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Budgettildeling til FU-områderne 

 

Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er 

budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.  

 

Den samlede ramme på FU området er i forbindelse med indgåelse af 

forlig 208 mio. kr. (206 mio. kr. som beskrevet i FU-analysen tillagt 2 

mio. kr. til de åbne ungdomsskoleklubber, jf. side 4 i forliget). Heraf 

er de ca. 200 mio.kr. til direkte fordeling i områderne, idet der tages 

højde for, at en del af budgettet anvendes til opgaver, som ikke direk-

te er tilknyttet de 3 decentrale FU-områder og Gellerup-Toveshøj. Det 

drejer sig bl.a. om midlerne til de boligsociale områder, stillingen som 

FU chef og endeligt finansiering af de reducerede forældrebetalinger 

for 7. klasseseleverne i det fremadrettede ungdomsklubtilbud.  

 

De midler der fremadrettet direkte tildeles de 3 FU områder og Gelle-

rup-Toveshøj kan synliggøres i følgende tabel: 

 

Tabel 1: Den samlede ramme til de 4 FU områder 

 

Fritids og Ungdomsskoletilbud mio.kr. 

Klub- og Legepladsbudget            91,6  

Ungdomsskole             19,5  

Ledelse og administration              3,4  

Gellerup-Toveshøj            15,4  

Handicapmidler            51,3  

Socialt udsatte              7,9  

Bygninger              9,1  

Øvrige              2,2  

I alt til fordeling i FU områderne           200,4  

 

De enkelte poster gennemgås nedenfor. 

 

 

 

 

  

Fra Børn og Unge 

Dato 29-04-2014 



Klub- og Legepladsbudget 

 

Budgettet fordeles (jf. side 3 i forliget) fremover efter demografi målt 

som antal børn/unge i hvert område i de relevante aldersgrupper. Der 

gives ét beløb pr. ung i området. Beløbet er differentieret mellem børn 

på 5.-6. klassetrin, som er udgangspunktet for fritidstilbuddene og 

børn i 7. klasse – 17 år, som er udgangspunktet for ungdomsklub og 

ungdomsskole. 

 

Budgettet pr. ung tildeles ud fra en vægtning mellem aldersgrupperne 

som bl.a. afspejler, at der er flere fra den yngste aldersgruppe, som er 

indskrevet i et tilbud. I den hidtidige model har tildelingen mellem 

fritidstilbuddene (5.- 7. klasse) og ungdomsklubtilbuddene (14- 17 år) 

været tildelt med en vægtning mellem aldersgrupperne så ca. 17 pct. 

af det samlede klubbudget kan henføres til 14-18 årige og ca. 83 pct. 

til 5.-7. klasse. Denne vægtning afspejler bl.a. at efterspørgslen er 

større for 5.-7. kl. og at der er mere personale pr. barn/ung i denne 

aldersgruppe. Desuden at en stor del af grundtilskuddet i dag er knyt-

tet til fritidsklubberne (jf. bilag 5 i FU analysen).  

 

Med ændringen i forliget således at 7. klasserne nu overføres til ung-

domsklubområdet og der ikke længere gives grundtilskud, sker der en 

regulering af vægtene.  Børn i 5.-6. klasse vægter nedenfor således 

med en faktor 3 i forhold til unge i 7. klasse – 17 år. Denne vægtning 

resulterer i et samlet klub- og legepladsbudget til 5.-6. kl. på 50,7 

mio.kr. svarende til 54 pct. af det samlede klub- og legepladsbudget. 

Når fordelingen er anderledes end tidligere skyldes det for det første, 

at 7. kl. er flyttet fra fritidsklub til ungdomsklub. For det andet at le-

geplads budgettet indgår i den samlede ramme og fordeles mellem 

aldersgrupperne med den samlede faktor på 3.  

 

Dette medfører en tildeling ud fra nedenstående beløb:  

 

Tabel 2: Budgetter pr. ung efter demografi til Klub-legepladstilbud 

Klub- og Legepladsbudget pr. ung 2014 (kr.) 

5.-6. Klasse         7.850  

7. klasse - 17 år         2.617  

 

 

Beløbet er beregnet ud fra den samlede ramme for området.  

 

 

 

 

 



Rammen for Klub- og Legepladsområdet er fremkommet således: 

 

Tabel 3: Baggrund for det samlede budget til Klub- og Legepladstilbud 

Klub og Legepladsbudget  mio.kr. 

