
Til: Kommunalbestyrelsen ØKONOMI 

Dato: 13. september 2022 

E-mail: okonomi@balk.dk

Oversigt over modtagne høringssvar til direktionens samlede forslag til 
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2022. Det er modtaget 72 høringssvar. Nedenfor kan du se høringssvarene.  
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Høringssvar vedr. besparelser til Budget 2023 fra Ballerup Lærerforening 

Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og bekymring. Vores høringssvar 
retter sig naturligvis primært mod folkeskoleområdet, men vi har også kommentarer til udvalgte forslag 
fra sparekataloget. Vi har sat forslagene op i numerisk rækkefølge for nemheds skyld, men 
indledningsvis vil vi gerne understrege, at Lokalaftale, inklusionspulje og øget klassekvotient er uden 
tvivl de forslag, vi er mest imod. 

BSU-B23-01: Generel besparelse på dagtilbudsområdet  
I Ballerup Kommune arbejder vi med en sammenhængende indsats fra 0-30 år. Antallet af børn i 
mistrivsel har været i kraftig stigning de sidste mange år. Talrige undersøgelser har dokumenteret, at 
normering og en tidlig indsats har en positiv betydning for antallet af børn i mistrivsel. Af samme grund 
mener vi, at denne besparelse vil understøtte en i forvejen trist udvikling, hvor flere børn ender i 
mistrivsel både i daginstitution og skole. 
Vi har gjort os den ulejlighed at sammenligne forældrebetaling til dag- og fritidstilbud med vores 
omegnskommuner1, og vi vurderer, at der er en mulighed for at øge forældrebetalingen, så 
servicerammen øges og besparelser forhåbentlig kan undgås. Vi har taget gennemsnitstaksten for vores 
omegnskommuner og sammenlignet med Ballerups takster:  

0-2-årige 3-5-årige BF0 Klub 

Ballerup  3299 kr.  1814 kr.  1438 kr.  432 kr. 

Omegnskommuner  3582 kr.  1974 kr.  1805 kr.  502 kr. 

Forskel pr. barn pr. måned  283 kr.  160 kr.  367 kr.  70 kr. 

Vi har ikke overblik over, hvor mange børn, der præcis går i dagtilbud, BFO og klub, men vi er sikre på, at 
I selv kan fremskaffe tallene. 

BSU-B23-06: Rammebesparelse på Kasperskolen 
Eftersom Kasperskolen er takstfinansieret, er besparelsen for Ballerup Kommune forholdsvis lille, men 
større for skolen som helhed. Det vil gå ud over normeringen og dermed Kasperskolens høje kvalitet. Et 
sandsynligt scenarie er, at færre elever vil få mulighed for at tage en fuld afgangsprøve. 

For et par år siden blev det politisk besluttet, at der skulle være færre elever fra Ballerup Kommune på 
Kasperskolen. Det har man efterlevet og fortsætter med. Sidste år var der 54 Ballerup-elever, i år 45 og 
næste år 12 færre. Hvis man lykkes med, at disse elever, som ellers ville have været visiteret til 
Kasperskolen kommer i gruppeordninger eller mellemformer med tilstrækkelig støtte, så vil der alene 
her ligge en stor besparelse. Der er dog også en betydelig risiko for, at flere af disse elever vil blive 
visiteret til tilbud, der er væsentligt dyrere end Kasperskolen.  
Da usikkerheden er stor både i forhold til det økonomiske perspektiv og ift. om gruppeordninger og 
mellemformer kan løfte opgaven, så mener vi, at denne besparelse ikke bør foretages før, der har været 

1 Albertslund, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Rødovre. 
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positive erfaringer med mellemformer, der kan betrygge os i, at vi har et eller flere pædagogisk 
forsvarlige alternativer til Kasperskolen. 

BSU-B23 – 08: Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 
Klasserummet er mere mangfoldigt end nogensinde. De særlige behov fylder mere og mere og 
mistrivslen stiger som bekendt. Grundet den nuværende tildelingsmodel er flere skoler nødt til at 
sammenlægge klasser i 7.klasse. Af samme grund er det også i udskolingen, at man oftest finder de 
store klasser. Tilbagemeldingen herfra er tydelig. Relationsarbejdet bliver udfordret, da lærerne ikke 
kan nå rundt til alle i en grad, der modsvarer elevernes behov. Forældrehenvendelser fylder mere – jo 
flere elever der er og mulighederne for faglig feedback er begrænsede.  
Risiciene ved dette forslag er mange. En øget klassekvotient og dårligere normering vil besværliggøre 
arbejdet med mellemformer, og flere forældre vil vælge folkeskolen fra, når klassekvotient, 
inklusionsopgaven og lærerens muligheder for at nå alle elever fagligt og relationelt bliver udfordret. 

BSU-B23 – 09: Økologisk frugtordning 
Frugtordning til alle Ballerups skoleelever er et sympatisk tiltag, men også et tiltag som skaber en del 
utilsigtede problemer på skolerne, der handler om koordination og ekstra oprydning og rengøring i 
forbindelse med kast med frugter. 
Det er vores vurdering, at langt de fleste forældre har råd til at give deres barn frugt med hjemmefra. 
Det bør også overvejes om disse midler vil gøre mere gavn på skoler, hvor der er større sociale 
udfordringer. Det kunne fx være gratis eller billig skolemad til børn, der ikke får morgenmad eller har 
madpakke med i skole. 

BSU-B23 – 10: Lærerarbejdstidsaftale 
Vi har et godt og tillidsfulgt samarbejde om skolen med Ballerup Kommune. Vores lokalaftale er 
fundamentet for dette gode samarbejde. Ved lokalaftaleforhandlingerne i 2017 indgik vi et kompromis, 
hvor vores lokale løndele blev forringet mod, at vores undervisningsmax blev sænket fra 26 til 25 
ugentlige lektioner. Det var overordentlig svært at komme i mål med og skabte heftig debat internt i 
vores forening. Hvis man nu ønsker at forringe vilkårene i denne aftale, som lærerne med rette kan sige, 
at de selv har betalt for, så er der en betydelig risiko for, at mange års konstruktivt samarbejde bliver sat 
alvorligt tilbage. Konsekvenserne af dette vil være uoverskuelige.  

BSU-B23 – 11: Inklusionspuljen 
Vi er meget imod en besparelse her, da mulighederne for at arbejde fagligt og forebyggende med to-
lærertimer og specialiserede lokale tiltag som fx mellemformer kan betyde, at den i forvejen yderst 
komplicerede læreropgave bliver endnu mere uoverskuelig med betydelige følger for lærernes 
arbejdsmiljø og elevernes læring, udvikling og trivsel. 
Der er en risiko for flere elever i mistrivsel og dermed flere elever, der potentielt vil blive visiteret til 
specialtilbud, og eftersom skolerne betaler stigende enhedstakst for visitering af sådanne elever, kan 
det udhule skolens økonomi. 

BSU-B23 – 12: Ledere på skolerne 
Ledelsesstrukturen er kernen i skolestrukturen, hvor ledelse “tæt på” er det primære formål. Hvis 
man politisk har besluttet, at man ikke vil gøre noget ved skolestrukturen, så vil det være 
selvmodsigende at skære på ledelsen i samme. Det er vores oplevelse, at de pædagogiske ledere 
har meget travlt og har svært ved at leve op til formålet om at være ”tæt på”. En besparelse her vil 
selvfølgelig udfordre dette formål yderligere. 
Vi er dog ikke afvisende overfor, at der kan ske ændringer, men det bør foregå på baggrund af en 
længere proces, hvor skolestrukturen genevalueres.
Skolestrukturen blev evalueret i 2018, men den grundlæggende konklusion var, at det var for tidligt 
at evaluere. Vi mener, at tiden er mere moden nu til at foretage en mere kvalificeret evaluering, der 
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kan skabe et bedre udgangspunkt for drøftelsen af en evt. ny skolestruktur. I den forbindelse bør 
man se på ledelsesspænd både på skole, BFO -og klubområdet og overveje om også klubberne bør 
høre ind under skoleledelsen, som det i øvrigt fremgår under det selvstændige spareforslag: ”KFU-
B23-18 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet.”  
Det bør ligeledes overvejes om et stigende børnetal skal føre til en afvikling af matrikelskoler.  

