NOTAT

Høringssvar fra MED Udvalget i Fagcenter Børn og Familie vedr.
Budgetforslag 2022-2025

DATO

31. august
2021

Det samlede MED udvalg bemærkninger, at Fagcenteret forventer at gå ud
af budget 2021 i økonomisk balance og demografipulje på 5 mio., der
politisk er sat af til at dække et evt. underskud på området, kan derfor
bruges til at dække økonomiske udfordringer på andre områder.
Resume fra MED Udvalget
 Vi håber i bakker op om perspektivnotatets pkt. 5.5. så dette godkendes.
 Vi er ikke enige i, at der ved en grønthøster model skal sikres finansiering til
forventede budgetoverskridelser.
 Vi er ikke enige i, at der kan findes økonomisk råderum til at dække, det
forventede merforbrug igennem nye IT-systemer.
Vi forslår i stedet:
 Et styrket samarbejde mellem Fagcenter Børn og Familie og det specialiserede
voksenområde
 En optimering af det specialiserede skoleområde, herunder fokus på at sikre at børn
kommer tilbage til det almene skoleområde efter en specialiseret indsats, så længe
det sikrer det enkelte barns forsatte trivsel og udvikling.
 Udvidelse af rådhuset og salg af ejendomme. Ved at investere i anlæg kan der
optimeres på service, uden negative konsekvens for serviceloftet – vi er selv
kommet med et forslag hertil.

Uddybning af ovenstående:

Idet vi forventer at gå ud af regnskabsår 2021 i balance, kan demografimidlerne afsat
til vores område dække udfordringer andre steder.
En grønthøster model for at hente besparelser, kan vi ikke bakke op om. Det er ikke
en målrettet økonomisk styringsform og løsningsforslaget risikerer at skabe mindre
attraktive arbejdspladser, vi kan ikke bakke op om dette forslag.
Vi foreslår i stedet et styrket samarbejde med hele det specialiserede voksenområde
og Fagcenter Børn og Familie, så vi kan bidrage ind at sikre bedre balance i deres
stigende udgifter.
Vi bakker op om forslaget om at udbygge rådhuset, da dette vil skabe en øget synergi
i opgaveløsningen, hvis f.eks. jobcenteret også var på rådhuset, til fordel for vores
fælles borgere. Dertil vil udvidelsen af rådhuset bidrage til at skabe en mere attraktiv
arbejdsplads, med tilstrækkelige kontorpladser til alle og mulighed for at have en
kantine med mad.
Vi bakker op om forslaget om at sælge ud af ejendomme og investere i anlæg, det
kan skabe besparelser og øget service uden negativ konsekvens for serviceloftet – vi
er selv kommet med et forslag hertil tidligere.
Kontakt
Sagsansvarlig:
Julie Folke Jacobsen
Fagcenter for Børn og Familie
Telefon, direkte: 59 53 54 35

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
1/2

NOTAT

Vi bakker ikke op om forslaget om, at nye IT-systemer kan skabe besparelser her og
nu, da vi ikke fra tidligere har set, at det skaber de forventede besparelser. Vi er dog
enige i, at et hurtigere system kan sikre en optimering i opgavevaretagelen for de
medarbejdere i fagcenteret der har meget administrativt arbejde.
Vi har en fælles opgave med at sikre børn og unges trivsel og udvikling i vores
daginstitutioner og skoler, hertil har fagcenteret en stor rolle. Vi har bidraget med
flere indsatser for tidlig indsats både direkte i dagtilbud og skoler (eks: dagtilbuds- og
skolerådgivere, skolepatruljeprojektet, Cool kids og Stepping Stone) og ved øget
investeringer i civilsamfundsløsninger (eks: Home Start, Headspace), men vi vil gerne
bidrage ind i yderligere tiltag så flere børn og unge sikres optimal trivsel og udvikling
så tæt på almenområdet som muligt. Hertil peger vi på at det skal sikres at flere børn
og unge kommer tilbage til almenområdet, efter at de i en periode har fået et mere
specialiseret tilbud.
Endeligt bemærkninger vi, at udgifterne til kultur- og fritidsområdet som har en
betydning for børn og unges trivsel, er budgetteret lavt på indeks oversigten.

På vegne af det samlede MED Udvalg i Fagcenter Børn og Familie
Formand, Fagcenterchef Julie Folke Jacobsen
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