Høringssvar, Budgetoplæg 2019-22, Furesø
BUPL har modtaget budgetoplæg 2019-22 og skal i den anledning gøre flg. Bemærkninger.
ØU 2 Justering af ledelsesstruktur på tværs af organisationen.
I anden sammenhæng diskuteres en ændring af ledelsesstrukturen på dagtilbud – herunder at
nedlægge områdeledelsen. Der peges bl.a. på, at ændre centerstrukturen, så der skabes et center
for skole og et for dagtilbud. Uanset hvilket resultat man lander på for områdeledelsens vedkommende, anbefaler vi, at man går efter dele center for børn og skole i to.
Vi skal i øvrigt pege på, at da man i sin tid indførte områdeledelse fulgte en besparelse med. Vi er
derfor af den opfattelse at midler der eventuelt vindes ved en nedlæggelse af områdeledelse fastholdes på området.
ØU3 Reduceret prisfremskrivning
Vi er af den opfattelse at generelle rammebesparelser i disse i forvejen stramme tider, kan opfattes
som ansvarsforflygtigelse, og skal anbefale at man undlader at gøre det.
ØU 5 Økonomiske konsekvenser af regnskabsresultat 2017
Forslaget beskriver bl.a. en reduktion af TR-midler på 0,150 mio kr. Set i lyset af, at flere af vore
tillidsfolk, kan have svært ved at få tilladelse og tid til at udøve deres hverv, finder vi besparelsen
og begrundelsen mildest talt besynderlig.
USU1/UDF2 – omlægning af PPR og specialundervisning.
Der lægges op til at spare 4 mio kr. Forslaget indebærer bl.a. satsning på tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Principper, som kan ses i forlængelse af dagtilbudsloven og kommunens strategi. Men det er svært at se at man følger op på denne intention med tilførsel af midler i de institutioner, hvor forebyggende indsats og tidlig opsporing tænkes at foregå. Når det er tilfældet, er det
svært at se dette forslag som andet end en rå nedskæring i arbejdet med de svageste børn og familier.
UDF 3 Opsigelse af lokalaftale
Vi finder det uacceptabelt, at man overvejer at opsige lokalaftale om tjenestefrihed på grundlovsdag og juleaftensdag. Forslaget vil skabe unødig uro på arbejdspladserne. En eventuel gevinst vil
ikke kunne opveje dette.
Vi står gerne til rådighed for uddybning af vore kommentarer.
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