BSU-B23 – 13: Elitekommune, ophør af samarbejde med Team Danmark 

Der er kun tre Team Danmark-klasser på Hedegårdsskolen og ikke 16, som beskrevet i 
høringsmaterialet.  
Aftalen med Team Danmark har i den grad været med til at profilere Hedegårdsskolen som en 
idrætsskole, hvor det gennemsyrer hele skolen og ikke kun de tre klasser på 7. – 9. årgang. Elever udefra 
søger til skolen pga. idrætsklasserne og, i vores optik, er det en af forklaringerne på, hvorfor skolen 
klarer sig godt, på trods af et svært udgangspunkt i et område med et lavt socioøkonomisk indeks. 
Der er derfor en risiko for, at en besparelse her vil føre til en forringelse af skolens kvalitet og mulighed 
for at arbejde med et blandet elevgrundlag. 

KFU-B23-03: Børnekunstpuljen 
I Ballerup Lærerforening mener vi, at det er vigtigt, at kunst bliver taget alvorligt som en del af børnenes 
faglige og dannelsesmæssige udvikling. Denne pulje understøtter dette på bedste vis og vi ville være 
kede af, hvis man valgte at nedprioritere dette vigtige område. Især i en tid, hvor fokus på 
læringsmålstyret undervisning afløses af en mere kreativ og praksisorienteret pædagogisk tilgang. 
Denne udvikling bør understøttes gennem sådanne tilbud. 

KFU-B23- 10: Grantoftegaard, Ingen eller færre tilkøb af kulturelle tilbud 
Vi mener, at det er vigtigt at understøtte muligheden for deltagelse i undervisningsforløb af høj kvalitet 
ud af huset. Af samme grund mener vi, at det er ærgerligt, hvis dette forslag går ud over Skoletjenestens 
tilbud i Pederstrup, som vi hører, at elever og lærere er glade for. Vi mener også, at det har en værdi, at 
vi har så fantastisk et område i nærområdet, som så mange har glæde af. 

Økonomiudvalget: Besparelser på rengøring 
Gulvask på skolerne fra hver uge til hver anden uge, 30% mindre rengøring i haller – herunder bade- og 
omklædningsfaciliteter, supplering af håndsæbe, toiletpapir mm. udføres ikke længere af rengøringen, 
toiletrengøringen ved middagstid på skoler nedlægges og puljen til hovedrengøring reduceres. 

På tværs af hele kommunen har rengøringen været et alvorligt problem i APV´er. Med disse spareforslag 
vil problemerne kun vokse. Især forslaget om at beskære toiletrengøringen på skolerne har potentiale til 
at blive en særdeles uheldig mediesag. Mange børn går i forvejen og holder sig, da de oplever nogle af 
skolens toiletter som uhumske.  
Der er også en risiko for opgaveforskydning til medarbejderne på skoler og andre arbejdspladser, når 
rengøringen ikke længere skal varetage supplering af forbrugsartikler.  
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ØKU-B23- 11: Sænkning af kommunale rumtemperaturer i kommunale bygninger i fyrringssæsonen 
Med de stigende energipriser kan en generel sænkning af rumtemperaturer godt være et muligt 
sparetiltag. Vi ser i hvert fald hellere, at man sparer her end så mange andre steder. 
Vi undrer os dog over, at man i scenarie 4. og 5. opererer med en lavere temperatur på 
dagtilbudsområdet end i skolen. Vi tænker umiddelbart, at temperaturen ikke må gå under 20 grader, da 
arbejdstilsynet anbefaler temperaturer mellem 20 – 22 grader.  
Idrætsfaciliteter kan godt have lavere temperatur. 

På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse 

Vibe Larsen og Kasper Mortensen 
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Info@ballerupmusikfest.dk 

www.ballerupmusikfest.dk 
CVR-nr. 30 00 10 60 

Ballerup 8. september 2022 

Ballerup Musikfest forening 

Spillestedet Baghuset, Sct. Jacobsvej 1C, 2750 Ballerup, Tlf. +45 4477 2996, Mail: info@ballerupmusikfest.dk 

Høringssvar til Sparekataloget til 2023 budget Ballerup Kommune 

Vi har noteret os, at der er mange besparelser i Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune. 
Anerkender at det er en svær periode vi er inde i, og at der er flere udefrakommende faktorer, 
som p.t. påvirker verdens økonomien, og derfor også den danske økonomi både på statsligt, 
kommunalt og privat plan. 

Det er ikke nogen nem opgave I sidder med i kommunalbestyrelsen. Besparelser er altid 
upopulære, men nødvendige. 

Vi har kigget nøje på de mange forslag, og kan se, at kulturområdet naturligvis ikke går fri for 
besparelser, og vi tillader os hermed at knytte kommentarer til en evt. besparelse på bevillingen 
til Ballerup Musikfest. 

Ballerup Kommune har og er kendt for at være en kommune med et stort og godt kulturliv. 
Rigtig mange musikere rundt i landet har kommenteret på, at vi har så mange bands, orkestrer, 
kor, sanggrupper ensambler, dansegrupper og solister i vores musikliv i Ballerup.  
Ballerup Musikfest har den fantastiske egenskab, at vi er en bred Musikfest, hvor alle genre 
deltager. Derfor er Ballerup Musikfest også meget folkelig, og i al beskedenhed med til at samle 
borgerne i kommunen i et fællesskab. Rigtig mange borgere værdsætter Musikfesten, og ser 
frem til denne begivenhed med glæde. Ballerup Musikfest er med til at fastholde Ballerup 
kommunes kulturelle identitet. 

Ballerup Musikfest bliver planlagt, og afviklet på basis af frivillige kræfter. 
Vi er en gruppe meget entusiastiske mennesker, som bruger hundredevis af ulønnede timer på 
at arrangere og afvikle Ballerup Musikfest. Musikfesten bliver altid afviklet fra fredag til søndag, 
og i de 3 Musikfest-dage, gennemfører vi mere end 110 koncerter med over 100 timers musik 
og optrædener fremført af over 1.000 udøvere.  
Musikfesten 2021 var en udtagelse, og vi afviklede lidt færre koncerter (90 stk) og havde lidt 
færre udøvere pga. Corona-nedlukningerne i foråret 2021. 
Alle udøvere optræder gratis. 

Endvidere har der – med udtagelse af 2021 – altid deltaget gæster fra Ballerup Kommunes 
internationale kontakt kommuner / venskabsbyer. Det var altid været festligt og farverigt at 
havde gæster fra udlandet og ofte har det skabt grundlag for kulturudvekslinger. 
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Info@ballerupmusikfest.dk 

www.ballerupmusikfest.dk 
CVR-nr. 30 00 10 60 

Ballerup 8. september 2022 

Ballerup Musikfest forening 

Spillestedet Baghuset, Sct. Jacobsvej 1C, 2750 Ballerup, Tlf. +45 4477 2996, Mail: info@ballerupmusikfest.dk 

Hvis I imod forventning skulle beslutte at reducere eller helt ophøre med at bevilge tilskud, vil 
det have meget store konsekvenser for Ballerup Musikfest. Vi vil blive tvunget til at begrænse 
antallet af scener = antallet af optrædener = begrænse antallet af deltagere osv. Vi vil med 
andre ord blive tvunget til at reducere Ballerup Musikfest proportionelt med eventuelt reduktion i 
bevilling. 

Ballerup Musikfest udgør en meget lille del af det samlede kulturbudget, men til gengæld får 
ALLE i Ballerup Kommune rigtig meget kultur for de penge, som bliver bevilget. 

Vi håber I er enige i ovenstående betragtninger, og at I fortsat vil støtte godt om et af 
kommunes populære ”kultur-events” = Ballerup Musikfest.  
Vi er i hvert fald klar til at yde endnu en frivillig indsats for at planlægge og gennemføre Ballerup 
Musikfest 18.-20. August 2023, hvis I bevilger penge i 2023 – og forhåbentlig det oprindelige 
budgetterede beløb. 

