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Børne- og Skoleudvalget 
 
BSU-B23—02  SAMSPAL på dagtilbudsområdet 
 Midlerne er afsat for at kunne kvalificere arbejdet med den stigende  
 andel af børn i daginstitutioner, der har diagnoser og/eller generelt har  
 svært ved at indgå i de almene fællesskaber. 
 
Rådets svar: Rådet finder at bevillingen bør fastholdes, da indsatsen ses som et 
 væsentligt led i det forebyggende arbejde på psykiatriområdet. Dette skal 
 samtidig ses i lyset af, at man i forhold til spareforslag BSU-B23-01 lægger op 
 til at hvert børnehus skal spare 400.000 kr., hvilket vil ”mindske antallet af 
 voksne og fastsættelse af pædagogisk personale”. Dette hænger dårligt 
 sammen med at kunne kvalificere arbejdet med børn i daginstitutioner med 
 diagnoser og lignende udfordringer.  
 
 
BSU-B23-06  Rammebesparelse på Kasperskolen 
 Forslaget vedrører besparelser på det specialiserede  
 undervisningsområde. Generelt vil der være tale om forringet 
 undervisningsmuligheder og ressourcer. Langsigtet kan der være tale om 
 betydelige udgifter, såfremt eleverne ikke i samme omfang, som nu kommer 
 videre i uddannelse og job. 
 
Rådets svar  Det er en risikofyldt besparelse, som ikke kan anbefales af  
    Psykiatrirådet. 
 
 
BSU-B23-08  Øget klassekvotient for 0. - 6. klasse 
   Besparelsen vil ses som en serviceforringelse. 
 
Rådets svar  Besparelsen skal ses i sammenhæng med besparelsen på  
    Inklusionspuljen (BSU-B23-11) 
 
BSU-B23-11  Inklusionspuljen  
    
 Der er en risiko for, at en besparelse på inklusionspuljerne på skolerne  
 vil medføre en øget segregering fra almenskolerne og øge udgifterne  
 til betaling af specialtilbud, som vil ramme både skolernes økonomi og  
 den centrale ramme til specialundervisning. En specialundervisning som der 
 ifølge BSU-B23-06 vil blive nedkvalificeret. 
    
 
 
 
Rådets svar  Rådet anbefaler at både BSU-B23-06, BSU-B23-08 og  



 BSU-B23-11 bortfalder, da der frygtes meget negative konsekvenser ved en 
 gennemførelse af forslagene. 
 Udsatte, inkluderede elever kan opleve en yderligere stressende  
 hverdag ved øgede klassekvotienter. Hvis der dertil skæres ned på  
 lærertimer og særlige støtteforanstaltninger ved reduktion af   
 Inklusionspuljen, kan konsekvenserne blive en tilsvarende stigning i  
 angst og skoleværing. Der er i forvejen en stigning i antallet af børn og  
 unge med psykiske problemer. Rådet anbefaler at man styrker alle  
 tiltag for at modvirke denne tendens. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget 
 
 
KFU-B23-07  § 18-pulen 
 Puljens formål er at styrke samarbejdet og samspil mellem   
 kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det  
 forebyggende arbejde. 
 
 
Rådets svar : En halvering af puljens midler betyder, at de frivillige sociale foreninger  
 må skære ned på eller helt lukke initiativer. Besparelsesforslaget skal  
 ses i sammenhæng med SOU-B23-03, hvor der i beskrivelsen af  
 forslaget henvises nettop til samarbejdet med frivillige netværk og  
 tilbud. 
 
 
 
Socialudvalget 
 
SOU-B23-03  Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 
    
 En række borgere med psykiske udfordringer (borgere med angst,  
 depression og ensomhed/isolation) vil formentlig opleve ændringer og  
 fremover i højere grad blive tilbudt deltagelse i gruppeforløb samt få  
 tilbudt hjælp til kontakt til de frivillige netværk og tilbud, der i de  
 seneste år er etableret et tættere samarbejde med. 
 
 
Rådets svar: Rådet opfordrer til omtanke ved anvendelse af gruppeforløb. En del  
 borgere vil med fordel og stort udbytte kunne deltage i sådanne forløb,  
 mens andre slet ikke vil kunne folde sig ud i grupper og derfor ikke  
 være i stand til at tage imod sådanne tilbud. 
 Besparelsesforslaget skal også ses i sammenhæng med den  
 foreslåede besparelse på § 18 midlerne. 
 
 
SOU-B23-06  Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på 
Bybjergvej 



 
 
Rådets svar : Nytænkning af organiseringen kan ses som et positivt tiltag, men  
 sammenholdt med besparelsesplanerne på § 18 midlerne er det  
 mindre sandsynligt, at der kan forventes en forøget indsats fra de  
 frivillige sociale foreningers side. 
 
 
SOU-B23-08  Færre ”kan-indsatser” i Brydehuset Parkvej 
 
Rådets svar : Her er Rådet enig i administrationens bedømmelse. En reduktion af  
 indsatserne på lavere niveau §§ 82 a og 82 b vil med stor   
 sandsynlighed medfører et større pres på et højere og   
 længerevarende § 85 indsatsniveau. Desuden er tilbud til pårørende en ”kan-
 indsats”, der risikere at bortfalde, hvilket hænger dårligt sammen med den 
 pårørendepolitik Ballerup kommune har vedtaget, der bl.a. ser pårørende som 
 en ressourcer, og som har fokus på at ”pårørende kan bevare deres fysiske 
 og psykiske sundhed”.  

Desuden er det et tilbud som, set fra behandlingspsykiatriens side af, ofte kan 
være med til at understøtte en bedre overgang fra fx indlæggelse i psykiatrien 
til udskrivelse eller til hurtig og relevant hjælp. 
Nogle borgere med psykiatriske lidelser kan ind i mellem stå i kaotiske 
livssituationer, hvor den nemme og hurtige vej til akut og relevant hjælp kan 
være afgørende. 

 
 Derfor anbefales det at besparelsesforslaget bortfalder 
    
 
SOU-B23-04  Ændring af Skolehaven 
 
 Der er lagt op til at ændre Skolehaven fra et botilbud til et opgangsfællesskab, 
 hvor der ikke vil være fast personale på stedet. 
 Dette vil skabe en større utryghed for beboerne, sværere betingelser for at få 
 hjælp og støtte, og en risiko for tilbagefald og genindlæggelser i psykiatrien. 
 
Rådets svar: Derfor anbefales det at besparelsesforslaget bortfalder 
 
 
 


