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Medarbejderne i område udvalget for skole- og dagtilbud konstatere, at det er et budget
uden de større visioner for vores område. Skole- og dagtilbud savner investeringer i stedet
status quo, hvilket nærværende budgetforslag overhovedet ikke forholder sig til.
Nærværende budgetskitse fremstår derfor noget virkelighedsfjernt og ude af trit med
virkeligheden for børnene og de unges trivsel i Norddjurs Kommune og for de ansattes
arbejdsmiljø. Det er en decideret tredobbelt katastrofe set i lyset af det store landspolitiske
fokus på børn og unge i mistrivsel, det landspolitiske fokus på stress som en folkesygdom
og kommunernes eget fokus på rekruttering og fastholdelse.
Derimod sættes effektiviseringsbidraget op til 0,8 % i år 2024.
Det vil betyde, at der skal spares på kernevelfærden. Skoler og dagtilbud kan ikke
effektivisere mere. Det vil betyde færre hænder. I Budgetskitsen står der, at der er ting der
ikke skal gøres / fjernes. Vi spørger, hvad er det, vi i dag laver, som kan effektiviseres
væk. Er det forældremøder, kontakt til PPR og BUA, bøger, papir, tusser eller kontakten
med børnene og forældrene, Bryde loven ved kortere skoledage og minimums normering.
På papiret ser det ud som om, at man kan effektivisere. Men virkeligheden ser anderledes
ud på aftaleenhederne. I politikere sætter os medarbejdere i en vanskelig situation. I
kalder det effektivisering. Vi kan se, at det reelt er besparelser.
På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi med børn og forældre. Hvis man tror, at man
kan komme børn og forældre ned i en LEAN model tager man fejl. Lean fungerer i et
regneark og ikke, når man har med enkelt individer (børn) at gøre. Børn er ikke en Toyota
Carina. Vi arbejder med pædagogik, psykologi og didaktik.
Begrundelsen for effektiviseringsbidraget er, at I (kommunalbestyrelsen) har et råderum til
politiske prioriteringer. Hvilke prioriteringer har I valgt i år? Effektiviseringsbidraget giver 14
mio. kr. årligt. Vi kan ikke se tiltag for 14 mio. kr. i budgettet. Vi ser gerne, at forvaltningen
tager mere ansvar og laver fælles effektiviseringer. Vi har brug for, at der fjernes
arbejdsopgaver for 14 mio. kr. og de arbejdsopgaver meldes klart ud.
I politikere skal give mulighed for overførelser / puljer til investeringer i el og varme spare
projekter, solceller og vindmølle. Sådanne investeringer, har aftaleenhederne ikke
mulighed for at spare op til i dag.
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om skatten skal sættes ned med 0,1%. I en tid
hvor borgmesteren og kommunaldirektøren i Norddjurs Kommunen siger, at der ikke er
strukturel balance i år 2025 og 2026. Forstår medarbejderne ikke, hvordan man kan
overveje, at sætte skatten ned. Skattelettelsen vil giver en endnu større strukturel
ubalance i år 2027, hvor der ikke længere kompenseres for skattenedsættelsen.
Konsekvensen er, at vi skal spare endnu flere penge de kommende år, for at komme i
strukturel balance.
Man har bestemt, at Djurslands skolen skal sammenlægges i Ørum. Det har I sat 2,8 mio.
kr. af til over to år. Vi finder dette beløb meget lille. Der bør laves en risikovurdering af

bygningerne i forhold til elever og medarbejder. Der er blevet lavet en risikovurdering på
Mølleskolen. Der skulle bruges over 15 mio. kr. Hvordan adskiller skolebygningerne i
Ørum sig fra Mølleskolen.
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