Bilag med 6-by nøgletal 2017 (regnskab 2016) vedr. børnehandicapområdet
Merudgiftsydelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste
Aalborg Kommune har de højeste merudgiftsydelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste pr. 0-22 årige i
både 2015 rapporten og 2017 rapporten (NB regnskab 2014/16).
I 2015 lå udgifterne også tilsvarende højt i Aarhus, men disse er reduceret betydeligt i 2017. Udgifterne er
også reduceret i Aalborg. Samlet set har Aalborg det næststørste fald, men udgangspunktet er også det
højeste.
Uddrag af tabel 59 i nøgletalsrapporten fra 2017:
Kr. pr. 0-22 årige
Merudgiftsydelser

Aarhus
1.131

Odense
762

Aalborg
1.532

Esbjerg
582

Randers
1.024

København
868

Udgifter pr. barn/ung til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste
Uddrag af tabel 66 i nøgletalsrapporten fra 2017:
Gennemsnitsudgift i kr.
pr. barn/ung
Merudgiftsydelser
Tabt arbejdsfortj.

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

46.774
55.831

50.261
205.157

60.398
153.775

21.295
179.522

33.055
140.511

31.524
171.524

Merudgiftsydelse
På dette område har Aalborg Kommune ifølge 6-by tallene det højeste serviceniveau. Det samme var
gældende i rapporten fra 2015.
I 2015 lå Aalborg Kommune 48% point højere end gennemsnitsudgiften til merudgiftsydelse pr. barn/ung i
øvrige 6-byer. I rapporten fra 2017 viser tabel 66, at tallet er steget til 66% point. Det ses dog, at Aalborg
Kommune har arbejdet med at nedbringe udgifterne til merudgiftsydelser, men øvrige 6-byer har ændret
med større effekt.
Det er værd at bemærke, at ændringen i Aalborg Kommune er sket i en periode, hvor de fleste øvrige
kommuner i stigende grad har flyttet udgifter vedrørende hjælpere fra Servicelovens § 41 til Servicelovens
§ 84. Det vil sige, at udgifterne til hjælpere i flere af de øvrige 6-byer registreres under forebyggende
foranstaltninger. I 2016 udgjorde disse udgifter 12,6 mio. Det vil naturligvis betyde, at Aalborg Kommunes
samlede nettodriftsudgifter til aflastning i tabel 59 vil stige, men derimod vil gennemsnitsprisen på
aflastning (tabel 66) falde betragteligt.
Tabt arbejdsfortjeneste
Gennemsnitsudgifterne til tabt arbejdsfortjeneste pr. barn/ung varierer betydeligt mellem 6-byerne. Det er
også ganske varierende, hvorvidt 6-byerne er steget i gennemsnitsudgift pr. barn/ung fra 2015-rapporten til
2017-rapporten. Uanset giver nøgletallene anledning til en undren, og det bør afsøges yderligere. Aarhus

og København har formået at reducere udgifterne pr. barn/ung ganske betragteligt fra 2015 til 2017rapporten. Aalborg Kommune har i perioden oplevet et stort pres/stigning i antallet af sager pga.
skolevægringsproblematikker. En problematik som nu er adresseret, og der er vedtaget en fælles
handlingsplan på området i samarbejde med Skoleforvaltningen.
Hvis man kigger på antallet af helårspersoner (fremgår af ikke vedlagt bilagstabel 65a) vedrørende
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ligger Aalborg Kommune højt, da Aalborg kun overgås af Århus, når
kommunes størrelse tages i betragtning. Det kan betyde, at enten vurderes der for mange inden for
målgruppen, eller at øvrige kommuner i højere udstrækning er i stand til at håndtere udfordringerne i
normalsystemet og dermed også i det almene skolesystem frem for specialklasse med deraf ofte
medfølgende følgeudgifter i form af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste som minimum i en midlertidig
periode. Sidstnævnte påstand understøttes af antallet af børn i Specialklasser (fremgår af ikke vedlagt
bilagstabel 21), hvor Aalborg Kommune ud fra størrelsen, har det klart højeste antal.