Med venlig hilsen 
Ballerup Musikfest Forening 
Winnie Jørgensen 
Formand 
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Budget 2023: Tandplejen: Hørringssvar 

Vedr.: BSU – B23 -07: Kliniksammenlægning i Tandplejen 

Tandplejens samarbejdsudvalg (LMU) bakker op om den forslåede 
kliniksammenlægning. 

Vigtige opmærksomheder, som bør inddrages: 

- Parkeringsforholdene ved Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg
Det er Tandplejens vurdering, at de nuværende parkeringsforhold ikke er
tilstrækkelige, når patienter inkl. forældre løbende kommer til klinikken.
Dette er væsentligt, da Tandplejen opfordrer forældre til at deltage i alle besøg på
tandklinikken indtil de unge er 15 år, hvilket betyder en forventet større mængde
trafik til tandklinikken.
Tandplejen ser mulighed for at placere en parkeringsplads i den ’Lille skolegård’
foran ordblindeinstituttet.

- Forbedret skiltning til tandklinikken ved Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg
Mangelfuld allerede på nuværende tidspunkt.
Tandplejen bør inddrages i beslutning mht. placering af skilte.

- Informationskampagne til involverede borgere bør påbegyndes umiddelbart efter
den endelige beslutning er taget.
Erfaring fra kliniksammenlægninger i 2019 viser, at en grundig information til
borgerne forud for ændringerne er væsentlig for at sikre den bedst mulige accept
fra brugerne.

- Anlægsinvestering på 250.000 kr.
Der forventes udgifter til kliniklukning, flytning af udstyr, mindre tilpasning på de
to tilbageværende tandklinikker særligt personalefaciliteter skal udvides.
Tandplejen har ikke i det nuværende budget anlægsmidler.

- Påvirkning af driften i sammenlægningsperioden samt i den efterfølgende periode
Driftsforstyrrelser må forventes herunder, øget ventelister, forkert og forsinket
fremmøde, øget pres på tandplejens Call Center.

- Behov for opmagasineringsplads til klinikudstyr
Dette skal bruges til, at klinikudstyr fra de nedlukkede klinikker løbende kan
anvendes til udskiftninger af nedslidt udstyr på de bevarede klinikker.
Væsentligt er, at rummet skal være let tilgængeligt for tandplejens personale og
tandplejens samarbejdspartnere.
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Høringssvar vedrørende Sparekataloget 2023 

fra Distriktsbestyrelsen i Baltorp 

Kære Børn og Skoleudvalg 

Vi har gennemgået sparekataloget og de emner der er relevante for vores 
område. 

 General besparelse på dagtilbudsområdet - BSU-B23-01

Distriktsbestyrelsen mener at det vil være et tilbageskridt for vores børn 
og den øget opmærksomhed der heldigvis er kommet på området, små 
børn der ikke har fået den rigtige tilknytning, og den rigtige start på livet, 
vil i sidste ende blive dyrere for kommunen. 

 Vejen til minimumsnormeringer på 1 – 3 i vuggestue og 1 – 6 i 
børnehave vil blive meget lang. Børn har brug for nærværende 
omsorgsfulde voksne tæt på børnene for at sikre deres trivsel. Der er en 
stigning i børns mistrivsel, så vil være den helt forkerte vej at gå. 

Investering i små børn trivsel og udvikling er helt afgørende for børns 
trivsel videre i livet. En besparelse i dette omfang vil helt åbenlyst betyder 
færre voksne, da den meget beskedne ramme ikke står mål med 
inflationen og rammen har været ramt af besparelser.  

Ambitionerne om et godt børneliv i Børne-ungestrategien står ikke mål 
med denne besparelse.  

Distriktsbestyrelsen er meget bekymret for konsekvenserne ved dette 
forslag også i rekrutteringsøjemed. 

Og den opmærksomme læser kan konstatere at den generelle besparelse, 
svarer til de midler der skulle komme med minimumsnormeringen. 

Vi har diskuteret hvilken opgaver der kunne bortfalde i den generelle drift, 
ud over den faste normering. 2,4 mil. vil uden tvivl påvirke den faste 
normering, hvilken vi mener vil være problematisk på børnene. 
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Distriktsbestyrelsen mener, at økonomi skal ses i forhold til opgaver, så 
når der er tale om besparelser så må der ses på hvilke opgaver der kan 
justeres, ændres eller bortfalde. 

 SAMSPAL på dagtilbudsområdet, BSU-B23-02

Distriktsbestyrelsen er ikke klar over hvad gavn vi kunne have fået af 
SAMSPAL, da vi endnu ikke kender til indsatsen. Vi er dog opmærksomme 
på, hvordan medarbejderne i dagtilbud vil få viden, når det ifølge 
besparelsen vil betyde at junibakkens ved besparelse IKKE vil kunne 
anvende deres viden til udbredelse af metoder/læring. 

 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud – BSU-B23-03

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for at distriktet har fleksibilitet 
vedrørende åbningstider for at kunne tilgodese flest mulige forældre. 

I vores distrikt har mange familier både brug for den tidlige og sene 
åbnings tid, men vi kan justere de forskellige huse på baggrund af en 
noget mere opdateret brugerundersøgelse end den der er refereret til i 
sparekataloget (2016) 

Vi mener det er farbar vej at gå, vi har jo i Ballerup et ønske om at være 
”virksomheds” venlige – en mindre åbningstid gør os mindre fleksible. 

 Forældre skal selv medbringe bleer – BSU-B23-04

I vores forældrebestyrelse siger vi nej tak til dette. Som der står skrevet, 
så betaler vi forældre i Ballerup kommune i forvejen det maksimale i 
forældrebetaling, og vil mene at indførelse af dette vil blot skabe en 
masse administrativt arbejde for personalet, som vi mener er 
unødvendigt, da deres ressourcer i højere grad skal bruges på børnene og 
ikke “jagte” forældre med informationer om manglende bleer, plads osv.   

 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet – BSU-B23-05
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I forhold til de få midler der er til børneaktiviteter på rammen, har det en 
væsentlig betydning for børnenes udvikling, at der ikke vil forekomme 
kulturelle oplevelser. Der er desuden allerede forslag til besparelser på 
KFU-B23-03, 04, 05, 06, 07 og 08 som vi kan læse alle også omhandler 
institutioner – forskning har vist at der er en lang række fordele ved at 
give børn mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur i 
hverdagen. De får flere personlige, faglige og sociale kompetencer, de 
klarer sig bedre som voksne, og de har en positiv effekt på 
samfundsøkonomien.  Men trods alt bedre end at tage hænder fra 
kerneopgaven. 

 Kortere åbningstid i dagtilbud – BSU-B23-15

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distrikt 
vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en 
overgangsperiode.  

Distriktsbestyrelsen undrer sig over beregningen, da besparelsen virker 
rimelig høj. Bemandingen er forskellig henover en dag, så hvis der 
beregnes hvad en time gennemsnitligt koster, så vil der ske en besparelse 
på normeringen i den øvrige åbningstider.  

En time i ydertimerne koster mindre end midt på dagen.   

Dernæst tænker vi, at dette ikke vil tiltrække småbørnsfamilier til 
kommunen, da det vil være svært at få hverdagen til at hænge sammen 
såfremt man vil holde kortere åbent.  

