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Status på inklusion
Baggrund
19. august 2013 vedtog Børne- og Skoleudvalget inklusionsstrategien 2013-2018. På
Børne- og Skoleudvalgsmødet gives der en status på arbejdet med inklusion.

Forslag
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
På Børne- og Skoleudvalgsmødet orienteres der om inklusion generelt og om
inklusionsteamets arbejde på skolerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2015
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle
servicereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets
område
Baggrund
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel
servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et
nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede
serviceudgifter.
På Børne- og Skoleudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på
10.476.000 kr. fordelt på nedenstående politikområder:





Politikområde 30 (Institutioner for børn og unge), 2.607.000 kr.
Politikområde 31 (Undervisning), 5.395.000 kr.
Politikområde 34 (Børn og unge med særlige behov), 2.474.000
kr.

Som led i budgetaftalen forestår administrationen den konkrete udmøntning, som i nogle
tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse.

Forslag

·
·
·
·
·

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager de administrativt godkendte
forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
formelt at godkende:
Politikområde 30:
øge forældrebetalingen til 25% i vuggestue (fra 3.100 til 3.170 kr.) og dagpleje (fra 2.910
til 3.065 kr.)
øge antal lukkeuger fra 2 til 3 uger i dagtilbud (dog 1 åben)
Politikområde 31:
øge forældrebetalingen for SFO 1 (fra 1.572 til 1.672 kr.) og SFO 2 (fra 376 til 476 kr.)
øge antal lukkeuger i SFO fra 2 til 3 uger (dog 1 åben)
Politikområde 34:
fjerne tilskud til terapi og rådgivning af børn af alkoholmisbrugere.
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·

reducere serviceniveauet med 35 % til aflastningsophold for familier med handicappede
børn.

Sagsfremstilling
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel
servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter nedjusteres med et
nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede
serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager
med relativt lige meget.
I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen:
·

at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, ikke skal
godkendes i fagudvalg.

·

at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse (eksempelvis
servicestandarder) vil blive politisk godkendt.
Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i
overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i
hele organisationen.
På Børne- og Skoleudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel
politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:

·
·

Forslag som kræver formel politisk godkendelse:
øge forældrebetalingen til 25% i vuggestue (fra 3.100 til 3.170 kr.) og dagpleje (fra 2.910
til 3.065 kr.)
øge antal lukkeuger fra 2 til 3 uger i dagtilbud (dog 1 åben)

·
·

øge forældrebetalingen for SFO 1 (fra 1.572 til 1.672 kr.) og SFO 2 (fra 376 til 476 kr.)
øge antal lukkeuger i SFO fra 2 til 3 uger (dog 1 åben)

·

Fjerne tilskud til terapi og rådgivning af børn af alkoholmisbrugere

·

Reducere serviceniveauet med 35 % til aflastningsophold for familier med handicappede
børn
Administrativt godkendte forslag:

·

Reducere budgetrammen til Koglerne (puljeinstitution)

·

Nedjustere inklusionsmidler på 0-6 års området

·

Nedjustere barn pr. voksen faktoren i dagtilbud

·

Indgåelse af aftale med anden leverandør, når kontrakten med Møllevejens Skole ophører

·

Reducere køb af undervisningsmaterialer

·

Nednormering af Ungdomsskolen

·

10 klasse: Reducere fra 2 til 1 klasse
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·

Nedlægge Naturskolen

·

Nedlægge af udskolingslinjer (bevare midler til valgfag)

·

Reducere driftsbeløb per elev

·

Øge barn pr. voksen faktoren i SFO før skolestart

·

Ekstra tilbageholdenhed i 2016 på skoler og fælles formål

·

Reduktion af aktiviteter for regional og kommunal specialundervisning

·

Reduktion af budgetramme til PPR

·

Den åbne anonyme skilsmisserådgivning lukkes, og støttekontaktteamet reduceres
Det samlede oveblik over de konkrete udmøntninger på Børne- og Skoleudvalgets område
– både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1.
Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Børne- og
Skoleudvalgets område.

Økonomi/personale
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget
2016-2019.

Kommunikation
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner formidles til skoler, dagtilbud og
budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i skoler og dagtilbuds budgetter fra
2016 og frem.
Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområderne blev politisk vedtaget
i forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke
høringsberettiget.

Bilag
-

Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, BSU
Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2015
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte det samlede forslag.
Annette Wiencken (V) og Alexander Jonsbak (V) stemte imod.
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Meddelelser

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2015
·
·
·
·

Klaus Poulsen og Pernille Salamon orienterede om status for arbejdet med at forbedre
kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område.
Henrik Duus Rosengreen orienterede om vakante lederstillinger på dagtilbudsområdet.
Hanna Bohn Vinkel orienterede om ledelsessituationen på Rungsted Skole.
Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at der ikke gennemføres klasserejse i forbindelse med
udskolingslinjer til Paris i den kommende uge.
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Bilagsoversigt
Pkt. nr. Tilgang Titel
2
Åben
Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, BSU
2
Åben
Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag, BSU

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 24-11-2015

Side 7

Refnr.
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Børne- og Skoleudvalgets møde 24-11-2015

Otto B. Christiansen (C)
Formand

Anders Vestergaard (C)
Næstformand

Esben Dyekjær (C)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Alexander Jonsbak (V)
Medlem
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