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AN AL YSENO T AT    

  

 
 

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleom-
rådet i 2012  

 02. november 2011 
 
 

 

 
Kommunerne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 
Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september til 25. oktober gennemført 
en undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet 2012. 
Der er svar fra alle Lærerforeningens kredse, og dermed om alle landets 98 kom-
muner, hvilket giver en svarprocent på 100 % 
 
 
Hovedkonklusioner 
 

- Over 60 % af landets kommuner skal spare på folkeskolen i 2012. 

- Der er tale om besparelser for over 330 millioner kroner på folkeskoleom-

rådet. 

- Besparelserne på folkeskoleområdet ligger mellem 200.000 og 41 millioner 

kroner. 

- Besparelser udmøntes især ved forringelser af lærernes arbejdstid og ned-

læggelser af lærerstillinger. 

- Desuden udmøntes besparelserne ved en forringelse af den specialpæda-

gogiske indsats uden for normalklassen i over 40% af de kommuner, hvor 

der skal spare på folkeskolen 

- Kun 9 % af landets kommuner tilfører penge til folkeskoleområdet i 2012, 

og der er i alt kun tale om forbedringer for omkring 76 millioner kr.  

 

På side 2 følger uddybende tabeller. 
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Baggrund 
 
Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september til 25. oktober gennemført 
en undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet 2012. 
Der er svar om alle landets 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 100 % 
 
 
 
 
Tabel 1 
 

Indeholder budget 2012 – når der ses bort fra direkte tilpasning til ændringer i elevtallet – 
samlet set besparelser eller tilførsel af ressourcer på folkeskoleområdet (inklusiv specialsko-
ler)?1 

  Respondenter Procent 

Flere ressourcer 9 9,2% 

Uændrede ressourcer 24 24,5% 

Besparelser 60 61,2% 

Ved ikke 5 5,1% 

Respondenter i alt 98 100,0% 
1 Besparelser/forbedringer i skolebudgettet for 2012, der er en konsekvens af beslutninger truffet før 

selve budgetlægningen for 2012, tænkes så vidt muligt med i besvarelsen. Det kunne eksempelvis 
være konsekvensen af tidligere flerårsaftaler. 
 
 
 
Analysen viser, at over 60% af kommunerne skal spare på folkeskoleområdet i 
budget 2012. 
 
 
 
Tabel 2. Besparelser på folkeskoleområdet  
 

Kommune 

Angiv størrelsen af de besparelser på folkesko-
len (inklusiv specialskoler) der jævnfør bud-
gettet skal gennemføres i 2012 (i kr) –  
 
Der ses bort fra ændringer, som er direkte tilpasninger til ændringer i 
antallet af elever. Ændringer i 2012, der er en konsekvens af beslut-
ninger truffet før selve budgetlægningen for 2012, tænkes så vidt 
muligt med i besvarelsen 

Odense kommune 41.000.000 

København kommune 35.000.000 

Haderslev kommune 34.700.000 

Frederikshavn kommune 16.000.000 

Svendborg kommune 15.000.000 

Rudersdal kommune 13.170.000 

Fredericia kommune 11.989.000 

Århus kommune 11.500.000 

Faxe kommune 10.700.000 
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Høje-Taastrup kommune 7.900.000 

