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Punkt 6.

Personalearbejdspladser. 2. runde.
2014-5454.
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at
at

der tilføres projektet Personalearbejdspladser 2,6 mio. kr. fra kontoen til almindelig vedligeholdelse af skolerne
der gives bevilling til etablering af Personalearbejdspladser i forhold til vedhæftede opgørelse.

Jan Nymark Thaysen (V) og Helle Frederiksen (A) var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Skolereformen og nye arbejdstidsregler betyder, at det pædagogiske personale tilbringer en større
del af arbejdstiden på skolen. Der skal derfor skabes flere og bedre personalearbejdspladser på skolerne, hvor lærere og pædagoger kan forberede sig til undervisningen, og der skal skabes rum og
plads til det forstærkede samarbejde mellem de forskellige faggrupper som lærere og pædagoger på
skolerne.
I forbindelse med budgetarbejdet for 2014 blev det besluttet, at der i hvert af årene 2014, 2015 og
2016 skulle afsættes 5 mio. kr. af reformmidlerne til etablering af personalearbejdspladser. Det blev
samtidig henstillet til skolerne, at skolerne selv afsatte midler til personalearbejdspladser f.eks. af
lockoutmidlerne, der blev ført tilbage til skolerne, idet det ikke kan forventes, at alle udgifter til
personalearbejdspladser kan dækkes centralt.
Skolerne har været i gang med at undersøge mulighederne for at etablere de nødvendige personalearbejdspladser inden for skolens rammer, bistået af skoleforvaltningens arbejdsmiljøkonsulent og
AK Bygninger.
Der er fastsat tre ansøgningsfrister for at få del i de centrale midler til personalearbejdspladser. Det
er den 15. marts 2014, den 1. september 2014 og den 1. marts 2015.
Det har imidlertid vist sig, at flertallet af skolerne har et ønske om at personalearbejdspladserne
etableres hurtigst muligt. I forbindelse med regnskab 2013 er der skabt mulighed for at lave overførsler således, at alle 3 x 5 mio. kr., i alt 15 mio. kr., kan være til rådighed i 2014.
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Der blev ved første ansøgningsrunde fordelt 11,1 mio. kr. til 39 skoler. Princippet har været, at skolernes ønske har været gennemgået og justeret i samarbejde med AK Bygninger og Skoleforvaltningens arbejdsmiljøkonsulent. Skolerne har herefter fået ansøgningen godkendt, men har selv skullet bidrage med 30% af de tidligere tildelte lockoutmidler. Derudover har der været enkelte justeringer hvor der har været meget dyre ønsker og/eller behov.
Der er nu indkommet ansøgninger fra de resterende skoler. Hvis ovennævnte princip også skal være
gældende for disse skoler, vil det samlede forbrug på blive 17,6 mio. kr., hvor der altså er 15 mio.
kr. til rådighed på kontoen til personalearbejdspladser.
Ansøgningsfristen 15. marts 2015 vil stort set ikke blive anvendt, da alle skoler nu har indsendt ansøgninger. Det der kan mangle er suppleringer i mindre omfang.
Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 17,6 mio. kr. til personalearbejdspladser. De manglende
2,6 mio. kr. foreslås overført fra almindelig vedligeholdelse af skolerne. En del af de opgaver der
udføres i forbindelse med etableringen af personalearbejdspladser vil normalt være arbejde, der
finansieres af almindelig vedligeholdelse.
I vedhæftede bilag fremgår ansøgningerne samt skoleforvaltningens indstilling om tildeling af støtte
fra de centrale ressourcer.
I første ansøgningsrunde blev som nævnt fordelt 11,1 mio. kr. I denne runde forslås fordelt 6,5 mio.
kr. I alt er således givet bevilling på 17,6 mio. kr. Skolerne bidrager selv med yderligere 12,9 mio.
kr. primært finansieret af lockoutmidlerne. Den samlede udgift til personalearbejdspladser er således 30,5 mio. kr.

Bilag - personalearbejdspladser 2. runde
Beslutning:
Godkendt.

Skoleudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 16.09.2014

