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Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget får henvendelse fra bestyrelsen for UngSlagelse vedrørende betydningen af
politiske forespørgsler i forhold til virksomheden og nedenstående beskrivelse til orientering.

Baggrund
Formand og næstformand for bestyrelsen i UngSlagelse har rettet henvendelse til borgmester og
Økonomiudvalg vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af gentagne anmodninger fra
politisk side om redegørelser m.v. i forhold til UngSlagelses virksomhed.
Oplistningen af redegørelser/besvarelser i henvendelsen kan forekomme overvældende. Det skal
dog bemærkes at flere af redegørelserne/besvarelserne vedrører løbende drift og sædvanlig
udvikling og disse redegørelser er typisk rekvireret på administrationens initiativ. Det drejer sig
bl.a. om



Personalesager



Løbende budgetopfølgning/merforbrug i 2014



UngSlagelses input til analyse af virksomheden i forlængelse af fagudvalgets
beslutning



UngSlagelses input til ny ungdomsskoleplan og opfølgning på denne

I juni 2015 godkendte Byrådet en revideret ungdomsskoleplan, som bl.a. byggede på det
omfattende materiale analysen af ungdomsskolens virksomhed og arbejdet med
ungdomsskoleplanen havde genereret. Det var intentionen, at denne i højere grad end tidligere
skulle sætte rammen for ungdomsskolens prioriteringer, udbud m.v. og dermed give UngSlagelse
en ajourført anerkendt arbejdsplatform. Planen har i overensstemmelse med dens indhold givet
anledning til efterfølgende opfølgninger og politiske afrapporteringer.
Herudover har der været stillet spørgsmål, både fra politisk side og i form af borgerhenvendelser,
incl. fra tidligere medarbejdere, der har givet anledning til de beskrevne redegørelser/besvarelser.
Mange af disse henvendelser har handlet om Ungdomsskolens valg og prioritering af tilbud og
aktiviteter og enkelte om lovligheden af UngSlagelses dispositioner.
Der er ifølge Ungdomsskoleloven, Ungdomsskoleplanen og Styrelsesloven en klar opgave og
ansvarsfordeling i forhold til ungdomsskolens virksomhed, som tillægger Byråd og fagudvalg en
række kompetencer i forhold til Ungdomsskolen, og hermed også en legitim ret til at efterspørge
oplysninger om virksomheden, bl.a. for at få det nødvendige beslutningsgrundlag.
I forbindelse med 360- graders analysen af skoleområdet har fag- og Økonomiundvalg eksempelvis
besluttet, at analysen omfatter tildelingsmodeller for UngSlagelse.
Senest har en initiativretssag fra Byrådsmødet i oktober 2016 givet anledning til, at der er
udarbejdet diverse redegørelser fra UngSlagelse. I forlængelse heraf har fagudvalget på møde den
8. maj 2017 besluttet, at der i forbindelse med den forestående budgetproces anmodes om et notat
vedrørende ledelsesstruktur, budgettets størrelse relateret til tidligere års regnskaber samt udbud
og geografisk spredning af tilbud.
Fremadrettet systematisk ledelsesinformation m.v.
Økonomiudvalget er orienteret om at der i løbet af 2017 implementeres et nyt
ledelsesinformationssystem – LIM, der vil give det politiske niveau bedre indsigt i den kommunale

virksomhed. Fra administrationens side vil vi være opmærksomme på, at de succeskriterier og
effektmål, der allerede er en del af ungdomsskoleplanen, indgår i denne løbende afrapportering.
I dag sker den årlige afrapportering på målopfyldelsen til skolechefen. På længere sigt burde det
kunne erstatte en del af behovet for ad hoc redegørelser fra bl.a. UngSlagelse.
I den udstrækning informationer om UngSlagelses virksomhed er tilgængelige for Center for Skole,
kan fremtidelige notater, redegørelser m.v. til det politiske niveau udfærdiges herfra, med der af
mindre indsats fra virksomheden.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder
Økonomiudvalget tager henvendelsen og ovenstående beskrivelsen til orientering.

Vurdering
Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.

at Økonomiudvalget tager henvendelsen og ovenstående beskrivelse til
orientering.

Bilag

330-2017332598

Bekymringsbrev vedr. arbejdsmiljøet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2017:
Fraværende:

Taget til orientering.
Borgmesteren drøfter henvendelsen med formanden.

