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MED- udvalget i Børn, Læring og Uddannelse fremsender høringssvar vedr.
budget 2021
Resume:
 Positivt at se ind i et budget uden oplæg til servicereduktion på generelt.
 Udbygning af rådhus, samt 3. etape af renovering bifaldes.
 Forslag omkring undersøgelse af ventilationssystem i de eksisterende
rådhusbygninger. Da medarbejderne oplever urimeligt høje temperaturer i varme
måneder og kulde i de kolde måneder.
 Forslag om etablering af kantine på rådhuset.
 Det hilses velkommen, at man ønsker at se på anlæg på skoledaginstitutionsområdet og herunder bakkes op omkring nyt tag til Gørlev skole.
 Der bakkes op omkring puljen til udvikling og effektiviseringer.
 Udvalget ser frem til afklaring omkring udmøntning af midler til løft af folkeskolen
samt midler til minimumsnormeringer, idet det forventes, at en sådan aftale kan
være med til at løfte servicerammen.
 I forbindelse med feriemidlerne anbefaler udvalget at det fulde beløb indbetales
her og nu.
 Det anbefaler at den midlertidige opnormering på 12 vuggestuepladser i
Børnehuset Spiren fremadrettet skal være permanente.
 En undersøgelse af bygningsmassen i område syd anbefales, med henblik på
opnormering i forbindelse med øget børnetal i kommende år.
 Afslutningsvis vurderer udvalget, at der, på hele børne- og ungeområdet, er behov
for at udvikle viden og muligheder for at kunne varetage opgaver med
forebyggelse og håndtering af problematikker i forbindelse med stigningen i
antallet af psykisk sårbare børn og unge.

MED- udvalget i Børn, Læring og Uddannelse ser med positive øjne ind i budget 2021
samt overslagsår, hvor den politiske- og administrative indsats bidrager til en sund
økonomi i Kalundborg Kommune. Det er dejligt at se ind i et budget uden oplæg til
servicereduktioner generelt.
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Udvalget bifalder en fremtidig udbygning af rådhuset, til også at samle Jobcenter og
Borgerservice på Holbækvej og hermed potentielt opnå en effektiviseringsgevinst.
Derudover vil udvalget se frem til en 3. etape af renovering af rådhuset på Holbækvej
og vurderer derfor, at det er positivt, at der afsættes midler til dette i
anlægsbudgettet de kommende år.
I den forbindelse anbefaler udvalget, at ventilationen i de eksisterende
rådhusbygninger på Holbækvej undersøges. Vi oplever urimeligt høje temperaturer i
varme perioder og kulde i de kolde måneder. Det påvirker arbejdsmiljøet.
Derudover vil vi anbefale, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at etablere en
kantine på rådhuset. Dette vil være med til at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.
Det hilses velkommen at, man ønsker at se nærmere på anlæg på skoledaginstitutions området. Hermed bakkes der også op omkring administrationens
anbefaling i forhold til at afsætte midler til nyt tag på Gørlev Skole i anlægsbudgettet i
2021.
Det er udvalgets opfattelse, at det giver god mening at holde fast i puljen til udvikling
og effektiviseringer. Det er positivt, hvis man kan lykkedes med effektiviseringer, der
gør det muligt at øge serviceniveauet inden for servicerammen.
Vi ser også frem til afklaring omkring udmøntningen af midler til
minimumsnormeringer og midler til løft af folkeskolen, idet udvalget forventer at en
sådan aftale tilsvarende kan være med til at løfte servicerammen.
I forbindelse med feriemidlerne anbefaler udvalget, at det fulde beløb indbetales her
og nu.
Udvalget anbefaler, at den midlertidige opnormering på 12 vuggestuepladser i
Børnehuset Spiren fremadrettet skal være permanent. Derudover anbefales det, at
bygningsmassen i område syd undersøges i forbindelse med forventet øget børnetal i
de kommende år.
Afslutningsvis er det en landsdækkende tendens og et tværgående
opmærksomhedspunkt, at der ses en stigning i antallet af psykisk sårbare børn og
unge. Udvalget vurderer derfor, at der, på hele børne- og ungeområdet, er behov for
at udvikle viden og muligheder for at kunne varetage opgaver med forebyggelse og
håndtering af sådanne problematikker.
Med venlig hilsen
MED-Udvalget i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Kontakt
Sagsansvarlig:
Pernille Hass Pedersen
Børn, Læring og Uddannelse

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 42 20

2/2

