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Høring Budget 2016
MED-udvalget på Nyrupskolen har på et møde den 31. august 2015 behandlet materialet
omkring budget 2016 for Kalundborg kommune.
Anlægsbudgettet
MED-udvalget glæder sig over at der i oversigten over nye anlægstiltag er budgetteret med
det beløb på 7,5 mill. kr. Dermed kan Nyrupskolen komme i hus med både fjernelse af
PCB, samt at indrette skolen så den tager udgangspunkt i den nye folkeskolereforms
hensigter, og som samtidig forbedrer medarbejdernes rammer for udførelsen af arbejdet.
Vi håber meget på, at dette beløb bliver bevilget.

Pris- og lønfremskrivning
MED-udvalget tager det generelle budgetforslag til efterretning, dog tager vi klart afstand
fra, at det overvejes at undlade at pris og lønfremskrive i det kommende budgetår. I
henhold til Moderniseringsstyrelsens beregninger planlægges der med, at de generelle pris
og lønstigninger kommer til at ligge på 1%. Vi mener det er en skjult besparelse efter
salamimetoden, hvor den enkelte skole herefter står med en økonomisk udfordring.
Såfremt man fra politisk side ønsker en besparelse, ønsker vi at politikerne tager det fu lde
ansvar og dermed også anviser, hvor der skal spares, og hvilke serviceforringelser dette
kan medføre.
Ejendomme
Vi er enige i, at der skal driftes på kommunens bygninger på bedst mulig måde og til den
bedste pris. Men samtidig hæfter vi os ved, at der søges efter centrale modeller som kan
gå på tværs af alle områder. Vi frygter at det er en genvej til at genoptage drøftelsen om,
hvorvidt der skal være et centralt eller decentralt pedelkorps i Kalundborg Kommune på
skoleområdet. For få år siden havde vi den samme drøftelse, hvor vi indgik en aftale om,
at vi mistede 10 % af vores tildeling til pedeltjenesten. Vi har ved flere lejligheder
påpeget, at lokale løsninger sikrer, at tingene bliver gjort her og nu og til den billigste pris.
Derfor vil vi på det kraftigste tage afstand fra en central model, hvis det er det der lægges
op til i rapporten.

Kon t a kt
Sagsansvarlig:
John Saxild-Hansen
Nyrupskolen

Kalundborg Kommune
Nyrupvej 99
4400 Kalundborg

E-mail:
John.Saxild-Hansen@kalundborg.dk

www.kalundborg.dk

Telefon, direkte: 59 53 46 00

Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Scan QR-koden og benyt
dig af selvbetjening
1/2

Sygefravær
At sikre en god trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø som kan være med til at nedbringe
sygefraværet, er med til at øge arbejdsglæden. Vi er dog betænkelige ved den
incitamentsmodel som bliver foreslået. Vi frygter at den klan skabe et unødigt pres på de
medarbejdere der desværre bliver ramt at sygdom i en længere periode, og at det dermed
kan blive vanskeligere for dem at vende tilbage til deres arbejde.

Med venlig hilsen

Elsebeth Henriksen
Næstformand

John Saxild-Hansen
Formand
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