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Høringsvar fra MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt vedr. sparekataloget 2023 

og overslagsårene 2024-2026. 

 

MED- udvalget har behandlet høringen på MED møde d. 6. september 2022 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Helt overordnet har MED udvalget forholdt sig til de spareforslag som direkte eller 

indirekte vil få konsekvenser for dagtilbudsområdet, udfra en betrækning om at vo-

res grundnormeringer i dagtilbuddene i Ballerup Kommune ikke bliver udhulet eller 

yderligere forringet.    

 

BSU-B23-01 Generel besparelse på dagtilbudsområdet 

En generel driftsbesparelsen på dagtilbudsområdet i den størrelsesordenen 12,3 

mio. kr., ser vi med meget stor bekymring på, da det vil får store konsekvenser for 

opretholdelsen af kvaliteten i den fremadrettet drift, samt udvikling af kvaliteten af 

Ballerup Kommunes dagtilbudsområde. 

En driftsbesparelse i størrelsesordenen af ca. 400.000 kr. gennemsnitlig pr. børne-

huse i Ballerup Kommune, (for Måløvhøj Distrikt ca. 2,4 mio. kr.), vil udhule vores 

grundnormering, svarende til ca. 1 pædagogstilling pr. børnehus, - hvilket i øvrigt 

svarer til den tildeling vi har fået i forhold til minimumsnormeringen, så dette kan vi 

på ingen måde kan anbefale. 

Endvidere vil en driftsbesparelse i denne størrelse, ikke kun ramme børnehusenes 

muligheder for vedligehold/indkøb af nyt inventar, legetøj mv.  – det vil i den grad 

også vanskeliggøre arbejdet med handle – og udviklingsplaner givet af tilsynet via 

KIDS i forhold til udvikling af højkvalitetsdagtilbud. Det vil blive svært for børnehu-

sene at udvikle og indrette de pædagogiske læringsmiljøer som der kvalitetsmæs-

sigt scores efter i KIDS, hvilket kan afstedkomme at flere af børnehuse kan blive 

udfordret på at opnå samt opretholde en tilstrækkelig kvalitet. 

Ved at overlade udmøntningen af en så stor og indgribende besparelse til det en-

kelte distrikt vil der skabes større ulighed i serviceniveauet mellem distrikterne, 

som vil få betydning i forhold til kvaliteten af kerneydelsen. Vi mener derfor, at det 

må være politikkerne som tager stilling til og ansvar for selv at pege på hvilke om-

råder af det samlet dagtilbudsområde som forringelsen/besparelsen skal ramme. 

Vel og mærke forringelser som ikke vil udhule vores grundnormeringer i børnehu-

sene, områder som eksempelvis ressourcepædagogerne eller dagplejen.  

 

BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet 

MED udvalget anbefaler at SAMSPAL på dagtilbudsområdet udskydes, da det ikke er 

etableret endnu, vil det ikke oplevelse som en forringelse. 

 

BSU-B23-03 Ophævelsen af den udvidede åbningstid i dagtilbud 

En reducering af den udvidede åbningstid, vil opleves som en serviceforringelse for 

vores forældre, og vil kunne få betydning i forhold til reducering af medarbejderti-

mer, men vil ikke forringe vores grundnormeringerne, hvorfor MED udvalget bakker 

op om forslaget. 

    

 



 

 

Side 2 

 

BSU-B23-04 Forældre skal selv medbringe bleer 

Forslaget vil klar opleves som en serviceforringelse for vores forældre, men vil ikke 

forringe vores grundnormeringerne, hvorfor MED udvalget bakker op om forslaget. 

 

BSU-B23-05 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet 

Nedlæggelse af kulturnetværkerne finder vi ærgerligt, men vil ikke forringe vores 

grundnormeringerne, hvorfor MED udvalget bakker op om forslaget. 

 

BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud 

En reducering med en time af åbningstiden, vil opleves som en serviceforringelse 

for vores forældre, og vil få betydning i forhold til reducering af medarbejdertimer, 

men vil samlet set ikke forringe vores grundnormeringerne, hvorfor MED udvalget 

bakker op om forslaget. 

 

KFU-B23-03 Børnekunstpuljen 

En reducering eller ophør af børnekunstpuljen, finder vi ærgerligt, og vi har en be-

kymring for at det vil skabe færre mulighed for at fremme børnenes møde med 

kunst. 

 

ØKU-B23-01Mindre gulvvask 

Reducering af gulvvask i vores dagtilbud, er vi stærkt bekymret for kan få konse-

kvenser for børnenes og medarbejderens velbefindende. Kvaliteten af den nuvæ-

rende gulvvask opleves meget svingende og til tider manglefuld, så en yderlig for-

ringelse kan vi ikke bakke op om.  

  

ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask 

MED udvalget bakker op om forslaget 

 

ØKU-B23-06 Nedlæggelse leverandørens supplering med forbrugsartikler 

MED udvalget bakker op om forslaget, da det i forvejen er opgaver som vi selv ud-

fører i dagtilbuddene. 

 

ØKU-B23-11Sænkning ad rumtemperaturer i kommunale bygninger 

I forhold til sænkning af rumtemperatur bakker MED udvalget op om forslaget, dog 

med den opmærksomhed at der tages hensyn til at børn og voksne i dagtilbud ikke 

bliver udsat for kulde, når de sidder på gulvet. 

  

ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 

Vi har en bekymring for at en rammebesparelse på den centrale administration, vil 

medfører øget administrative opgaver decentralt, og dermed mere ledelsestid væk 

fra kerneopgaven. 

 

 

På vegne af MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt 

 

Ann Chérie Fleron 
Distriktsleder for Dagtilbud 

Måløvhøj Distrikt 

Klakkebjerg 4  

2750 Ballerup 

  

Tlf:     4477 1845 

E-mail: anfl@balk.dk 
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