Klub Syd 07/09 -2018
Høringssvar til budgetforslag for 2019

Hermed følger Klub Syds høringssvar som er et samarbejdet høringssvar.
Høringssvaret er forlagt og godkendt både i Klub Syds Med-udvalg og forældrebestyrelse.
Høringssvarret har taget sit udgangspunkt i det tilsendte materiale:
Omstillingsarbejdet 2019 – 2022, hvor vi kommenterer på de økonomiske forhold, der
konkret vedrører Ramme 40.39 i budgetforslaget.
Der findes ikke en ungdomsklubsleder i Ballerup Kommune. Distriktsklubberne har en UKafdelingsleder, der normeringsmæssigt oppebærer 10 timers ledelsestid.
- Derved kan der på det økonomipunkt, kun spares de 10 timers UK – ledelsestid,
da restlønnen er taget ud af klubbens tildelte normering/lønbudget.
En stedfortræder med funktion har ingen normeringsmæssig ledelsestid, og stillingen er
”kun” et løntillæg som er givet til en fastansat pædagog med høj anciennitet.
- Derved kan der på det økonomipunkt, kun spares et stedfortræder tillæg.
da selve lønnen er taget ud af klubbens tildelte normering/lønbudget.
Klub Syds MED-udvalg ser derfor ”kun” besparelsespotentialet i det fremkomne forslag, for
det samlede klubområde som:
- 4 x 10 timer kan reduceres ved at fjerne UK-afdelingslederne
-

4 løntillæg til stedfortræder med funktion kan reduceres.

Det undrer Klub Syds MED-udvalg og bestyrelse, at man samtidig med, at man reducerer
økonomitildelingen generelt pålægger klubberne nye pædagogiske opgaver, og det i en tid
hvor man snakker meget om ungdomsproblematikker, uddannelse / kriminalitets forebyggende
tiltag osv., fjerner det koordinerende led, ledelsen af ungdomsklubarbejdet.

Omkring den ekstra Pædagogiske lederstilling i Klub Syd:
Klub Syd har gennem snart mange år været fortaler for at man på klubområdet burde have
budgetudmelding med en hensyntagen til det socioøkonomiske indeks der er i de 4
klubdistrikter. Dette er aldrig blevet indført, og sidenhen har man nu i flere år talt om en ny
økonomisk Budgettildelingsmodel, som heller ikke er kommet på klubområdet endnu.
Derfor glæder det Klub Syd at vi nu kan se i den foreslåede ledelsesstruktur, at der er en
ekstra pædagogisk leder i Klub Syd.
Vi tolker at man erkender, at der i Klub Syd er flere politisk vedtagne Klub tiltag, end i de 3
andre distrikter, som derfor afstedkommer at man ønsker en pædagogisk ledelsesstilling
mere i Klub Syd, end generelt resten af klubområdet.
Her kan nævnes ekstra tiltag som:
Mødestedet / Klubtilbud Rugvænget / 1 ekstra UK-afdelinger / Specialklassebørn fra
Baltorp- og Hedegårdsskolen / 2 skoledistrikter.

Med venlig hilsen
Klub Syds MED-udvalg og Klub Syds Forældrebestyrelse

