Høringssvar til skoleudvalget
- vedrørende besparelser på skoleområdet på 6 mio.

Skoleudvalget har i værksat en høring over en række foreslåede besparelser, som følge af et
forventet merforbrug i budgetåret 2018 på 6 mio. kr.
Skolebestyrelserne i Køge Kommune har udarbejdet et fælles høringssvar som ligeledes er blevet
fremsendt til skoleudvalget, og det høringssvar skal vi henvise til i sin helhed.
Foruden indholdet af det fælles hørringssvar, vil vi på Vemmedrupskolen komme med følgende
bemærkninger:
Vi står ganske uforstående overfor, at man grundet et forventet merforbrug på knapt én procent af
skoleudvalgets budget på i alt 600 millioner, iværksætter en omfattende høringsproces som koster
en masse medarbejdere arbejdstimer, når der som sagt kun er tale om et forventet merforbrug af en
størrelsesorden, der ved en fornuftig økonomistyrring formentlig kan indhentes i sidste halvår af
2018. Ydermere er vi forundret over, hvordan dette forventede merforbrug er opstået, og ser frem til
en politisk redegørelse, som også vil belyse grunden til, at det umiddelbart skal hastes igennem.
I de foreslåede besparelser nævnes budgetterede centrale puljer som vi undrer os over er en del af
budgettet:






Møbler og hårde hvidevarer: når man har i Køge kommune indrettet sig således, at ETK står
for kommunens ejendomme, hvorfor bliver der så til stadighed overhovedet budgetteret med
disse i skoleudvalget. Når man vælger at centralisere internt i kommunen og samle
kommunens ejendomme under et, hvorfor samler man så ikke også hele budgettet, således at
skolerne ikke skal belastes af udgifter til bygninger, inventar og materiel, som intet af med
skolernes kerneydelse at gøre.
Pjecer og indskrivnings-/stillingsopslag: vi er her helt nede i småtingsafdelingen, og det kan
synes lidt grotesk at skulle bruge tid på at tage stilling til beløb på kr. 25.000 ud af et budget
på 600 millioner.
Uddannelse/kurser for SFO og skole: Da Køge kommune i forvejen har svært at fastholde
og rekruttere medarbejdere, og samtidig leve op til skolereformens krav om
linjefagskompetence, kan vi blot konstatere, at dette vil blive endnu sværere, såfremt der
skæres yderligere i uddannelse og kurser til medarbejderne.

Vemmedrupskolen er et yderst velkvalificeret eksempel på, at der i kommunen er behov for at der i
hvert område budgetteres med en ”buffer” som kan bruges til at dække nogle uforudsete udgifter.
Men vi kan ikke bakke op om den ”salami-metode”, som de fleste af spareforslagene (i særdeleshed

nr. 4, 5, 7-17) i høringsmaterialet bærer præg af. Vemmedrupskolen er ydermere stadigvæk
væsentlig udfordret i forhold til situationen omkring skimmel o.a., og hvad fremtiden bringer efter
pavillonerne. Så udsigten til flere besparelser bekymrer os.
Afslutningsvist vil vi endnu en gang henvise til det fælles høringssvar fra skolebestyrelserne i Køge.
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