
FORSLAG TIL BUDGET 2023   

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver 
Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de 
børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og 
unge i alderen 0-18 år. Tilbuddene omfatter  
 
• dagtilbud til børn og unge 
• folkeskoler 
• specialinstitutioner 
• specialskoler 
• fritids- og klubtilbud 
• sundhedspleje og kommunelæge 
• børnetandpleje 
• børneklinikken 
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
• ungdommens uddannelsesvejledning 
• specialundervisning for voksne 
• ungdomsskoler 
 
De største opgaver er dagtilbud til børn og unge, 
samt undervisning af børn og unge. Udvalget har 
dermed ansvaret for kerneopgaver indenfor alle ud-
viklings- og læretrin og skal sikre, at der i samarbejde 
med børn og forældre arbejdes på at imødekomme 
alle de behov, som børn og unge har. 
 
På børne- og ungdomsområdet er der ca. 73.400 
brugere fordelt med 40.350 børn i den almene folke-
skole, ca. 68.050 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 
35.000 i både skole og pasning), ca. 3.600 børn i spe-
cialtilbud og ca. 6.000 yderligere brugere af ung-
domsskoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
omkring 18.500 fuldtidsstillinger fordelt på lige over 
20.000 ansatte og dermed kommunens største for-
valtning 

 

Samlet set er der i forvaltningen ansat ca. 6.450 pæ-
dagoger, ca. 4.550 pædagogmedhjælpere og 4.350 
lærere til at varetage pasning og undervisning af 
børn.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har pt. 73 skoler 
(heraf 11 specialskoler) og ca. 350 daginstitutioner 
med plads til børn i godt 200 kommunale enheder 
og 150 små selvejende dagtilbud. Dagtilbudsområ-
der er organiseret i klynger af institutioner eller net-
værk af institutioner. Der er på nuværende tidspunkt 
46 kommunale klynger og 7 selvejende klynger. Der-
udover er der 24 netværk. 
 
København har som Danmarks største by nogle sær-
lige vilkår for arbejdet med børn og unge. I skoler og 
daginstitutioner møder børn andre børn og voksne 
med meget forskellige baggrunde. Daginstitutioner, 
skoler og fritidshjem skal være gearet til at håndtere 
denne forskellighed – en forskellighed som skal be-
tragtes som en styrke. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget forventes at tage stil-
ling til en ny BUU-strategi i juni 2022.  
 
Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter 
Tabel 1 viser Børne- og Ungdomsudvalgets samlede 
udgifter, der med 11,6 mia. kr. i planlagte udgifter på 
serviceområdet i 2023 er det største serviceområde 
i Københavns Kommune.

 
Tabel 1. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter 

1.000 kr. (2023 pl) 2023 2024 2025 2026 

Serviceudgifter      11.559.426 11.446.489 11.465.216 11.395.118 

Overførsler mv.* 39.969 39.969 39.969 39.969 

Anlæg 352.403 278.749 185.580 1.807 

Finansposter 550 350 350 350 

I alt 11.952.348 11.765.557 11.691.115 11.437.244 

*I forbindelse med juniindstillingen omplaceres budgettet til EGU-elever på 9,9 mio. kr. til Sundheds-og Omsorgsudvalget. 

 
Børne- og Ungdomsudvalgets udfordringer de 
kommende år 
For at efterleve kravene til minimumsnormeringer 
og løft af folkeskolen står København overfor en sær-
lig stor udfordring i forhold til at finde pædagogisk 
personale og folkeskolelærere. Der er iværksat initia-
tiver for efter/merituddannelse, men det er usikkert 
om det er tilstrækkeligt.  
 
I København har man endvidere, som i resten af lan-
det, set en stigning igennem de seneste år i andelen 
af børn, der visiteres til specialområdet. I budget 
2020 blev der afsat 135,5 mio. kr. til at dække 

behovet, og der blev samtidig afsat 26,5 mio. kr. i 
2020-2023 til en faglige indsatsplan, der skal 
bremse væksten på specialområdet. Selvom væk-
sten er aftagende, så har der har været en stigning 
fra 2020-2022 i særligt de dyre pladstilbud til børn 
med funktionsnedsættelser, herunder autisme, 
ADHD og bevægelseshandicap. Udvalget vil følge 
udviklingen nøje.  
 
Endelig kan der peges på, at nytilkomne børn og 
unge fra Ukraine løbende starter på modtagerhold 
og sikres institutionspladser og undervisning. Ud-
valget vil følge udvikling og holde øje med, hvorvidt 
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flygtningestrømmene kan håndteres indenfor de 
nuværende ordninger i børne- og ungdomsforvalt-
ningen.  
 
Prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets bud-
get for 2023 
Der er i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetfor-
slag 2023 fundet finansiering til en styrkelse af 
topledelsen i BUF for at sikre tid og mulighed til 
faglig ledelse. I 2023 styrkes ledelsen af 

ungeområdet og af de administrative fællesska-
ber, som skal lette de administrative opgaver hos 
de decentrale ledere. Derudover er der behov for 
at imødekomme rekrutteringsudfordringer på de 
underliggende ledelseslag. 
 
Udgifterne på 3,5 mio. kr. finansieres med effekti-
viseringsforslaget ’Afskaffelse af kutumefridage 
for enkelte medarbejdergrupper i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen’.

 
Tabel 2. Omprioriteringer 

 
mio. kr.  

(2023 p/l) 

Følgende områder har fået et større budget 
 

En styrkelse af ledelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen 3,5 

Følgende områder har fået et mindre budget 
 

’Afskaffelse af kutumefridage for enkelte medarbejdergrupper i Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen’ 

-3,5 

I alt 0,00 

 
 


