
Høringssvar vedr. budget 2023 for Ballerup Kommune: 

Kære kommunalbestyrelse. 

Sidste år på samme tid af året, var det en fornøjelse at være forældre i Ballerup Kommune. 

Valgkampen var i gang, og for pokker hvor så det godt ud, vi glædede os på vores børns vegne. 

Det holdt desværre ikke længe… 

Vi anerkender at I står med en stor udfordring, men at læse oplægget til besparelser på børneområdet for 
2023 og frem kan få selv en voksen mand/kvinde til at fælde en tåre. 

De fleste af forslagene er der allerede argumenteret flot imod af andre, så vi vil nøjes med at forholde os til 
de mest obskure: 

BSU-B23-01 Generel besparelse på dagtilbudsområdet: 

Der var en skandaleramt byggesag på amager sidste år, hvor vi mener at huske kloge mennesker sige, at 
man ikke skal bygge et højhus på et fundament og bærende søjler lavet af dårlig kvalitets beton. 

Men måske er det OK at bygge fundamentet til et godt liv på en barndom præget af besparelser? 

Tænk hvis Ballerup kommune havde modet til at sige at Ballerups børns trivsel skal støttes af omsorg, 
anerkendelse og nærvær.   

Ups det står faktisk i vores børne og unge strategi – men tænk hvis vi afsatte ressourcer nok til at gøre det… 

I valgte at spare omkring 15% på rammebeløbet til indkøb mv. i 2022.  

Denne besparelse (2023) vil ramme normeringen da der ikke er meget andet tilbage at spare på. I forvejen 
er vores minimumsnormeringer udhulet af, at flere specialpædagogiske tiltag og andre flot solgte politiske 
tiltag er indregnet. 

”Minimumsnormeringer er ikke det samme som gode normeringer. Men det er en bund, der garanterer et 
minimum af pædagogisk personale til børnene, og dermed tid til den mest basale omsorg og trivsel.” (Elisa 
Rimpler BUPL) 

Det er sørgeligt at vi skal kæmpe for at opnå minimumsnormeringer, for som forældre vil vi tillade 
os at stræbe højere og fortsætte kampen for GODE normeringer til vores egne og resten af 
Ballerups børn… 

 

BSU-B23-06 Rammebesparelse på Kasperskolen: 

Som politikere bør I være stolte af at vi i Ballerup har en skole inden for autismeområdet som er kendt og 
anerkendt i dette miljø, høster ros og hjælper mange børn/familier til at få en meningsfuld hverdag. 

At lægge en besparelse på 1.5 mio. for at opnå en nettobesparelse på 0.6 mio. er vanvittigt, med de store 
konsekvenser det kan få, menneskelige såvel som økonomiske, når de sårbare elever rammes af den 
forringede normering.  

 



Vi anerkender den svære opgave administrationen har haft med at fremsætte alle forslagene, men vil 
alligevel påpege nogle fejl/mangler under ”konsekvenser” for enkelte afsnit: 

BSU B23-01: Besparelsen vil næppe begrænse muligheden for inventarudskiftning / indkøb af legetøj, da 
dette budget i forvejen er skåret så meget at det kun er realistisk at spare på personalet med et gennemsnit 
på en medarbejder pr. børnehus i kommunen. Til gengæld er det smart at lægge afgørelsen og dermed 
ansvaret ud til de enkelte distrikter/børnehuse, så ansvaret kan pålægges disse når frustrerede forældre 
brokker sig. 

BSU B23-03: Konsekvensen ved at fjerne den udvidede åbningstid vil ramme relativt få forældre, der dog 
kan blive ramt hårdt. En taktisk smart (om end uanstændig) besparelse da disse forældre får nok at gøre 
med at restrukturere deres liv for at tilpasse sig og næppe har overskud til at brokke sig. 

BSU B23-06: Udover de nævnte potentielle ekstra udgifter ved at elever ikke kommer videre i 
uddannelse/job, bør der medregnes potentielle ekstra udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til de forældre, 
som må blive hjemme og passe de børn der udvikler/genetablerer skolevægring mv. som konsekvens af 
besparelsen. 

BSU B23-15: Det bør fremgå tydeligere, at dette for størstedelen af børnehusene vil være endnu en 
besparelse og ikke blot servicereduktion, da besparelsen på 4 mio. på ingen måde kan implementeres i 
institutionerne med reduktion af én time (som vil være en ydertime med meget reduceret personale i 
forhold til en gennemsnitstime) 

 

Vi skal ikke gøre os kloge på hvor/hvordan I som kommunalbestyrelse skal finde de penge der skal spares, 
men der er heldigvis flere af jer der har udtrykt at I går ind til forhandlingerne med ambition om IKKE at 
skære på børneområdet.  

Til resten af jer – LYT please, det gælder vores børns og Ballerups fremtid… 

 

P.S. der er kommunalvalg igen om 3 år – glemmer I så husker vi alt… 

 

Kasper Halling, bekymret, Utilfreds Far  

Malika Lund, talsperson Hvorerderenvoksen Ballerup 


