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3.2

Dimensionering af pædagoguddannelsen

NOTAT

Fremskrivning af antallet af og efterspørgslen efter
pædagoguddannede

Dato: 9. august 2016

Der er udarbejdet en fremskrivning af antallet af pædagoger og efterspørgslen efter deres arbejdskraft i KKR Nordjylland.

E-mail:
Direkte:

Resultatet af fremskrivningen er følgende:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S





Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657

Udbuddet af pædagoger ser ud til at stige støt i hele perioden. Fra
ca. 10.500 aktuelt til ca. 11.500 i 2024 og ca. 12.000 i 2040.
Efterspørgslen efter pædagoger forventes at være nogenlunde
konstant frem mod 2021, hvorefter efterspørgslen ser ud til at stige.
Balancen mellem udbud og efterspørgsel viser en tendens til overudbud frem mod 2023. Udbuddet vil således stige med ca. 500 personer mere end efterspørgslen frem til 2023. Efter 2023 vil efterspørgslen stige kraftigere end udbuddet, og det ekstra udbud til således opsuges frem mod 2030. I 2030 ser situationen ud til at være
nogenlunde som aktuelt.
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Fremskrivningen af udbud og efterspørgsel efter pædagoger i Nordjylland,
2015-2040
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Note: Forskellen mellem efterspørgsel og fuldtidsarbejdstid i udgangspunktet afspejler pendling. I udgangspunktet er der en indpendling af 161 personer

Nedenfor er antagelserne bag fremskrivningen præsenteret:

NOTAT

Overordnet beskrivelse af antagelserne i fremskrivningen.
Fremskrivningen er baseret på følgende alt-andet-lige antagelser. En mere
detaljeret forklaring inklusiv grafer og tabeller er præsenteret længere nede i
notatet.
Udbud:
 Antallet af nyuddannede pædagoger er givet ved seneste dimensionering og UVM’s modelberegnede gennemførelsesprocent for 2014
tillagt de ca. 20 personer, der årligt uddannes i voksenuddannelsessystemet.
 Der sker ikke systematiske skift i pædagogernes arbejdsområder såsom øget efterspørgsel i folkeskolen eller ift. pleje af ældre – udover
de helt grove demografiskbetingede ændringer.
 Pædagoger flytter ikke region og bliver boende, hvor de uddannes.
 Det aldersbetingede arbejdsudbud blandt pædagoger er konstant –
dog korrigeres for stigende pensionsalder. Dvs. en 30-årige har i
gennemsnit samme arbejdstid i 2015 som i fremtiden.
 Ledigheden er på niveau med udgangspunktet (marts 2015).
Efterspørgsel
 Efterspørgslen efter pædagoger til børn er givet ved fremtidens udviklingen i antallet af børn (DST’s befolkningsprognose) aldersvægtet med indskrevne børns ressourcetræk, jf. KORA.
 Efterspørgslen efter pædagoger på øvrige sociale institutioner (ikke
rettet mod børn) fremskrives med udviklingen i antallet 18+årige borgere jf. DST’s befolkningsprognose.
 Efterspørgslen efter pædagoger uden for børne-/ungeområdet og
sociale institutioner forbliver fremadrettet på niveauet i 2015.
Usikkerhed
 Alle prognoser er i deres natur usikre. Usikkerheden stiger des længere tid, der ses frem. Der er således meget større sikkerhed for udviklingen frem mod 2020 end mod 2030. Især tre usikkerhedsmomenter kan fremhæves
1. Fremtidens børnetal kan udvikle sig anderledes end DST
fremskriver (det er ofte set)
2. Antagelsen om ingen flytninger kan gøre en regional prognose upræcis
3. Ændrede politiske prioriteringer (normeringer mv.) og faglig
udvikling kan ændre efterspørgslen efter pædagoger.

Dato: 9. august 2016
Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657
E-mail:
Direkte:
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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NOTAT

Dato: 9. august 2016

Detaljeret beskrivelse af antagelserne i fremskrivningen.

Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657

Fremskrivningen er en alt-andet-lige fremskrivning af udbuddet af og efterspørgslen efter pædagoger.

E-mail:
Direkte:

Udgangspunktet er, at pædagogers beskæftigelsen er i balance i udgangspunktet (marts 2015) – dvs. at udbuddet tilfredsstiller efterspørgslen samtidig
med, at der er begrænset ledighed. I marts 2015 var ledigheden blandt
BUPL’s medlemmer på 4,7 pct. og blandt SL’s medlemmer på 3,6 i Nordjylland, hvilket kunne tyde på, at der var et mindre overudbud i udgangspunktet.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Det er ligeledes antaget, at den nuværende branchefordelingen afspejler efterspørgslen efter pædagoger.
Det er derudover antaget, at pædagogerne ikke flytter hverken ind eller ud af
regionen. Det gælder nuværende pædagoger såvel som nyuddannede, der
forventes at forblive i den region, hvor de afslutter deres uddannelse.
Prognosen indeholder ikke antagelser om ændrede arbejdsområder eksempelvis øget brug af pædagoger inden for skole- eller ældreområdet.
Antagelser ift. udbuddet af pædagoger
Det er antaget, at fremtidige nyuddannede pædagoger får samme aldersfordeling, som pædagoger uddannet i perioden 2010-2014 havde ved afsluttet
uddannelse.
Antallet af uddannede i 2016, 2017 og 2018 er bestemt af den historiske tilgang, bestemt som summen af (20 pct. af tilgangen 5 år før, 60 pct. af tilgangen 4 år før og 20 pct. af tilgangen 3 år før) ganget med UVM’s modelberegnede gennemførelsesprocent for 2014 for Nordjylland. Derudover er tillagt
20 personer årligt med pædagoguddannelse via voksenuddannelsessystemet årligt, hvilket svarer til gennemsnittet over de seneste 10 år.
Antallet af nyuddannede i 2019 og frem er givet ved det seneste dimensioneringsniveau (469) ganget med gennemførelsesprocenten i 2014 (82 pct.)
tillagt de ca. 20 nyuddannede fra voksenuddannelsessystemet og er således
samlet 405 nyuddannede årligt.
Antallet af uddannede pædagoger i Nordjylland kan ses i tabellen nedenfor:
Påbegyndte forløb
Gennemførte forløb
Modelberegnet gennemførelsesprocent

2004
498
568
72%

2005
527
542
74%

2006
509
499
70%

2007
534
434
74%

2008
476
385
77%

2009
508
405
75%

2010
483
390
79%

2011
538
325
81%

Note: Ekskl. uddannede fra voksenuddannelse. Data dækker alle uddannede fra institutioner i Region Nordjylland. Dvs. både uddannede fra Aalborg, Hjørring og Thisted.
Kilde: UVM’s databank.

2012
535
348
81%

2013
530
384
81%

2014
494
418
82%

2015
440

2016
423

2017
469

NOTAT

Det er antaget, at en given pædagog med en given alder leverer samme
mængde arbejde som en pædagog i fremtiden med samme alder. Dog er
der korrigeret for den stigende pensionsalder, således at fremtidens pædagoger antages at arbejde i længere tid end de nuværende. Pædagogudbuddet er angivet i fuldtidsbeskæftigede.

Dato: 9. august 2016

Antallet af pædagoger og deres realiserede arbejdskraft i Nordjylland i marts
2015 kan ses nedenfor:
Antal

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Dok. ID: 2235657
E-mail:
Direkte:
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Uddanndede pædagoger