Andre områder: 

 Mindre gulvvask – ØKU-B23-01

Vi er forundret over at der beskrives at det ikke vil have en indflydelse på 
sundhedsforholdene. I institutioner hvor både børn, forældre og 
personalet går ind og ud flere gange dagligt, er den daglige gulvvask i 
særdeleshed vigtig. I institutionerne er der altid mange bakterier og stor 
smittefare. Den daglige rengøring, er med til at mindske bakteriefloraen, 
og dermed nedsætte smittefaren. Hvilket vi jo tydeligt er blevet gjort 
opmærksom på de sidste 2,5 år ifm. COVID-19 smitten. Dernæst 
bekymrer vi os også over arbejdsmiljøet for personalet, da ingen vil bryde 
sig om at skulle sidde på et gulv som er beskidt. Der vil skabe flere syge 
børn og flere sygedage hos personalet, så i sidste ende vil det koste mere 
end der i forslaget beregnes at spare.  
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 Mindre vinduesvask – ØKU-B23-05

Vi er forundret over at der som konsekvens for dette, står at det ikke vil 
have en indflydelsen for hygiejnen, da børn i dagtilbud har stor berøring 
med vinduer og der derfor vil være større risiko for smittefare såfremt 
man nedsætte denne rengøring. Og endnu en gang må vi påpege at dette 
også påvirker personalets arbejdsmiljø.  

 Sænkning af temperaturen i kommunale bygninger ØKU-B23-11

Der henvises til standarder, men små vuggestuebørn opholder sig på 
kolde gulvet, da der ikke er varme i gulvet i langt de fleste 
vuggestuegrupper. Så distriktsbestyrelsen ser det ikke som en mulighed 
at sænke temperaturen med henblik på små børns sundhed og trivsel.  

Bygningerne er af ældre dato, så der forekommer en del træk og 
kuldebroer – det må desuden påpeges, at vi rent faktisk har bygninger 
som er 30 år gamle, som aldrig var tiltænkt skulle være permanente, og 
de derfor ikke er nok isoleret.  

Venlig hilsen 

På vegne af distriktsbestyrelsen  

Helle Kristensen – Distriktsleder 

Christina Sara Tang Hansen- Formand distriktsbestyrelsen 

- 13 -

Høringssvar fra Bestyrelsen i Distrikt Baltorp



DISTRIKT SKOVVEJEN

Høringssvar vedrørende Sparekataloget 2023 
fra Distriktsbestyrelsen i Skovvejen. 

Vedrørende Børne og Skoleudvalget: 

 General besparelse på dagtilbudsområdet.
Distriktsbestyrelsen vil på det kraftigste advare mod en sådan besparelse
på dagtilbudsområdet. Vejen til minimumsnormeringer på 1 – 3 i vug og
1 – 6 i bh vil blive meget lang. Børn har brug for nærværende omsorgs-
fulde voksne tæt på børnene for at sikre deres trivsel. Der er en stigning
i børns mistrivsel, så vil være den helt forkerte vej at gå. Investering i
små børn trivsel og udvikling er helt afgørende for børns trivsel videre i
livet. En besparelse i dette omfang vil helt åbenlyst betyder færre
voksne, da den meget beskedne ramme ikke står mål med inflationen og
rammen har været ramt af besparelser.
Ambitionerne om et godt børneliv i Børne-ungestrategien står ikke mål
med denne besparelse.
Distriktsbestyrelsen er meget bekymret for konsekvenserne ved dette
forslag også i rekrutteringsøjemed.

Distriktsbestyrelsen mener, at økonomi skal ses i forhold til opgaver, så når 
der er tale om besparelser så må der ses på hvilke opgaver der kan justeres, 
ændres eller bortfalde. 
Derfor kan nedenstående bringes i spil med følgende kommentarer: 

 SAMSPAL på dagtilbudsområdet
Distriktsbestyrelse er dog opmærksomme på, hvordan medarbejderne i
dagtilbud vil få specialpædagogisk viden, når det ifølge besparelsen vil
betyde at junibakkens IKKE skal anvende deres viden til udbredelse af
metoder, læring.

 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud
Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for at distriktet har fleksibilitet
vedrørende åbningstider for at kunne tilgodese flest mulige forældre.
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 Forældre skal selv medbringe bleer
Ved evt. ophævelse fremhæver distriktsbestyrelsen en opmærksomhed
på hvordan dette rammer økonomisk for sårbare familier.

 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet
I forhold til de få midler der er til børneaktiviteter på rammen, har det en
væsentlig betydning for børnenes udvikling, at der ikke vil forekomme
kulturelle oplevelser.

 Kortere åbningstid i dagtilbud
Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distrikt
vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en
overgangsperiode.
Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distriktet
vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en
overgangsperiode. Distriktsbestyrelsen undrer sig over beregningen, da
det i spareforslaget konstateres, at en gennemsnitstime koster 4 mio.,
men man samtidig mener at kunne spare 4 mio. ved at forkorte åbnings-
tiden med en time. Det kan kun være i ydertimerne åbningstiden reduce-
res, og da disse er besat med betydelig mindre personale end gennem-
snittet, vil det ikke udløse den ønskede besparelse. Såfremt man vælger
at vedtage denne besparelse, er det vigtigt at den reelle besparelse be-
regnes, da en besparelse på 4 mio. vil ramme bemandingen generelt i
børnehusene og ikke kun den ene time åbningstiden forkortes.

 Rammebesparelse på Kasperskolen
Her er ikke tale om opgavebortfald. Distriktsbestyrelsen kan ikke anbe-
fale besparelser på børn og unge med særlige behov.  Konsekvenserne
er skitseret - Langsigtet kan der være tale om betydelige udgifter, så-
fremt eleverne ikke i samme omfang som nu kommer videre i uddan-
nelse og job.

Andre områder: 
 Sænkning af temperaturen.

Der henvises til standarder, men små vuggestuebørn opholder sig på
kolde gulvet, da der ikke er varme i gulvet i langt de fleste vuggestue-
grupper. Distriktsbestyrelsen ser det ikke som en mulighed at sænke
temperaturen med henblik på de 0 – 3 årige børns sundhed og trivsel.
Distriktsbestyrelsen anbefaler undersøgelse af temperaturene i Børnehu-
sene inden sådan en beslutning træffes. Bygningerne f.eks. i Skovvejen
er af ældre dato, så der forekommer en del træk og kuldebroer. Muligvis
kan der ske en mindre sænkning af temperaturen omkring børnehave-
børnene.

Venlig hilsen  
På vegne af distriktsbestyrelsen  
Susanne Froberg – Distriktsleder 
Kasper Halling - Formand distriktsbestyrelsen 
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Til Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune 

Høringssvar fra DJØF Ballerup vedrørende Budget 2023 for Ballerup Kommune 

DJØF Ballerup har den 31. august 2022 afholdt bestyrelsesmøde og drøftet et høringssvar 
vedr. budget 2023. DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune ser med stor alvor på de 
økonomiske udfordringer, som Ballerup Kommune skal håndtere i de kommende år.  

DJØF-bestyrelsen anerkender på den baggrund, at alle skal ”holde for”, når der er behov for så 
store økonomiske indgreb.  

Derfor kan det også undre, når det fremgår af dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde 
den 22. august 2022 (punkt 3), at BFO-området får tilført ca. 2,5 mio. kr. pga. en regnefejl – 
midler som området har fungeret ganske udmærket uden, og som uomtvisteligt ville gøre 
større gavn andre steder. 

ØKU-B23-18 Besparelse på administrationen 

Af ovenstående besparelse fremgår det, at der igen i år indgår en administrativ besparelse på 
10 mio. kr. som vil ramme det almindelige administrative personale hårdt.  

Samtidig med, at DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune anerkender, at alle skal være med til 
at bære byrden af de økonomiske udfordringer, er det dog også nødvendigt at påpege, at det 
er syvende gang på ti år, at en sådan besparelse finder vej ind i budgetforslaget. DJØF-
bestyrelsen undrer sig over, hvor længe ledelsen og politikerne i Ballerup Kommune mener, at 
denne praksis kan fortsætte uden en langsigtet plan, da det er en medvirkende årsag til at 
skabe et dårligt arbejdsmiljø og en mindre attraktiv arbejdsplads.  

Derfor forventer DJØF-bestyrelsen, at der vil være en meget konkret gennemgang af 
besparelsens konsekvenser, herunder ikke mindst ændrede forventninger til servicering af 
ledelsen og politikerne i Ballerup Kommune som vil opleve længere svartider og et større 
behov for at være selvhjulpne. 

Endelig finder DJØF-bestyrelsen, at det er særdeles uheldigt, at de gentagne administrative 
besparelser har fået en klang af ”retfærdighedens pris”, når der skal spares på de store 
serviceområder. 

