Referat af møde mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
og K.I.S.S. den 2. december 2005
Dato, tid og sted for møde

Dato 06-12-2005
Sagsnr: 267987
Dok.nr: 1714637

Mødetid: Rådhuset – kl. 15:00 – 16:00

Til stede:
Forstander Steen Allan Christensen
Revisor Jan Bjørn Laursen
Vicedirektør Søren Stahl Nielsen
Kontorchef Bodil Hendrichsen
Jesper Demian Korsgaard
Claus Stokbæk

Som opfølgning på forstander Steen Allan Christensens brev af 2.
december 2005 havde forvaltningen indkaldt K.I.S.S. til møde, for at
få afklaret hvorfor den aftalte underskudsdækning på 571.859 kr. var
blevet hævet til et behov på 2,0 mio. kr.
Vicedirektør Søren Stahl Nielsen indledte mødet med at udtrykke sin
store forundring over, at de aftaler der blev indgået på mødet den 29.
november 2005, ikke længere viste sig at være tilstrækkelige. Det var
forvaltningens klare opfattelse, at der var enighed om, at en
underskudsdækning på 571.859 kr. ville være tilstrækkeligt til at
dække de økonomiske problemer på K.I.S.S. – hvilket på mødet blev
bekræftet af sprogcentret.
Revisor Jan Bjørn Laursen gennemgik de indsendte opgørelser og
Steen Allan Christensen supplerede med, at der p.t. er
likviditetsproblemer. På nuværende tidspunkt er der et underskud på
700.000 kr. og med en forventet lønudgift på 1,3 mio. kr. i december,
ville der være et akut behov på 2,0 mio. kr.
Der blev desuden diskuteret mulige årsager til hvorfor K.I.S.S.
umiddelbart havde et højere omkostningsniveau end Studieskolen,
hvilket Steen Allan Christensen også i andre sammenhænge har
fremført.
Ligeledes havde udlejers uvarslede renovering i K.I.S.S.’ lokaler
betydet et lavere aktivitetsniveau end forventet. Dette har ramt 4.
kvartal, som typisk er det kvartal hvor sprogcentret har den største
aktivitet.
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Side 2 af 2
Forvaltningen ville gerne have præciseret, om et ekstraordinært
tilskud på 2,0 mio. kr. ville dække K.I.S.S.' forventede underskud i
2005.
Da sprogcentret ikke umiddelbart kunne svare på dette blev det aftalt
at K.I.S.S. senest mandag den 5. december kl. 12:00 skulle fremlægge
en redegørelse for det reelle behov for underskudsdækning i 2005.

