
 

 

 

 

 

            

    

MED-udvalget i Randers Ungdomsskole udtaler i forbindelse med budget 2015-18. 
 
I Randers Ungdomsskole har vi den grundantagelse, at lovgivning og budgetter skal 
overholdes. Mindre budgetter og nye lovkrav kan presse kvaliteten og omfanget af vore 
ydelser. 
Den vedtagne rammebesparelse vil få indflydelse på de opgaver, som ungdomsskolen 
løser.  
Da der er tale om en rammebesparelse betragter vi besparelserne som en ”tikkende 
bombe” under vores opgaveløsning. I 2015 en besparelse på 290.000,- stigende til ca. 
1 million i 2018. 

 2015:  Ca. 291.000,- 

 2016: Yderligere ca. 287.000,- 

 2017: Yderligere ca. 284.000,- 

 2018: Yderligere ca. 281.000,- 

 Samlet rammebesparelse over 4 år ca. 1.140.000,- 
  
Sammen med øgede udgifter i forbindelse med fastansættelse af timelønnede, øgede 
udgifter i forbindelse med folkeskolereformen (specielt valgfag), samt betaling for 
ydelser fra andre kommunale instanser, udhules vore ressourcer. 
Vi betragter i MED-udvalget lovændringen, hvor medarbejdere, som nu er på timeløn, 
fremover skal ansættes på månedsløn, som et absolut gode for vore medarbejder. De 
ansatte får større sikkerhed i ansættelsen, pension, løn under sygdom m.m. Desværre 
er lovændringen ikke fulgt op af midler til at dække de afledte udgifter, og den eneste 
mulighed er at skære i åbningstider, bemanding m.m. 
Ekstraudgifter ved overførsel fra timeløn til fastansættelse af personale i klubber 
andrager anslået 15-20%. Samlet ekstra udgift anslået til 500.000,- 
Det er endnu uafklaret, hvordan timelønnede underviseres lønforhold afklares. 
Randers Ungdomsskole afvikler sammen med folkeskolerne ca. 50 valghold. I 
indeværende år afholder ungdomsskolen en meget stor del af udgifterne. Dette 
medfører, at ”ungdomsskole classic” kommer under økonomisk pres. 
Hertil kommer, at der fortsat forventes ungdomsskoleaktiviteter på lokalt plan. 
Vi vurderer anledning til bekymring over disse tendenser. En generel rammebesparelse 
på 1% i 2015 virker uskyldig, men en samlet besparelse på ca. 1 million i 2018, er 
absolut ikke ”uskyldig”.  
Vi kan forudse, at hvis vi ikke, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i samarbejde, 
foretager markante ændringer i vores drift, så kommer vi til at føle os som ”Kvinden i 
buret”. 
Ungdomsskolens Med-udvalg udtrykker tilfredshed med, at medarbejderne er omfattet 
af ansættelsesgaranti inden for skoleområdet i 2015-16. 
   På MED- udvalgets vegne 
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