
Kommunalbestyrelsen 

Ballerup Kommune 

 

Den 9. september 2022 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra forældrebestyrelsen for distrikt Måløvhøj 
Forældrebestyrelsen for distrikt Måløvhøj har gennemgået sparekataloget af 23. august 2022 og har 

følgende bemærkninger til en række spareforslag 

 

Indledningsvis skal vi præcisere, at de foreslåede besparelser uundgåeligt vil medføre en forringelse 

af det dagtilbud, som kommunen tilbyder kommunens børn. Bestyrelsen er i den forbindelse også 

bekymret for, at en række af besparelsesforslagene også vil ramme de særligt sårbare børn i 

kommunen.  

 

Kommentarer til konkrete forslag 

Forslag BSU-B23-01: Generel besparelse på dagtilbudsområdet 

Dette forslag vil bestyrelsen på det kraftigste anmode politikkerne at afvise.  

 

Det skyldes, at en effektuering af forslaget vil medføre, at næsten alle børnehuse uden undtagelse 

vil skulle reducere i antallet af personale/vikarer med, hvilket vil betyde færre voksne til børnene. 

Som det fremgår af forslaget, vil det enkelte børnehus i gennemsnittet skulle spare 400.000 kr.  

 

Der lægges op til, at administrationen/distrikterne selv skal beslutte, hvordan reduktionen skal 

effektueres. Såfremt politikkerne ønsker at gennemføre beslutninger, der medfører 

personalereduktioner, skal vi henstille til, at politikkerne rent faktisk tager deres ansvar alvorligt og 

bidrager med at prioritere, hvor den pågældende reduktion skal ske.  

 

Så vidt vi er orienteret, vil en besparelse på 12,3 mio. svare til en beslutning om at fjerne dagplejen 

i kommunen.  

 

Derudover skal vi henlede opmærksomheden på indførelsen af minimumsnormeringer, som også 

har medført, at en række børnehuse har fået tilført personale. Da effektueringen af dette forslag 

unægteligt vil medføre en eller anden form for personalereduktion, skal vi venligst anmode jer om 

at tage stilling til, hvordan det harmonerer med minimumsnormeringerne.  

 

Forslag BSU-B23-02: SAMSPAL på dagtilbudsområdet 

Efter bestyrelsens opfattelse, lyder det fornuftigt at udsætte implementeringen af SAMPAL, og 

bestyrelsen har derfor ikke nogen indvendinger mod forslaget. Bestyrelsen lægger i høj grad vægt 

på, at beslutningen ikke vil medføre personalereduktioner.  

 

Forslag BSU-B23-03: Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 

Bestyrelsen har drøftet forslaget. Såfremt tilbuddet ikke anvendes på nuværende tidspunkt, vil 

bestyrelsen ikke modsætte sig ophævelsen af den udvidede åbningstid. Det blev dog drøftet, at 

ydertimerne om morgenen i høj grad bliver anvendt en række steder, og bestyrelsen foreslår derfor, 



at man alene fjerner halvdelen af distrikternes ”udvidede åbningstid” og herefter giver distrikterne 

beføjelser til at beslutte, hvor den udvidede åbningstid skal fjernes (det giver distrikterne mulighed 

for at vælge et børnehus, som bevarer den udvidede åbningstid enten om morgenen eller om 

eftermiddagen).  

 

Forslag BSU-B23-04: Forældre skal selv medbringe bleer 

Bestyrelsen konstaterer, at selve besparelsen i forslaget er meget lille. Det er bestyrelsens vurdering, 

at den relativt lille besparelse ikke står mål med den konsekvens forslaget vil have for den enkelte 

familie.  

 

Bestyrelsen er samtidig bekymret for, at personalet vil skulle bruge unødvendig tid på at huske 

forældre på bleer, låne bleer mellem forældre mv. Tid som hellere skulle gå til kerneopgaven – tid 

med børnene.  

 

Bestyrelsen hæfter sig dog ved, at der fortsat beregnes med, at nogle børn vil få udleveret bleer, og 

at besparelsesforslaget derfor ikke nødvendigvis vil ramme de mest sårbare familier.  