Afslutningsvis vil DJØF-bestyrelsens gerne bemærke, at de fysiske rammer ikke er tilpasset til 
situationen post-corona, hvorfor det vil være muligt, at finde administrative besparelser ved at 
se på andre områder end på løn. 

På vegne af DJØF-bestyrelsen i Ballerup Kommune 

Christian Boe Dalskov 

Tillidsrepræsentant for DJØF 
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Brugerrådet i BIP har ikke haft mulighed for at drøfte "høringssvar", men umiddelbart kan 
vi ikke gennemskue hvad det vil indebære for vores klubber jf. nedenstående: 

- BK stopper som elitekommune, herunder stop at idrætsklasserne på Hedegårdsskolen -
konsekvenser for vores klubber? (side 60, 93 og 95)
- tilskud ophør for ledere - konsekvenser for vores klubber? (side 85)
- Besparelse på aktivitetstilskuddet? (side 88)
- Reduktion af tid i BSA pga. merindtægter for denne - Konsekvenser? (side103, 105)

Oplægget er således tidligere nævnt ikke muligt for klubberne at gennemskue, ikke mindst 
konsekvenserne 

Når der er taget beslutning om hvorvidt omstående forslag eventuelt indgår, ser vi frem et 
en dialog således, at vi har mulighed for at underrette vores foreninger inden en endelig 
beslutning tages i BK. Umiddelbart synes de omtalte forslag således at kunne medføre en 
stor negativ følge for idræts-/foreningslivet i BK og ikke mindst i BIP. 

mvh 

Rene Almind 

Brugerrådsformand i BIP 
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9. september 2022

Høringssvar fra Brugerrådet ved Måløv Idrætspark vedrørende forslag til budget 

for Ballerup Kommune for 2023  

Brugerrådet ved Måløv Idrætspark har på møde den 5. september 2022 gennemgået og diskuteret 

relevante punkter i det udsendte sparekatalog. Nedenfor er indlæggene fra de enkelte idrætsforeninger 

samlet: 

KFU-B23-11 Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/reducering af 

tilskud 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Boldklub: 

Måløv Boldklub finder, at forslag om reducering af tilskud til lederuddannelse for foreningernes trænere og 

ledere skal bortfalde (og udgå af budgetforslag). 

Forslaget vil have omfattende negative følge konsekvenser for både ”sundhed” og ”psykisk trivsel” for børn 

og unge. Forslaget vil også have omfattende negative følge konsekvenser for det kæmpe arbejde de mange 

frivillige i dag lægger ude i foreningerne, og som kommer samfundet til gavn i brede forstand. 

Måløv Boldklub finder, at konsekvensen vil blive, hvis forslaget gennemføres, at langt færre (eller ingen) 

trænere og leder vil komme på uddannelse. Det vil være ødelæggende for det frivillige arbejde og de gode 

fælleskaber som alle foreningerne har opbygget i årevis. Det vil også resultere i at det bliver 

sværere/umuligt at fastholde trænere mv. Og at det faglige niveau i trænernes undervisning vil falde – det 

går ud over børnene, som bliver taberne. 

Måløv Boldklub anbefaler derfor, at den eksisterende tilskudsmodel bevares i sin nuværende form. 

KFU-B23-12 Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducering 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Jokokan Ballerup Karateklub: 

I tiden efter coronapandemien er der mere end nogensinde behov for en genopbyggelsesindsats, der 

samler kommunens borgere og styrker fællesskabet omkring idræt, fritid og kultur. 

Hertil kommer de økonomiske udfordringer, Ballerups borgere udsættes for i en dyrtid med en rivende 

inflation. 

Jokokan Ballerup Karateklub kan godt forstå, at Ballerup kommune er presset finansielt. På den anden side 

er behovet for fællesskab og økonomisk tilgængelige idræts-, fritids- og kulturaktiviteter større end 

nogensinde.  
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Jokokan Ballerup Karateklub taler på sine medlemmers- og på kommunens borgeres vegne, når vi mener, at 

tiden snarere er inde til at Ballerup Kommune træder i karakter og holder hånden under socialt- og 

økonomisk trængende borgere i en svær tid. 

En reduktion af tilskud til foreningslivet trækker den forkerte vej. Dette vedrører både reduktion af den 

direkte aktivitetsstøtte og reduktion af støtte til den indirekte opbygning af aktiviteterne i form 

af lederstøtte. 

Jokokan Ballerup Karateklub opfordrer tværtimod Ballerup Kommune til at beskytte og stimulere 

genopbygningen af idræts-, fritids- og kulturlivet og så vidt muligt fastholde de nuværende tilskudsregler - 

indtil tilslutning og aktivitetsniveau er normaliseret og forbedret i forhold til nu. 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idrætsforening: 

Forslag til justering af spareforslag: 

En reduktion af aktivitetstilskuddet vil ramme mindre foreninger og foreninger med lav egenkapital. 

Aktivitetstilskuddet kan være en betydelig del af indtægterne for at lave aktiviteter for børn og unge. 

For at kunne opretholde aktiviteterne for disse foreninger foreslås at aktivitetstilskuddet kun reduceres for 

foreninger der har en sund egenkapital, for eksempel foreninger med en egenkapital, der er 5 gange højere 

end 1 års aktivitetstilskud. Dette vil give dårligere stillede foreninger tid til at omstille aktiviteterne eller 

indtægtsgrundlaget.  

KFU-B23-14 Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslag til justering af spareforslag: 

Sommerferieaktiviteter er en vigtig mulighed for børn og unge til at få en god oplevelse i sommerferien. 

Det er ligeledes en vigtig mulighed for mange foreninger til at vise deres aktiviteter frem.  

Spareforslag kan justeres til at sommerferieaktiviteterne fastholdes, men foreninger og andre aktører kan 

byde ind med aktiviteter uden af få refusion for udgifter. Aktiviteter arrangeret af Kommune kan udgå. Det 

trykte program og online tilmelding droppes. Tilbage er indsamling af aktiviteter, fælles annoncering på en 

kommunal platform, hvorefter foreninger og aktører selv står for tilmelding og afholder evt. udgifter. 

ØKU-B23-01 Mindre gulvask 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, men tilføjelser af konsekvenser ønskes. 
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I alle lokaler der anvendes af folkeoplysning foreninger, f.eks. idrætshaller og motionslokaler, er det de 

frivillige foreninger, der modtager alle henvendelser og klager fra medlemmerne om dårlig eller manglende 

rengøring. Vi mener ikke at dette spareforslag vil medføre mindre aktivitet i foreningslivet. 

Konsekvensen af dette spareforslag vil blive flere henvendelser om manglende rengøring, hvorfor der bør 

afsættes midler til skiltning i lokalerne omkring den mindre rengøring og baggrunden herfor. 

ØKU-B23-04 Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaliteter 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, men tilføjelse af konsekvenser ønskes. 

En reduktion af rengøring i idrætslokaler fra 5 gange ugentlig til 3 – 4 gange ugentlig vil anses som en 

væsentlig forringelse af lokaliteterne, da der desværre ikke gøres ordentligt rent i forvejen. Der er mange 

brugere i specielt idrætshaller, som benyttes af både skole og fritidsbrugere. Hvis der har været 6 

skoleklasser og 6 idrætshold igennem et omklædningsrum på én dag, så trænger det virkelig til en 

rengøring. 

For selve Idrætslokalerne vil en mindre rengøring blive bemærket af mange fritidsbrugere. Vi mener dog 

ikke at dette spareforslag vil medføre mindre aktivitet i foreningslivet – men konsekvensen af dette 

spareforslag vil blive flere henvendelser om manglende rengøring, hvorfor der bør afsættes midler til 

skiltning i lokalerne omkring den mindre rengøring og baggrunden herfor. 

Ydermere forslår vi at der opsættes rengøringsstationer i udvalgte lokaler, så fritidsbrugere selv nemt kan 

f.eks. feje gulvet i idrætshallen før aktivitet.

ØKU-B23-10 Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget kan IKKE støttes. 

