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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget  

vedrørende forslag til budget for Ballerup Kommune for 2023 

 

Under henvisning til borgmesterens høringsbrev af 24.august 2022 fremsen-
der Folkeoplysningsudvalget hermed sine bemærkninger til det fremsatte 

budgetforslag, herunder det fremsendte sparekatalog. 

 

Det samlede sparekatalog 

Som et led i forberedelsen af budgetforhandlingerne er der udarbejdet et 
sparekatalog, der indeholder forslag til en samlet værdi på 75,5 mio. kroner, 

der skal holdes op mod et samlet besparelsesbehov i 2023 på 57 mio. kr. 

Folkeoplysningsudvalget finder anledning til at gøre opmærksom på, at sum-
men af de anførte besparelsesmuligheder på kultur- og fritidsområdet i for-

hold til det samlede budget på området udgør 8,2 procent. For det totale 
driftsbudget for hele kommunen er det tilsvarende tal 1,9 procent.  

Folkeoplysningsudvalget finder det rimeligt, at der som udgangspunkt sker 
en ligelig forholdsmæssig reduktion i budgetterne på de enkelte områder, og 
at der tages udgangspunkt heri, når der tages stilling til hvilke besparelses-

forslag der skal realiseres på kultur- og fritidsområdet. 

 

Sparekataloget på Folkeoplysningsområdet 

I forhold til den foreslåede besparelse vedrørende sommerferieaktiviteterne 
(KFU-B23-14) er det Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at den annonce-

ring der er indeholdt i det kommunale tilskud er en væsentlig forudsætning, 
for den søgning der er til arrangementerne og opfordrer derfor til, at denne 

del af finansieringen fastholdes. 

Sparekataloget indeholder et forslag om at tilskuddet på 75 procent til leder-
uddannelse (KFU-B23-11) falder bort. I bemærkningerne til forslaget gives 

der udtryk for en forventning om at der ved bortfald af tilskuddet vil ske en 
nedprioritering af træner/lederuddannelsen.  

Fra spejderbevægelsens side peges der på, at rekruttering af egne unge 
medlemmer (15-20 år) til at blive ledere, vil blive sværere og at de kom-
mende ledere vil være dårligere rustet til at blive aktive og sprudlende ledere 

for kommunens børn og unge. Der peges videre på at forslaget rammer soci-
alt skævt, fordi unge af økonomisk solide familier, har mulighed for at få 
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uddannelsen finansieret af deres forældre. Spejderbevægelsen har haft stor 
succes med at poste lederevner og selvtillid i unge der ellers ikke havde fået 

muligheden, til gavn for de unge, for foreningen og for samfundet. Spejder-
bevægelsen peger på, at det bliver sværere at fastholde medlemmer i alde-
ren 15-20 år. 

Folkeoplysningsudvalget deler spejderbevægelsens synspunkter og opfattel-
sen af at leder/træneruddannelsen er en vigtig og også en forudsætning for 

at leder/træner-arbejdet sker på et kvalificeret grundlag, der lever op til for-
ældres og deltageres forventninger. 

Videre indeholder sparekataloget et forslag om at reducere indsatsen for at 

tilvejebringe støtte til udvikling af talenter og eliteidræt i Ballerup Kommune 
(KFU-B23-16). Det er Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at udvikling af ta-

lenter og styrkelse af eliteidrætten spiller en væsentlig rolle for breddeidræt-
ten, både med hensyn til inspiration og deltagelse i det praktiske arbejde i 
det daglige i klubberne. Folkeoplysningsudvalget ser i sammenhæng hermed 

med bekymring på en opsigelse af elitekommuneaftalen med Team Danmark 
(KFU-B23-15), der yderligere vil svække eliteindsatsen. 

I forhold til forslag (KFU-B23-12) om reduktion af aktivitetstilskud kan Folke-
oplysningsudvalget i det hele tilslutte sig bemærkningerne fra forslagsstille-
ren om at lavere tilskud typisk vil resultere i højere deltagerbetaling/kontin-

gent med medlemstab til følge, og at prisstigningen for nogle familier vil 
være uoverkommelig. 

Endelig skal Folkeoplysningsudvalget i forhold til budgettet på fritids- og kul-
turområdet udtrykke stor bekymring for konsekvenserne af en halvering af 
tilskud til undervisning på aftenskolerne (KFU-B23-13). Tager man udgangs-

punkt i et tysk begynderkursus udbudt hos AOF med 24 lektioner til 1.145 
kroner for hele kurset skal denne pris hæves til 1.334 kroner med den fore-

slåede reduktion i det kommunale tilskud. En reduktion i deltagerantallet 
med én deltager oven i dette, hæver prisen til 1.456 kroner pr. kursist. Er 

frafaldet to deltagere må prisen hæves til 1.601 kroner pr. kursist. Det sidste 
eksempel betyder en prisstigning på 39 procent. 

