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Høringssvar vedr. Kataloget med spareforslag til budget 2023.  
 
 
I Distrikt Hedegårdens MED-udvalg vil vi gerne benyttet os af muligheden for at afgive 
et høringssvar vedr. kataloget med spareforslag til budget 2023. Vi har følgende 
kommentarer: 
 
 
Vedr. forslag. BSU-B23-01 Generel besparelse til dagtilbudsområdet 
Vi bliver meget bekymret over, at se forslaget om en generel besparelse på 
dagtilbudsområdet i en størrelsesorden, der svarer fuldstændig til det tilskud som 
kommunen har modtaget i minimumsnormeringer. En besparelse i denne 
størrelsesorden kan ikke ske uden, at det vil have voldsomme konsekvenser for 
kvaliteten på området.  
I forslaget lægges der op til, at distriktsinstitutionerne selv har mulighed for, at 
prioritere hvordan de forvalter besparelsen lokalt. Der peges på mulighed for færre 
indkøb, nyanskaffelser og materialer. Vi mener dog ikke, at den reelle lokale frihed vil 
være så stor. De nuværende driftsbudgetter er ikke store nok til, at den påtænkte 
besparelse kan findes her. Besparelsen vil skulle findes i lønbudgettet. 
 
Ballerup kommune er en kommune hvor mange af os, sætter stor pris på, at være 
ansat – netop fordi børneområdet er højt prioriteret og har samtidig er et fint 
børnesyn, som vi er glade for, at arbejde ind i. Det ærgre os derfor meget, at der som 
begrundelse for denne besparelse, argumenteres med den middelmådighed der 
allerede findes i andre kommuner.  
 
 
Vi ved, at Ballerup kommunes kommunalbestyrelse er meget ambitiøse på 
børneområdet. Dette kan bla. ses i Vision 2029, hvor et af målene er, at være en 
stærk uddannelses by. Hvis dette mål skal nås, kræver det et velfungerende 
dagtilbudsområde der er i stand til, at foretage en tidlig og forebyggende indsats. At 
der kan ske et reelt virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Sker dette ikke, vil det 
utvivlsomt have betydning for, at færre unge søger ind på og færdiggør en 
videregående uddannelse.  
 
Vi er samtidig bekymret for, at den påtænkte besparelse vil ramme særlig hårdt i et 
område der, som Hedegården, har mange familier og børn i udsatte positioner. Et helt 
nyt forskningsprojekt peger på, at børn der ikke leger når de er små, har større 
tendens til, at udvikle angst. Med de normeringer, den påtænkte besparelse vil 
medføre, vil det være vanskeligt for institutionspersonalet, at være tæt på børnenes 
leg og vi ved, at lærer børnene det ikke i institutionerne, lærer de det ikke. 
Besparelse vil samtidig have så stor betydning for normeringen, at det vigtige stykke 
arbejde der laves ”om børnene”, vil lide voldsomt under det. Det betyder at det 
vigtige samarbejdet med den tidlige indsats med forældre og samarbejdspartnere vil 
få dårligere forudsætninger end i dag. 
 
Medudvalget er også bekymret for, at den påtænkte besparelse vil have en stor 
negativ betydning for medarbejdernes trivsel. Det vil givet vis betyde, at der bliver 
mere ”alene arbejde” - en faktor der spiller ind på oplevelsen af arbejdspres og deraf 
følgende sygefravær.  



Vi er ligeledes bekymret for, at denne besparelse vil gøre det endnu vanskeligere for 
dagtilbudsområdet, at rekrutterer velkvalificeret personale. En udfordring der allerede 
i dag, skaber udfordring i praksis.  
 
Vedr. BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet  
Vi kan rigtig godt lide tankerne bag SAMSPAL. Der er ingen tvivl om, at vi oplever en 
stigning af børn i almenområdet, der har specialpædagogiske vanskeligheder. Vi synes 
dog alligevel, at det er fornuftigt, at lade denne opgave bortfalde – hvem skal gribe de 
tilføjede kompetencer, hvis den generelle besparelse gennemføres. Vi mener ej heller, 
at det nedskalerede forslag skal gennemføres idet vi tænker, at det vil have svære 
betingelser for, at gøre en reel forskel i almen området.  
 
Vedr. BSU-B23 03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 
Vi mener selvfølgelig, at det er ærgerligt at ophæve den udvidede åbningstid, da det 
utvivlsomt vil ramme de forældre som gør brug af den i dag. Vi mener dog alligevel, 
at det er et fornuftigt sted, at spare. Denne besparelse alene vil ikke have direkte 
indflydelse på den kvalitet vi kan tilbyde i den resterende åbningstid og ud fra et 
børneperspektiv, er dette bestemt at foretrække. 
 
Vedr. BSU-B23-04 Forældre skal selv medbringe bleer 
Vi forudser, at der med denne besparelse vil følge en del ekstra opgaver for 
personalet i en opstartsperiode i form af koordinering, finde plads til børnenes egne 
bleer mv. Vi mener dog, igen ud fra et børneperspektiv, at denne besparelse vil kunne 
gennemføres, uden det får voldsomme konsekvenser for kvaliteten i dagtilbuddene.   
 
Vedr. BSU-B23-05 Kukturtjenesten på dagtilbudsområdet 
Vi synes også, at denne besparelse vil være ærgerligt, men mener de aktiviteter som 
hører til under kulturtjenesten, i et vidst omfang, kan fastholdes på anden vis af 
dagtilbuds personalet. 
 
Vedr. BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
Dette spareforslag har ikke umiddelbar konsekvens for os på dagtilbudsområdet, men 
vi bliver meget påvirket af, at høre dette urimelige forslag. Vi mener det vil have 
katastrofale konsekvenser for navnlig Baltorp skolen og Hedegårdsskolen – 
konsekvenser som Ballerup kommune ikke kan risikere eller have på samvittigheden. 
De opgaver der ikke længere kan løses, har en voldsom social slagside og vil 
utvivlsomt medføre øgede udgifter på andre områder.  
 
Vedr. BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud 
 
Vi mener ikke, at dette er nogen dårlig ide – vi vil kunne opretholde den samme 
kvalitet for børnene, blot på en kortere åbningstid. Ud fra et forældreperspektiv vil det 
udfordre en del familierne. Dog oplever vi mange som har fleksible arbejdstider og 
andre muligheder end der har været på arbejdsmarked før i tiden. Vi synes det er 
godt, at der i forslaget er tænkt lokale prioriteringsmuligheden, således at distriktet 
kan fordele den samlede åbningstid lokalt.  
 
Vedr. ØKU-B23 1-18 
Helt generelt mener vi, at det er forkasteligt, at skrue ned for rengøringsstandarden 
som i forvejen er langt fra tilstrækkelig. I et dagtilbud er gulvet børnenes legeplads. 
De opholder sig der mange timer hver dag og det skal derfor rengøres dagligt. Med de 
erfaringer vi fik under Corona, ved vi at det gør en stor forskel i forhold til både børn 
og voksnes sygefravær, at der er en ordenligt rengørings standard. Vi er ikke enige i 
at dette ikke vil påvirke sundhedsforholdene. 
 
Vi synes dog det er i orden at der skrues ned for vinduespudsning samt rengøring af  



Rådhusets toiletter, uden borgerkontakt. Rengøring af toiletterne på skolerne mener 
vi dog, bør fortsætte uændret, ligesom vi ej heller er bekymret for sænkning af 
temperaturen i kommunens rum og svømme bassinner. 
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