
Høringssvar fra Center-MED i C-SIK 

Kære kommunalbestyrelse 

På baggrund af vores drøftelser i Center-MED er vi enige om, at I står med et meget svært valg ift. de 
forestående besparelser.  

Vi vil i det følgende forsøge at komme med vores perspektiv på, hvilken tilgang I bør vælge og kort redegøre 
for besparelsernes konsekvenser inden for vores område på et generelt plan. 

Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og 
serviceforringelser og står ved beslutningerne over for borgerne. Vi varetager mange forskellige opgaver i 
vores center og vores henstilling er, at jeres udgangspunkt må være at beskytte den opgavevaretagelse, der 
ligger nærmest kerneydelsen.  

Vores primære bekymring går på konsekvenserne af besparelsesforslag, hvor der er en risiko for, at endnu 
flere børn vil ende i mistrivsel. Det er spareforslag, der går ud over normeringen i dagtilbud, skole, BFO og 
klub. De færre hænder vil skabe forringede muligheder for kvalitet i relationsarbejde, pædagogisk arbejde 
og undervisning.  

Spareforslagene, der går på dette område, kan vise sig at blive dyrere i længden, da der er en risiko for, at 
flere børn i mistrivsel fører til øgede specialpædagogiske indsatser, som ikke nødvendigvis kan klares 
indenfor almenområdet. 

Én måde at bidrage med ressourcer til dette område kunne være at se på taksterne til vores institutioner, 
hvor vi ligger lavt i forhold til vores omegnskommuner. Det kunne potentielt forhindre nogle besparelser 
her. 

Der ligger mange små besparelser på kulturområdet og vi vil ikke redegøre for dem enkeltvis, men blot 
henlede opmærksomheden på, at besparelser her også kan påvirke trivslen hos borgere og potentielt føre 
til merudgifter. Kulturområdet ville gerne have haft mere tid til at arbejde med investeringscases, hvor 
kulturen kunne være midlet, der førte til, at en specifik borgergruppe ville have et mindre støttebehov. 
Man skal være opmærksom på at mange tilbud og opgaver i en kommune er afhængig af hinanden og de 
skaber forebyggelse af andre udfordringer, når de spiller godt sammen, eksempelvis Bibliotekscafeen, der 
er en vigtig medspiller i kommunens sociale arbejde. 

Til sidst vil vi pege på, at der ligger et sparepotentiale i at sænke temperaturen til 19 grader i vores 
institutioner og skoler. Vi vil hellere spare her end på kerneydelsen. 

 

Med venlig hilsen 

Center-MED C-SIK 

 

 

 

 


