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Høringssvar fra FMU – BUF i forbindelse med besparelser v. 2. økonomiske
redegørelse 2018 på Skoleudvalgets og Børneudvalgets område
FMU– BUF i sin nuværende konstituering kan ikke mindes tidligere, at have
stået i en situation, hvor det har været nødvendigt, at finde akutte besparelser i indeværende budgetår. Og tilmed med en meget kort høringsfrist for de
involverede parter.
Som det fremgår af en oversigt over overførsler fra 2017 – 2018 i Køge
Kommune var det forudsigeligt, at der ville forekomme et merforbrug i Familie Center Køge i løbet af 2018, da forbruget i 2017 var 14 mio. kr. højere
end budget 2018. At Familie Center Køge skulle være i stand til at tilpasse
deres forbrug af denne størrelse - i forhold til budget 2018 - er urealistisk i
betragtning af en stigning i antallet af underretninger samt personaleomsætningen.
FMU – BUF ser yderligere en udfordring i at budgetterne er demografireguleret, da det ikke er givet, at antallet af børn er proportionalt med antallet af
udgifter til familiebehandling og specialundervisning. Færre børn i kommunen betyder ikke nødvendigvis færre børn i vanskeligheder.
Budgetternes uforudsigelighed giver anledning til at lederne ikke kan fremstå
med et overblik over deres budgetter, og den langsigtede planlægning af
driften kommer under pres. Dette skaber usikkerhed hos medarbejderne,
som oplever ikke at kunne stole på ledelsens planer for strategi og udvikling
i de enkelte afdelinger.
Ifølge det personalepolitiske grundlag vægtes faglighed og åbenhed højt i
Køge kommune, konkret betyder det, at vi sammen bestræber os på at være
tillidsfulde og loyale. Som medarbejder kan det opleves som en svær øvelse,
når opgaverne konstant ændrer karakter i forhold til, hvad der er muligt at
gøre inden for et budget, som om få dage kan se helt anderledes ud.
År efter år har det vist sig, at der kunne lægges penge i kommunekassen
grundet overskud på driften. FMU-BUF vil derfor anbefale, at man venter
med at gennemføre nedskæringer til 3. økonomiske redegørelse foreligger,
og derudover medbringer et ønske i de forestående budgetforhandlinger om,
at tilføre flere ressourcer til børn- og ungeområdet i Køge Kommune.
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