
 
 

Orientering om budget for 2013 i Århus Kommune 
Budgettet blev vedtaget på byrådsmøde d. 2. oktober. 
  
  
Overordnet kommentar til budgettet 
De store omvæltninger budgetmæssigt foregår på skoleområdet, hvorimod der kun er få ændringer på 
dagtilbudsområdet. Der er ikke vedtaget besparelser på børneområdet i større målestok, ligesom der 
heller ikke var sidste år. Vi håber, at den tendens fortsætter. Men der er dog fortsat vedtaget mindre 
budgetforringelser både i dagtilbud og i SFOer, som vi gerne havde været foruden. 
  
I ÅFO savner vi fortsat, at de 29 mio. kr., som Århus fik fra regeringens side til kvalitetsløft i 
dagtilbuddene, bliver brugt til det oprindelige formål. 
  
Vi er tilfredse med, at der er prioriteret ekstra midler (20 mio. kr.) til implementering af skolereformen. 
Men reformen burde have været fuldt finansieret uden ekstra midler fra det kommunale budget. 
  
ÅFO er fortsat bekymret for SFOens fremtid, og vi savner klare udmeldinger om SFOens fremtidige 
rolle. Se udsendt brev til byråd her. 
  
Vi er glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale om skolereformen, som både forvaltningen, BUPL 
(pædagoger), ÅLF (lærere), FOA (pædagogmedhjælpere) og ÅSF(skolelederne) er tilfredse med. Et 
bredt samarbejde er et godt udgangspunkt for en god skole til vores børn. Læs mere om aftalen her 
  
  
Budgetforringelser 
Der er vedtaget en effektivisering af lønbudgetterne på 0,5 %. Dette betyder i praksis en ramme-
besparelse i dagtilbud og SFOer. Derudover vil der, som det har været fast praksis siden 2004, ikke 
blive “foretaget prisfremskrivning af budget til vareindkøb”. 
  
Det er problematisk, at der år efter år ikke prisfremskrives budgetter og at der vedtages 
’effektiviseringer’, ’omstruktureringer’ og ’moderniseringer’, som reelt betyder færre ressourcer i vores 
dagtilbud og SFOer. Når der ikke kompenseres med færre arbejdsopgaver ender effektiviseringerne 
ofte som besparelser på personale.  
  
  
Flere pladser i Dagtilbud 
Der er afsat 6 mio. kr. til flere pladser i dagtilbud, pga. stigende børnetal. 
  
Det er positivt, at der bliver taget hånd om de manglende daginstitutionspladser. 
Læs vores pressemeddelelse her 
  
  



Skoleområdet  
Som det fremgår af tabellen, er der afsat ekstra 20 mio. kr. til implementering af skolereformen. 
SFOens åbningstid indskrænkes med 10,5 timer svarende til en besparelse på 90 mio.kr. (brutto, dvs. 
når tab som følge af takstnedsættelsen er indregnet, se nedenfor.)  
 

 
 

 
 
 

 

 



Takst ændringer i SFOerne 
Forældrebetalingen udgør i kommunens beregninger (vedtaget) 48,6 % af det, pladsen koster.  I 2014 
nedsættes taksten med 18 % svarende til reduktion af budgettet pga. den kortere åbningstid.  
  

  2013 1/8 2014 

0.3. klasse 1.997 kr. 1.625 kr. 

4. klasse 1.330 kr. 1.092 kr. 

  
ÅFO er tilfredse med takstnedsættelsen. Selvfølgelig skal taksten ned, når åbningstiden reduceres.  
 
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti samt Henrik 
Vestergaard (UFP) og Lars Skov (UFP) stemte for budgettet.  
  
Har I spørgsmål eller kommentarer til indholdet så skriv til post@aafo.dk eller ring på 25 48 17 31 
  
Med venlig hilsen 
Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation 
Mette Bach Larsen, daglig leder i Århus Forældreorganisation	  

 


