
Bemærkninger til Ballerup Kommunes sparekatalog 2023 – Børneområdet. 

Ballerup Kommune har i forbindelse med forberedelsen af budget 2023, besluttet at der skal spares i alt 57 

mio. kr. på servicerammen.  

I den forbindelse er der udarbejdet et sparekatalog, hvori der lægges op til at der i 2023 kan spares 17 mio. 

på børneområdet, herunder Ballerup Fritidsordning. Stigen til det dobbelt i overslagsårerne. 

I FOA/PMF-afdeling 1 er vi af den opfattelses at det er en meget, meget stor andel af den samlede 

servicebesparelsen der lægges op til at børneområdet skal bæger. Besparelser der uden tvivl vil få negative 

konsekvenser for både de ansatte og ikke mindst vil rammerne for det gode børneliv blive reduceret.   

 

1. Generel besparelse på 3-4% på driften – Her ligges der op til en besparelse på 12,3 mio. kr. 

begrundet i en sammenligning med nabokommunerne f.eks. Rødovre som bruger 14,3 mio. kr. 

mindre på børneområdet. For hvert Børnehus i Ballerup kommune vil det betyde at der fjernes 

400.000 kr. fra budgettet.  

I PMF er vi af den opfattelse at dette forslag vil skabe en helt urimelig belastning af dagligdagen, 

når der fjernes så stort et driftsbeløb som 400.000 kr. Ikke alene vil det forringe institutionernes 

tilbud overfor børn og forældre, men også i den grad belaste personalets daglige opgaver, da der 

må forventes en reduktion af personale. Dette også set i lyset af at regeringen har vedtaget ekstra 

økonomi til kommunerne til indførelse af minimumsnormeringer, netop for at højne kvaliteten i 

vores dagtilbud. Forslaget bør genovervejes.   

 

2. Fjernelse af SAMSPAL (Kvalificering arbejdet med det stigende antal børn med diagnoser og/eller 

har svært ved at indgå i de almene fællesskaber) – Inklusion er en god ting, hvis der er rum og 

plads og ikke mindst tid til at arbejde med inklusion af det enkelte barn i dagligdagen. Er der ikke 

det, så er det er åbenlyst, endda med stor sandsynlighed, at disse børn vil få det rigtig svært – ikke 

kun i børnelivet men livet i det hele taget. Det er en problemstilling at der sker inklusion af 

diagnoseret børn, uden at personalet kan sikre den nødvendige indsats og støtte til dette. Som 

minimum bør jeres forslag om personalestøtte fra specialinstitutionerne sikres, men alt andet lige 

så er det kun et lille plaster på såret. Vi mener derfor at forslaget bør udskydes til der har været en 

drøftelse af hvorledes opgaven evt. kan understøttes. 

 

3. Ophævelse af den udvidede åbningstid – Her er der tale om et besparelsesforslag, som ikke mindst 

er en serviceforringelse overfor de forældrene, der allerede nu oplever en tidsstyret og presset 

hverdag.  Overfor personalet vil det betyde færre timer og dermed nednormering i en række 

institutioner, hvilket betyder igen mindre tid til det enkelt barn. Forslaget bør genovervejes 

 

4. Forældre skal selv medbringe bleer – Det kan se ud som om dette forslag ikke har betydning for 

personalet og den kvalitet der skal ydes i dagtilbuddene. Så det er et fint forslag. Men alt andet lige 

så medfører det endnu et OBS punkt for de ansatte – Er det lagt bleer nok til Peter? er posen ved at 

være tom? husk at give forældre besked osv. Men andre ord personalet kommer til at bruge mere 

tid på ble ”snak”. Og i disse grønomstillingstider og med en presset økonomi, så flytter stofbleen 

nok ind igen i mange hjem – så skal der i alt fald bruges mange personaletimer på bleskylningen.  

 

 



 

5. Ballerup Fritidsordning – Her lægges der op til en normeringsforringelse som betyder at der nedlægges 

stillinger. Dette betyder igen et øget arbejdspres for den ansatte, og igen mindre tid til det enkelte barn 

i BFO-ordningen. 5 stillinger er = 9.620 timer pr. år .   Forslaget bør genovervejes 

 

6  Kortere åbningstid i dagtilbud – Som minimum må der – hvis forslaget skal gennemføres, alene 

reduceres i de personaletimer der i dag bruges i ydertimerne, da det ellers igen vil betyde en 

general øget belastningsgrad i hele åbningstiden, samt konsekvenser for den pædagogiske faglige 

indsats. Forslaget bør genovervejes 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorit Dühring 

 

Formand FOA/PMF-afdeling 1  

 

 

 