Nuværende ramme klubber (jf. analysen)  81,1 

Udsatte boligområder  -3,5 

Legepladser 19,3 

Klub og Legeplads Gellerup-Toveshøj -5,9 

Finansiering af FU-chef via fælles  administration -0,9 

Åbne Ungdomsskole klubber 2,0 

Besparelse ledelse og administration  3,1 

7. klasse overføres til ungdomsklub -3,6 

I alt 91,6 

 

Tabellen viser at den væsentligste del af det samlede budget til klub- 

og legepladsdrift stammer fra det hidtidige budget til klubber og lege-

pladser. Fra disse budgetter er der med forliget foretaget mindre ju-

steringer i forhold til ændring af den samlede ramme. Blandt andet er 

budgettet til de åbne ungdomsskole klubber tilført klub- og legeplads-

budgettet, ligesom der er afsat 3,5 mio.kr. til de udsatte boligområ-

der. Desuden er det vedtaget, at Gellerup-Toveshøj fastholder samme 

budget som tidligere, hvorfor dette budget er taget ud af fordelingen. 

 

I forbindelse med den ændrede struktur er antallet af områder redu-

ceret fra de tidligere 9 områder (8 områder og Gellerup-Toveshøj) til 

nu 3 områder og Gellerup-Toveshøj. Det giver mindreudgifter i tilde-

ling til 5 FU-ledere og 5 vice-FU-ledere svarende til ca. 5,7 mio. kr. 

Der er i mindreudgiften taget udgangspunkt i de faktiske lønudgifter til 

FU-ledere og vice-FU-leder. Da mindreudgiften kan henføres til færre 

FU-ledere og vice-FU-ledere, er mindreudgiften knyttet til både klub-

budgettet samt ungdomsskolen (2,6 mio. kr. kan henføres til redukti-

onen på vice-FU-ledere og 3,1 mio. kr. til reduktionen af FU-ledere). 

Det er i forbindelse med forliget besluttet, at mindreudgifterne til le-

delse bliver på området til udvikling af kerneopgaven.  

 

Som det fremgår, er målgruppen for hhv. fritidsklub og ungdomsklub 

ændret, således at 7. kl. fremover skal benytte ungdomsklubben.  

Samtidig sker der en reduktion af forældrebetalingen, så der alene 

skal betales takst for ungdomsklub for 7. kl. Når taksten i dag er lave-

re for ungdomsklub end for fritidsklub, skyldes det bl.a., at der er flere 

børn/unge pr. voksen i ungdomsklubben. Når 7. kl. flyttes til ung-

domsklubben er det således forudsat, at rammen reduceres med 3,6 

mio. kr.    

 

 



Med i alt 6.534 børn i aldersgruppen 11-12 år i Aarhus og 16.793 un-

ge i aldersgruppen 13 – 17 år fordeles således de i alt 91,6 mio. kr. ud 

i områderne. De børn som bor i Gellerup og Tovshøj modregnes i om-

råde Vest.  

 

Ungdomsskolen 

 

Hidtil er budgettet udmøntet ud fra antal 14-18 årige samt en grund-

tildeling til ledelse, administration og tværgående aktiviteter.  

 

Den samlede ramme til ungdomsskolen er på 19,5 mio. kr.  

Den særskilte tildeling til ledelse og administration i den hidtidige 

ungdomsskoletildeling indgår fremadrettet i det samlede beløb til le-

delse og administration i områderne. Rammen til ungdomsskolen er 

således reduceret svarende til 4 vice-FU-ledere, som tildeles særskilt 

til ledelse (jf. nedenfor). Desuden er rammen tilpasset med mindreud-

giften til 5 vice-FU-ledere svarende til 2,6 mio. kr., som beskrevet 

ovenfor. Denne mindreudgift er dog i overensstemmelse med forliget 

fra 5. april blevet på området med henblik på at understøtte de tiltag 

og visioner, som er beskrevet i forliget.    

 

Budgettet til ungdomsskolen fordeles fremover (jfr. side 3 i forliget) 

efter demografi ud fra et beløb pr. ung i målgruppen 7. klasse – 17 år. 

 

Tabel 4: Budgetter pr. ung efter demografi til ungdomsskoletilbud 

Ungdomsskolebudget pr. ung 2014 (kr.) 