Varde kommune 7.800.000 

Randers kommune 7.750.000 

Halsnæs kommune 7.000.000 

Roskilde kommune 7.000.000 

Horsens kommune 5.335.000 

Thisted kommune 5.000.000 

Kolding kommune 4.500.000 

Ballerup kommune 4.450.000 

Ringkøbing-Skjern kommune 4.200.000 

Middelfart kommune 4.000.000 

Sønderborg kommune 4.000.000 

Holstebro kommune 4.000.000 

Skanderborg kommune 4.000.000 

Silkeborg kommune 4.000.000 

Kalundborg kommune 3.500.000 

Greve kommune 3.442.000 

Lejre kommune 3.395.000 

Struer kommune 3.300.000 

Bornholm kommune 3.252.000 

Tårnby kommune 3.000.000 

Helsingør kommune 3.000.000 

Ærø kommune 3.000.000 

Ikast-Brande kommune 3.000.000 

Billund kommune 2.831.000 

Frederikssund kommune 2.700.000 

Vejen kommune 2.400.000 

Glostrup kommune 2.000.000 

Syddjurs kommune 2.000.000 

Skive kommune 2.000.000 

Ishøj kommune 1.865.000 

Mariagerfjord kommune 1.750.000 

Vallensbæk kommune 1.500.000 

Nordfyn kommune 1.500.000 

Lemvig kommune 1.500.000 

Egedal kommune 1.300.000 

Brøndby kommune 1.250.000 

Nyborg kommune 1.200.000 

Samsø kommune 1.200.000 

Lolland kommune 1.100.000 

Sorø kommune 850.000 

Tønder kommune 750.000 

Esbjerg kommune 750.000 

Odsherred kommune 719.000 

Rødovre kommune 700.000 

Brønderslev-Dronninglund kommune 632.000 

Gribskov kommune 500.000 

Norddjurs kommune 400.000 
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Stevns kommune 279.000 

Læsø kommune 250.000 

Assens kommune 200.000 

Samlet besparelse i kr. 333.009.000 

 
 
I alt er der svar fra 60 kommuner om besparelser på folkeskoleområdet i 2012. 
Odense Kommune skal spare hele 41 millioner, mens besparelser er nede på 
200.000 kr. i eksempelvis Assens Kommune. 
 
I alt er der tale om besparelser på over 330 millioner kroner på folkeskoleområdet 
for det kommende budget 2012 i landets kommuner.  
 
Tabel 3. Stigningen i ressourcer til folkeskolen  

Kommune 

Angiv stigningen i ressourcer til folkeskolen (inklusiv spe-
cialskoler) i 2012 (i kr) 
 
 - Der ses bort fra ændringer, som er direkte tilpasninger til ændringer i antallet af 

elever. Ændringer i 2012, der er en konsekvens af beslutninger truffet før selve budget-
lægningen for 2012, tænkes så vidt muligt med i besvarelsen. 

Herning kommune 39.800.000 

Slagelse kommune 11.750.000 

Viborg kommune 9.700.000 

Aalborg kommune 8.600.000 

Køge kommune 2.622.000 

Lyngby-Taarbæk kommune 1.400.000 

Furesø kommune 1.250.000 

Odder kommune 600.000 

Jammerbugt kommune 500.000 

Samlet forbedringer i kr. 76.222.000 

 
I alt er der svar fra 9 kommuner om, at der samlet set vil blive tilført ressourcer til 
folkeskoleområdet i 2012. Øverst ligger Herning Kommune, hvor der bliver tilført 
folkeskoleområdet næsten 40 millioner. Nederst i tabellen ligger Jammerbugt 
Kommune, som tilfører folkeskoleområdet 500.000 kr. Samlet set vil der blive 
tilført mere end 76 millioner kr. til folkeskoleskoleområdet i disse 9 kommuner. 
 
 
Tabel 4. Kommuner med uændrede ressourcer 2012 

Kommune 

Indeholder budget 2012 – når der ses bort fra direkte tilpas-
ning til ændringer i elevtallet – samlet set besparelser eller 
tilførsel af ressourcer på folkeskoleområdet (inklusiv speci-
alskoler)? 
 
 - Besparelser/forbedringer i skolebudgettet for 2012, der er en konsekvens af beslutnin-

ger truffet før selve budgetlægningen for 2012, tænkes så vidt muligt med i besvarelsen. 
Det kunne eksempelvis være konsekvensen af tidligere flerårsaftaler. 

Frederiksberg kommune Uændrede ressourcer 

Dragør kommune Uændrede ressourcer 

Hvidovre kommune Uændrede ressourcer 

Gentofte kommune Uændrede ressourcer 
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Gladsaxe kommune Uændrede ressourcer 

