
          Skælskør 10.juni 2019. 

Att. Skolechef 

Per Kensø. 

Slagelse kommune. 

 

Tak for Deres fremsendte svar, vedrørende Ungdomsskolens økonomi mm... 

 

Deres svar kræver dog yderlig forklaring.  

 

1)   Fritidsdelen. 

 

a)   Hvorledes fordeler forbruget sig på Undervisningslønkontoen? 

      Der er forbrugt kr.1.195.762,- , for perioden sep.-dec., så hvorledes fordeler denne lønudgift  

      mellem SKAL opgaver og KAN opgaver? 

      Løndel for statistikområderne 3.1 (SKAL) og 4.1 (KAN) tilsammen, og så (KAN)opgaverne 

      under 4.5. (Særlige tiltag) 

Det er ikke en opgørelse, som forefindes. En del medarbejdere underviser i henholdsvis kan- og 

skal-opgaver, hvorfor en opgørelse vel være en meget tidskrævende. 

 

b)   Hvor mange og hvorledes fordeler lønnen sig på de måneds/timelønnede?  

Der er pt. 6 månedslønnede medarbejdere, som er ansat i kombinationsstillinger med andre 

afdelinger/skoler og som har opgaver inden for både kan- og skal-opgaver. 

 

c)   Har der af lønkronerne til undervisning, eller fra denne samlede konto været betaling for andet 

      en undervisning? Nej er ikke muligt. Alle konteringer foretages central af Administrativ Service. 

Økonomirapporten er trukket direkte fra løn og indeholder også barselspuljer mm. 

 

d)   Udskrift af holdud/holdoversigt med antal elever for perioden aug. - dec. 2019. Ikke muligt at 

lave før i 2020. 

 

2)   Klubben. 

 

Det opgivne budgettal for klubben i Ungdomsskolen, er en sammenlægning af klubbudget for 

Slagelse, og det beløb Hashøj/Dalmose forsøgte sig med at bruge på klub/cafe i kælderen under 

Dalmose skole. Fra KMD udskrifter (el. Kommunale) ses, fremgår det tydeligt at Klub Byskov 

oprindelig har et budget på kr. 970.000, og tillægges så den ½-del af budgettet fra Hashøj/Dalmose..  

Dette fremgår af de forskellige års udskrifter, bl.a. også 2014, hvor det tydeligt fremgår at det 

oprindelige budget var kr. 970.000 – og hvad der så tilføres af budget fra Hashøj/Dalmose. 

Derfor passer et budget på kr. 1.570.000,- . 

 

Men da der også for klubvirksomheden sker kraftige indskrænkninger frem til lukningen 2018, 

bibeholdes budgettet. De seneste 3 år forbruges omkring kr. 60.000,- til klub i Dalmose. 

 

aa)   Havd bruges de resterende ca. kr. 550.000,-  til ? 

Som svaret på spørgsmål stillet d. 22. maj 2019 punkt 4 kan de anførte budgettal ikke genkendes. 

 

Det sammenlagte budget for Byskovvej og Dalmose andrager kr. 1.570.000,- . 

 

bb)   Hvorledes kan det samlede budget i 2014 blive kr. 1.794.000,- , eller kr 294.000,- højere end  

        det egentlige sammenlagte budgettal ?  

Lederlønnen var trukket ud. 

 



cc)   Da klubben i Dalmose alleredei 2014 er reduceret kraftigt, ønskes der en redegørelse for 

        anvendelsen af de ca. 450.000,- der ikke forbruges, samt merforbruget på de kr. 294.000,- ?.  

Hvis der skal kunne svares på dette og andre af spørgsmålene relateret til klubområdet er det 

nødvendigt, at borgeren på et møde dokumenterer sine tal og uddyber sine spørgsmål. 

 

 

dd)   At lederlønnen, som De anfører i 2014 er trukket ud af klubdelen, - til hvad, og ført hvorhen? 

Til dækning af lederens klublønandel. Slagelse kommune fulgte de retningslinjer, som 

indenrigsministeriet havde påbudt kommunerne at følge, så det var muligt kommunalt at trække de 

samlede lederomkostninger. 

