
16.   Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B) 

Sagsnr.: 330-2018-19768               Dok.nr.: 330-2018-170085                                          Åbent 

Kompetence: Byrådet 

  

Beslutningstema 

Byrådsmedlem Anders Koefoed ønsker at få sat en sag på byrådsdagsordnen, vedr. besparelser i 

Ung Slagelse. 

  

Baggrund 

Som konsekvens af de vedtaget besparelser i Ung Slagelse den 27/11-2017 vil det medføre lukning 

af klubben i Dalmose og samling af al knallertundervisning i Slagelse. Knallertundervisningen 

tilbydes i dag både i Skælskør, Korsør og Slagelse.  

  

Ved at lukke klubben i Dalmose, vil det i mine øjne, få den konsekvens, at de unge i området 

omkring Dalmose og Flakkebjerg ikke har noget sted at tage hen om aftenen og, med mindre de 

tager til Slagelse i klubben der. Det er dog ikke særligt sandsynligt, at denne mulighed vil blive 

benyttet, da det ikke passer med busforbindelserne på de tidspunkter. Det koster pt. 175.000 kr. at 

drive klubben i Dalmose, og de penge mener jeg er givet godt ud, så de unge mennesker, har et 

sted at være om aftenen, også uden for Slagelse by.    

  

Vedr. knallertundervisningen, så har man valgt at lukke undervisningen ned i både Korsør og 

Skælskør samt reducere antallet af knallerter fra 21 til 10, for at opnå en besparelse på ca. 80.000 

kr. Det har den alvorlige konsekvens, at mange af de unge mennesker nu ikke tager deres 

knallertbevis. Dette skyldes dels at de skal tage til Slagelse for at få undervisningen og dels det, at 

man tidligere kunne gennemføre 22 hold om året med knallertundervisning mod kun 10 hold nu, da 

man har reduceret antallet af knallerter.  

Dette er klart den største aktivitet i Ung Slagelse man her vælger at reducere, og da man er 

forpligtet til at få alle eleverne igennem, holder denne besparelse ikke. Der savnes dog en plan for, 

hvordan man vil få flere elever igennem.  

  

Retligt grundlag 

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger at § 11 i Styrelsesloven. 

  

Handlemuligheder 

Ingen bemærkninger. 

  

Vurdering 

Ingen bemærkninger. 

  

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

  

Konsekvenser for andre udvalg 

Ingen bemærkninger. 

  

Indstilling 

Byrådsmedlem Anders Koefoed fra Venstre, indstiller, 

  

1.    at sagen drøftes i Børne og ungeudvalget og man der kommer med forslag til løsning af 

ovenstående problematik.  



2.    at at kommunen undersøger muligheden for at finansiere de ovennævnte besparelser.  

3.    at at bestyrelsen i Ung Slagelse genovervejer deres besparelsesforslag, og finder 

besparelsen et andet sted.  
  

  
Beslutning i Byrådet den 26. marts 2018: 
Fraværende:  Stén Knuth (V) 

Sagen oversendes til Børne- og Ungeudvalgets behandling. 

  
Bilag 

330-2018-170059 Bilag 2 - 2017-11-22 budgetoplæg jf bestyrelsesbeslutning 

330-2018-170046 Bilag 1 - Referat 27 november 2017 

  

  

  

  

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018: 
Fraværende:  Stén Knuth (V) 

Børne- og Ungeudvalget anerkender og respekterer Ung Slagelses bestyrelses beslutning. 

 