En sænkning af vandtemperatur i svømmehaller fra 29 grader til 26 grader vil have mærkbare konsekvenser 

for aktiviteterne for børn i Måløv. Flere vil fravælge svømmeundervisning, da børnene vil fryse i vandet selv 

på hold med 25 minutters tid i vandet. 

For år tilbage fik Måløv Idræts Forening gentagne henvendelser fra medlemmer (forældre) over 

vandtemperaturen i bassinet på Måløvhøj Skole. Flere forældre valgt svømning fra for deres børn og vandet 

var almindeligt kendt som ”koldt”. Efter dialog med Ballerup Kommune blev temperaturen sat op til det 

nuværende niveau. Siden temperaturen blev sat op har vi øget antallet af børn i alderen 3-8år som 

modtager svømmeundervisning i Måløv. Medlemstallet er steget fra 168 børn i 2014 til 246 børn i 2022. Vi 

forventer at en sænket vandtemperatur vil få mange forældre til at fravælge svømmeundervisning til deres 

børn. 

Spareforslaget må derfor frarådes for Måløv bydelen. 
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ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger 

Høringssvar indstillet af bestyrelsen for Måløv Idræts Forening: 

Forslaget støttes, med mulighed for evaluering. 

Som fritidsbrugere oplever vi at temperaturen i forskellige idrætslokaler varierer meget, derfor støtter vi en 

ensartet målsætning. 

En overordnet sænkning af lufttemperatur i idrætshaller og gymnastiksale fra 20,2 grader til 18 grader vil 

have betydning for en del af lokalerne, som anvendes til mere stillesiddende idrætter som f.eks. Yoga. 

Yderligere vil mange børne gymnastikhold også finde lokalerne kolde og uvenlige, da der ikke er høj 

intensitet under hele træningen. 

Vi støtter forslaget, men ønsker en evaluering efter en vintersæson, hvorefter justeringer skal være mulige. 

Med venlig hilsen 

Brugerrådet ved Måløv Idrætspark 

Karsten Friis 

Formand 
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BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedr. sparekatalog 2023. 

BSU-B23-01 Generel besparelse på dagtilbudsområdet: 

Der er tale om et uhørt stort og voldsomt spareforslag. I forslaget beskrives det, at det kan ramme indkøb af 

legetøj mv. og længere nede af listen også færre voksne, men da distrikterne er rammestyret, kan de selv 

planlægge, hvordan besparelsen skal gennemføres. I 2022 er de samlede budgetter til øvrige driftsudgifter for 

alle børnehusene 6 mio. kr., hvorfor den forslåede besparelse på 12,3 mio. kr. sandsynligvis altovervejende må 

hentes på normeringsforringelser. Politikerne i Ballerup Kommune har de senere år været optaget af at 

forbedre normeringerne, senest med fremrykning af midlerne til minimumsnormeringer. Med det aktuelle 

sparekatalog er Ballerup Kommune på vej til ikke at kunne leve op til lovgivningens krav til 

minimumsnormeringer i 2024 – selv når specialgrupper, ressourcepædagoger og særlige indsatser medregnes i 

opgørelsen.  

Vi er meget forundrede over, at direktionen sammen med forslaget ikke fremlægger en detaljeret beregning, 

der forholder sig til konsekvenserne for normeringerne set i forhold til den kommende lovgivning. I stedet er 

forslaget bakket op af en sammenstilling af det samlede ressourceforbrug pr.0-5-årige – en opgørelse, der 

notorisk er uegnet til at sammenligne normeringsniveau bl.a. på grund af forskellige forhold mellem antal 

vuggestuebørn og børnehavebørn, kommunernes forskellige organisering af den specialpædagogiske indsats, 

uensartet konteringspraksis mv. 

Ballerup Kommune har en fastholdelses-, uddannelses- og rekrutteringsstrategi, hvor bl.a. dagtilbud er i fokus. I 

den sammenhæng har man foreslået at afsætte 8 mio. kr. til denne indsats, hvilket er tiltrængt, og vi vil gerne 

rose Ballerup Kommune for at tage denne dagsorden seriøst. Vi ser dog forslaget om rammebesparelse som 

direkte modstridende denne indsats. Hvis Ballerup Kommune både daler i placeringen blandt kommuner i 

lønnen for pædagoger og samtidig skaber dårligere vilkår i form af ringere normeringer, vil det gøre det endnu 

vanskeligere at rekruttere og fastholde kvalificerede pædagoger. 

Ballerup Kommune står til at modtage 12,1 mio. kr. i puljetildeling til minimumsnormering. Det ligner, at man 

modtager penge til minimumsnormering med den ene hånd og med den anden sparer stort set samme beløb. 

BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet: 

Det er bekymrende, hvis der spares på SAMSPAL, uden det samtidig overvejes, hvordan vi i stedet løser denne 

opgave. I Ballerup Kommune er der stort fokus på inklusion og en stræben efter, at så mange børn som muligt 

bliver i vores almenmiljø, hvilket stiller store krav til pædagogernes faglighed. Vi ser SAMSPAL som en god og 

vigtig håndsrækning, der bidrager til, at pædagogerne har de nødvendige kompetencer til at imødekomme 

børnenes behov. 

Der er dog lavet et nedskaleringsforslag, hvor Junibakken kan ansætte 1-2 vikarer, og derved kan deres 

pædagoger i en periode fungere som udgående pædagoger. Selvom vi tænker, at den viden, pædagogerne i 

Junibakken besidder, vil være til stor gavn for alle pædagoger i kommunen, er vi bekymrede for, om de børn, 

der går i Junibakken, vil mangle en forudsigelig hverdag med vante voksne, hvilket de i høj grad har brug for.  
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BSU-B23-03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud, samt BSU-B23-15 Kortere åbningstid i 

dagtilbud: 

Vores oplevelse er, at den udvidede åbningstid bruges i et ret begrænset omfang, og vi kan derfor godt forstå, 

at man vælger at kigge på denne mulighed for besparelse. Dog undrer vi os over, at man ikke har hentet nyere 

tal end fra 2016. Ifølge sparekataloget vil konsekvenserne være, at enkelte dagtilbud vil opleve indskrænket 

åbningstid, men der står ikke noget om konsekvenserne for opnåelse af minimumsnormering i Ballerup 

Kommune. Hvis åbningstiden bliver indskrænket, vil der tilsvarende være færre medarbejdertimer, men 

antallet af børn vil fortsat være det samme. Derfor vil det have en betydning for de nationale 

minimumsnormeringstal. Valgte man derimod at indskrænke åbningstiden, men fortsat tilføre samme lønsum 

til distrikterne, vil man i stedet kunne samle pædagogtimerne, og den oplevede normering ville være bedre – 

det vil dog ikke ændre på de nationale minimumsnormeringstal. 

BSU-B23-06 Rammebesparelse på Kasperskolen: 

Den forslåede besparelse på Kasperskolen bør ses i sammenhæng med det øgede behov for 

specialpædagogiske indsatser generelt i samfundet og er derfor ikke i tråd med hverken behovet eller 

udviklingen. Størstedelen af børnene på Kasperskolen vil have enormt vanskeligt ved at indgå i f.eks. en 

gruppeordning eller mellemform på en almen folkeskole. Deres trivsel og muligheder for at komme videre i 

uddannelse efterfølgende vil forringes markant, hvis de ikke har et godt specialpædagogisk 

undervisningstilbud. Skolen samarbejder intenst med forældrene omkring bl.a. skolevægring og rammer, der 

tilgodeser den enkeltes behov, med høj faglighed og specialpædagogisk viden. En rammebesparelse vil 

sandsynligvis betyde færre fagprofessionelle omkring børnene med forringelse i tilbuddet til følge.  

