Udtalelse til budget 2013 fra Forvaltnings MED Børn og Unge.
Generelt konstaterer vi, at besparelserne på området er blevet mindre omfattende end forskellige
forslag tilsagde. Den samlede besparelse på Børne – og Familieudvalgets område incl. administrativ
besparelse bliver på i alt 3.126.000 i budget 2013 og med helårsvirkning på i alt 6.127.000.
Medarbejdersiden vil gerne kvittere for, at dette forlig på mange områder peger fremad og giver
mulighed for proaktiv adfærd på arbejdspladsniveau.
Dagtilbud
Vi anerkender at nedsættelsen af åbningstid i SFO og besparelsesforslaget på pasning af elever i 4.
klasse ikke bliver realiseret.
Rummelighedspuljen
Rummelighedspuljen på dagtilbud bespares ikke fuldt ud, idet denne besparelse halveres. Det er
også tilfredsstillende, at provenuet i forlængelse af strukturændringerne bliver på dagtilbud området.
IT og Knæk Kurven
Det er ligeledes tilfredsstillende, at der nu sættes turbo på IT-udbygningen, ligesom ”Knæk
Kurven” bliver indsatsområde på dagtilbud.
500 mio. til bedre normeringer i dagtilbud
De 500 mio. kr., som regeringen har afsat til kvalitetsudvikling kan ikke umiddelbart identificeres i
forliget. Vi har på medarbejdersiden opfattelsen af, at de godt 8 mio. kr. som Herning Kommune
har fået tilført, principielt burde omsættes i en forøget normering.
PPR
Besparelsen på personalenormering forekommer betænkelig bl.a. i lyset af Knæk Kurven på såvel
dagtilbud som skole.
Flere timer til eleverne
De flere undervisningstimer til folkeskolen er meget tilfredsstillende. Konsekvensen er, at fra
skoleåret 2014/2015, hvor 3. – 4. og 5. årgang løftes, er det lykkedes for Herning byråd at opnå
vejledende timetal som minimum på alle klassetrin.
Analyse af skolestruktur
Skolestruktur skal ifølge forliget igen på dagsordenen. Medarbejder siden opfordrer til, at de
relevante organisationer inviteres med i analysearbejdet fra starten.
IT
Den aftalte sum til IT netværk er lidt uigennemskuelig. Det kan se problematisk ud, såfremt IT
strategien sættes delvis i stå, hvad angår udskiftningen af PC-er til eleverne i folkeskolerne.
Besparelse på specialskole og centerklasserækker
Åmoseskolen og centrene på Lundgårdsskolen, Herningsholmsskolen og Skolen på Sønderager mv.
må desværre tåle en reduktion på 5.000 kr. pr. elev fra skoleåret 2013/2014. Denne besparelse skal
ses i lyset af tidligere besparelser på taksten på 6 %.
Medarbejdersiden opfordrer til, at den samlede udgift, der som oplyst gennemsnitligt er 260.000 kr.
pr. elev, analyseres nærmere. Det forekommer ikke klogt, at det er undervisningen/den pædagogiske
indsats, der gang på gang beskæres.
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1 mio til den internationale skole i Ikast-Brande
Medarbejdersiden er gjort bekendt med, at denne bevilling ikke er taget fra ”vore” konti. Alligevel
vil vi benytte lejligheden til at udtrykke vor undren over, at Herning kommune har valgt at at støtte
dette tiltag økonomisk. Når man hører, at der bliver brug for international tilflytning til forstærkning
af arbejdskraften i Danmark fremadrettet, forekommer det mere proaktivt, at lave tilbud indenfor
folkeskolens rammer. Dette kunne få den effekt at børn og unge, som lærer det danske samfund at
kende via folkeskolen, kunne få lyst til at slå sig ned i landet som voksne.
Flytning af biblioteket
I forbindelse med flytningen af biblioteket til midtbyen, vil vi gøre opmærksom på, at en del børn
og unge bruger biblioteket i Brændgård og Sønderagerskolens distrikt særdeles aktivt i fritiden.
Dette tjener et socialt formål og giver formentlig også læring i et vist omfang. Derfor bør dette
perspektiv medtænkes ved flytningen.
Stærkt forlig?
Medarbejdersiden konstaterer, at alle partier samt to løsgængere står bag forliget. En sådan
opbakning er i sig selv imponerende. Vi antager derfor, at dette borger for soliditet og realisme.

På vegne af medarbejdersiden i forvaltnings MED for Børn og Unge
Helen Sørensen
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