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Høringssvar vedr. foreslåede besparelser for 2023 

Medudvalget i Klub Syd har haft møder i de forskellige afdelinger, og i går haft et 

lokal-medudvalgsmøde for at skrive et høringssvar omkring de foreslåede besparelser 

på budgettet for Klubområdet i Ballerup. 

Klub syd kan desværre bekræfte, hvad der for tiden er fremme i medierne, om et 

stigende antal børn og unge med ondt i sjælen og med dertil også stigende sociale 

problemstillinger. Dette giver sig særligt til kende i midtbyen distrikt Syds, med de 

mange sociale boligområderne som har et meget højt socioøkonomisk indeks.  

Derfor kan Klub Syd ikke se det muligt med de forslåede besparelser, hvis vi stadig skal 

kunne løse de socialpædagogiske opgaver omkring børn og unge, samt div. 

grupperinger som også har til huse i området. Disse børne- og unge problematikker og 

vores opgaveløsninger er også noget der har været bemærket, og værdsat af de 

forskellige klubtilsyn der har været gennem tiden.  
 

Besparelsen på rammen med begrundelse i et mindre forbrug er ikke en rimelig 

begrundelse for den påtænkte besparelse, da klubberne generelt altid har haft en god 

økonomi, og har haft brugt budgettet hvert år, men har skubbet en gammel opsparing 

foran sig år efter år. 

Klubberne har generelt altid haft styr på økonomien, så da man fra forvaltningens 

side bad os om at vise tilbageholdenhed grundet coronakrisen og økonomisituation, 

udviste klubberne rettidig omhug. Klubberne kunne nemlig også komme i vanskelig- 

heder grundet flexnormeringen, som har direkte indvirkning på både løn og ramme-

budgettet på den enkelte distriktsklub. Derfor er der ikke tale om et mindre forbrug 

men rettidig omhu fra klubbernes side.  
 

Man må sige at vi meget utilfredse med at man med jævne mellemrum trækker ideen 

omkring forandring i ledelsen op af hatten. Det er politisk blevet forkastet flere 

gange, og man har konstateret at det vi har fungerer, til forskel for det der sker i flere 

kommuner rundtom i landet.  

Nærledelse med indsigt og overblik over både økonomiske og pædagogiske problem- 

stillinger samt direkte personaleledelse, er det vi foretrækker i Klub Syd. 
 

Slutlig vil vi gerne sige at Ballerup kommune taler meget om vigtigheden i MED-

arbejdet, men at vi syntes at man tilsidesætter MED-udvalgene ved ikke at inddrage 

os tidligere i arbejdet omkring budgettilpasningen for 2023. 

Klub Syds MED-udvalg kan ikke se hvordan vi skal løse de store opgaver vi har i 

Syd omkring børn og unge med udfordringer som skal inkluderes i almengruppen, 

uden at vi taber almen gruppen, altså den socialpræventive indsats, hvis denne 

spareplan på den ene eller anden måde bliver vedtaget.     

Med venlig hilsen MED-udvalget i Klub Syd. 