 

Lederen i klubben, blev ansat i Ungdomsskolens fritidsafdeling fra august 2013, for ikke, om 

muligt, at blive omfattet af en klubomlægning og SFO ændring, og derved miste ”lederstillingen” i 

klubregi. Denne lederansættelse er ikke tilgået Byrådet. 

Så nedskrivningen må være en regnskabsmæssig teknikalitet, samt give uforklarlige forskydninger 

på adskillige konto for Ungdomsskolen i 2014.  

Se svaret på foregående spørgsmål. 

 

Det fremgår af et notat primo aug. 2014 fra ledelsen i Ungdomsskolen, at en afd.leder + klublederen 

nu ansat i fritidsafdelingen og yderlig to pædagoger i klubben vil have et lønforbrug fra aug – dec 

2014 i fritidsafdelingen på kr. lidt over kr. 600.000,- . (Nu samlet budget kr. 1.400.000,-) 

 

ee)   Da oprindelige budget ikke ændres, og der i besparelse indgår en nedskrivning så klubben 

fremover har et budget på kr. 1.400.000, forbliver spørgsmålet stadig ubesvaret hvad klubben på 

Byskovvej skal løse af opgaver ?, idet klubben/cafeen er lukket i Dalmose, og klubben på 

Byskovvej ikke er udvidet. 

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 27.11.2017 at styrke klubtilbuddet på Byskovvej, når klubben i 

Dalmose lukkede efter afslutningen af forårssæsonen 2018. 

 

ff)   Klubdelen på de kr. 600.000,- har været en del af samlede klubbudget siden 2008, og da 

engagementet i Dalmose allerede fra 2011 reduceres til små kr. 100.000,- , kunne det være 

interessant at få klarhed over hvorledes en ½ million kroner årligt frem til 2016/17, hvor der på ny 

sker en budgetregulering, hvad denne forskel på klubområdet er blevet anvendt til ? 

Anslået kr. 3-400.000,- siden 2012, eller tilnærmelsesvis kr. 2 millioner, på klubområdet ! 

Se svaret under cc) 

 

gg)   Hvad og hvilket omfang legitimere dette øgede budget, på det oprindelige budget ?  

Se svaret under cc) 

 

hh)   Lederlønnen var tidligere tillagt souschefstillingen i Slagelse kommunale Ungdomsskole, så 

      hvorfor og hvornår, begyndte kommunen at have ledelsesløn i klubben ? 

Se svaret under cc) 

 

Endelig fremgår det af budgetforslaget, at der tilgår kr. 1,5 millioner til noget med flygtninge. 

Tallet kan ikke genkendes. Der budgetteres med i alt 1.311.213 kr. 

 

ii)   Hvornår er det bestemt, hvor og af hvem? 

Besluttet i Børn- og Ungeudvalget d. 4.6.2018. 

 

jj)  Overtagelse af autismeundervisningen, bliver den udgiftsneutral, som Heltidsundervisningen ? 

Ja. 

 



Jeg håber jeg kan blive tilstillet svar på ovenstående spørgsmål, og ikke som ved tidligere 

fremsendte spørgsmål. De mægtede ikke at besvare. Det eneste der blev opnået, var at tiden fik lov 

at forælde problematikken, og egentlig efterlade en bitter smag af hvorledes vores demokrati for lov 

at fungere mellem borger og kommune. De har ikke gjort brug af de bilag, De modtog i august 

måned, til belysning af hvorledes tallene og forholdene i Ungdomsskolens fritidsafdeling egentlig 

var, og måske er den til Henning Rasmussen og Hanne Mejlstrøm afleverede redegørelse om 

Studie- og lejrskoler mv., aldrig blevet afsendt. Men De fik et eksemplar ved vores møde i august 

2014. I den forbindelse blev det nævnt, hvorledes det hængte sammen, og de udskrifter der var 

ønskede, allerede lå til grund for de stillede spørgsmål. Men det er jo nu gjort til en helt anden sag. 

Afslutningsningsvis – med let humor - 

 

Remota iustitia quid sunt regna nisi latrocinia magna ?  

 

venlig hilsen 

 

Søren Ingwar. 

Sorøvej 55 

4230 Skælskør. 

 

 