Fuldtidsbeskæftigede uddannede pædagoger

I fremskrivningen er det antaget, at ledigheden vil være som i udgangspunktet. Det indebærer, at der er en vis ledighedsbuffer af BUPL- og SL-medlemmer, som må forventes forholdsvis let at kunne konverteres til pædagoger i
beskæftigelse. Derudover er medtaget en arbejdstidsbuffer, hvor arbejdstiden blandt alle deltidsbeskæftigede er antaget øget til fuldtid. Arbejdstidsbufferen vurderes at være langt vanskeligere at udnytte. Dels har nogle ansatte
indrettet deres liv efter deltid, dels er det i visse tilfælde mest økonomisk for
arbejdsgiver med deltidsarbejde. Derudover vil arbejdsmarkedet også på anden vis være fleksibelt, eksempelvis gennem pendling og substitution (fx
hvis pædagoger trækkes ind fra ikke-pædagog-brancher). Det betyder, at
antallet af beskæftigede pædagoger godt kan øges udover den aktuelle realiserede beskæftigelse, uden det nødvendigvis skaber en problematisk mangelsituation.

NOTAT

Dato: 9. august 2016

Det fremskrevne arbejdsudbud i fremtiden i Nordjylland er præsenteret nedenfor:
Antal

Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657
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Ledighedsbuffer
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E-mail:
Direkte:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
(BUPL&SL2300 København S
www.kl.dk
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Antagelser ift. efterspørgslen efter pædagoger
Efterspørgslen efter pædagoger rettet mod børn og unge er i fremskrivningen bestemt af udviklingen i antallet af børn og unge i Danmarks Statistiks
befolkningsfremskrivning for 2016. Udviklingen i denne er herefter aldersvægtet, dels efter andelen af børn/unge med institutionsindskrivning, dels efter KORA’s aldersvægtning for personale forbrug, jf. nedenstående tabel:

Anm.: Personaleforbruget er skaleret – de 3-5-årige er således defineret med værdien 1, og de
øvrige grupper er givet værdi relativt til dette.
Kilde: http://www.kora.dk/media/5431511/11123_dagtilbudsomraadet-kortlaegning-af-kommunernes-personaleforbrug-og-strukturelle-vilkaar.pdf

Befolkningsfremskrivningen af børn og unge anvendes til at fremskrive behovet inden for hhv. plejeområdet (0-5 år) og skole-/klubområdet (6-17 år).
Udover pleje-, skole-, og klubområdet arbejder der dog også pædagoger inden for andre sociale institutioner, samt inden for områder, der ikke umiddelbart forbindes med pædagogarbejde. Beskæftigelse inden for de øvrige sociale institutioner fremskrives med udviklingen i den 18+årige befolkning. Beskæftigelsen inden for områderne, der ikke umiddelbart forbindes med pædagogarbejde, holdes konstant. Dvs. der antages, at skulle bruges det
samme antal pædagoger til disse områder aktuelt som i fremtiden. Det er
dog oplagt, at der i forhold til denne gruppe er gemt en pædagog-arbejdskraftreserve af en eller anden størrelse.

NOTAT

Dato: 9. august 2016

Branchefordelingen kan ses detaljeret nedenfor:
Mindre børn (1-5 år)
Dagplejemødre
Vuggestuer
Aldersintegrerede institutioner

Større børn (6-17 år)
Folkeskoler o.lign.
Specialskoler for handicappede
Døgninstitutioner for børn og unge
Familiepleje
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Fritids- og ungdomsklubber

Sags ID: SAG-2016-03880
Andet arbejde ift. sociale institutioner
Dok. ID: 2235657
Plejehjem
Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
E-mail:
Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Direkte:
Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Weidekampsgade 10
Beskyttede boliger o.l.
Postboks 3370
Andre former for institutionsophold
2300 København S
Hjemmehjælp
Dagcentre mv.
Revalideringsinstitutioner
www.kl.dk
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og Side
velgørende
6 af 8 formål
Flygtninge- og asylcentre
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

I Nordjylland er der i marts 2015 i alt ca. 2.900 fuldtidsbeskæftigede pædagoger inden for arbejdet med mindre børn, ca. 3.400 fuldtidsbeskæftigede
pædagoger, der arbejder med større bøn, og ca. 3.300 der arbejder med andet arbejde inden for sociale institutioner. Endelig er der ca. 1.100 fuldtidsbeskæftigede pædagoger, der arbejder inden for brancher, der ikke normalt
forbindes med pædagogarbejde.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede pædagoger fordelt efter branchekategori og
fremskrivningsmåde er præsenteret nedenfor:
Antal fuldtidsansatte