Herlev kommune Uændrede ressourcer 

Albertslund kommune Uændrede ressourcer 

Hillerød kommune Uændrede ressourcer 

Hørsholm kommune Uændrede ressourcer 

Fredensborg kommune Uændrede ressourcer 

Solrød kommune Uændrede ressourcer 

Ringsted kommune Uændrede ressourcer 

Holbæk kommune Uændrede ressourcer 

Vordingborg kommune Uændrede ressourcer 

Næstved kommune Uændrede ressourcer 

Faaborg-Midtfyn kommune Uændrede ressourcer 

Kerteminde kommue Uændrede ressourcer 

Fanø kommune Uændrede ressourcer 

Hedensted kommune Uændrede ressourcer 

Favrskov kommune Uændrede ressourcer 

Morsø kommune Uændrede ressourcer 

Vesthimmerland kommune Uændrede ressourcer 

Rebild kommune Uændrede ressourcer 

Hjørring kommune Uændrede ressourcer 

 
Den foreløbige analyse viser, at der er angivet uændret ressourcer til folkeskoleom-
rådet i næsten 25 % af landets kommunerne. 
 
 
Tabel 5. Kommuner der har svaret ”ved ikke” 

Kommune 

Indeholder budget 2012 – når der ses bort fra direkte 
tilpasning til ændringer i elevtallet – samlet set be-
sparelser eller tilførsel af ressourcer på folkeskole-
området (inklusiv specialskoler)? 
 

 - Besparelser/forbedringer i skolebudgettet for 2012, der er en konsekvens af 
beslutninger truffet før selve budgetlægningen for 2012, tænkes så vidt muligt 
med i besvarelsen. Det kunne eksempelvis være konsekvensen af tidligere 
flerårsaftaler. 

Allerød kommune Ved ikke 

Guldborgsund kommune Ved ikke 

Langeland kommune Ved ikke 

Aabenraa kommune Ved ikke 

Vejle kommune Ved ikke 

 
Der er om 5 kommuner angivet, at man endnu ikke ved, hvorvidt det kommende 
budget samlet set indeholder besparelser eller tilførsel af ressourcer til folkeskole-
området i 2012. 
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Tabel 6. Udmøntningen af besparelserne 

Hvordan udmøntes besparelserne på folkeskolen? (sæt evt. flere kryds) 

  Respondenter Procent 

Færre undervisningstimer til eleverne 6 10,0% 

Skolenedlæggelser 7 11,7% 

Lærernes arbejdstid 26 43,3% 

Nedlæggelser af lærerstillinger 32 53,3% 

Forringelser af støtte til elever med særlige behov, der undervises i nor-
malklassen 16 26,7% 

Forringelser af specialpædagogisk indsats uden for normalklassen 24 40,0% 

Højere klassekvotienter 13 21,7% 

Forringelser af undervisning af tosprogede 4 6,7% 

Forringelser af vikardækning 5 8,3% 

Forringelser af lærernes efteruddannelse 6 10,0% 

Færre lejrskoler, ekskursioner mv. 9 15,0% 

Andet, skriv hvad 27 45,0% 

Respondenter i alt 60 100,0% 

 
 
Besparelserne i kommunerne udmønter sig især ved forringelser af lærernes ar-
bejdstid, nedlæggelser af lærerstillinger samt forringelser af specialpædagogisk ind-
sats uden for normalklassen. 
 
 
Tabel 7. Udmøntning af forbedringer 

Hvordan udmøntes forbedringerne på folkeskoleområdet (sæt evt. flere kryds) 

  Respondenter Procent 

Flere undervisningstimer til eleverne 5 55,6% 

Flere skoler 0 0,0% 

Lærernes arbejdstid 0 0,0% 

Flere lærerstillinger 3 33,3% 

Mere støtte til elever med særlige behov, der undervises i normalklassen 4 44,4% 

Bedre specialpædagogisk indsats uden for normalklassen 3 33,3% 

Lavere klassekvotienter 0 0,0% 

Bedre undervisningen af tosprogede 1 11,1% 

Vikardækningen 0 0,0% 

Forbedring af lærernes efteruddannelse 4 44,4% 

Flere lejrskoler, ekskursioner mv. 0 0,0% 

Andet, skriv hvad 5 55,6% 

Respondenter i alt 9 100,0% 
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Forbedringerne på folkeskoleområdet udmønter sig blandt andet i støtte til elever 
med særlige behov, forbedringer af lærernes efteruddannelse, flere timer til elever-
ne, flere lærerstillinger samt bedre specialpædagogisk indsats uden for normalklas-
sen. Man skal holde sig for øje, at disse forbedringer sker i en meget lille procent-
del af de danske kommuner næste år. 


