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Børnene betaler 

I de sidste fire år har Skive Kommunes familieområde ikke kunnet leve op til budgetterne. Det har resulteret i 

massive underskud kulminerende med 21 mio. kr. i 2016. I de sidste fire år har underskuddet på 

familieområdet været på ca. 35,7 mio. kr., og i 2017 forventes et yderligere underskud på 8,6 mio. kr. 

Underskuddet er et udtryk for at familieområdet gør sit arbejde, og at netop dette område er svært at 

budgettere, idet f.eks. få nødvendige anbringelser kan vælte et forventet budget. Der er, efter vores 

opfattelse, slet ikke tvivl om, at familieområdet skal tilføres de nødvendige midler, men vi vil godt 

problematisere, hvor pengene skal komme fra. 

I de sidste fire år er det nemlig børnene, der har betalt for størstedelen af underskuddet på familieområdet. 

Det er ikke rimeligt. Dagtilbud har tilført området 16 mio. kr. de sidste fire år, mens skoleområdet har tilført 

familieområdet 12,7 mio. kr. de sidste fire år. Disse midler kunne være brugt på flere pædagoger og flere 

lærere til gavn for børnene. En styrkelse af børne- og skoleområdet vil jo netop betyde, at uforudsigelige 

udgifter på familieområdet på sigt vil blive reduceret. 

I en tid hvor børne- og skoleområdet er presset på økonomi, virker det ekstra uforståeligt, at skoler og 

dagtilbud skal dække et underskud på familieområdet, særligt når det medtænkes, at kommunen hvert år 

har overskud på driften. Der burde være politisk vilje til, at økonomiudvalget/byrådet påtager sig den 

forpligtelse. Lige netop når der er tale om ekstraordinære og uforudsigelige udgifter, der ikke kan undgås, 

burde der kunne skabes politisk flertal for ekstrabevillinger.   

 

 Underskud på 
Familieområdet 

Overførsel fra 
dagtilbud 

Overførsel fra 
skoleområdet 

2013 
0,9 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,7 mio. kr. 

2014 
6,2 mio. kr. 4,0 mio. kr. 3 mio. kr. 

2015 
7,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2 mio. kr. 

2016 
21 mio. kr. 9 mio. kr. 7 mio. kr. 

2017 
8,6 mio. kr. * ?? ?? 

* Forventet Tallene i tabellen stammer fra Børne- familieudvalget referater 


