Byrådet

Punkt 15.

Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses
2019-095554
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at den igangværende proces om fælles ledelse standses, og
at udmøntningen af besparelsen i 2021 fordeles med 1,5 mio. på skoleledelse og 0,5 mio. på øvrig ledelse i
forvaltningen. I 2022 øges besparelsen til at udgøre 2,5 mio. på skoleledelse og 0,5 mio. på øvrig ledelse i
forvaltningen.
Tina French Nielsen og Maja Torp kan ikke anbefale.
Venstre er indstillet på, at processen om fælles ledelse stoppes, men anbefaler, at besparelsen på ledelse
trækkes tilbage og finansieres af puljen ”Flere lærer i folkeskolen” fra Finansloven 2020. Puljen er endnu ikke
udmøntet endeligt, men hvis kriterierne ikke dækker anbefaler Venstre, at beløbet finansieres ved kassetræk,
alternativt af den øgede finansiering fra den nye udligning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Tina French Nielsen og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale indstillingen og henviser til Venstres
bemærkninger under udvalgsbehandlingen.
Beslutning:
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, fremsatte følgende
ændringsforslag:
"Udmøntningen af besparelsen skal fordeles således, at grundtildelingen til ledelse af lærere nedsættes til
1.680 timer på hver skole og minimumstildelingen til ledelse af pædagoger nedsættes til 1.344 timer.
Til gengæld nedsættes grænsen der udløser ekstra ledelsestid til 14 lærere på hver skole (i stedet for 15 som
det er i dag) Ændringen betyder, at besparelsen reduceres for skoler med de største ledelsesspænd.
De sidste 0,5 millioner kroner findes på øvrig ledelse i forvaltningen.
Først nævnte træder i kraft 1/8 2021, mens besparelsen i forvaltningen er gældende fra 1/1 2021."
For ændringsforslaget stemte 22 Imod stemte 8 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Ændringsforsalget var herefter godkendt.
For indstillingen stemte 22. Imod stemte 8 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
Daniel Borup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne har den 25. maj 2020 afholdt møde om fællesledelse mellem store og små skoler i
Aalborg Kommune.
Budgetforligspartierne har på baggrund af dialogerne i den indeværende proces valgt at stoppe processen
vedr. etablering af fællesledelse mellem skolerne i Aalborg Kommune.
Det er endvidere besluttet, at besparelsen, der skal findes i 2021 på ledelse i Skoleforvaltningen, udmøntes
således at der spares 1,5 mio. kr. på skoleledelse generelt, som tidligere drøftet i Skoleudvalget og 0,5 mio.
kr. på ledelse i Skoleforvaltningen.
Budgetforligspartierne har konstateret, at der i processen om fælles skoleledelse har været mange
konstruktive dialoger med skolerne om, hvordan man kan styrke og udvikle kvaliteten på de små skoler. Den
dialog vil Budgetforligspartierne gerne fortsætte i den kommende tid, og er åbne over for konstruktive forslag
til, hvordan vi gennem godt samarbejde og fokus på kerneopgaven i folkeskolen kan styrke kvaliteten på
folkeskolerne i Aalborg Kommune.
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Bilag:
Bilag - Møde blandt budgetforligspartierne mandag den 25. maj 2020 kl. 8.00 på Stigsborg Brygge
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