
 
   

 
Spørgsmål om afskaffelse af særbevillinger

 

Kære Rasmus

Du har den 4. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
afskaffelse af særbevillinger:

Som forberedelse til 2. behandlingen vil jeg gerne bestille opdaterede 

sparenotater for de særbevillinger der er lagt op til at fjerne. 
De nye notater skal lægge op til en gradvis udfasning over 2-3 år, så de 

enkelte skoler og daginstitutioner har bedre tid til at tilpasse sig den nye 

budgetvirkelighed og skabe de rammer som gør at integrations-

indsatsen ikke kollapser.

 

 

Besvarelse

Ved 1. behandlingen af budgettet blev der fremlagt forslag om at 
effektivisere ved afskaffelse af særbevillinger til hhv. integrationsløft og 
til de tidligere heldagsskoler Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole. Det 
er muligt at skalere begge forslag. Ved 2. behandlingen vil 
forvaltningen fremlægge forslag om indfasning eller skalering af 
forslagene. Herunder er vist eksempler på, hvordan forslagene kan 
indfases.
 
Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft
Særbevillingen på i alt 2,4 mio. kr. deles ligeligt mellem Blågård Skole, 
Rådmandsgades Skole og Tagensbo Skole. I effektiviseringsforslaget 
fjernes særbevillingen 100% fra skoleåret 2023/24, så der spares 1,0 
mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 og frem. Det er muligt at indfase 
forslaget over 2-3 år i stedet, jf. skema herunder.
 
Tabel 1. indfasning af integrationsløft

Indfasning 2023 2024 2025 2026

1 år 1,0 2,4 2,4 2,4

2 år 0,5 1,7 2,4 2,4

3 år 0,3 1,1 1,9 2,4
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Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole 
samt deres fritidstilbud
Særbevillingerne til de to tidligere heldagskoler samt deres fritidstilbud 
er på i alt 7,9 mio. kr., som er sammensat af 2,8 mio. kr. til mad i skolen 
som fx gratis formiddagsmad og 5,1 mio. kr. mere til at drive 
fritidstilbuddene med en højere normering end i resten af byen. I 
effektiviseringsforslaget fjernes begge bevillinger helt fra skoleåret 
2023/24. Det er muligt at reducere forslaget ved fx kun at spare på 
maden eller fritidstilbuddet. Alternativt kan hele eller dele af 
effektiviseringen indfases. I tabellen herunder er hele effektiviseringen 
indfaset over 1, 2 eller 3 år.
 
Tabel 2. indfasning af særbevilling til tidligere heldagsskoler

Indfasning 2023 2024 2025 2026

1 år 3,3 7,9 0,0 0,0

2 år 1,6 5,6 7,9 0,0

3 år 1,1 3,7 6,4 7,9
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