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Høringssvar fra bestyrelsen i UngSlagelse vedr. Budget 2018-21
Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen mener, at det selvfølgelig er svært at starte et budget med underskud i omegnen af 130
millioner kr. Vi anerkender derfor, at der skal findes besparelser generelt i kommunen.
Vi er dog bekymret ved en del af de under Uddannelsesudvalget angivne handlemuligheder inden for
driften.
Ad. Nr. 10.8.1.2 Reduktion i undervisningsmaterialer
Det virker uheldigt med de forestående investeringer i digitale materialer, som vil betyde et behov for
yderligere midler for at kunne leve op til kravene i de enkelte fag i stedet for at beskære midlerne.
Ad. Nr. 10.8.1.3 Grænsen for garantitildeling sættes op
Her vil det gå ud over skolernes kerneopgave, nemlig undervisningen. En samlet besparelse på 4,1 mio. kr.
vil betyde en reduktion på ca. 8-10 lærere. Xclass vil blive ramt af forslaget om at sætte grænsen for
garantitillægget op med en reduktion på ca. 250.000 kr.
Ad. Nr. 10.8.1.6 Ledelsesreduktion i UngSlagelse
I forbindelse med vedtagelsen af ungdomsskoleplanen i juni 2015 vedtog man politisk at reducere i ledelsen
i UngSlagelse med en afdelingslederstilling. Desuden er det sådan, at der til ledelsesopgaverne i hele
organisationen skal være en skoleleder og en viceskoleleder på Xclass, en ungdomsskoleleder, en leder for
klubberne samt en leder for heltidsundervisningen. Altså i alt min. fem ledere i den samlede organisation.
Hertil kommer, at det politisk er besluttet, at der i opgaveporteføljen siden 2015 er tilføjet ledelse af
special- og autismeklasser på Xclass, og ledelse af heltidsundervisningen i Ungdomsskolen med
enkeltundervisningstilbud, som er vokset voldsomt. Endvidere er der i fritidsdelen af ungdomsskolen
kommet camps og talenthold til, som ligeledes kræver ledelse.
Ungdomsskolen holder åbent for aktiviteter hele året bortset fra mellem jul og nytår, både på hverdage og i
weekends, og dette kræver også ledelse sammen med en del tilsynsopgaver på holdene i hele kommunen.

I den af kommunen udarbejdede 360 graders analyse af skoleområdet juni 2017, ”Samlet afrapportering”
fremgår det side 11, at Slagelse kommune ligger på et lavt udgiftsniveau på ungdomsskolevirksomhed
sammenlignet med øvrige kommune, herunder på ledelsesnormeringen.
Jfr. samme rapport side 6, tabel 2 er der i Slagelse afsat 1.614 kr. pr. 14-18 årig, hvor der i
sammenligningsgruppen er afsat 4.008 kr., i Region Sjælland 3.328 kr. og i hele lander 4.277 kr. For andelen
af budgettet, som anvendes til ledelse, ligger UngSlagelse også her noget lavere end f.eks. Næstved og
Holbæk.
Der drives altså i forvejen en meget billig ungdomsskole i Slagelse, hvorfor vi mener, at besparelsesforslaget
savner saglig begrundelse.
Xclass vil af forslaget om reduktion af ledelsestildeling på almenområdet miste, hvad der svarer til ca. 0,2
lederstilling ud over den hele lederstilling, som foreslås reduceret i hele UngSlagelse.
Ad. Nr. 10.8.1.6 Reduktion af ledelsestildeling på almenområdet
Indledningsvis kan vi undres over, at der forholdsmæssigt skal reduceres med samlet set mere end dobbelt
så meget på skoleområdet som på daginstitutionsområdet.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der bør ske noget med den eksisterende skolestruktur, samtidig med, at
der bør vælges et af de i notatet om ”Muligheder og økonomisk potentiale ved ændret ledelsesstruktur på
0-18 årsområdet” angivne løsningsforslag.
Ved decentraliseringen af de administrative opgaver (TAO) blev der fjernet mange administrative timer. Det
har betydet en stor ekstra arbejdsopgave til ledelserne, som i forvejen er presset.
Bestyrelsen vil anbefale Byrådet at vælge nogle af de muligheder, som man har ansøgt om at få lov til at
anvende, som skatteprocentforhøjelse og låneoptag, så der undgås at save mere af velfærdsområdernes
kerneydelser.
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