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BUPL’s bemærkninger til forslag om besparelser på skoleudvalgets budget 2018

BUPL Sydøst har erfaret, at der er iværksat høring af varslede besparelser i indeværende
budgetår. Da BUPL sædvanligvis er høringsberettiget i fbm. med kommunale budgetspørgsmål,
fremsender vi her vores bemærkninger til sagen.
Vi mener desuden, at høringsfristen på 14 dage ikke lever op til intentionerne om reel
medinddragelse af sagens interessenter. Dette skal navnlig ses i lyset af de foreslåede
besparelsers omfang og mulige konsekvenser.
BUPL vil også opfordre forvaltningen til at klargøre, hvor vidt dele af de foreslåede besparelser
tænkes gennemført som varige reduktioner på 2019-budgettet. Det er ikke rimeligt, at en
hastesag, som denne, reelt fungerer som en blåstempling af besparelser på det kommende års
budget.
Som udgangspunkt undrer det BUPL, at høringsmaterialet ikke indeholder oplysninger om,
hvordan en så markant budgetoverskridelse kan finde sted og hvilket område den stammer
fra. Efterfølgende har vi dog kunne researche os frem til, at specialskolernes budgetter er
skredet.
Generelt om reduktionerne
Budgetoverskridelsen har så vidt, BUPL erfarer, intet med de almene skoler eller fritidsområdet
at gøre. Og vi finder anvendelsen af kommunens budgetstyringsregel, om at områder under
samme udvalgs skal hente hele besparelsen hjem alene, problematisk.
Små budgetter - som f.eks. SFO’ernes - har ikke mulighed for at være buffer for så markante
overskridelser på andre områder. Konsekvenser for skolernes og SFO’ernes struktur og
planlægning kan i denne sammenhæng blive særdeles vidtgående.
BUPL opfordrer Køge Kommunes kommunalbestyrelse til at finde pengene i det fælles budget
nu. Fremover bør man centralt indkalkulere
BUPL foreslår, at man fra forvaltningens side fastlægger et sandsynligt og holdbart budget på
alle områder eller indkalkulerer en buffer, der afhjælpe budgetoverskridelser på områder, som
traditionelt er vanskelige at styre økonomisk. Det er ikke holdbart, at skulle finde supplerende
finansiering på børne- og skoleområdet i årets løb, som det foreslås her.

Tal fra FTF peger desuden på, at Køge Kommune år efter år markant underforbrugere i fht.
kommunens egne budgettet fra 2011-2017 har Køge Kommune i alt underforbrugt for 321
mio. kr. Tallene burde give anledning til overveje kommunens praksis i budgetlægningen og
droppe den aktuelle sag.
Besparelser på normeringer og kvalitet
BUPL Sydøst kan ikke anbefale de anviste besparelsesforslag. Det er BUPL’s opfattelse, at
investeringer på skole- og fritidsområdet, herunder specialskoler og PPR forebygger stigende
udgifter til omkostningstunge foranstaltninger. Derfor er det paradoksalt at de netop
budgetoverskridelser skal findes via besparelser som set her.
Dertil kommer at fritidsområdet og PPR gør en væsentlig indsats i forhold til at forebygge
social marginalisering af børn og unge. Herunder at forebygge ungdomskriminalitet,
bandetilhørsforhold, misbrugsproblemer mv. Besparelserne svækker den indsats og risikerer i
længden at blive dyre for kommunen.
I alt har forvaltningen fremlagt 17 spareforslag til en samlet værdi af 6 mio. kr. Det er værd at
bemærke, at der er tale om virkning for et halvt år. Konsekvensen af besparelser skal således
holdes op mod det dobbelte, hvis man vil se helårsvirkningen.
Tre spareforslag angår personalenormeringen i SFO’erne. Nemlig beskæringer i vikarpuljer og
reduktion i fagpersonalenormeringen. I alt 1,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 mio. kr. i
helårsvirkning. Konsekvensen af de tre forslag svarer til en personalereduktion på ialt 11
fuldtidsstillinger.
SFO’erne er i forvejen ramt af konsekvenserne af beslutningen fra 2010, hvor byrådet på
papiret besluttede at reducere SFO-ledernes ledelsestid med 50 procent. Beslutningen er aldrig
reelt blevet implementeret, da SFO-lederne i dag har fået pålagt flere ledelsesopgaver, end de
havde tilbage i 2010. Konsekvensen er, at tiden til at løse ledelsesopgaver i praksis tages fra
tid afsat til det pædagogiske arbejde med børnene i SFO’erne. I alt svarer det til en
nednormeringer på 7 stillinger. Her taler vi om at der er tale om ca. 5 % af lønbudgettet /
normeringen.
Med yderligere personalereduktion nu, bliver normeringen udhulet, hvad der svarer til ialt 16
stillinger i fht. til de niveau for kvalitet og service, byråd og udvalg oprindeligt har lagt sig fast
på. Pga. SFO’ernes relativt korte åbningstid slår personalereduktionen igennem med langt
større virkning og svarer til, at man i hverdagen vil mangle det dobbelte antal medarbejdere:
32 voksne gør en forskel.
Særligt om vikarpuljen
En reduktion i vikarpuljen ses ofte som en gratis besparelse, der kun har marginal indvirkning
på kvalitet og service. Men vikarpuljerne indgår i dag som en integreret del af institutionernes
mulighed for at sikre både pædagogisk kvalitet og sikkerhed omkring børnene. Med reduceret
adgang til vikarer kompromiterer man sikkerheden på institutionerne og reducerer tilbuddets
kvalitet.
Forringelser af adgangen til vikarer forekommer særlig i paradoksal i og med, at
arbejdsbetinget stress er en af de hyppigste årsager til længerevarende fravær.

Med forringelser i normeringerne risikerer man fra kommunens siden at accellerere en negativ
udvikling, hvor stadig flere medarbejdere sygemeldes. I den kontekst er såvel reduktioner på
vikarbudgetter og normeringer en forkert strategi, hvis kommunen vil nå sine mål om lavt
sygefravær og kvalitet i fritidstilbuddene.
Såfremt I ønsker BUPL’s synspunkter uddybet, står vi naturligvis til rådighed. Pædagogernes
faglige organisation ønsker løbende at udvikle dialogen med Køge Kommunes politikere om
børne- og skoleområdets udvikling.
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