Glesborg d. 15.09.22

Høringssvar til Kommunalbestyrelsen fra Trivsel og Læring (PPR) til budget 2023 - 2026
Vi takker for den udsendte budgetskitse, som vi med stor interesse har nærlæst efter udmeldingen af en stram
budgetramme for kommunerne generelt. Vi er yderst opmærksomme på, at den stramme budgetramme på
ingen måde lever op til de voldsomme udfordringer kommunerne står overfor – særligt på børne- og
ungeområdet jf. den store offentlige bevågenhed på børn og unges manglende trivsel, stress som en
folkesygdom og rekruttering og fastholdelse som en nødvendighed.
Således lever nærværende budgetskitse heller på ingen måde op til de udfordringer.
Vi konstaterer, at vi på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs kommune, står med mange børn og unge, som
er i vanskeligheder. Opgjort i maj 2022 er 19 % af den samlede gruppe indstillet til Trivsel og Læring (PPR). Det,
synes vi, er alt for mange!
Det udfordrer i den grad vores budget til løsning af den massive opgave.
Vi konstaterer ved gennemlæsning, at vores overordnede budgetramme bevares i den kommende
budgetperiode.
Vi må dog gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på følgende bekymringspunkter:
▪

▪
▪

▪

▪

Mængdereguleringen på skoleområdet går fortsat stik imod udviklingen på vores område, hvor
det fremgår, at 19 % af børn i alderen 0-17 er indstillet til Trivsel og Læring (PPR). Dette er
videre beskrevet i ”Sagstyper og ventetider i Trivsel og Læring pr. 1. maj 2022.”
Vi er fortsat udfordret af en stor arbejdsmængde og et stort arbejdspres, hvilket påvirker
arbejdsmiljøet og opgaveløsningen.
Der er et stort ledelsesspænd i afdelingen, som pt. tæller omkring 60 medarbejdere. (se
kommunens egen analyse af decentrale administrationsudgifter i Norddjurs kommune fra maj
2020)
Effektiviseringsbidraget fortsættes og forhøjes endda fra 2024. Dette bekymrer os i særlig grad,
da vi på ingen måder kan se, hvor en effektivisering kan finde sted, uden at det får
konsekvenser for borgerne. Hovedparten af vores budget går til lønkroner, da vi er en vidensafdeling. Dette er meget svært at effektivisere. Vi anser reelt effektiviseringsbidraget som en
besparelse.
Sammenlægningen af vores to §-32 institutioner er med denne budgetskitse blevet noget uklar,
og vi bekymrer os om de konkrete planer herfor. Der er lagt et stort arbejde i processen og
efterfølgende truffet en beslutning om tilbygning til Stjernehuset i Grenå. Både børn, forældre
og personale behøver og fortjener en klar plan, og vi håber ikke at et økonomisk betinget
anlægsstop kan være med til at bremse en optimal løsning for vores allermest sårbare børn.

Ovenstående bekymringspunkter kommer tilmed oveni en allerede pålagt besparelse på baggrund af et
merforbrug andetsteds på Børne- og Ungeudvalgets område svarende til 250.000 i 2022, og 600.000 kr. årligt i
overslagsårene – hvilket i vores afdeling vil svare til en fuldtidsstilling. Denne pålagte besparelse vanskeliggør
allerede nu Trivsel og Lærings (PPR) opgave med at understøtte Miljøer hvor børn ses, trives, lærer, deltager og
tør livet.
Med venlig hilsen
Medarbejdersiden fra LokalMED i Trivsel og Læring (PPR)