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO): 

Vi vil gerne anerkende Ballerup Kommune for både at sikre BFO’erne midler i forhold til de kortere skoledage 

og samtidig give dem pengene retur, da der blev opdaget en formelfejl i budgettet for BFO. Vi er også enige i, 

det vil være hensigtsmæssigt, at tildelingskriterierne for normering til 1. maj børnene afspejler både antal 1. 

maj børn og den faktiske åbningstid. Dog bør normeringsnøglen følge de kommende minimumsnormeringer 

gældende for samme aldersgruppe, såfremt de var indskrevet i et dagtilbud. Derfor bør der for 1. maj børn 

være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn, frem for 1 pædagogisk personale pr. 10 børn. Hvis der forsat frigøres 

midler ved omlægningen, bør disse tilføres den almindelige BFO-normering. 

KFU-B23-17 Generel rammebesparelse på klubområdet: 

Klubberne i Ballerup Kommune bliver heldigvis benyttet af mange unge og har stort fokus på værdien af 

fritidspædagogik. Ved en rammebesparelse på klubberne vil de unge opleve et lavere serviceniveau med færre 

aktiviteter, ligesom der vil være mindre tid til at lave opsøgende og forebyggende arbejde. Også i klubberne har 

Ballerup Kommune inklusion på dagsordenen og har introduceret mellemformer og en mulighed for, at 

klubberne skal varetage kontaktpersonsordningen, hvilket vil stille større krav til pædagogernes arbejdsopgaver 

og faglighed. Hvis man samtidig vælger at gennemføre denne besparelse, vil det være endnu sværere at 
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implementere de øvrige tiltag, og der er en risiko for, at tilbuddet daler så meget i pædagogisk kvalitet, at unge 

vil blive udmeldt fra klubberne.  

I sagsfremstillingen kan man læse. at ”Klubberne i Ballerup Kommune har i en årrække haft et mindre forbrug 

på deres løbende drift i slutningen af året. På baggrund heraf foreslås det at sænke budgettet…” Den 

foreslåede besparelse udgør 1,7 mio. kr.  

I 2019 havde klubberne samlet et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. I 2020 havde klubberne et samlet mindre 

forbrug på 1,6 mio. kr. (et år der var præget af nedlukninger grundet covid 19) og i 2021 havde klubberne et 

samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Klubbernes forbrug ligger altså sædvanligvis meget tæt på deres 

budgetramme, og fremstillingen af, at besparelsen blot er en realisering af, hvad de ikke plejer at bruge, er 

ganske enkelt forkert. 

KFU-B23-18 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet: 

Forslaget om at ændre i ledelsessammensætningen på klubområdet bekymrer os, idet der samtidig lægges op 

til, at flere opgaver udover den normale drift skal varetages af klubberne, såsom mellemformer og 

kontaktpersonsordningen. 

Vi undrer os over, at der under samme forslag i en bemærkning er nævnt et alternativ i form af enten færre 

pædagogiske ledere eller at lægge klubberne under skoleledelsen. Det sidstnævnte forslag er så omfattende en 

omstrukturering, at det ikke burde nævnes i en bemærkning til et andet forslag. Det vil betyde en ændring i 

lovgrundlaget og hele præmissen for gode selvstændige klubber og vil risikere at gå imod Ballerup Kommunes 

stolte fritidspædagogiske traditioner og høje kvalitet på området. Noget vi på det kraftigste vil fraråde.  

På vegne af BUPL Storkøbenhavn 

Cindie Christoffersen, Faglig sekretær 

Pernille Birk Brammer, Fællestillidsrepræsentant 
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Høringssvar fra Center-MED i C-SIK 

Kære kommunalbestyrelse 

På baggrund af vores drøftelser i Center-MED er vi enige om, at I står med et meget svært valg ift. de 
forestående besparelser.  

Vi vil i det følgende forsøge at komme med vores perspektiv på, hvilken tilgang I bør vælge og kort redegøre 
for besparelsernes konsekvenser inden for vores område på et generelt plan. 

Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og 
serviceforringelser og står ved beslutningerne over for borgerne. Vi varetager mange forskellige opgaver i 
vores center og vores henstilling er, at jeres udgangspunkt må være at beskytte den opgavevaretagelse, der 
ligger nærmest kerneydelsen.  

Vores primære bekymring går på konsekvenserne af besparelsesforslag, hvor der er en risiko for, at endnu 
flere børn vil ende i mistrivsel. Det er spareforslag, der går ud over normeringen i dagtilbud, skole, BFO og 
klub. De færre hænder vil skabe forringede muligheder for kvalitet i relationsarbejde, pædagogisk arbejde 
og undervisning.  

Spareforslagene, der går på dette område, kan vise sig at blive dyrere i længden, da der er en risiko for, at 
flere børn i mistrivsel fører til øgede specialpædagogiske indsatser, som ikke nødvendigvis kan klares 
indenfor almenområdet. 

Én måde at bidrage med ressourcer til dette område kunne være at se på taksterne til vores institutioner, 
hvor vi ligger lavt i forhold til vores omegnskommuner. Det kunne potentielt forhindre nogle besparelser 
her. 

Der ligger mange små besparelser på kulturområdet og vi vil ikke redegøre for dem enkeltvis, men blot 
henlede opmærksomheden på, at besparelser her også kan påvirke trivslen hos borgere og potentielt føre 
til merudgifter. Kulturområdet ville gerne have haft mere tid til at arbejde med investeringscases, hvor 
kulturen kunne være midlet, der førte til, at en specifik borgergruppe ville have et mindre støttebehov. 
Man skal være opmærksom på at mange tilbud og opgaver i en kommune er afhængig af hinanden og de 
skaber forebyggelse af andre udfordringer, når de spiller godt sammen, eksempelvis Bibliotekscafeen, der 
er en vigtig medspiller i kommunens sociale arbejde. 

Til sidst vil vi pege på, at der ligger et sparepotentiale i at sænke temperaturen til 19 grader i vores 
institutioner og skoler. Vi vil hellere spare her end på kerneydelsen. 

Med venlig hilsen 

Center-MED C-SIK 
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.  

Høringssvar til Budget 2023 fra C-VS Cen-
ter MED 

Center for Voksne og Sundheds Center MED-udvalg har på mødet den 30. 
august 2022 udarbejdet høringssvar til Budget 2023: 

”Center-MED i Voksne og Sundhed har på et møde den 30.8.22 drøftet de 
spareforslag, der vedrører Sundhed- og Ældreudvalget og Socialudvalget. 
Der er bekymring for, at det arbejdspres der i dag opleves hos personalet, 
ikke bliver mindre med de foreslåede besparelser, herunder især rammebe-
sparelsen på 5. mio. på plejehjemmene. Arbejdsmiljøet bliver presset, og 
det store fokus på at minimere forråelse kan forsvinde. Der er brug for at 
kunne opbygge den psykologiske tryghed. 

Der er på begge udvalgsområder besparelser, der giver mindre tid og mu-
lighed for støtte til fælleskabet og dermed mere ensomhedsfølelse.”  

BALLERUP KOMMUNE 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

Dato: 9. september 2022 

 Sagsid: 81.38.05-P35-4-22 
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Høringssvar fra Claus Kiær 

Vedr. Klima og Miljø. 
Der et fald på ca. 123.000x1.000 kr. i relation til 2023 og desuden er budgetterne 
faldende frem til 2026. Hvilket i sig selv kun kan være forringelse på forringelse med 
mindre "man" nu er så skarpe, at de eksisterende problemer ser lyset for enden af 
tunnellen? Hvis det ikke er tilfældet, så er budgettet i sig selv ikke engang en 
nødløsning, så er det kun det som er muligt pga. diktat fra Folketinget og KL? 
Specifikt vil jeg gerne vide hvorfor der politisk og i forvaltningen endnu ikke er nævnt 
et eneste ord om et 10 årigt problem, som handler om makulering af affald på de 
grønne arealer? Og hvorfor er der endnu ikke sat midler af til at uddelegere 
affaldsproblemet der pågår i det offentlige rum? Det er åbenlyst at de få ansatte med 
en arbejdsfrekvens der skal dække 35km2 aldrig nogensinde kommer til bunds i 
uansvarlige borgeres hen-kastning af affald. Hvorfor er bekæmpelse af cigaretskod 
ikke nævnt med et eneste ord? Det er massivt globalt og nationalt problem og dermed 
også kommunalt.  

