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Servicereduktion - lavere service til borgerne
Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Reformpuljetilskud til folkeskolerne
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Der er i forbindelse med reformens implementering afsat ressourcer i overslagsårene til de forventede
øgede udgifter.
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat en reformpulje på 2,5
mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og fremefter.
Af denne pulje har følgende været besluttet at afsætte:
• 500.000 kr. er overført til Ungdomsskolen til en stilling som naturvejleder
• 200.000 kr. til grejbank.
• 250.000 kr. til Musik- og Kulturskolen til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen,
i alt overført 950.000 kr.
Skolernes lærerløns budgetter har fra puljen fået overført 400.000 kr. i 2014 og 1.850.000 kr. i 2015 i
forbindelse med skoleåret 2014/15’s planlægning.
Restreformpuljen var herefter i 2015 750.000 kr., hvorfra blev fratrukket den politisk vedtagne
besparelse(arter). Herefter er der i 2015 685.602 kr. til rådighed for Skoleafdelingen
Eleverne har et fast timetal, de skal være i skole og det er derfor ikke muligt at pege på en timereduktion,
men en nedskrivning af de midler, der er afsat til udvikling af arbejdet med reformen i reformpuljen er en
mulighed.
Forslaget går på en nedskrivning af reformpuljen med 1 mio. kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Alt efter hvor man eventuelt peger på, at reduktionen skal hentes kan konsekvenserne slå forskelligt
igennem.
Det vil formodentlig få en større gennemslagskraft på de udadrettede aktiviteter, som skolerne kan sætte i
værk, men ikke skal. F.eks. at åbne skolen mod lokalsamfundet med projekter som ”Skolen i
virkeligheden” og samarbejdet med musik- og ungdomsskolen.
Men det kan også få konsekvenser for det kompetenceløft, som er nødvendigt i forbindelse med at ændre
på ledelses- og lærer/pædagog praksis (ændre kultur og forståelser)

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
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Netto budgetreduktion (angives med minus):
DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016
-1.000.000

2017

2018

-1.000.000

-1.000.000

2019
-1.000.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:
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