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Från: Elisabeth Storfors <Elisabeth.Storfors@regeringen.ax> 
Skickat: torsdag 25 april 2019 14:54
Till: Regeringen Registrator-Registraturen <registrator@regeringen.ax>
Ämne: VB: utkast till LL om barnomsorg och grundskola
 
För inregistrering under ärende ÅLR 2019/3102
 
Elisabeth Storfors
 
Ålands landskapsregering
Utbildnings- och kulturavdelningen
Byråchef
Tfn. +358 18 25236
e-post: elisabeth.storfors@regeringen.ax
 

Från: Niklas Stenbäck <Niklas.Stenback@regeringen.ax> 
Skickat: den 25 april 2019 12:59
Till: Elisabeth Storfors <Elisabeth.Storfors@regeringen.ax>
Ämne: VB: utkast till LL om barnomsorg och grundskola
 
För kännedom
 

Från: John Wrede <kommundirektor@brando.ax> 
Skickat: torsdag 25 april 2019 12:55
Till: Niklas Stenbäck <Niklas.Stenback@regeringen.ax>
Kopia: Niklas Feiring <socialsekreterare@brando.ax>; Julia Grünewald <Julia.Grunewald@brando.ax>
Ämne: utkast till LL om barnomsorg och grundskola
 
Hej
 
Ref. till Utkast till LL om barnomsorg och grundskola…begäran om kommentarer med anledning av utkast  (REMISS107 U2)
 
 
 
Diskuterat som snabbast utkastet med kollegorna som har ansvaret för berörda områden i kommunen d.v.s. socialchef
Niklas Feiring och skoldirektör Julia Grünewald.
 
 
Bl.a. följande konstaterades:
 

Tiden för lämnande av kommentarer mycket kort. I praktiken mindre än 3 veckor. Utkastet borde rimligen ges en
möjlighet tidsmässigt att ”passera” både skolnämnden och socialnämnden förrän slutliga kommentarer av
kommunstyrelsen.

För det är tiden definitivt , med tanke på komplexiteten, för kort. Anhåller därför om förlängd tid till åtminstone
utgången av maj 2019. Gärna längre.

Veterligen har bara skolsektorn varit inblandad i processen  (diverse möten m.m.) redan ett par år. Socialsektorn
d.v.s. socialchefen i Brändö borde absolut också ges en möjlighet att få insyn i förslaget. Skolsektorn i Brändö har bara
en ytlig bild av barnomsorgen (ref. till nuvarande upplägg där barnomsorgen i sin helhet sorterar under socialsektorn
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d.v.s. socialnämnden och socialchefen).
Formuleringen ”landskapssystemet kommer att ses över med anledningen av föreslagna förändringar” mycket vag
med tanke på att ändringarna sannolikt märkbart kommer att öka kostnaderna för kommunen.

 
 
 

Ändringarna som föreslås är förstås både viktiga och kännbara för Brändö kommun (bara det att vi idag har en socialchef
på 89% som basar för barnomsorgen och som fr.o.m. hösten 2020 , inom 1,5 år, inte längre har den helheten på sitt
bord innebär en stor förändring i vår kommuns organisation…något som ingen verkar att ha gett en större, djupare
tanke…d.v.s. konsekvenserna).
 
 
Med skärgårdshälsningar
 

 
John Wrede, kommundirektör
Brändö kommun
22940 Åva
 
Tel.018-56500 alt. 040 746 35 96
 
e-post: kommundirektor@brando.ax
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