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Assens Kommunes budget for 2020 
Så har Byrådet i Assens Kommune sat 2 streger under det endelige budget for 2020. Umiddelbart 
kan det se ”fredeligt” ud på skoleområdet.  
Overordnet set er normalområdet friholdt for besparelser. På det specielle områder er vi dog ikke 
gået fri, idet der er vedtaget følgende besparelser: 
 
- Aktivitetsfinansiering af specialklasser, LKT og Helhedstilbud (besparelse 1,5 mio. kr.) 
Dette indebærer, at der ikke længere vil være en økonomisk tildeling ud fra normerede pladser i 
tilbuddene, men en tildeling efter hvor mange elever der konkret er indskrevet til det enkelte til-
bud. 
Vestfyns Lærerkreds´ vurdering: En besparelse som har udgangspunkt i reelt forbrug. 
 
- Takstomlægning på LKT og Helhedstilbud (besparelse 0,5 mio. kr. ) 
Dette indebærer, at det vil blive lidt dyrere for skolerne at sende elever i disse tilbud. 
Vestfyns Lærerkreds´ vurdering: Ved at sætte prisen for et eksklusionstilbud op, risikerer man at 
viljen til at give en elev det rette tilbud i højere grad kommer til at handle om skolens økonomi frem 
for elevens behov. 
 
- Differentierede takster på Pilehaveskolen (besparelse 1,5 mio. kr.) 
Pilehaveskolens elever skal revisiteres og indplaceres i 3 nye ”takst-kategorier” 
Vestfyns Lærerkreds´ vurdering: Denne besparelse er desværre endnu en ”regne baglæns-
manøvre”. Man starter med at fastsætte besparelsen, og visiterer derefter eleverne, så det giver 
netop den ønskede besparelse. Igen et eksempel på, at det er økonomien frem for elevens behov, 
der er afgørende. 
 
- Flere børn tættere på normalområdet (besparelse 3 mio. kr.) 
Flere elever skal enten hjemtages fra andre kommuners specialtilbud, eller færre skal ekskluderes 
fra Assens Kommunes folkeskoler. 
Vestfyns Lærerkreds´ vurdering: Denne øvelse vil i sidste ende betyde, at der bliver flere inklusions-
børn ude i klasserne, og lærerne efterlades med inklusionsopgaven. 
 
 
Det er dog ikke givet, at alle disse besparelser rammer lærere, idet 
der også er flere andre personalegrupper i spil på ovennævnte om-
råder. 
Selv forarbejdet med det kommunale budget har i år været meget 
anderledes end ellers. Byrådet har bestilt konsulentfirmaet BDO til 
at gennemgå udvalgte serviceområder i Assens Kommune. BDO fik 
oven i købet en bunden opgave. Kom med forslag til besparelser på 
+ 30 mio. kr., og I må ikke komme med forslag til strukturændringer 
på skoleområdet.  
 
Kan man overhovedet forestille sig, at et konsulentfirma, som er 
hyret til en opgave melder pas og konkluderer, at der ikke kan spa-
res mere på velfærdsområderne i kommunen. 

”Altså et klart sig-
nal om, at vi som 
medarbejdere be-
tragter BDO´s ar-
bejde som skrive-
bordsregneark 
uden bund i vir-
keligheden.” 



NEJ – det er nok utænkeligt. 
Så selvfølgelig kom BDO med et helt katalog over mulige besparelser bredt på de udvalgte service-
områder. 
Det har bare været umuligt at se sig selv i de tal, som BDO er kommet frem til. Hverken ledere eller 
medarbejdere har kunnet nikke genkendende til eget område, selvom BDO har været på (meget 
kort) besøg i f.eks. hjemmeplejen. 
 
Det har gjort, at medarbejdersiden i HovedMED på sit møde d. 29. oktober udtalte følgende: 
 
”Medarbejdersiden har ikke tillid til BDO´s tal og analyser”  
 
Og 
 
 ” Medarbejdersiden finder det bekymrende, at der er indgået et politisk budgetforlig med bag-
grund i BDO´s tal/analyser” 
 
Altså et klart signal om, at vi som medarbejdere betragter BDO´s arbejde som skrivebordsregneark 
uden bund i virkeligheden. 
F.eks. har BDO lavet en grundmodel for skoleområdet, som viser, at der faktisk samlet set er 49 
mio. kr. i ”frie midler” på skolerne, når man har opfyldt ministeriets krav om timetal til eleverne. De 
penge bruger skolerne så til at holde et skolebibliotek kørende, til vejledere, til lejrskoler, til skolefe-
ster o.s.v. Det er så langt fra den dagligdag, som både ledere og lærer kender! 
 
Der er på ingen måde taget udgangspunkt i de enkelte skolers aktuelle virkelighed. F.eks. at lærerne 
på Pilehaveskolen og Assensskolen underviser lidt mindre end andre skoler, fordi ledelserne aner-
kender, at lærerne har så mange tilhørende opgaver i forhold til de elevgrupper man har på skolen. 
 
Det er dybt bekymrende, at vores Byråd har fralagt sig det politiske ansvar, og nu hele tiden læner 
sig op ad BDO´s analyser. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange I fremover vil høre en politi-
ker i Assens Kommune henvise til, at det viser BDO´s tal og analyser – og dermed selv fralægge sig 
ansvaret. 
 
Hovedstyrelsesvalg 
I perioden fra d. xx november til xx december afholdes der valg til Danmarks Lærerforenings Hoved-
styrelse. 
Der skal vælges 18 medlemmer, og alle medlemmer af DLF har derfor mulighed for at bruge 18 
stemmer hver især. 
For Vestfyns Lærerkreds er det af stor betydning, at vi på Fyn udnytter vore stemmer til at få valgt 
lokale kandidater, som vi kan ”trække” på i det fagpolitiske arbejde. Vores gode kollega fra Middel-
fart  -kredsformand Mads Alnor – som I kender som dirigent til kredsens generalforsamlinger – stil-
ler op til DLF´s Hovedstyrelse. 
Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds har besluttet at bakke op om Mads, og vil derfor opfordre alle 
til, at man placerer alle sine 18 stemmer på Mads.  
Undertegnede har givet tilsagn om at være 2. suppleant for Mads. 
Når selve valghandlingen går i gang, vil jeres tillidsrepræsentant sørge for, at der er en pc klar, så 
man hurtigt kan få afgivet sine stemmer. Der vil som vanligt være brød til skoler med en høj stem-
meprocent. 
 
7. november 2019 John Rasmussen, kredsformand 

 




