Skema til høringssvar vedr. budgetkatalog og reduktioner 2020-23
Skemaet skal benyttes til kvalificering af forslag til budgetkatalog og reduktioner og indsendes til Kirsten
Himmelstrup på e-mail: khi@viborg.dk
Sidste frist for modtagelse af svar er søndag den 19-05-2019.
Der kan afgives kommentarer til alle emner.
Hvem indgiver høringssvar? Områdebestyrelse Sydvest, Dagtilbud
Emne i Budgetkatalog:
Budgetrammer

Høringssvar:
o Autismeindsatsen er vigtig, men
finansieringen heraf må ikke påvirke de
økonomiske vilkår på almenområdet.
Særskilt finansiering af autismeindsatsen
må finde sted.
o
-

-

Udfordringer – Klasser forberedt til børn med ASF
Udfordringer – Justering af folkeskolereform
Driftsønsker - Ordblindeindsats

Teknisk tilretning af anlægsbudget
Nye anlægsønsker i Budgetperioden

Budgetrammen tages i øvrigt til
efterretning – dog med flg. bemærkninger:
Der bør indføres en tildelingsmodel på
dagtilbudsområdet, der afspejler det
faktiske børnetal. Dermed opnås en
samstemmighed mellem arbejdsstyrke og
den reelle opgaveløsning.
Der bør være et råderum/en buffer i
budgettet for dagtilbud, så den forøgelse
af budgetrammen, som dagtilbud fik tildelt
i 2018, ikke minimeres ift. den faktiske
personalenormering i det enkelte
dagtilbud.
Dette skal ses i lyset af den reelle nedgang
i den oplevede normering i de enkelte
dagtilbud, som børnehusene blev udsat for
i 2019 (uafhængig af udsving i børnetal).

Nye anlægsønsker ud over budgetperioden
Andet

Fra område Sydvests side ønskes en
budgettildeling, som tager hensyn til de
socioøkonomiske forhold de fem områder imellem.
Dette begrundes med en kraftige formodning om,
at område Sydvest har en befolkningssammensætning, der afstedkommer et behov for en særlig
pædagogisk indsats i flere af områdets børnehuse.

Emne i Reduktionskatalog
IT udgifter/leasing

Kvalificering:

Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt
bedrageri
Investeringstiltag på sygedagpengeområdet
Besparelser på overførselsområdet
Samling af pedelfunktionerne

Fra område Sydvests side er der opbakning til en
samling af pedelfunktionerne. Dette begrundes
med, at der, dagtilbuddene imellem, opleves stor
uensartethed ift. kvalitet, service og omfang af
ydelserne fra pedelfunktionen.

Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ
organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget
Centralisering af bygningspuljer

Reduktion af overførsler på centrale konti
Centralisering af dele af administrationen på skoler
Udviklingspuljen
Rengøring (decentralt)
Forslag til yderligere/alternative reduktioner

Bør ikke medføre en reduktion samlet set – men
rationalet bør forblive i B&U og medføre en øget
aktivitet.

