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Stigning i antallet af produktionsskoleelever
Budgetudfordring i driftsbudgettet for 2018 -2021 på politikområdet
Beskæftigelsestilbud under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Resumé
I 2016 var der flere elever på Viborg Produktionsskole end forudsat ved etableringen af skolen, og antallet
forventes fortsat højt i indeværende år og i de kommende budgetår. Konsekvensen er øgede kommunale
serviceudgifter til produktionsskoler på årligt 1,9 mio. kr., som ikke er indeholdt i budgettet.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår ifm. behandlingen af budgetforslaget for 2018-2021, at den
forventede merudgift til produktionsskoler på politikområdet Beskæftigelsestilbud finansieres gennem en
forventet tilsvarende mindre udgift til uddannelseshjælp til målgruppen på Arbejdsmarkeds- og
Overførselsområdet.

Beskrivelse
Viborg Byråd godkendte vedtægterne for Viborg Produktionsskole den 30. oktober 2013 (sag nr. 3),
bestyrelsen blev konstitueret i juni 2014, og produktionsskolen gik i drift 1. marts 2015.
Oprindeligt ved godkendelse af etableringen af Viborg Produktionsskole var der berammet 60 årselever fra
år 2 efter etableringen i 2015. Budgetopfølgningen pr. 31/3 2017 viste, at der i 2016 har været 70,1
årselever fra Viborg Kommune på Viborg Produktionsskole. Samtidig har lidt flere af Viborg Kommunes
unge også været på andre produktionsskoler end forudsat ved etableringen, mens antallet af udenbyselever er faldende.
I 2014 var antallet af unge fra Viborg Kommune på produktionsskoler i alt på ca. 66 årselever. I 2015 er
tallet steget til 92 og i 2016 samt, forventeligt også i 2017, er antallet steget til 106 årselever.
Viborg Kommune betaler årligt et grundtilskud til Viborg Produktionsskole. Det er på Finansloven 2017
fastsat til 478.127 kr. Det udbetales i januar hvert år. Derudover betaler Viborg Kommune et bidrag én gang
årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidrag som anført på finansloven. Satsen
for opkrævning af bidrag i 2017 er fastsat til 35.276 kr. pr. årselev under 18 år og 60.746 kr. pr. årselev på
18 år og derover for afregning af aktiviteten i 2016.
Samlet betyder stigningen i antallet af produktionsskoleelever en forventet budgetoverskridelse på årligt
1,9 mio. kr. for 2018 samt for budgetoverslagsårene 2019-2021. Den forventede merudgift i 2017 til
produktionsskoler forventes også at udgøre 1,9 mio. kr.
Finansloven for 2017 indebar en ændring af produktionsskoleydelsen, således at den harmoniseres med SU
(Statens Uddannelsesstøtte). Et væsentligt argument for nedjustering af skoleydelsen var at de unge ikke
skulle have et økonomisk incitament til at vælge produktionsskolen. De forringede økonomisk vilkår for de
unge kan få betydning for antallet af produktionsskoleelever fremover, og dermed for størrelsen af den
forventede merudgift.

Finansiering af budgetudfordring
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 27. april 2017 (sag nr.2), efter drøftelse af
spillereglerne for budgetlægningen og principperne for økonomistyring, at finansieringen mest
hensigtsmæssigt findes på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, idet merudgiften til
produktionsskolen pga. flere årselever end budgetteret, forventes udlignet af et tilsvarende mindre forbrug
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på kontant- og uddannelseshjælp på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet vedrørende
samme målgruppe.
Ud over udgifter til produktionsskoler består politikområdet Beskæftigelsestilbud af udgifter til
Ungdommens Uddannelsesvejledning, løn til forsikrede ledige ansat i kommunalt løntilskud samt beskyttet
beskæftigelse. Ingen af disse områder vil umiddelbart kunne reduceres og dække merforbruget til unge på
produktionsskoler. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at fastholde det nuværende niveau for unge
på produktionsskoler og foreslår derfor finansiering via en forventet tilsvarende mindre udgift til kontantog uddannelseshjælp under politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.

