MED- udvalget i Børn, Læring og Uddannelse fremsender Høringssvar vedrørende
budget 2022
Resumé:
 Det er positivt at se ind i et budget uden oplæg til umiddelbar servicereduktion
 Udvalget anbefaler at demografiudviklingen i forbindelse med stigningen af børn og unge med
lovgivningsmæssigt krav på specialtilbud, prioriteres, og at det overvejes at prioritere midlerne
til Generelt løft til at medfinansiere en del af de øgede serviceudgifter på området.
 Udvalget anbefaler at fastholde den nuværende tildelingsmodel for inklusionsmidlerne, således at
folkeskolerne i Kalundborg Kommune fortsat tildeles midler efter den politisk besluttede
tildelingsmodel.
 Daginstitutioner og skoler i Kalundborg er generelt meget nedslidte. En prioritering af dette i
anlægsbudgettet vil understøtte både ny lovgivning, nye fag, nye pædagogiske metoder samt
motivation og trivsel hos både børn og voksne. Samtidig vil en opdateret bygningsmasse på
dagtilbuds- og skoleområdet understøtte Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi og dermed
mulighederne for større skatteindtægter.
 Udbygning af rådhus, samt samling af jobcenter og borgerservice bifaldes. Derudover anbefales
det at placere sundhedstjenesten sammen med resten af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
på rådhuset.
 I forbindelse med en udbygning af rådhuset anbefales det, at der prioriteres en
medarbejderkantine samt generel investering i klima- og miljøforbedrende tiltag i form af
udskiftning af de kommunale biler på rådhuset til el-biler samt opstilling af ladestandere på
rådhuset.
MED-udvalget i Børn, Læring og Uddannelse ser med positive øjne ind i budget 2022 samt overslagsår,
hvor den politiske- og administrative indsats bidrager til en sund økonomi i Kalundborg kommune.
Udvalget bemærker, at det er en landsdækkende tendens, at der ses en stigning i antallet af psykisk
sårbare børn og unge, med lovgivningsmæssigt krav på specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet.
Udvalget anbefaler derfor at demografiudviklingen på området prioriteres og servicerammen udvides på
folkeskoleområdet.
Udvalget anbefaler at fastholde den nuværende tildelingsmodel for folkeskolerne herunder også
tildelingen af inklusionsmidlerne.
Udvalget bemærker, at det kan overvejes, hvorvidt tilskuddet til det Generelle Løft af folkeskolen kan
anvendes til at imødegå en del af den økonomiske udfordring i forbindelse med demografiudviklingen på
specialtilbudsområdet.
Det er udvalgets opfattelse at både daginstitutioner og skoler i Kalundborg Kommune er nedslidte og
mangler generel opdatering i forhold til ny lovgivning, nye fag, nye pædagogiske metoder samt
muligheder for anvendelse af IT i læringsfællesskaberne.
En prioritering af dette område i anlægsbudgettet kan være med til at skabe bedre og mere moderne
læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse jævnfør både
Kalundborg Kommunes Børne- og Ungepolitik samt strategierne indenfor dagtilbud og skoler.
Det foreslås, at der igangsættes en bygningsgennemgang på skole- og daginstitutionsområdet, med
fokus dels på bygningsmassen og dels på bygningernes klimabelastning. En opdatering af bygningerne
med klimaforbedrende tiltag og vedvarende energikilder, vil kunne frigive midler fra driften, som kan
komme vores børn og unge til gode.
Udvalget anbefaler, at den tidligere ”Få det nu fikset pulje” prioriteres igen, således at mindre
investeringer og bygningsforbedringer hurtigt kan iværksættes på de enkelte matrikler.
Udvalget bifalder en samling af Jobcenter og Borgercenter på Holbækvej samt den hertil hørende
tilbygning til rådhuset for hermed potentielt at opnå en effektiviseringsgevinst. Udvalget bemærker, at
det vil være nyttigt for samarbejdet med alle samarbejdspartnere såfremt sundhedstjenesten i samme
omgang også bliver placeret på rådhuset. Tilsvarende vil det være af stor betydning for arbejdsmiljøet
på rådhuset, at der i forbindelse med en udvidelse etableres en medarbejderkantine.

Afslutningsvis anbefaler udvalget, at der over de næste år, generelt investeres i klima- og
miljøforbedrende tiltag i form af løbende udskiftning af de kommunale biler på rådhuset til el-biler samt
opstilling af lade standere på rådhusets parkeringspladser
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