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Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
18.09.00.A00

18/11251

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt som bilag.
Besparelsesforslag der vedrører UngNorddjurs er følgende:


Flytning af HU Øst fra Åstrup til lokaler på Kattegatskolen.



Lukning af Heltidsundervisning



Lukning af Juniorklubber



Delvis lukning af Juniorklubber (Kun en i Grenaa)



Lukning af skaterhallen



Lukning af fritidspas

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget 21-06-2018:
”Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Ulf Harbo
indstiller, at de udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område samt
en rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet,
ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg. Flertallet ønsker, at alle forslag sendes i høring
i respekt for at få oplyst, hvilke konsekvenser de enkelte forslag har for de berørte parter. ”
Der vil sige, at udover de besparelsesforslag forvaltningen har udarbejdet i forhold til
UngNorddjurs er det yderlig et forslag om rammebesparelse på UngNorddjurs på 5 %.
I forvejen er der i forhold til mængdereguleringer allerede en besparelse på budget 2019 på
269.000 kr., hvorved UngNorddjurs budget siden 2013 er blevet besparet med 2.022.000 kr.
Og det forsætter i de to efterfølgende år med en yderlig besparelse på 728.000 kr. (se
vedhæftet bilag)
Herved er omkring 50 % af UngNorddjurs budget i spil i forhold til budget 2019.
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Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og der udarbejdes et høringssvar.
Bilag:
1 Åben BUU-21-06-2018 - Bilag 05.01 Besparelsesforslag - børne- og 114298/18
ungdomsudvalgets område.pdf
2 Åben Mængdereguleringer 2018 og frem - UngNorddjurs.pdf

114300/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 03-07-2018
Punktet blev drøftet og en enig bestyrelse tilsluttede sig et fælles høringssvar sammen med det
lokale MED-udvalget i UngNorddjurs.
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Ansættelsesstop i Norddjurs Kommune
18.09.00.A00

18/11251

Åben sag

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har af hensyn til den samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt forud
for budgetlægningen for 2019 besluttet at iværksætte nødvendige tiltag for at modvirke en
yderligere forværring af økonomien.
Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra
d. 6 juni 2018, dog således at allerede igangværende (allerede opslået i rekrutteringsprogrammet
Emply) ansættelser gennemføres. Ansættelsesstoppet gælder ind til videre til vedtagelse af
budgettet for 2019.
Hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for
kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres
for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde.
Økonomiudvalget anerkender, at der skal skabes plads til den lokale dialog, der skal skabe klarhed
om, hvilke opgaver der, under hensyntagen til de to beslutninger, skal prioriteres i perioden.
Mads Nikolajsen (F) foreslog, at ansættelser til skoleårets start august 2018 ikke er omfattet af
stoppet.
Økonomiudvalget indstiller, at der gennemføres et anlægsstop indtil videre til vedtagelse af
budgettet for 2019.
Anlægsstoppet gælder alle anlæg der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.
For anlæg der er omfattet af anlægsstoppet kan fagudvalget i helt ekstraordinære situationer
vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå for økonomiudvalg og
kommunalbestyrelse, at anlægget gennemføres på trods af anlægsstoppet.
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Med ansættelsesstop og anlægsstop har økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for
budget 2019 taget de nødvendige initiativer for at reagere på kommunens alvorlige økonomiske
situation. Det er således økonomiudvalgets vurdering, at beslutningen er nødvendig for at undgå en
yderligere forværring af økonomien”.

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 03-07-2018
Punktet blev drøftet og taget til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

BUU-21-06-2018

-

Bilag

05.01

Besparelsesforslag

-

ungdomsudvalgets område.pdf (114298/18)
2.

Mængdereguleringer 2018 og frem - UngNorddjurs.pdf (114300/18)
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