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 Høringssvar på forslag til Budget 2023 
 
Tak for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget til budget 2023. 
 
Vi vil kommentere de spareforslag, der vedrører klubberne. 
 
Om KFU-B23-18: 
Klubberne i Ballerup påtager sig i disse år en stadig større opgave omkring børn og unge med vanskeligheder. Alle 
klubber kan nævne eksempler på unge, som var i vanskeligheder, måske endda store vanskeligheder, som er blevet 
hjulpet af klubmedarbejdernes indsats. 
Vi forestiller os, at den del af klubopgaven ikke vil blive mindre i de kommende år. Vi påtager os den villigt og går ”all 
inn” på at gribe børn med særlige behov så tidligt som muligt. Klubberne indgår derudover i mere målrettede indsatser 
som mellemformer i samarbejdet med skolerne, og nok også i et antal støtte-kontaktpersonopgaver. 
 
Det er naivt at forestille sig, at disse opgaver ikke kræver mere ledelsestid. Så forslaget om at nedlægge de 4 
klublederstillinger og erstatte disse med en enkelt leder, må vi på det kraftigste anbefale ikke gennemføres.  
At tro, at klubledernes ledelsesmæssige og administrative arbejde uden videre kan overtages af de pædagogiske ledere, 
er ikke realistisk. Det ville betyde, at de pædagogiske ledere bruger mere tid på kontoret og mindre tid sammen med 
medlemmerne. 
Ud over det øgede behov for ledelsestid fremover, vil det også være et brud på den strukturelle sammenhæng i 
områderne. Vi ser med dette forslag ingen fremtid for et samlet Klub Ballerup Nord, med de fordele det giver for 
klubbens medlemmer. 
 
Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det beregnede sparemål ved forslaget ikke tager højde for, at klublederne 
også er pædagogiske ledere af en afdeling. Hvis klublederstillingerne nedlægges, skal der i de afdelinger klublederne er 
pædagogiske ledere i oprettes 3 – 4 nye stillinger som pædagogiske ledere. Udgiften til dette svarer 1,5 - 2 stillinger, da 
de pædagogiske ledere har halv ledelsestid. 
 
Alternativet med at nedlægge stillingerne som pædagogisk leder virker på ingen måde gennemtænkt. Kan nogen tro på, 
at en medarbejdergruppe, der har 100 – 200 børn og unge som medlemmer, med de opfordringer det giver både i det 
daglige pædagogiske arbejde, i det tværfaglige samarbejde og i samarbejdet med forældre, kan nogen tro, at det kan 
gøres uden daglig ledelse på matriklen? 
 
Det andet alternativ med at lægge klubberne ind under skoleledelsen er svært at kommentere på, da det virker som om, 
at det er grebet ud af luften uden på nogen måde at præcisere, hvad det vil indebære. Ingen skal dog lades i tvivl om, at 
det er det sidste, som klubberne ønsker. 
 
Om KFU-B23-17: 
Myten om at klubberne har mange penge trives fortsat på Rådhuset. Der mangler forståelse for, at klubbernes økonomi 
er meget mere foranderlig end alle andre institutionstypers. Medlemstallene kan svinge ganske meget i løbet af en 
sæson. Jo ældre medlemmerne er, jo mere har tallene en tendens til at svinge.  
For at sikre betroede medarbejdere tryghed i ansættelsen, og for at have en så stabil drift som muligt, har klubberne ofte 
en ”buffer”. Det skal forstås på den måde, at hvis klubberne i en sæson med stor medlemsfremgang har oparbejdet et 
overskud, så man i et givet år har en overførsel fra året før på f.eks. 200.000,- kroner, og man derefter bruger hele årets 
tildelte budget, så har man stadig 200.000 kroner at overføre til året efter.  
Dette er tilsyneladende svært at forstå. Havde det mon været lettere, hvis der hvert år var overført et underskud? 
Klubbernes økonomi har været påvirket af coronaepidemien, og vi ser nu en træghed i forhold til rekruttering, som gør, 
at klubberne i et øjebliksbillede kan se velpolstrede ud.  
Det er korrekt, som der står i spareforslaget, at en besparelse vil medføre et lavere aktivitetsniveau, og også forringe 
klubbernes mulighed for at arbejde forebyggende og foregribende for børn og unge. 
Vi kan på ingen måde opfordre til en besparelse på klubbernes drift. Det kan kun medvirke til, at flere børn skal have 
tilbud i specialområderne. 



Klubber/bygger i Ballerup Nord 

Nordbuen – Rosendal – Lundegården 
          Agernhaven 4            Håbetsvej 9A                 Skovvej 57 
          44 77 20 77               44 77 17 18                   44 77 25 65 
Skulle denne besparelse alligevel blive besluttet, opfordrer vi til, at den fordeles efter medlemstal, så alle rammes lige 
hårdt. 
 
Vi støtter helt og fuldt tankerne om, at klubberne i højere grad systematisk kan indgå i det samlede forebyggende og 
foregribende arbejde, og dermed mindske presset på specialområderne, hvilket er den modsatte vej at gå end de 
foreslåede besparelser. 
 
Om KFU-B23-19: 
Denne besparelse vil ikke umiddelbart skade os. Vi indgår gerne stadig i det samlede kulturarbejde i området, som vi 
synes er vigtigt, og den måde vi har bidraget på, f.eks. med at komme med aktiviteter og dyr til ”store legedag” kan vi 
fortsat gøre. 
 
Skal vi pege på emner til besparelser, kan vi pege på følgende: 
 
Det ville give bedre mening, hvis vi sendte klubmedarbejdere med på skolernes brobygningsarrangementer, end at vi 
sender medarbejdere på erhvervsvejledningskurser. På den måde kan vi tale med de unge om, hvad de har hørt og 
hvilke overvejelser de gør sig, og på den måde bedre være en del af den samlede rådgivning af de unge. 
 
Elektronisk fremmødekontrol er ikke noget vi er glade for. Det er en daglig kamp og spild af tid at skulle få 
medlemmerne til at registrere sig, når de kommer. Succesraten er så lav, at dataene under alle omstændigheder er 
ubrugelige. 
 
For MED-udvalget Klub Ballerup Nord 
 
Mickel Stumpe, Tillidsmand  


