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Vurdering af socioøkonomisk udvikling og korrektion
på Børne- og Ungdomsudvalgets område
Resumé
Med indstillingen ’Demografiregulering 2017 og budgetårene 20182021’ blev det besluttet, at den socioøkonomiske korrektion på Børneog Ungdomsudvalgets område skal revurderes i forbindelse med
indstillingen ’Demografiregulering 2021 og budgetårene 2022-2025’.
Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige
om, at der fortsat er en positiv socioøkonomisk udvikling i København,
som der skal tages højde for i demografireguleringen af børne- og
ungeområdet. Udviklingen kan opgøres til en gennemsnitlig forbedring
på 2,4 pct. Der er enighed om at videreføre den nuværende
socioøkonomiske korrektion i demografimodellen på børne- og
ungeområdet med 797 t.kr i budget 2022.
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Sagsfremstilling
Baggrund
Økonomiudvalget vedtog med indstillingen ’Demografiregulering 2017
og budgetårene 2018-2021’ at tilpasse Børne- og Ungdomsudvalgets
servicebudget på baggrund af en positiv socioøkonomisk udvikling i
København.
Herved blev der korrigeret for, at indtægtsgrundlaget fra statens
tilskuds- og udligningssystem reduceres ved forbedrede
socioøkonomiske rammevilkår. Børne- og Ungdomsforvaltningen og
Økonomiforvaltningen var hertil enige om, at en positiv socioøkonomi
reducerer udgiftsbehovet på skole- og dagtilbudsområdet. På den
baggrund vedtog Økonomiudvalget at indarbejde en socioøkonomisk
korrektion i demografimodellen på børne- og ungeområdet, der
reducerer servicebudgettet hvert år med yderligere 6,6 mio. kr. (2022
p/l).
Økonomforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen blev med
indstillingen pålagt at genbesøge den socioøkonomiske udvikling i
forbindelse med demografiindstilling 2021 med henblik på en eventuel
revurdering af den økonomiske effekt.
Fortsat forbedret socioøkonomi i København
Københavns Kommune oplever fortsat en positiv socioøkonomisk.
Siden 2016 er Københavns placering på statens socioøkonomiske
indeks, der ligger til grund for tilskudsudmeldingen, forbedret med
gennemsnitligt 2,5 procent. Det har medført et indtægtstab på 42 mio.
kr. med tilskudsudmeldingen for 2021.
Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige
om, at der også fortsat er en positiv socioøkonomisk udvikling på børneog ungeområdet i København. Dette er vurderet ved at måle
udviklingen på forældre til 0-15 årige københavners (i)
uddannelsesniveau, (ii) erhvervssituation og (iii) indkomstniveau i
2016-2018. Disse indikatorer indgår i ESCS-indekset, som anvendes i
tildelingen af budget til skolerne i København. Det er samme
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indikatorer, som lå til grund for vurderingen af den socioøkonomiske
udvikling i forbindelse med indstillingen ’Demografiregulering 2017 og
budgetårene 2018-2021’.
Med senest tilgængelige registerdata fra Danmarks Statistik kan der
samlet for de tre indikatorer opgøres en socioøkonomisk forbedring i
København på 2,4 pct. i perioden 2016-2018, jf. tabel 1
Tabel 1 – Socioøkonomisk udvikling i København
Forældre til 0-15 årige københavnere

Udvikling fra 2016-2018

Uddannelsesniveau – målt som gennemsnitlig

1,3 %

uddannelseslængde
Erhverv – målt som gennemsnitlig social status i

0,9 %

stillingsbetegnelse*
Indkomst – målt som median personindkomst

4,4 %

Vægtet gennemsnit
2,4 %
Note: *Stillingsbetegnelsen (DISCO) er klassificeret efter Ganzeboom m.fl.’s indeks
for beskæftigelsesrelateret status.

Beregning af socioøkonomisk korrektion
Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige
om at videreføre beregningsmetodikken for den økonomiske effekt af
den socioøkonomiske udvikling fra indstillingen ’Demografiregulering
2017 og budgetårene 2018-2021’. Det indebærer, at den procentvise
forbedring ganges på den marginale merudgift til demografi i 2022,
som kan opgøres til 32,4 mio. kr. Herved opgøres en ny socioøkonomisk
korrektion til 797 t.kr., jf. tabel 2.
Tabel 2 – Nuværende og korrektion demografimodel på BUF
Bevilling (1.000 kr., 2022 p/L)
Dagtilbud – almen
Dagtilbud – special

Nuværende korrektion
-1.716

Ny korrektion
-2

-863

-35

Undervisning – Almen

-1.570

-505

Undervisning – Special

-2.085

-208

-356

-47

-6.590

-797

Sundhed
I alt

Den nye korrektion tilpasses med virkning fra budget 2022 årligt med
opdateret skøn for socioøkonomiske udvikling og i forhold til mer- eller
mindreudgifter til demografi på dagtilbud- og undervisningsområdet.
Det betyder, at, korrektionen fremadrettet, og med virkning fra budget
2022, indgår i efterreguleringen i indeværende års budget og tilpasses
i budgetårene på baggrund af opdateret befolkningsprognose. Den
samlede metode for opgørelse af socioøkonomisk udvikling og
beregning af økonomiske konsekvenser revurderes om fire år, dvs.
næste gang med indstillingen demografiregulering 2025.

