
10  |  alekuriren   |   nummer 1  |   vecka 2  |   2008

Dyrt när rektor slutar "frivilligt"
NÖDINGE. Ale gymna-
siums samordnande 
rektor, Roy Jörgensen, 
50, kom inte tillbaka 
efter jul.

På egen begäran 
avslutade han sin 
anställning i Ale 
kommun i mellanda-
garna.

För det fick han två 
årslöner.

Det är slutsatsen av de offentli-
ga handlingar som finns i ären-
det, men självklart är det inte 
hela sanningen. Att avsluta en 
fem år lång rektorstjänst över 
en julhelg är inte trovärdigt, 
lika lite som att det skulle vara 
praxis att få två årslöner för att 
gå hem frivilligt. Med det som 
bakgrund tog spekulationerna 
full fart i veckan.

Lokaltidningen har varit i 
kontakt med både huvudperso-
nen och ansvarig förvaltnings-
chef, Carina Abréu. Båda talar 
med få och små bokstäver.

– Vi har valt att gå skilda 
vägar. Det gick väldigt fort 
och jag önskar att jag hade fått 
ta ett bättre avsked från perso-
nal och elever, hälsar Roy Jör-
gensen.

– Efter en förhandling runt 
Roys framtid i Ale gymnasi-
um kom vi fram till en lösning 
som båda parter samtyckte till. 
För övrigt vill jag inte tala om 
enskilda personer med media, 
säger Carina Abréu.

Självklart inte, men blev 
det inte lite väl dyrt. Två års-
löner inklusive sociala avgif-
ter, semesterersättning och 
dylikt, stannar på 1,5 miljon 
kronor?

– Det är dyrt, men vi har 
följt de regler som gäller på den 
svenska arbetsmarknaden idag. 
24 månadslöner är praxis i fall 
som detta, förklarar Abréu.

Oavsett om vedebörande får 
en ny anställning eller ej är Ale 
kommun skyldig att betala ut 
ersättningen.

Enligt vad tidningen erfar 
planeras en ny omorganisation 
i Ale gymnasium. 2006 blev tre 
rektorer fyra med Roy Jörgen-
sen som samordnande. Detta 
kommer på nytt att förändras 
när Ales "nya" gymnasieskola 
snart presenteras. Här var par-
terna inte överens och resulta-
tet av det är Jörgensens "frivil-
liga" avhopp mot två årslöner.

Någon ny samordnande 
rektorstjänst kommer inte att 
tillsättas.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Roy Jörgensen, tidigare samordnande rektor i Ale gymnasium, lämnade sin trygga anställning 
i Ale kommun mot två årslöner. Kostnaden får den hårt pressade utbildnings- och kulturför-
valtningen stå för.          Arkivbild: Allan Karlsson

ÄLVÄNGEN. Turbulen-
sen i Utbildnings- och 
kulturnämndens eko-
nomi skördar snart ett 
nytt offer.

– Jag överväger 
starkt att hoppa av, 
säger Kenneth Anders-
son, ersättare i nämn-
den.

I så fall har en av 
kommunens mest 
erfarna politiker gjort 
sitt.

Kenneth Andersson (v), 

72, har varit engagerad i po-
litiken i drygt 45 år. Efter 
förra valet (2006) valde han 
att hoppa av kommunfull-
mäktige och har istället ägnat 
sig åt kulturpolitik i Utbild-
nings- och kulturnämnden, 
där han tagit plats som er-
sättare.

– När jag började för ett 
år sedan var jag nyfiken på 
varför ekonomin inte gick 
ihop och ville bevaka biblio-

teksverksamheten samt verka 
för ett kulturhus i Älvängen. 
Det har varit ett intressant  
och lärorikt första år, men när 
jag nu ser hur allt hänger ihop 
är jag upprörd över vår poli-
tik, säger han och fortsätter.

– Att nämnden inte kan 
hålla budgeten har enbart 
med det fria gymnasievalet 
att göra. När Aleungdomar 
väljer bort Ale gymnasium 
drabbas inte bara gymnasie-

skolan ekonomiskt, utan även 
bibliotek, museum, allmän 
kultur och komvux. Det är 
ett oacceptabelt upplägg. 
Vi måste verka för ett annat 
upplägg.

Snäv budget
Kenneth Andersson hävdar 
att nämndens budget är för 
snäv. De medel som kom-
munfullmäktige tilldelat är 
inte tillräckliga för den verk-

samhet som samma fullmäk-
tige fattat beslut om i strate-
gisk plan.

– Med dagens fria gymna-
sieval blir det en omöjlig upp-
gift för nämnd och förvalt-
ning att planera och rätt di-
mensionera Ale gymnasiums 
organisation med lärare och 
elever. 2007 planerades för 
950 elever, det blev 875 och 
en merkostnad på omkring 7 
miljoner kronor. Under 2008 

befarar nämnden att under-
skottet för Ale gymnasium 
kommer att öka till 10,5 Mkr. 
Denna merkostnad ska kom-
penseras genom att minska 
på verksamheten inom all-
mänkultur, bibliotek, vuxen-
utbildning och museum. Det 
är en politik som inte jag kan 
ställa mig bakom, dundrar 
Kenneth Andersson.

Kenneth Andersson hotar att lämna politiken

HOS KENNETH

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Roy Jörgensen har lämnat Ale gymnasium

Om du beräknas få ”kvarskatt” över-
stigande 20.000:- skall överstigande
belopp vara på ditt skattekonto senast
den 12 februari 2008 för att du ska 
undvika kostnadsränta.

Har du haft städhjälp när du sålt din 
bostad? Ansök om bidrag för hushålls-
nära tjänster före 1 februari 2008.

Har du frågor vilka regler som gäller? 
Ring oss för information!

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN!

www.axelssonsfast.se
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Huntonit
Takskivor innertak

159:-/m2 
Classic  11x300x1220 vit 
Classic  11x300x1820 vit 
Plankett 11x300x1220 vit 
Symfoni 11x300x1220 vit 

Select
Innertak

109:-/m2
SPånskivetak 12x620x1220 vit 

ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN 
NYTT TELEFONNUMMER: 075-241 7050

ÖPPET: VARDAGAR 7-17, LÖRDAGAR 9-13
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