Høringssvar vedr. budgetforslag 2020-23 fra medarbejderne i lokal MED Myndighed for Børn og Unge Handicap.
Besparelser på skoleområdet
Vi har store bekymringer i forhold til besparelser på skoleområdet!! Vores målgruppe, som er børn og unge
med funktionsnedsættelser har allerede mærket konsekvenserne ved både reformer og besparelser på
skoleområdet.
Manglende ressourcer til at kunne håndtere integration af vores målgruppe i folkeskolen bevirker, at
børnene ofte ikke passer ind, er vanskelige at undervise og bliver mødt med overkrav der har store
konsekvenser i privatlivet med behov for reduceret skoledag, tabt arbejdsfortjeneste til forældre, børn der
ikke kan hænge sammen når de er hjemme og børn der i lange perioder har fuld skoleværing. Børn der
mærker på egen krop, at de ikke slår til.
Manglende ressourcer og et større krav til vores målgruppe kan også mærkes på specialområdet. Flere af
vores børn og unge er også i specialskoleregi på overarbejde og må have reducerede skoledage og i nogle
tilfælde har fuld skoleværing. Det er tydeligt for os, at når specialtilbud har fokus og mulighed for at
tilrettelægge undervisningen og dagen individuelt, med fagligt personale og med fleksibilitet overfor både
forældre og samarbejdspartnere, så skaber det trivsel hos barnet, mestring hos forældrene og behovet for
mindre indgribende støtte til familierne.
Vi er derfor meget bekymrede for forslag om besparelser på skoleområdet generelt, men specialområdet
især. Vi forudser, at det kan have negative konsekvenser for udviklingen af det enkelte barn, mestringen
hos familierne og udgifterne i forvaltningen.
Af samme grund håber vi ikke, at besparelserne i Ungdomsskolen vil have negative konsekvenser for
ungdomsskolens skoletilbud. Ungdomsskolen griber de af vores unge, som falder igennem det normale
skolesystem og giver dem muligheden for læring, udvikling og ikke mindst troen på at de kan. Vi ser disse
skoletilbud som helt afgørende for at gribe alle vores unge og skabe et sikkerhedsnet for dem med
komplekse udfordringer.

PPR – fremskudt socialrådgivere
Flere undersøgelser peger på, at den indsats som udføres af og i samarbejde med fremskudt socialrådgivere
på vores dagtilbud og skoler har positiv effekt på det forebyggende arbejde, samarbejdet omkring
familierne og i sidste ende børnenes trivsel. Når der i forvejen lægges op til besparelser på skoleområdet,
så bekymrer det os, at til tidlige indsats vil få svære vilkår under skolebudgettet og risikere at blive udfaset,
som det er set i andre kommuner.

Effektiviseringskravet og besparelser på konto 6
Om end vi er tilfredse med, at vi i dette budget ikke skal have yderligere rammebesparelser end
effektiviseringskravet på 0,5%, så bekymrer det os fortsat, at vi i kommunen år efter år skal løse vores
opgaver for færre og færre midler. Vi kan ikke se, hvordan besparelser kan give øget effektivitet. Her er
løsningen snarere færre kontrolopgaver, færre administrative opgaver og bedre procedurer.
En af konsekvenserne for løbende udhuling af vores budgetter er, at vi år efter år står mellem valget at
have nok ansatte til at løse opgaverne og at kunne skabe attraktive arbejdspladser med lønudvikling og

kompetenceudvikling for medarbejderne. Begge faktorer er afgørende for at kunne skabe en arbejdsplads
med kvalificerede medarbejdere, der kan løse opgaverne både effektivt og lovligt. Derfor bekymrer forlag
nr. 82 ”reducering af lønkonto 6” os, da det i endnu højere grad kan medføre et lønbudget der ikke giver
mulighed for lønudvikling.

På vegne af LOM i Myndighed for Børn og Unge Handicap

Gitte Glargaard

Stella Meyer Olesen

Formand i LOM

Næstformand i LOM

