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EFFEKTIVISERINGSFORSLAG  
BUDGET 2023 

 
Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 

1.000 kr. 2023 p/l Sty-
rings-
område 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Varige ændringer 

Reducering af årligt timetal for 
teknisk personale på almene fol-
keskoler 

Service  -1.249 -2.996 -2.996 -2.996 -2.996 

Reducering af årligt timetal for 
teknisk personale på specialsko-
ler 

Service  -221 -531 -531 -531 -531 

Samlet varig ændring   -1.470 -3.527 -3.527 -3.527 -3.527 

 
Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

 Baggrund og formål 
Mælken i skolemælksordningerne er forældrebetalt og modtager EU-tilskud, men skolen står for håndterin-
gen. Med dette forslag afskaffes mælkeordningen på alle skoler, og der spares tid for skolens personale. For-
slaget understøtter endvidere det generelle ønske om at gøre skolernes aktiviteter mere klimavenlige i kraft af 
færre tunge køretøjer gennem byen og mindre affald.   

 Forslagets indhold 
Mange af kommunens skoler har en mælkeordning, og det tekniske personale på de skoler bruger tid på at 
modtage, sortere, uddele og rydde op efter mælken. Besparelsen hentes ved at reducere alle skolers budget 
til tekniske personale. Det tekniske personale er på nogle skoler ansat direkte af skoler, mens andre skoler be-
nytter sig af forvaltningens gårdmandskorps. Hvis skolerne bruger gårdmandskorpset, omflyttes skoles bud-
get til teknisk personale til gårdmandskorpset. 
 
Ifølge Mejeriforeningens Mejeristatistik drak danskerne i gennemsnit 0,3 liter mælk om dagen i år 2020, hvil-
ket placerer Danmark på en fjerdeplads blandt de mest mælkedrikkende nationer. I Fødevarestyrelsens anbe-
falinger for mad i skolen understreges det, at der altid skal serveres vand og evt. mager mælk. Men altså ikke 
mælk i skolen som en decideret anbefaling. En undersøgelse på 11 af kommunens skoler viser, at gennemsnit-
ligt 24 pct. af de indskrevne elever bestiller mælk via skolemælksordningen. Afskaffelse af skolemælk passer 
godt ind i Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi, hvor animalske produkter skal reduceres for at 
nedbringe klimabelastningen fra måltiderne.  
 
Forvaltningen har undersøgt, om der evt. kan etableres en alternativ mælkeordning i regi af EAT-ordningen 
eller på madskolerne (skoler med produktionskøkken), hvor forældrene mod betaling kan bestille mælk. Det 
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Det foreslås at afskaffe skolemælksordninger, hvorved skolernes arbejde med at modtage, 
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er ikke muligt i EAT-ordningen pga. manglende plads til mælken i det centrale EAT-køkken og i EAT-boderne. 
Derudover har personalet i boderne ikke tid til at håndtere skolemælk. Endelig skal det være en daglig leve-
ring af skolemælk hele skoleåret, hvis der skal EU-tilskud til skolemælken, men EAT købes typisk ikke hver dag. 
 
På madskolerne er det ikke alle madskoler, der har plads til skolemælk i produktionskøkkenet, og det vil kræve 
ekstra midler til personalet og dermed øget forældrebetaling på en madskole, hvis de skal håndtere skole-
mælk, Styringen af hvilke elever, der har eller ikke har tilkøbt mælk, vil desuden være vanskelig og tidskræ-
vende.  

 Økonomi 
Forslaget indebærer, at teknisk serviceassistenters arbejdstid (232 kr. i timen) på almene folkeskoler og spe-
cialskoler reduceres med 1 time om dagen.  
 
Reduktionen er en gennemsnitsvurdering foretaget i samarbejde med Gårdmandskorpset. Det er ikke ud-
slagsgivende, om en skole er stor eller lille i forhold til, hvor lang tid det tekniske personale bruger på opga-
ven. Det udslagsgivende er typisk, om det tekniske personale også står for selve uddelingen af mælken. Og 
det kan være forskelligt fra skole til skole og fra dag til dag.  
 
Der er 62 almene folkeskoler i KK, hvilket betyder, at den foreslåede effektivisering er på 2.876.800 kr. (200 
skoledage pr. år x 62 skoler x 232 kr./t).  
 
