
Til BorgmesterSten Knuth,
CC. Økonomiudvalget.

Slagelse d. 25.04.17

Vi skriver til dig som hhv. formand og næstformand for bestyrelsen i UngSlagelse. Vi skriver for at
bede dig og Byrådet overveje hvilken betydning jeres ageren har for arbejdsmiljøet i kommunens
institutioner.

Vi anerkender til fulde Byrådets og de valgte politikeres rettigheder og pligter som værende
overordnede ansvarlige for at kommunen ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt for

kommunens borgere og kommunens udvikling.

Vi vil dog tillade os også at gøre opmærksom på, at Byrådet er de ansatte i Kommunens øverste
myndighed, og som sådan medansvarlige for at kommunens ansatte behandles med respekt og
ordentlighed, Således at de har rimelige vilkår og rammer for at udføre deres opgaver.

I forhold til UngSlagelse må vi nu råbe vagt i gevær, og sige at dette forhold ikke er gældende
længere. Ledelsen og bestyrelsen for UngSlagelse oplever, at der  ennem de seneste år kontant

udvises mistillid og stilles spørgsmålstegn ved UngSlagelses organisation, økonomi og aktivitet.
Dette til trods for at der er gennemført flere gennemgribende analyser af UngSlagelses
organisation, virke, økonomi og aktivitet. På trods af dette analysearbejde, udført af såvel et
internt og to eksterne konsulentvirksomheder, på trods af de talrige besvarelser, redegørelser og

analyser - mere end 40 redegørelser er afleveret i løbet af de seneste 4 år, stilles der fortsat

spørgsmålstegn ved såvel ledelsen som bestyrelsens beslutninger og kompetence.

Ledelsen i Ungslagelse udsættes på denne måde for et langvarigt og kontant pres, som bestemt
ikke er befordrende for UngSlagelses udvikling og drift. Dette er på ingen måde et rimeligt og
ordentligt arbejdsmiljø - og vi vil hermed opfordre dig som borgmester sammen med
økonomiudvalget til at tage en ansvarlig drøftelse om hvorledes I som politikere i højere grad kan
arbejde på en måde, hvor I oplever, at I som folkevalgte politikere oplever, at I får den rimelige og
relevante information som I har behov for i forbindelse med jeres budget- o 

beslutningsprocesser - samtidig med at man i højere grad udviser respekt for institutionens,
bestyrelsens og ansattes arbejdssituation og kompetencer, således vi i UngSlagelse kan
koncentrere os om at give de unge i kommunen de bedst mulige uddannelsestilbud. I den

nuværende situation drænes energien og overskuddet går på, at forsvare sine prioriteringer og

opgaveopfyldelse gennem utallige spørgsmålsbesvarelser og analyse på analyse - dette giver et
urimeligt stressende psykisk arbejdsmiljø, hvor den ansatte oplever en meget høj grad af mistillid
fra politikerne. Herunder opgørelse over forespørgsler fra de seneste 4 år.

Dette er ikke ordentlige og rimelige arbejdsvilkår, og vi ser frem til en evt. drøftelse om hvordan
dette forlføld gehnemæt ordentligt og respektfuldt samarbejde kan bedres til alles fordel.
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Redegørelser vedr. UngSlagelse, ungdomsskolen udarbejdet til forvaltning / udvalgsformand for

Uddannelsesudvalget:

24.3.13

26.3.13

17.4.13

20.8.13

26.2.14

20.5.14

31.8.1 

17.9.14

29.9.14

10.10.14

10.10.14

10.10.14

28.10.14

19.11.14

20.11.14

25.11.14

1.12.14

3.12.14

19.12.14

7.1.15

17.2.15

Marts 15

Marts 15

22.5.15

27.5.15

1.6.15

Redegørelse til Sten Knuth om aktiviteter i sæson 2012/2013

Yderligere spørgsmål til redegørelse af 24.3.13

Yderligere spørgsmål fra BUI ift. redegørelse af 24. og 26.3.13

Redegørelse om ungdomsskolen og folkeskolen

Redegørelse udvalgsformand om studieture/fritidsakti iteter med fokus på planlægningsmøde i Reus i uge 7/2014