 

Bestyrelsen er også opmærksom på, at der i mange omgangskommuner skal medbringes bleer. 

 

Bestyrelsen har også drøftet muligheden for, at det alene er børnehavebørn, som skal medbringe 

bleer.  

 

Forslag BSU-B23-05: Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet 

Det er lidt uklart for bestyrelsen, hvad konsekvensen af det foreslået spareforslag er. Bestyrelsen er 

blevet orienteret om, at der findes alternative kulturtilbud i kommunen, og bestyrelsen har derfor 

ikke yderligere kommentarer eller indvendinger til spareforslaget.  

 

Forslag BSU-B23-15: Kortere åbningstider i dagtilbud 

Bestyrelsen skal lige som ved forslag BSU-B23-03 præcisere, at hvis der er åbent på tidspunkter, 

hvor tilbuddet ikke anvendes, så vil bestyrelsen ikke modsætte sig en eventuel reduktion af 

åbningstiden.  

 

Bestyrelsen skal dog præcisere vigtigheden af, at distriktet selv får lov til at bestemme, hvornår de 

respektive institutioner holder åbent. Ligesom bestyrelsen skal henstille til fleksibilitet i forhold til 

håndhævelsen af den begrænsede åbningstid.  

 

Det kan ikke undgås, at nogle forældre vil blive ramt af en eventuel begrænset åbningstid, og 

bestyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at der skal være tale om et reelt 

dagtilbud. Derudover skal bestyrelsen bemærke, at gennemførelsen af spareforslaget vil medføre et 

mindre fleksibelt tilbud for den enkelte familie. Derfor skal bestyrelsen også anmode om en 

forskudt implementering af besparelsen, således at de enkelte familier kan nå at indrette sig på den 

pågældende ændring, og i den forbindelse få afklaret, om barnet er nødt til at skifte institution, da 

de begrænsede åbningstider ikke harmonerer med familiens hverdag.  

 

Forslag ØKU-B23-01: Mindre gulvvask 

Bestyrelsen skal på det kraftigste fraråde kommunalbestyrelsen om at effektuere forslaget. 

Konsekvensen af forslaget vil være, at der ikke bliver gjort tilstrækkelig rent i børneinstitutionerne, 

hvilket er helt uacceptabelt både for børnene og personalet på institutionerne.   



 

Forslag ØKU-B23-03: Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt 

Dette forslag har ifølge bestyrelsen ikke samme konsekvens som forslag ØKU-B23-01. Bestyrelsen 

har ikke yderligere kommentarer eller indvendinger til forslaget. 

 

Forslag ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask 

Dette forslag har bestyrelsen heller ikke nogen indvendinger imod. Bestyrelsen skal i den 

forbindelse bemærke, at erfaringen er, at vinduerne ofte er dækket af ”fedtfingre” i børnehøjde kort 

efter den pågældende vinduespudsning.  

 

Forslag ØKU-B23-06 Nedlægge leverandørens supplering med forbrugsartikler 

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at dette ikke har nogen betydning for de enkelte institutioner, da 

de allerede selv fylder op. Derfor har vi ikke nogen indvendinger mod forslaget.  

 

Forslag ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger 

Bestyrelsen har heller ikke indvendinger til det konkrete forslag, så længe de lovgivningsmæssige 

krav til børneinstitutionerne overholdes.  

 

Bestyrelsen bemærker, at institutionerne opvarmes på meget forskellig vis, og at det derfor ikke kan 

udelukke, at det vil være vanskeligt for det enkelte børnehus at overholde kravene i forslaget. 

 

Forslag ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 

Det er bestyrelsens vurdering, at en rammebesparelse vil medføre en mere langsommelig proces, 

når administrationen bliver anmodet om hjælp. Derudover er det en bekymring, at en del 

administrative opgaver vil overgå til den pædagogiske ledelse/børnehusene, som vil medføre 

mindre tid med børnene.  

 

 

 


