Hastrup 5.juni 2018
Skoleudvalget og Køge Kommunes forvaltning har med notat af 18. maj 2018 iværksat en høring
over en række foreslåede besparelser som følge af et forventet merforbrug i budgetåret 2018 på 6
mio. kr. De foreslåede besparelser skal vedtages af udvalget den 11. juni med henblik på
implementering i den resterende del af budgetåret 2018.
Hastrupskolens skolebestyrelse står uforstående overfor dette besparelsesforslag og dets motivation.
Hvis særligt den foreslåede besparelse på SFO’ernes personale gennemføres, vil det have mærkbare
konsekvenser for en række institutioner, der i forvejen er økonomisk pressede.
Skolebestyrelsen hæfter sig for det første ved, at der tilsyneladende udelukkende er tale om et
forventet merforbrug. Det oplyses ikke i det fremsendte notat, hvordan dette merforbrug er opstået,
dvs. hvor forvaltningens økonomistyring i den afviklede del af budgetåret 2018 har slået fejl. På den
baggrund er det yderst vanskeligt at vurdere, om de foreslåede besparelser overhovedet er
proportionale i forhold til kilden til det forventede merforbrug.
For det andet er størrelsen af det forventede merforbrug af en sådan størrelsesorden, at det uden
problemer burde kunne ”opsluges” løbende i skoleområdets drift, således at eksempelvis
personalereduktioner kunne undgås. Skoleudvalget råder over et samlet budget på mere end 600
mio. DKK. Det forventede merforbrug udgør således under én procent af det samlede budget. En så
rigid fokusering på at ramme det perfekte nul udgør efter bestyrelsens opfattelse et forsøg på
økonomisk mikro-management, der grænser til det absurde. I stedet burde de foreslåede besparelser
aflyses, det fremadrettede fokus rettes mod på det almindelige driftsforbrug i det sidste halvår af
2018, og et eventuelt tilbageværende reelt underskud overføres til 2019.
For det tredje udgøres en væsentlig del af de foreslåede besparelser af personalereduktion på SFOområdet. Dette er forslag vil have direkte konsekvenser for driften og kvaliteten af kommunens
SFO’er, der i forvejen er trængt på økonomien, samtidig med at det vil skabe en betydelig – og i
vores øjne helt unødvendig – utryghed blandt kommunens SFO-personale. Efter vores opfattelse har
SFO-området allerede i lang tid opereret under et absolut minimumbudget, og at lade SFO’erne
holde for, når der skal kompenseres for et forventet budgetudsving på under én procent, er efter
vores opfattelse udtryk for en udtalt mangel på proportionalitet. Dette særligt da besparelserne
rækker ind i kommende budgetår, hvor det endnu ikke vides, om besparelsen er nødvendige.
På samme måde vil besparelser på langtidssygdomspuljerne – som det også nævnes i notatet – have
en mærkbar effekt for økonomisk trængte skoler.
Skolebestyrelsen bakker til enhver tid op om gennemførelsen af besparelser, der ikke har mærkbar
effekt for driften af kommunens skoler og SFO’er. Det gælder eksempelvis de i forslaget nævnte
puljer, hvor der i flere år har været mindre forbrug end budgetteret og besparelser, der skyldes øget
digitalisering. Sådanne besparelser bør til enhver tid gennemføres umiddelbart. Dette gælder således
også for enkelte af de øvrige foreslåede besparelser.
Såfremt Skoleudvalget fortsat ønsker at gennemføre den resterende del af de foreslåede besparelser,
skal bestyrelsen henstille til, at man foretager en reduktion af administrationen på skoleområdet.
Lønsummen udgør her over 100 mio. kr. i 2018, og en del af det forventede merforbrug burde
kunne indhentes her.

Derudover er det bestyrelsens opfattelse, at aflysning af projekter, der i sig selv er
administrationsskabende, omkostningsdrivende og af tvivlsom betydning for kvaliteten af
kommunens skoleudbud – eksempelvis den igangsatte proces vedr. udarbejdelsen af en ”strategi”
for åben skole – med fordel kunne overvejes.
Skolebestyrelsen kan således samlet set ikke bakke om de foreslåede besparelser, der – det
forventede problems relative omfang taget i betragtning – vil have uforholdsmæssigt store negative
konsekvenser for skoleområdet, samtidig med at skolebestyrelsen stiller sig kritisk overfor
spareforslagenes ekstremt og uforsvarligt korte implementeringsfrist.
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