Redegørelse vedr. udvekslingstur til Police, Polen

Redegørelse udvalgsformand om di erse ungdomsskoleforhold på baggrund af direkte mailhenvendelse fra denne
til virksomhedsleder
Yderligere spørgs ål ifm. redegørelsen til udvalgsformand på baggrund af direkte mailhenvendelse fra denne til
virksomhedsleder

Notat vedr. procedurer ved invol ering af supplerende undervisere

otat vedr. økonomi

Redegørelse om hvorfor ungdomsskolen tilbyder lejrskoler mv.

Redegørelse  Peter Vadmand -opsigelse

Redegørelse vedr. SI's andel af underskud

Redegørelse motocross og gokart

Besvarelse af diverse spørgsmål ift. analyse af Ernst og Young

Yderligere redegørelse ifm. Analyse af Ernst og Young

Yderligere redegørelse ifm. Analyse af Ernst og Young

Yderligere redegørelse ifm. Analyse af Ernst og Young

Yderligere redegørelse ifm. Analyse af Ernst og Young

Redegørelse til udvalgsformand

Redegørelse  om tilbudsvifte i sæson 2015-2016 - der blev kun udarbejdet oplæg til valgfag i pgl. sæson

Oplæg og redegørelser i f. m. udvalgsarbejdet vedr. ny ungdomsskoleplan

Oplæg og redegørelser i f. m. udvalgsarbejdet vedr. ny ledelsesstruktur i UngSlagelse

Redegørelse Per Kensø om udbudte og gennemførte hold i ungdomsskolen med fokus på Skælskør

Redegørelse om nedlæggelse af motocross, salg af motocrossudstyr samt om tilbud af hold og aktiviteter i
kommende sæson samt bevæggrunde herfor

Redegørelse vedrørende forbrug af undervisningsmidler samt lønkroner sidste kvartal af 2014 samt om
udbudsrunde vedr. motocross samt madlavningshold i Skælskør



23.6,15 Redegørelse til udvalgsformand vedr. deltagelse i Folkemødet, Bornholm

30.6.15

Okt./nov.

2015

6,1.16

7.1.16

April-juni
16

Okt, 16

No . 16

12.12.16

Jan.-feb.

17

April 17

Redegørelse til Uddannelsesud alget  edr. indkomne bud på motocross

Redegørelser vedr. opfyldelsen af Ungdomsskoleplanen, herunder udspecificering af holdudbuddene

Redegørelse vedr, udbuddet I de tre geografiske områder

Redegørelse vedr. oversku  i 2012 og budgetomplaceringerne I 2013

Høringssvar/redegørelser vedr. forslag til ny ledelsesstruktur/ungdomsskoleplan, herunder opgørelse over forbrug
til ledelse i ungdomsskolen
Redegørelse i relation til sag. Nr. 23 på Byrådets møde d, 31.10.16 vedr, lønomkostninger til ledelse i
ungdomss olen, ledelsesstruktur og frafald på prøveforberedende hold for flygtninge.

edegørelser vedr. påstået privat brug af ungdomsskoleudstyr (diskoteksudstyr)

Møde med skolechef og underviser samt ledere fra Ungdomsskolen vedr. påstået privat brug af diskoteksudstyr

Redegørelser vedr. påstået salg af ungdomsskolens udstyr (mixerpult)

Redegørelser til uddannelsesudvalget vedr. sag nr. 17 fra Byrådets møde d. 27.3.17, som blev sendt videre til
uddannelsesudvalgets behandling på møde d. 8.5.17 vedr. overskud 2016, ko munal budgetpraksis, studieture
forår 2017, læringslokomoti et, ledelsesløn I ungdomsskolen, tilslutning til prøve orberedende hold for flygtninge
og geografisk spredning af holdudbuddene samt øgning af disse jfr. Byr dets anbefaling af 31,10.16

Opgjort pr. 21.04.17