Der er ingen tvivl om at en forhøjelse af deltagerprisen vil reducere tilmeldin-

gen. Da Folketinget i 2003 halverede tilskudsrammen til aftenskolerne, faldt 
det realiserede timetal på landsplan for alle aftenskoler under et med 17 pro-

cent. For AOF var faldet på 26 procent, som følge af lavere indkomster hos 
AOF’s målgruppe. I eksemplet i forrige afsnit svarer det mest vidtgående ek-
sempel til et fald i tilslutningen på 16 procent. 

En halvering af tilskudsrammen vil efter Folkeoplysningsudvalgets opfattelse 
gøre det vanskeligt fortsat at drive aftenskolevirksomhed i Ballerup. 

 

Forslag på andre udvalgsområder 

Det er ikke alene på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, at de frem-

lagte besparelsesforslag har konsekvenser for kultur- og fritidslivet.  

På Sundheds- og Ældreudvalgets område foreslås det at lukke varmtvands-

bassinet i Lundehaven (SØU-B23-10).  

Forslaget vil inden for folkeoplysningens område få konsekvenser for 213 
borgere med behov for den særlige træning, der kan gennemføres i et bassin 
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med 33-36 grader varmt vand. Deltagerne på holdene er mellem 13 og 86 
år. 

Det specielle ved varmtvandstræning er 

• at det overordnet er en god og effektiv motionsform for mennesker med 
problemer i muskler og skelet, eksempelvis ved gigtsygdomme, rygsyg-

domme, lammelser, nye led og balanceproblemer  
• at det giver en bevægelsesfrihed og mulighed for at komme ud i nye be-

vægelser som følge af vandets opdrift 
• at det på samme er tid både skånsomt, behageligt og effektivt, da der 

trænes med en vandmodstand og redskaber der øger vandmodstanden 

• at vandmodstanden giver god træning af balance og dermed mindre frygt 
for at falde i dagligdagen 

• at varmen fra vandet giver en positiv effekt på smerter, idet varmen på-
virker kroppens smertesystem og afspænder kroppens muskler – færre 
smerter giver mulighed for at være mere aktiv 

• at det er en alsidig træningsform omfattende både kondition – bevægelig-
hed, muskelstyrke og balance 

Varmtvandsbassinet i Lundehaven er siden plejecenteret blev bygget for 
godt 25 år siden ud over at Ballerup Kommunes borgere er visiteret til gen-
optræning, blevet benyttet af idrætsforeninger og aftenskoler, som har til-

budt trænings - og motionshold til deltagere med behov herfor. 

Ballerup Handicap Idræts Club har aktuelt 8 hold med 11 deltagere på hvert 

– mandag og torsdag fra 16-19 samt lørdag fra 9-11 altså 90 deltagere på 
ugebasis. BHIC har haft hold i Lundehaven gennem ca. 20 år 

AOF har aktuelt 6 hold lørdage og søndage fra kl. 11 – 13 og i alt 27 delta-

gere på ugebasis. Undervisningen er etableret under Folkeoplysningsloven – 
retningslinjerne for hensyntagende specialundervisning. AOF har haft varmt-

vandsbassin i Lundehaven gennem ca. 5 år. 

Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup har aktuelt 13 hold og i alt 96 til-

meldte deltagere i denne sæson (en fremgang på godt 30 % i forhold til 
2021 og Coronaen). GOK-Ballerup har haft undervisning i Ballerup Kommune 
gennem 27 år, først i det nedlagte bassin i Agernhaven, dernæst i det ned-

lagte bassin i Præstevænget og de sidste 16 år i Lundehaven.  

Undervisningen gennemføres under Folkeoplysningsloven efter reglerne om 

hensyntagende specialundervisning. 

Der er et naturligt samarbejde mellem de tre foreninger/aftenskoler og be-
handlere i Ballerup Kommune /praktiserende fysioterapeuter, således at bor-

gere opfordres efter endt træningsforløb til at deltage på varmtvandshol-
dene, hvilket mange gør eks. i forbindelse med dårlig ryg, nye hofter og 

knæ, rygoperationer og skulderoperationer. 

Det er Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at en lukning af varmtvandsbas-
sinet i Lundehaven risikerer at medføre flere udgifter til kommunale træ-

ningsforløb eller vederlagsfri henvisning til fysioterapi. 

Folkeoplysningsudvalget opfordrer kommunalbestyrelsen til at genoverveje 

lukningen af varmtvandsbassinet i Lundehaven. 

Endelig skal Folkeoplysningsudvalget pege på forslagene om reduceret ren-
gøring (ØKU-B23-04 og ØKU-B23-08). I forvejen er rengøringsstandarden i 

de lokaler der stilles til rådighed for den folkeoplysende virksomhed præget 
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af en hel dags anvendelse og i mange situationer ikke tilfredsstillende. Med 
de to forslag sker der en yderligere forringelse af rengøringsstandarden i lo-

kaler, der stilles til rådighed for folkeoplysnings-, fritids- og kulturaktiviteter i 
aftentimerne. 

Der er efter Folkeoplysningsudvalgets opfattelse reelt et behov for det mod-

satte. 

 

Venlig hilsen 
Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune 

 

Jan Ankler 
Formand 