Fremskrives i modellen med:

Antal fuldtidsstillinger, der vedrører mindre børn (1-5 år)

2.895 0-5-åriges "ressourcetræk"

Antal fuldtidsstillinger, der vedrører større børn (6-17 år)

3.365 6-17-årige "ressourcetræk"

Antal fuldtidsstillinger, der vedrører andet arbejde ift. sociale institutioner

3.316 18+årige befolkning

Antal fuldtidsstillinger, der vedrører andet arbejde end ovenstående
Samlet

1.095 Ændres ikke
10.671

NOTAT

Det er især efterspørgslen efter pædagoger til 0-5-årige, der forventes at
stige i de kommende år, mens et forventet faldene antal skolebørn betyder,
at efterspørgslen efter personale til denne gruppe må forventes at falde frem
til ca. 2023, hvorefter udviklingen forventes at vende.

Dato: 9. august 2016

Udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger i Nordjylland fordelt på fremskrivningsgrupper (indekseret).
Indeks

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657
E-mail:
Direkte:
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Effekten af fremskrivningen for de enkelte grupper kan ses i figuren nedenfor.

Udviklingen i efterspørgslen efter pædagoger i Nordjylland fordelt efter branchegrupper
Antal
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NOTAT

Fremskrivningen betyder, at der efter en nogenlunde konstant efterspørgsel i
de kommende år må forventes en stigende efterspørgsel efter pædagoger
fra ca. 2021 og frem mod 3030 på i alt ca. 1.000 fuldtidsbeskæftigede.

Dato: 9. august 2016

Samlet efterspørgsel efter pædagoger i Nordjylland, 2015-2040.
Antal

E-mail:
Direkte:

Sags ID: SAG-2016-03880
Dok. ID: 2235657

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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3.2

Dimensionering af pædagoguddannelsen

Dimensionering - studieåret 2017-2018 – oplæg til Uddannelsesstrategisk Forum
KKR – dimensioneringsopgave
KKR Nordjylland har til opgave at dimensionere pædagoguddannelsen,
SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen. KKR spiller en rolle i forhold til
at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at kommunerne og Region Nordjylland stiller det aftalte antal praktikpladser til rådighed.
Kommunerne har som arbejdsgiver en fælles interesse i at få uddannet kvalificerede medarbejdere til kommunen og veluddannede borgere, som kan
være med til at sikre væksten i kommunerne.
Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed, således at der bliver et bedre match mellem uddannelserne og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR’s og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.
Økonomi forbundet med pædagogpraktik
Første og sidste praktik er SU finansieret, og 2. og 3. periode skal finansieres
af arbejdspladsen:
 1. praktik: 32 arbejdsdage med et gennemsnit på 6 timer om dagen
(SU finansieret)
 2. praktik: 6 mdr. med et gennemsnit på 32,5 timer om ugen (finansieret af praktiksted)
 3. praktik: 6 mdr. med et gennemsnit på 32,5 timer om ugen (finansieret af praktiksted)
 4. praktik 16 arbejdsdage med et gennemsnit på 6 timer om dagen
(SU finansieret)
Løn pr. 1. oktober 2016
 2. praktikperiode 10.530,70 kr. pr. måned
 3. praktikperiode 10.872,29 kr. pr. måned
Omkostningerne pr. pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode udgør følgelig ca. 132.000 kr. pr. studerende pr. år1. I Nordjylland er der dimensioneret
med 469 praktikpladser, hvilket udgør en samlet udgift på ca. 61,9 mio. pr. år
for de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
KKR – tidligere beslutninger
KKR Nordjylland besluttede på deres møde d. 27. februar 2015, at dimensioneringen for uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Region Nordjylland skal nedsættes med 10 % over tre år, således at der om tre år skal oprettes 405 uddannelsespladser mod 450 tidligere, da stigningen i behov på

1

Det vil sige, uden at udgifter til feriepenge, 6. ferieuge og ATP er medregnet.

