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Skoleområdet og budget 2018 

Skiveegnens Lærerforening hilser indstillingen om ikke at effektuere den halve procent til bedre udnyttelse 

af resurserne velkommen. Selvom intensionen om effektivitet synes rigtig, så er der i bund og grund tale 

om en spare øvelse, der i sidste ende udelukkende styrker den i forvejen velpolstrede kassebeholdning. 

Byrådet burde overveje, om der ikke findes andre veje end år efter år at spare sig ud af problemerne. 

I forbindelse med den kommende budgetlægning vil Skiveegnens Lærerforening foreslå at følgende 

overvejes: 

 Generelt bør velfærdsområderne gå fri for besparelser. Disse områder er i mange år reduceret i 

budgetterne, og alene demografien presser den spinkle økonomi på kommunens institutioner. 

 Skoleområdet bør tildeles resurser efter en ny tildelingsmodel. Den nuværende model blev 

udarbejdet i forbindelse med kommunaliseringen i 2007 og er ikke tidssvarende. Der er sket meget 

på strukturen indenfor skoleområdet, og folkeskolereformen kalder ligeledes på en anden og bedre 

måde at tildele de enkelte skoler resurser på. 

 Inklusion i folkeskolen udfordrer. Regering og folketing har ændret i sine forventninger til 

folkeskolens muligheder for at inkludere alle børn i folkeskolen. De har indset, at det ikke er en 

statistisk øvelse, men en udfordrende opgave, der kræver menneskelige, faglige og økonomiske 

resurser. Sådan er det også i Skive Kommune, og vi kan konstatere, at de foreslåede 5 mio. kr. til 

inkluderende læringsmiljøer slet ikke slår til, hvis vi i Skive Kommune skal tilbyde en anstændig 

inklusion, hvor alle elever får et ordentligt skoletilbud. 

 I Skive Kommune har vi et godt skolevæsen. Der sker mange gode tiltag, og skolen udvikler sig hele 

tiden. Men det ændrer dog ikke på den kendsgerning, at skolerne er økonomisk pressede. Det set 

tydeligt på regnskaberne for skolerne. I 2016 havde over halvdelen af skolerne underskud, og det 

forventede regnskab for 2017 viser, at 10 ud af 18 skoler kommer ud af året med et underskud på 

driften. Det kan ikke være rigtigt, og Byrådet bør tage vare om denne situation. 

 Det oprindelige budget for skoleområdet var før sommerferien på 456,6 mio. kr. Det er nu 

reduceret til 448,5 mio. kr. først og fremmest på grund af faldende elevtal. Sådan er realiterne, men 

det viser også, at skoleområdet giver sit væsentlige bidrag til budgetlægningen, og derfor bør gå fri 

for yderligere reduktioner. 

 Måske skulle Byrådet gå i en anden retning og investere i skoleområdet. Kommunekassen behøver 

vel ikke blive større! 

Kommunalvalg eller ej! Det er nu skoleområdet skal tilføres nye driftsmidler. 


