Høringssvar vedrørende ”kompenserende besparelser” i budget 2018
Efter den positive budgetmæssige situation ved fastlæggelsen af budget 2018 er vi nu tilbage i den gamle
skure. Det ”traditionsrige” omprioriteringskatalog, denne gang med 17 forslag til forringelser af Køge
kommunes skolevæsen er sendt i høring. Kataloget over kompenserende besparelser udsendes på basis af
et uspecificeret forventet merforbrug.
Det fremgår ikke af høringsmaterialet hvad der er grunden til forventningen om merforbrug og heller ikke
om der er iværksat tiltag til at begrænse dette merforbrug, hvilket gør det svært at forholde sig til
rimelighed og relevans af besparelsestiltag. Størrelsesordenen af det forventede merforbrug er kun på 1%
af udvalgets samlede budget. Det forekommer derfor drastisk at skride direkte til beskæring af
produktionen, uden først at vurdere almindelig budgetopfølgning og -justering, for eksempel på
administrationens drift der udgør næsten 17% af det samlede budget. Henset til karakteren af forslagene
har netværket af skolebestyrelser i Køge udarbejdet et fælles svar, som Skovboskolens bestyrelse tilslutter
sig.
Skovboskolen vil erindre om vores tidligere opfordring til at der tages konkret politisk stilling til det
budgetforslag og de omprioriteringsforslag, der sendes i høring. Vi kvitterer naturligvis for at der i årets
katalog indgår en konkret konsekvensvurdering af oplægget, hvilket er et fremskridt, men vi savner den
politiske retning og afvejning af mulighederne for handling. Det fremsendte er endnu en gang blot et fait
accompli.
I budget 2018 blev der helt exceptionelt rettet lidt op på de foregående års efterslæb på regulering af
personalerammerne, dette ændrer dog ikke ved det faktum at skolerne igennem flere år er blevet presset
økonomisk på alle budgetposter og i dag, i store træk kun har budget til det nødvendige personale til
gennemførelse af undervisningen. Samtidig fremlægges der flotte politiske visioner for fremtidens skoler i
Køge, men uden nogen finansiering.
Flere af forslagene vil have mærkbare negative konsekvenser for personalet og elevernes dagligdag på
Skovboskolen i det kommende halvår.
•
•
•
•
•

Beskæring af puljerne til langtidssygdom vil være et problem for SFO’en der netop lider under dette
Beskæring af kompetenceudvikling vil være demotiverende og forekommer reelt ikke realistisk idet
disse aktiviteter ligger fast på nuværende tidspunkt af året
Beskæring af pulje til undervisningsmidler vil udskyde helt basale og nødvendige fornyelser
Beskæring af udstyr til elever med særlig behov vil reducere udbyttet af undervisningen ikke blot
for disse børn, men også for øvrige elever
Beskæring af fagpersonale i SFO svarende til en halv stilling vil markant vanskeliggøre driften af en
acceptabel SFO ordning på Skovboskolen

Alle disse tiltag peger i den helt forkerte retning. Skovboskolen har som øvrige skoler i Køge ikke nogen
lokale budgetmidler til at kompensere disse besparelser. Skolereformen er stadig under indføring og
inklusion er fortsat en betydelig udfordring, hvorfor vi bestemt heller ikke bifalder beskæring af
specialskolerne, da en besparelse her blot vil føre til et forøget forbrug på de almindelige skoler der så skal
tage en øget andel af børn med særlige behov.

Vi vil derfor opfordre til at der i stedet for endnu en beskæring af skolerne findes kompenserende
besparelser andetsteds og ikke mindst at budgetstyringen forbedres således at tilsvarende overskridelser
undgås fremadrettet.
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