Dato: 22. november 2016
Sags ID: SAG-2016-04838
Dok. ID: 2273893
E-mail: HAST@kl.dk
Direkte:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
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nye områder ikke kan opveje det markant faldende behov på grund af faldet i
børnetallet.
Samtidig blev fordelingen mellem specialiseringsretninger ligeledes fastsat til
hhv. ca. 40 pct. i dagtilbudspædagogik, ca. 20 pct. i skole- og fritidspædagogik
og ca. 40 pct. i social- og specialpædagogik. Dette i erkendelse af, at udviklingen var den, at der var faldende behov på dagtilbudsområdet, samtidig med
at behovet var stigende på socialområdet.
Efterfølgende er fordelingsnøglen mellem kommunerne ligeledes blevet revideret i 2016 for bedre at tage hensyn til den samlede opgaveportefølje på
pædagogområdet, dvs. at pædagoger ikke kun arbejder med børn og unge,
men i stigende grad også arbejder på socialområdet med folk i alle aldersgrupper, samtidig med at der er et vordende behov på ældreområdet.
I mellemtiden er professionshøjskolen i Thisted blevet en del af UCN, fra tidligere at være en del af VIA. Følgelig er skolens dimensionering ligeledes
overflyttet fra den midtjyske til den nordjyske. Dette medfører en de facto stigning i den samlede nordjyske dimensionering fra 405 til 469 uddannelsespladser.
Sammendrag af relevante analyser samt drøftelse af scenarier
På baggrund af KDK’s og chef/direktørnetværkets (nu: Uddannelsesstrategisk
Forum) godkendelse af forslag til en administrativ organiseringsændring på
pædagogområdet i foråret 2016, er der nedsat en sparringsgruppe på pædagogområdet. På møde i sparringsgruppen mandag den 7. november 2016 behandlede gruppen diverse materialer, der er relevante i forhold til at vurdere
behovet for pædagogisk arbejdskraft i Nordjylland i de kommende år, bl.a. på
baggrund af VIA’s analyse af nye aftagerfelter for pædagoguddannelsen, KL’s
fremskrivning af antallet af og efterspørgslen efter pædagoguddannede,
FremKom III – sektorrapport – Pleje og Omsorg, mm.
Sparringsgruppen på pædagogområdet har udarbejdet nærværende notat til
behandling i Uddannelsesstrategisk Forum.
Både KL’s ”Pædagogfremskrivning – KKR Nordjylland” og ”Fremkom III – sektornotat – Pleje og omsorg” viser, at der bliver uddannet tilstrækkeligt med
pædagoger til at leve op til efterspørgslen på pædagoger de kommende år.
Af ”Fremkom III – sektornotat – Pleje og omsorg” fremgår det bl.a., at det vurderes, at der på daginstitutionsområdet bliver færre brugere i disse år, og at
der derved ikke er så stort et behov for pædagogisk personale. Endvidere
opleves der ikke generelt store rekrutteringsudfordringer i forhold til pædagoger.
Det fremgår af KL’s fremskrivning af efterspørgsel og udbud af pædagoger, at
der på et tidspunkt efter 2021 kan opstå øget efterspørgsel efter pædagogisk
arbejdskraft i Nordjylland, men idet udbuddet af pædagoger ser ud til at stige
støt i hele perioden, så vil dette ifølge fremskrivningen ikke medføre behov for
øget udbud.
De pædagogstuderende, der optages på UCN i 2017 færdiggør alt andet lige
deres uddannelse i 2021. Når dette sammenholdes med KL’s fremskrivning
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af efterspørgsel og udbud af pædagoger, skulle der på nuværende tidspunkt
ikke være behov for at ændre dimensioneringen af pædagoguddannelsen på
UCN. Efterspørgselsstigningen, som kommer efter 2021, er stadigvæk dækket af både det nuværende udbud og den arbejdskraftreserve, de ledige pædagoger i Nordjylland udgør.
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Balancen mellem udbud og efterspørgsel viser sågar en tendens til overudbud
frem mod 2023. Efter 2023 vil efterspørgslen stige kraftigere end udbuddet,
og det ekstra udbud vil således opsuges frem mod 2030. I 2030 ser situationen ud til at være nogenlunde som den aktuelle situation.

