovskolen akut

B&K

Dec. 2020

BUU

67

Sandved Børnehave – køb af ejendom

B&K

Dec. 2021

BUU

68

Bylderup Skole, renovering

B&K

Jan. 2021

Er frigivet

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.
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NOTER VEDRØRENDE OPGAVER:
Driftsopgaver:
23. Tilskud til pasning af børn i eget hjem
På dagtilbudsområdet er parterne enige om, at gøre ordningen om økonomisk støtte til pasning
af børn i eget hjem permanent. Rammen til ordningen udvides til 1,3 mio. kr. årligt og
forudsættes videreført efter de kriterier, der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
24. Løft folkeskole ud over finanslov
Folkeskolen i Aabenraa Kommune skal have et økonomisk løft. Det er alle parter enige om.
Folketinget har via finansloven afsat dedikerede midler til folkeskolen. Der afsættes en ramme
svarende til at området løftes med i alt 1.000 kr. pr. elev inkl. de statslige midler. Dermed er
folkeskolen over 2 år blevet løftet med 2.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til
fri disposition på den enkelte skole. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,2
mio. kr. i 2023 hertil.
25. Projekt forældrekompetence
Blandt forligsparterne er der enighed om at afsætte et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2021, til et
projekt om forældreansvar.
26. Psykolog-indsats unge under 25 år
Parterne er enige om, at opgaven med anonym psykologirådgivning til unge under 25 år (0,6
mio. kr.), der havde udløb i 2020, videreføres i 2021 og frem.
27.. Befordring specialundervisning (budgetværn)
Blandt forligsparterne er der enighed om at afsætte et budgetværn på 1 mio. kr. årligt i 2021 og
2022, under Børne- og Uddannelsesudvalget, i relation til udviklingen i befordring på
specialundervisningsområdet.
28. Tilbagerulning af strukturbesparelse dagtilbud
Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. i årene 2021 – 2023, til tilbagerulning af den gennemførte
strukturbesparelse på dagtilbudsområdet.
29. Etablering af ungdomsråd/styrkelse af eventpulje Campusråd
Blandt forligsparterne er der enighed om at afsætte et beløb på 0,1 mio. kr. årligt i 2021, 2022
og 2023, til undersøgelse af model for etablering af et Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke
anvendes, allokeres de til Campusrådets eventpulje.
Bevillingen er afsat under Børn og Uddannelsesudvalget og det afklares i forbindelse med
bevillingskontrol i 2021 om beløbet skal tilgå Kultur og Fritidsudvalget.
30. Servicetjek af samarbejdet mellem UU, skoler og ungdomsuddannelser
Blandt forligsparterne er der enighed om, at der skal laves et servicetjek af, om samarbejdet
mellem UU, skoler og ungdomsuddannelser kan forbedres.
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61. Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd
Endelig afklaring af dagtilbudsstrukturen i Aabenraa syd
62. Daginstitution Aabenraa Syd
Der afsættes 30 mio. kr. i alt, opdelt i 2022 og 2023, til en ny daginstitution i Aabenraa Syd.
Nærmere placering afklares i Børne- og Uddannelsesudvalget, inden udgangen af 2021.
66. Lyreskovskolen Akut
Arbejdstilsynet har udstedt følgende påbud: ”Virksomheden påbydes at sikre tilfredsstillende
indeklima, herunder luftkvalitet, i lokalerne på Kirkevej, således CO2-niveau kan holdes på et
passende niveau”. Der er fremsendt ansøgning om at få fristen udsat til november 2021, men
der er ikke modtaget svar på denne henvendelse endnu. Der er tale om et nyt anlæg i 2020,
som skal medtages i bevillingskontrollen pr. 30.9.2020, og det finansieres i forbindelse med
Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingskontrol pr. 30.6.2020, hvor der blev tilført de likvide midler
15 mio. kr.
67. Sandved Børnehave – køb af ejendom
Der er i 2021 afsat 1,1 mio. kr. i budgettet, til køb af ejendom.
68. Bylderup Skole, renovering
Der er i 2021 afsat 1,315 mio. kr. i budgettet, til renovering af Bylderup Skole. Beløbet er
frigivet.
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