7. klasse - 17 år 

           

1.160  

  

Rammen vil fremadrettet være fast og ændres således ikke med æn-

dringer i antallet af unge, hvorfor der løbende sker en tilpasning af 

enhedsbeløbet pr ung.  

 

Ledelse og administration 

 

Der er for hvert område afsat ressourcer til en FU-leder samt vice FU-

leder beregnet ud fra en bruttoløn pr. år:  

 

Tabel 5: Forudsatte lønninger til lederkategorier 

Stilling Bruttoløn  
(kr./år 2014 pl.) 

FU-Leder           612.665  

Vice FU-leder           519.580  

 

Eventuelle udgifter til ledelse og administration herudover forventes 

finansieret indenfor områdets samlede ramme, som det sker i dag. 



 

I forbindelse med oprettelsen af et administrativt fællesskab som le-

des af FU-chefen, vil der ske en overflytning af midler og opgaver fra 

de 3 områder og Gellerup-Toveshøj til det administrative fællesskab.  

Det er forudsat, at FU-chefen finansieres via effektiviseringer ved 

etableringen af det administrative fællesskab. Foreløbig er finansierin-

gen af FU-chefen sket ved en reduktion i den samlede ramme på FU-

området (jf. ovenfor). Ved etableringen af det administrative fælles-

skab skal effektiviseringsgevinsten således blive i områderne.   

 

Gellerup-Toveshøj.  

Der fastholdes et særskilt FU-område for Gellerup-Toveshøj. (jfr. side 

4 i forliget) 

 

Budgettet er forlods udskilt af den samlede ramme på FU området, og 

består af nedenstående budgetelementer: 

 

Tabel 6: Budgettet til FU område Gellerup-Toveshøj. 

FU Gellerup-Toveshøj 
Budgetelementer  mio.kr. 

Klub- og Legepladsbudget 5,9 

Ungdomsskole 0,8 

Ledelse og administration 1,1 

Handicapmidler 3,7 

Socialt udsatte 3,4 

Bygningsdrift 0,8 

Øvrige* -0,3 

Samlet budget            15,4  
*Dette drejer sig om en intern betaling mellem Gellerup-Toveshøj og område Silkeborg-
vej, da et større antal børn og Unge fra Gellerup-Toveshøj benytter klubtilbud i område 
Silkeborgvej. Betalingen baserer sig på tidligere aftaler mellem områderne. Det er fore-
løbig foreslået at denne aftale fastholdes på det nuværende niveau, hvor modtageren 
således er FU område vest. Udmøntningen vil dog fremadrettet bero på en konkret 
aftale mellem Gellerup-Toveshøj og område Vest.  

 

Handicapmidler 

I 2011 besluttede Aarhus Byråd, at indføre en ny handicapmodel i 

Børn og Unge. Konkret skete det ved en opdeling af det daværende 

budget i to nye budgetter:  

 Børn og unge med vidtgående handicap 

 Børn og unge med særlige støttebehov (også kaldet ”De decen-

traliserede h-midler”) 

Børn og unge med vidtgående handicap 

Budgettet er til børn og unge, hvis vanskeligheder har et omfang, som 

medfører, at funktionsniveauet er væsentligt nedsat. Støtten udmøn-

tes til tilbuddet på baggrund af en visitering, hvor der ses på de særli-

ge opgaver omkring børnene og ikke på baggrund af barnets konkrete 



handicap. Endvidere indgår den konkrete kontekst også i vurderingen 

af støttebehovet i forbindelse med visiteringen. Midlerne til børn og 

unge med vidtgående handicap er således knyttet på opgaver med det 

enkelte barn/unge i forhold til den kontekst de indgår i. Midlerne føl-

ger således barnet/den unge. 

 

Forliget og denne indstilling får ingen betydning for den fremtidige 

praksis for fordeling af midler til børn og unge med vidtgående handi-

cap. 

 

De decentraliserede midler til børn og unge med støttebehov 

Budgettet til børn med særlig støttebehov (også kaldet ”de decentrali-

serede h-midler”) er de midler, som skal benyttes til de unge, som har 

brug for ekstra støtte i deres hverdag, men ikke er berettiget til at 

modtage støtte efter kriterierne for de vidtgående handicap.  

 

Budgettet udmøntes via to kriterier: 

 

1) Specialklasseelever, som ikke modtager støtteressourcer fra PPR og 

er indmeldt i klub. 