For specialskolerne indebærer den foreslåede effektivisering 510.400 kr. (200 skoledage pr. år x 11 skoler x 
232 kr./t.).  
  

Tabel 2. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2023 p/l Bevilling,  

profitcenter 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Reducering af årligt 
timetal for teknisk per-
sonale på almene folke-
skoler 

 

-1.249 -2.996 -2.996 -2.996 -2.996 -2.996 

Reducering af årligt 
timetal for teknisk per-
sonale på specialskoler 

 
-221 -531 -531 -531 -531 -531 

Varige ændringer totalt, 
service 

 -1.470 -3.527 -3.527 -3.527 -3.527 -3527 

 Effektivisering på administration 
Der er ingen effektivisering på administration forbundet med dette forslag 

 Fordeling på udvalg  
Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget 

 Implementering af forslaget 
Effektiviseringen vil træde i kraft fra 01.08.2023, idet skolemælksordningerne følger skoleåret og afmeldings-
fristen ligger 1. april. Effektiviseringen bliver implementeret ved en reduktion i bevillingen til skolernes tekni-
ske personale.  

 Inddragelse af samarbejdspartnere 
Forvaltningen har udarbejdet forslaget i samarbejde med to skoleledere. Vurderingen af, at det er samme tid 
og dermed samme besparelse på en stor og lille skole, er desuden kvalificeret af forvaltningens Gårdmands-
korps, hvis personale på nogle skoler varetager opgaven.  
 
Efter 1. behandlingen af budget 2023 har forvaltningen haft en dialog med Mejeriforeningen omkring forsla-
gets indhold. Mejeriforeningen har tilkendegivet, at de anbefaler, at kommunen finder andre effektiviseringer 
og dermed bevarer en ordning, der efter foreningens vurdering bidrager til skolebørnenes næring, sundhed, 
trivsel og indlæring. Mejeriforeningen har peget på en række tiltag, som foreningen mener kan bidrage med 
den samme effektivisering, som er indeholdt i forslaget nu. Tiltagene indebærer en reducering af sortimentet 
af skolemælk, oprettelse af mælkepatruljer med deltagelse af skolernes elever samt flere køleskabe og kølet-
asker leveret af Mejeriforeningen. Herudover har Mejeriforeningen foreslået en model, hvor en øget forældre-
betaling på skolemælken kan medvirke til at finansiere kommunens udgifter til håndtering af skolemælken. 
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Forvaltningens jurister har foretaget en foreløbig juridisk vurdering af denne ordning, og konklusionen er, at 
det er tvivlsomt om en sådan ordning vil være inden for folkeskolelovens rammer.   

 Forslagets effekt 
Forslaget indebærer, at forældre fremover selv skal sørge for børnenes evt. daglige mælk, samt at en skoles 
bevilling til teknisk personale reduceres med 46.400 kr. om året på almene og specialskoler. Alle skolers bud-
getter reduceres. Skoler med eget teknisk personale og uden nuværende skolemælksordning vil derfor op-
leve en budgetreduktion uden en tilhørende besparelse. Budgettet til teknisk personale er imidlertid ikke øre-
mærket til specifikke opgaver, men beror på en lokal prioritering på skolen. Forslaget kan vække modstand 
blandt forældre, der fortsat ønsker mælkeordning på skolen. Forslaget bidrager til en mere klimavenlig skole.  

 Opfølgning 
Opfølgningsmål Hvordan måles  

opfølgningsmålet? 
Hvem er ansvarlig for  
opfølgning? 

Hvornår gennemføres op-
følgningen? 

Bevilling til skolernes tekni-
ske personale reduceres iht. 
forslaget. 

Ved budgetudmeldingen for 
Budget 2023 og Budget 
2024 

Administrativt Ressource-
center 

Ved budgetudmeldingen for 
Budget 2023 og Budget 
2024 

 Risikovurdering  
Lav risiko. 

 Hvem er hørt?  

 Ja/Nej/Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 
 (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse) 

HR-kredsen Ikke relevant Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  
 
Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektivi-
seringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i hø-
ring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave 
en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. 
  
Dette gælder både de tværgående forslag og de for-
valtningsspecifikke. 

IT-kredsen Ikke relevant 
 

Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  
Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.  

 
  
 


