Bestyrelsesmøde – beslutningsreferat.

Tidspunkt:

Onsdag den 7. oktober, 2020, kl. 17.00-19.00.

Sted:

Kaosambassaden, Stemannsgade 9D, 8900, Randers C

Referent:

Steffen Reng Andersen

Fremmødte:

René, Lisbeth, Steffen L, Jan N., Michael, Rikke

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26

1. Godkendelse af
referat fra mødet
den

Beslutningsreferat af 19.8.2020 - godkendt

2. Gensidig
orientering

Vi fortæller om siden sidst i RU

3. Tema – SSP og
forebyggelse

Skole- og uddannelsesudvalgets (SKU) besluttede d. 25. august under
sagen: ”Opfølgning på forslag fra Venstre og SF vedr. forebyggende
indsats vedr. unge og stofmisbrug”, at forvaltningen skal udarbejde
følgende til skole- og uddannelsesudvalgets behandling d. 22.
september:

1. Nyt forslag til, hvordan unges rusmiddelforbrug kan
afdækkes
2. Nyt forslag til, hvor den forebyggende indsats kan
øges
3. Forslag til omlægning af SSP-indsatsen*
*Nr. 3 vedrører det oprindelige ændringsforslag fra Venstre og SF,
dog med et par ændringer samt den tilføjelse, at forslaget skal
indeholde en ung-til-ung indsats med inspiration fra bl.a. Aarhus og
Horsens. Se pkt. 116:

https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#47a1bf46-69a2-446ebd98-cbaa4bd0339c
Punktet er udgangspunkt for en generel introduktion til SSP-området
for den nye bestyrelse.
Dernæst fælles refleksioner over den videre proces.
Der er etableret en tværgående arbejdsgruppe med det formål, at
udarbejde ovenstående forslag, der skal behandles politisk i
december, 2020.
Med udgangspunkt i slides, fremlagt af SSP-konsulent Claus Hansen,
der introducerede bestyrelsen til SSP-Randers, blev det besluttet:




4. Kommunale
budgetforhandlinger

Bestyrelsen støtter op om den udmeldte proces
med foretræde for henholdsvis SIK- og SKUudvalgene 9. og 15. december
Bestyrelsen vil gerne høre mere om forløbet af
processen og sagsfremstillingen på kommende
møde

RU blev i forbindelse med budget 2020-23 besparet med 1.000.000kr.
Dette som en del af en generel 0,5% rammebesparelse på
skoleområdet, der blev udmøntet ”skævt”.
Herudover er RU involveret og nævnt i 3 ønsker/fremstillinger i det
kommende budget for 2021, nemlig:





Anlæg af et skater-anlæg
Fodboldlinjen
Projekt RUN

Vi drøfter de enkelte ønsker/fremstillinger, samt budget 2021 og
basisbudgettet.
Budget-forliget vedr. budget2021 medførte for ungdomsskolen:




Ungdomsskolen før tilført 500.000kr hvert af de
kommende 4 år(2021-2024) til drift af Fodboldlinjen
Randers
Ungdomsskolen får tilført 880.000kr i år 2021 og
2022 til fortsættelse af Projekt RUN. Herefter skal




5. Kaosambassaden

projektets effekt evalueres med henblik på
beslutning om fremtiden
Forslaget om 1-4 millioner til anlæg af et skateranlæg blev ikke en del af budget-forliget.
Besparelsen på ungdomsskolens basisbudget i
perioden 2020-2023 på 1 million blev fastholdt.

Den guidede tur rundt på Kaosambassaden, og fortællingen om stedet
blev udsat til næste møde.

6. Eventuelt
7. Kommende møder. Kommende møder i 2020:
Tirsdag den 01.12.2020 - Kaosambassaden