Alle klubber, der har specialklasseelever, der ikke modtager støtteres-

sourcer fra PPR, modtager et specialklassetillæg. Opgørelsen over 

specialklasseelever reguleres efter indskrivningstallene pr. 1. novem-

ber for foråret og 1. august for efteråret.  

 

Forliget får ingen betydning for den fremtidige praksis for fordeling af 

midler til specialklassetillæg.  

 

2) Børnetallet 

Den resterende del af de decentraliserede midler til børn og unge med 

handicap fordeles via børnetallet i de enkelte områder opgjort hen-

holdsvis 1. november for foråret og 1. august for efteråret.  

 

Der ændres ikke i disse kriterier. Den nye organisering af FU-området 

betyder, at børnetallet opgøres og midlerne fordeles via den nye 

struktur med de 3 områder og Gellerup-Toveshøj.  

 

Socialt udsatte 

Tildelingskriterierne i modellen for socialt udsatte er udvalgt med hen-

blik på at rumme forskellige aspekter af udsathed herunder andelen af 

børn med dansk som andetsprog.  

 

Der er ikke ændret i disse kriterier. Den nye organisering af FU-

området betyder, at midlerne til socialt udsatte fordeles til den nye 

struktur. Der er i dag et samlet budget til socialt udsatte på 11,4 



mio.kr. (jf. side 4 i forliget). Heraf henhører 3,4 mio. kr. til Gellerup-

Toveshøj.  

 

Herudover er der afsat 3,5 mio. kr. til udsatte boligområder, som er 

finansieret indenfor det samlede budget til klub- og legepladser (jfr. 

ovenfor og side 3 i forliget). Midlerne indgår derfor fremadrettet i en 

direkte styrket helhedsorienteret indsats i boligområderne. Som det 

fremgår af indstillingen tildeles midlerne på baggrund af bosoc-data. 

Hvilke boligområder, der er mest udsatte vil løbende ændre sig.  

 

Bygningsdrift 

Idet midlerne til klub- og legepladsaktiviteterne gives efter demografi 

tildeles der ikke længere midler til de pædagogiske aktiviteter pr. lo-

kalitet. 

 

Budgettet til selve bygningsdriften følger de eksisterende bygninger 

og indgår således i de 3 nye områders budgettildeling.  

 

Der vil ske ændringer af bygningsbudgetterne som følge af den igang-

værende RULL-proces, hvor klubber flyttes ind på skoler. Der er lige-

ledes en igangværende proces med gennemgang af budgettildeling til 

alle MBUs bygninger, som kan betyde justering i bygningsbudgetterne 

på de enkelte bygninger. 

 

Øvrige poster 

Udover de nævnte budgetposter er der i den nuværende budgettilde-

ling på Fritids- og Ungdomsskoleområdet en række tildelinger til dyre-

hold, tilskud til opsøgende medarbejdere, pædagogpraktikanter mv.  

 

Fordelingen af disse poster fastholdes. Dog vil et mindre beløb vedrø-

rende tilskud til opsøgende medarbejdere blive revurderet, når den 

endelige placering af de opsøgende medarbejdere er afklaret.  

 

 

Fremtidigt budget 

 

Samlet set indebærer tildelingen efter ovenstående kriterier, at der til 

hvert område er følgende budgetter til Klubber, Legepladser og Ung-

domsskole fordelt efter demografi samt midler til socialt udsatte. 

 

Budget mio.kr. 

(2014 pl) Ny struktur Eksisterende struktur Difference 

Nord 41,6 42,7                        -1,2  

Vest 32,7 30,9                          1,8  

Syd 44,7 45,4                        -0,7  

Gellerup-Tovshøj 10,1 10,1 0,0  



I alt                       129,1                        129,1                           0,0  
Note: Oversigten svarer til Forlig om Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aar-
hus - bilag 1. Budgettet er reduceret med 3,5 mio.kr. til de 7 udsatte boligom-
råder.    

 

Herudover indgår budgetposter til Ledelse og administration, handi-

capmidler samt bygningsdrift og øvrige poster som beskrevet ovenfor 

(bl.a. i tabel 1).. 

 

I den faktiske udmøntning af budget 2015 vil der naturligt ske juste-

ringer i de enkelte områders budgetter i forhold til ovenstående, pri-

mært som følge af ændret demografi. 

 

 