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg

Eftersom der er tale om en fremskrivning, der rækker mange år frem i tiden,
vil den i sagens natur være forbundet med usikkerhedsmomenter, nu længere
vi kommer frem. Derfor er der behov for at revidere fremskrivningen regelmæssigt for at sikre, der bliver holdt øje med udviklingen i efterspørgslen og
udbuddet af pædagoger i Nordjylland.
I KL’s fremskrivning af efterspørgsel og udbud af pædagoger er der taget
højde for, at KKR Nordjylland på møde den 27. februar 2015 besluttede at
neddimensionere pædagoguddannelsen på UCN med 10 pct. over 3 år. Dvs.
at der på trods af den iværksatte neddimensionering af pædagoguddannelsen
på UCN alligevel vil være et tilstrækkeligt udbud af pædagoger frem til 2025.
Derfor kan der ikke, på baggrund af en gennemgang af det foreliggende materiale og analyser, lægges op til at der ændres i den beslutning som KKR
Nordjylland traf d. 27. februar 2015 om at neddimensionere. Følgelig lægges
der ikke op til at der foretages yderligere reduktioner i dimensioneringen af
pædagoguddannelsen på UCN, end den neddimensionering på 10 pct. over
en 3-årig periode, som stadig er ved at blive implementeret, dvs. med en dimensionering af 405 pladser i Nordjylland for studieåret 2017/2018 plus de 64
pladser der tilkommer den nordjyske dimensionering ved VIA’s overgang til
UCN.
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Perspektivering
De private arbejdspladser er et voksende marked for pædagogisk arbejdskraft. Her kunne det tænkes, at de på sigt tog en større andel af de pædagoger
der er på arbejdsmarkedet, f.eks. de private sociale tilbud som er organiseret
i LOS. Her ville spørgsmålet imidlertid være, om de pladser ville betragtes
som en del af den nuværende kommunale dimensionering (hvor kommunerne
selv regulerer disse ved f.eks. at sætte uddannelses- og praktikklausuler i
egne aftaler med de private sociale institutioner som en del af deres udbudsproces), eller om de skal ses som ekstra pladser udover KKR’ernes dimensionering. Som det fremgår af VIA’a analyse af nye aftagerfelter for pædagoguddannelsen, så er der på sigt stort potentiale for pædagoger på bl.a. det private sociale område, indenfor ældreområdet mv.
I forhold til fremtidige dimensioneringer, så vurderes det, at det ville være hensigtsmæssigt, at fremtidige ændringer i dimensioneringen af pædagoguddannelsen på UCN foretages i løbet af ét kalenderår. En 3-årig implementering af
en neddimensionering af pædagoguddannelsen på UCN er uhensigtsmæssig, fordi den gør det vanskeligere for KKR Nordjylland at foretage årlige vurderinger af, om der er behov for at op- eller neddimensionere pædagoguddannelsen på UCN.
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3.4

Godkendelse af Regnskab 2016 og Budget 2017 –
Sekretariatet for rammeaftaler og Det fælleskommunale
Sundhedssekretariat

Bilag: Regnskab for 2016 og budget for 2017 for Det fælleskommunale
Sundhedssekretariat og Sekretariatet for Rammeaftaler

