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Dialogmøde med områdeudvalgene på skole- og dagtilbudsområdet
00.01.00.A00

18/117

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget holder dialogmøde med områdeudvalgene på skole- og
dagtilbudsområdet kl. 15.00-16.00 i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa.
Der vil være følgende dagsorden til mødet:


Gensidig præsentation af medlemmerne i områdeudvalgene på skole- og
dagtilbudsområdet samt børne- og ungdomsudvalget



Balance mellem tid og opgaver



Børn med specielle behov



Status på skolealliancen v/ formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen



Budget 2019 – herunder mulige besparelsesforslag på skole- og dagtilbudsområdet



Ansættelsesstop og konsekvenser for arbejdsmiljøet på skole- og dagtilbudsområdet.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-06-2018
Mødet blev indledt med en gensidig præsentation af medlemmerne i områdeudvalgene på
skole- og dagtilbudsområdet og børne- og ungdomsudvalget.
Balance mellem tid og opgaver
Balancen mellem tid og opgaver i forhold til udviklingsprojekter, nye tiltag på området og et
politisk ønske i skolealliancen om øget decentralisering blev drøftet.
Børn med specielle behov
Områdeudvalgene fremkom med et ønske om, at der politisk laves en langsigtet plan for børn
med særlige behov og at det er vigtigt med en tidlig indsats, hvilket et tiltag som ”En forskel
for livet” er en god metode til.
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Derudover nævnte områdeudvalgene det paradoks, at der i Norddjurs Kommune er et
faldende børnetal samtidig med, at antallet af børn i specialklasserække stiger og det til trods
for, at der er rigtig mange tiltag for at fastholde børnene i almenskolen.
Områdeudvalgene påpegede, at det er vigtigt med de mange lokale løsninger på
specialskoleområdet, som allerede findes, da de lokale tiltag understøtter, at børn med særlige
behov kan blive i almenskolen.
Derudover blev emnet omkring stigningen i diagnoser og skoleværing også drøftet.
Formanden for børne- og ungdomsudvalget konkluderede på baggrund af input og drøftelser,
at området for børn med specielle behov trænger til et eftersyn.
Ad. Status på skolealliancen v/ formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen
Formanden for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen fortalte, at det videre arbejde
med skolealliancen afventer, at forhandlingerne om budget 2019 bliver afsluttet.
Ad. Budget 2019 – herunder mulige besparelsesforslag på skole- og dagtilbudsområdet
Områdeudvalgene fremhævede, at langt de fleste af de fremsendte forslag rammer de svageste
børn, og at der er bekymring for, at besparelser på disse indsatser vil give større omkostninger
på længere sigt. Der blev opfordret til, at udvalget i stedet ser på skolestrukturen.
Områdeudvalgene efterlyste, at det fra politisk side meldes klart ud, hvad besparelserne
kommer til at betyde for medarbejdere, forældre, børn og serviceniveau. Områdeudvalgene
anbefalede, at børne- og ungdomsudvalget læser de høringssvar, som kommer fra de lokale
MED-udvalg.
Givet kommunens økonomiske situation blev der spurgt til behovet for yderlige besparelser.
Områdeudvalgene opfordrede børne- og ungdomsudvalget til at se på holdbare løsninger for
skole- og dagtilbudsstrukturen, som kan sikre, at kvaliteten kan blive bedre.
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Ansættelsesstop og konsekvenser for arbejdsmiljøet på skole- og dagtilbudsområdet.
Områdeudvalgene fortæller, at ansættelsesstoppet vil komme til at presse og at
forberedelsestiden vil komme til at gå til flere undervisningstimer og at børnene vil få før fri.
Opsigelser vil give et yderlig pres, når der ikke kan ske indkaldelse af vikarer.
Områdeudvalgene

efterspurgte,

at

børne-

og

ungdomsudvalget

melder

ud,

at

ansættelsesstoppet har betydning for det serviceniveau, som er på skoler og i dagtilbud. Det er
på nuværende tidspunkt lagt ud til ledere og medarbejdere.
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Dialogmøde med områdeudvalgene på socialområdet
00.01.00.A00

18/117

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget holder dialogmøde med områdeudvalgene på skole- og
dagtilbudsområdet kl. 16.00-17.00 i gæstekantinen på rådhuset i GrenaaDer vil være følgende dagsorden til mødet:


Gensidig præsentation af medlemmerne i områdeudvalgene på socialområdet samt
børne- og ungdomsudvalget



Budget 2019 – herunder mulige besparelsesforslag på socialområdet



Ansættelsesstop og konsekvenser for arbejdsmiljøet på socialområdet



Fælles drøftelse af Norddjurs Kommunes visioner på socialområdet.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-06-2018
Mødet startede med en gensidig præsentation af medlemmerne i områdeudvalgene på
socialområdet og børne- og ungdomsudvalget.
Budget 2019 – herunder mulige besparelsesforslag på socialområdet
Den godkendte 8-punktsplan for genopretning af økonomien på socialområdet, som har været
i høring, blev drøftet.
Områdeudvalgene opfordrede til en strategi for besparelsesforslagene, så det ikke er de
samme tilbud og institutioner, som bliver genstand for mulige besparelser gang på gang, da
det ikke er befordrende for et godt arbejdsmiljø.
Ansættelsesstop og konsekvenser for arbejdsmiljøet på socialområdet
Der blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt at få afdækket, hvad det betyder, at der ikke
må bruges vikarer til dækning ved ansættelsesstop. Derudover blev der gjort opmærksom på,
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at der en række ansættelser på socialområdet, som er lovpligtige ansættelser af f.eks.
støttekontaktpersoner og aflastningsfamilier.
Derudover rejste områdeudvalgene den problemstilling, at der også er et hensyn til både
borgernes og personalets sikkerhed og at der er steder, hvor det er nødvendigt med et
tilstrækkeligt personale af sikkerhedsmæssige hensyn. Desuden blev det fremhævet, at der i
nogle stillinger kræves meget specialiseret viden, hvorfor det kan være nødvendigt at
genbesætte dem.
Fælles drøftelse af Norddjurs Kommunes visioner på socialområdet
På trods af den økonomisk situation finder områdeudvalget, at det er vigtigt at fastholde
visioner for socialområdet.
Visionerne på socialområdet blev drøftet, og der er enighed om, at der er behov for at
fortsætte samarbejdet og dialogen om visionerne.
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kristina Hviid (V)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)
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