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Høringssvar vedrørende spareforslaget på klubledelse fra MED udvalget ved Klub Ballerup Nord:
De økonomiske beregninger er ikke let gennemskuelige. Det kræver en vis indsigt at se, at langt
den største del af besparelsen er rene serviceforringelser på normeringsdelen, er besparelser på
pædagogernes tid sammen med børnene.
Det er en besparelse der fordeler sig helt skævt på klubberne, sådan at den nuværende
normeringsmodel sættes ud af kraft for nogle, men ikke for andre.
Desværre er teksten, der følger forslaget også misvisende. Overskriften handler om
ledelsesspænd. Ledelsesspændet er på ingen måde adresseret eller beregnet i forslaget.
Det lader ikke til, at der har været opmærksomhed på, at de beregninger, der er foretaget af
ledelsesspændet på klubområdet, ændrede sig drastisk, faktisk blev ledelsesspændet fordoblet,
da de nyeste beregninger af ledelsesspænd blev behandlet i økonomiudvalget d. 19 september
2017 (pkt. 4).
Endvidere står i forslaget, at de tre klubber Skovlunde, Måløv og Klub Ballerup Nord organiseres
ens. Det er ikke korrekt, da klub Skovlunde kun har to afdelinger, de andre tre.
Ved ledelsesmæssige omstruktureringer på andre områder er der udarbejdet forslag, som har
været i høring hos bestyrelse og MED-udvalg. På øvrige områder er ledelse prioriteret op. For
klubområdet ligger det gemt dybt i et sparekatalog. Hvorfor denne forskelsbehandling?
I forslaget under økonomi står, at forslaget medfører en samlet besparelse på en
ungdomsklubleder og to stedfortrædere med særlig funktion. En korrekt beregning ved denne
ændring vil være:
En ungdomsklubleder:
Besparelse 10 (ledelses)timer: 110.758,20/37 andel af lønforskellen mellem en assistent og en ledelsesfunktion: 29.888,To stedfortrædere med funktion: 2 x lønforskel mellem en assistent og en stedfortræderløn (Der
er ingen ledelsestid til stedfortrædere): 90.586,Så en efter vores mening korrekt beregning af de foreslåede ændringer vil være 231.232,Naturligvis vil det sparede beløb være større, hvis man vælger at behandle klubberne ens, så der
spares tildeling til 4 ungdomsklubledere og 4 stedfortrædere med funktion.
Dog savnes der fuldstændig begrundelse for hvorfor ungdomsklubafdelingerne ikke har behov
for ledelse, ligesom der ikke gøres nogen overvejelser om hvem og for hvilke ressourcer, der evt.
skal lede ungdomsklubberne.
Vores anbefaling er at forslaget trækkes, så ledelse af klubområdet kan få en seriøs behandling.
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