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
Budget 20161
Poster

Udgifter

Indkrævet hos
kommunerne
Løn

Indtægter

Regnskab 20162
Udgifter

1.423.000

Indtægter

Udgifter

870.817

1.183.302

Administrationsudgifter og
kontorhold

15.000

647

10.000

Rejser, kørsel og parkering

30.000

18.773

30.000

Mødeafholdelse

40.000

12.123

30.000

Arrangementer

70.000

38.483

70.000

IT, tele, licenser og
abonnementer

41.000

24.021

35.000

Husleje

28.000

29.150

29.600

HR, intern service og
økonomiopfølgning
(Aalborg Kommune)

35.000

35.000

35.000

Deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse

30.000

9.262

30.000

1.038.276

Overført overskud
Uforudsete udgifter

311.409

1.422.441

Overskud/underskud

1.450.890
695.574

100.000

Afslag i opkrævning hos
kommunerne I 2017
Årets resultat

1.452.902

311.409

183.409

Indtægter
1.450.8903

1.422.441

1.262.000

Årets udgifter/indtægter

1

Budget 2017

593.562
1.734.409

1.734.409

1.038.276

1.733.850

2.146.464

2.146.464

695.574

Sammenlignet med det budget for 2016, som KKR godkendte 12. februar 2016 er nogle udgiftsposter for overblikkets skyld blevet
samlet eller har ændret navn. De samlede beløb i budget 2016 er dog uændrede.
2 Regnskab fra januar-november 2016 inkl. forventede udgifter for december 2016.
3 Beløbet, som indkræves hos kommunerne i 2017, er svarende til de indkrævede midler i 2016 fremskrevet med den generelle prisog lønudvikling. Det bemærkes, at såfremt indstilling fra Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg om anvendelse af overskud fra
2016 godkendes, vil 500.000 blive fratrukket opkrævningen i 2017 (jf. posten ”Afslag i opkrævning hos kommunerne i 2017”).

Sekretariat for Rammeaftaler1
Forventede regnskab 20162

Budget 2016
Poster

Udgifter

Indtægter

Indkrævet hos kommunerne

Udgifter

1.580.904

Indtægter
0

Budget 2017
Udgifter

Indtægter
1.612.5223

1.580.904

Husleje

36.000

35.082

36.000

HR, intern service og

70.000

70.000

70.000

1.240.000

1.178.678

1.238.809

20.000

18.886

20.000

Mødeafholdelse

32.000

6.228

12.000

Rejser, kørsel og parkering

34.000

46.955

45.000

IT, tele, licenser,

52.000

33.602

40.000

10.000

7.990

10.000

Indkøb af IT-udstyr

25.000

27.218

Ny hjemmeside

20.000

2.444

15.000

110.000

114.842

100.000

70.000

83.071

80.000

122.000

121.918

-

40.000

38.542

-

-

-

50.000

økonomiopfølgning
(Aalborg Kommune)
Løn
Administrative udgifter og
kontorhold

abonnementer og hjemmeside
Deltagelse i kurser,
konferencer og
efteruddannelse

Aktiviteter
Gentænkning af rammeaftalen
Temadag for
brugerorganisationer,
politikere og embedsmænd
(efterår 2016/2017)
Temadag om tværfaglig
samarbejde (07.06.16)
Temadag om anbragte børn og
unges læring (29.08.16)
Workshop om rammeaftalen
(06.02.17)
Politisk temadag (28.04.17)
Årets udgifter/indtægter

1.881.000

Overført overskud
Uforudsete udgifter
Årets resultat
Overskud/underskud

1

1.580.904

1.785.457

631.192

50.000
1.580.904
631.192

331.096
2.212.096

1.766.809

1.612.522
426.639

272.352
2.212.096
-

1.785.457

2.212.096

2.039.161

2.039.161

426.639

Sammenlignet med det budget for 2016, som KKR godkendte 12. februar 2016 er nogle udgiftsposter for overblikkets skyld blevet samlet eller har
ændret navn. De samlede beløb i budget 2016 er dog uændret.
2 Regnskab fra januar-november 2016 inkl. forventede udgifter for december 2016
3 Beløbet er svarende til DUT-midlerne indkrævet i 2015 med pl-fremskrivning.

-