Hvordan kan en kommunes økonomi være sund når der hvert eneste år skal spares 
og dermed sker forringelser? Dette skal også ses i lystet af den halve milliard der 
passivt står passivt på en af "Rådhusets" konti. I hvor mange år har denne 
"opsparing" fundet sted og hvad er formålet? Jeg troede penge havde godt af at blive 
investeret også i menneskers fremtid og ikke mindst vores ve og vel kaldet velfærd... 
eller? 
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Til  

Ballerup Kommune 

Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup 

26. august 2022

Dagplejens forældrebestyrelse ønsker at uddybe vores aktuelle overvejelser vedrørende 
sparekataloget 2023 med henblik på besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har derfor udarbejdet 
et høringssvar til Ballerup Kommune.  

Forældrebestyrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på, at strukturen i dagplejen retter sig 
godt mod at tage sig af børn med eller uden særlig behov. Nogle børn har brug for større tryghed 
end andre børn, og det er vigtigt, at vores kommune omfavner dé børn, som har brug for ekstra 
omsorg, og gerne tidligt i processen.  

Forældrebestyrelsen anerkender kommunens intentioner om at spare på en lang række 
områder, netop for at fokusere på de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats.  

Det er dermed vores vurdering, at der ikke bør ske en besparelse på SAMSPAL området og/eller 
på området vedrørende kulturtjeneste, da det netop er her, at der skal være stor fokus på 
børnenes trivsel og glæde.  

Det er forældrebestyrelsen vurdering, at det er essentielt, at børneinstitutioner i Ballerup 
Kommune har en høj kvalitet, så børnene færdes i et trygt miljø, hvilket skaber et godt 
fundament i barnets liv. 

Vi lægger vægt på, at det ville ramme børnene mindst muligt ved at ophæve den udvidede 
åbningstid i dagtilbud, da rammerne for arbejdslivet har ændret sig meget til en mere fleksibel 
arbejdsplads/levende arbejdsplads. Det vurderes derfor, at det vil være et oplagt området, at 
spare nogle udgifter.  

Ligeledes er det vores vurdering, at forældre selv kan medbringe bleer, når der er tale om 
pasning af børn fra 3 år og op efter. Det vurderes derfor, at det vil være et oplagt området, at 
spare nogle udgifter. Det vil formentligt ramme en lang række børnefamilier på økonomisk plan, 
hvis det gælder generelt på dagtilbudsområdet fra 0-5 år.  

Slutteligt vil forældrebestyrelsen gerne takke for muligheden for at afgive et høringssvar, så der 
kommer fokus på det unikke, vi har i Ballerup Kommune, nemlig de fantastiske medarbejdere i 
dagtilbudsområdet, som engagerer sig i et sådan omfang, at det er beundringsværdigt. Det 
vurderes derfor, at det er vigtigt, at spare ”på de rigtige områder”, som ikke påvirker børnenes 
trivsel og/eller midlerne hertil. 

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen for dagplejen i Ballerup Kommune 
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Til  

Ballerup Kommune 

Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup 

31. august 2022

Distrikt Hedegårdens forældrebestyrelse ønsker at uddybe vores aktuelle overvejelser 
vedrørende sparekataloget 2023 med henblik på besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har derfor 
udarbejdet et høringssvar til Ballerup Kommune.  

Klima og miljøudvalget. 

Mindre renhold. 

Bestyrelsen har en generelt en bemærkning til besparelserne omkring mindre renhold. Da der 
er en bekymring omkring konsekvensen for klimaet og for børnene der færdes i parkerne og 
naturområderne. 

Børne og skoleudvalget. 

Generel besparelse: 

Ballerup kommune bryster sig af at vægte sin høje kvalitet på børneområdet. Bestyrelsen vil 
gerne gøre opmærksom på at de besparelse der ligges op til på dette område, især kommer til 
at berøre kvalitet af det pædagogiske arbejde og de familier der er i udsatte positioner. 

I forvejen er området skåret indtil benet, så der kan ikke være så meget at hente på området. 

Hvis man skære i muligheden for vikardækning og personale, vil det også påvirke evnen til at 
rekrutterer flere pædagoger til området, som i forvejen er en stor udfordring. 

Samspal på dagtilbudsområdet. 

Denne besparelse vil målrettet berøre de børn, der er i udsatte positioner. Der er brug for et 
effektivt tværprofessionelt samarbejde med de almen dagtilbud. 

Udvidede og kortere åbningstid i Dagtilbud. 

Der kan være en bekymring for at denne besparelse vil ramme skævt, da den især vil ramme 
enlige og udsatte forældre – familier. 

Bleer: 

Denne besparelse vil ramme udsatte familier.  Der er en bekymring omkring logistikken omkring 
det og det kan skabe unødige konflikter mellem personale og forældre. 

Kliniksammenlægning i tandplejen. 

I forhold til de øvrige besparelser, mener vi bedre denne kan accepteres. 
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Kultur og fritidsudvalget. 

Vedr. børnekunstpuljen, i forhold til alle de andre besparelses vurdere bestyrelsen, at afskaffelse 
af børnekunstpuljen, vil være ærgerlig og ramme de børn, som aldrig har mulighed for de 
oplevelse denne pulje kan give. Dog ses besparelsen hellere her end på den daglige kvalitet i 
dagtilbuddene. 

Økonomi udvalget. 

Mindre gulvvask, hovedrengøring og rengøring af toiletter.: 

Bestyrelsen understreger at besparelse på rengøring i dagtilbud ikke er acceptabelt. I forvejen 
er rengøringen ikke på højeste niveau. Det er værd at bemærke, at børnene spiser i samme 
rum, hvor de også sover og leger på gulvene. Denne besparelse vil påvirke sundhed og trivsel 
for både børn og personale. En bemærkning vil være, at mindre rengøring i dagtilbud kan påvirke 
sygefraværet blandt personalet. 

I øvrigt ser bestyrelsen med samme begrundelse ikke at skære i puljen til hovedrengøring. 

Rengøringen af toiletterne på skolen ved middagstid, må ikke nedlægges, da rene toiletter er 
med til at skabe tryghed og god trivsel for børnene. Hvilket igen er med til at styrke deres 
generelle evne til indlæring.  

På distriktsbestyrelsens vegne 

Morten Engell 

Bestyrelsesformand 
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Kommunalbestyrelsen 
Ballerup Kommune 

Den 9. september 2022 

Høringssvar fra forældrebestyrelsen for distrikt Måløvhøj 
Forældrebestyrelsen for distrikt Måløvhøj har gennemgået sparekataloget af 23. august 2022 og har 
følgende bemærkninger til en række spareforslag 

Indledningsvis skal vi præcisere, at de foreslåede besparelser uundgåeligt vil medføre en forringelse 
af det dagtilbud, som kommunen tilbyder kommunens børn. Bestyrelsen er i den forbindelse også 
bekymret for, at en række af besparelsesforslagene også vil ramme de særligt sårbare børn i 
kommunen.  

Kommentarer til konkrete forslag 

Forslag BSU-B23-01: Generel besparelse på dagtilbudsområdet 

Dette forslag vil bestyrelsen på det kraftigste anmode politikkerne at afvise. 

Det skyldes, at en effektuering af forslaget vil medføre, at næsten alle børnehuse uden undtagelse 
vil skulle reducere i antallet af personale/vikarer med, hvilket vil betyde færre voksne til børnene. 
Som det fremgår af forslaget, vil det enkelte børnehus i gennemsnittet skulle spare 400.000 kr.  

Der lægges op til, at administrationen/distrikterne selv skal beslutte, hvordan reduktionen skal 
effektueres. Såfremt politikkerne ønsker at gennemføre beslutninger, der medfører 
personalereduktioner, skal vi henstille til, at politikkerne rent faktisk tager deres ansvar alvorligt og 
bidrager med at prioritere, hvor den pågældende reduktion skal ske.  

Så vidt vi er orienteret, vil en besparelse på 12,3 mio. svare til en beslutning om at fjerne dagplejen 
i kommunen.  

Derudover skal vi henlede opmærksomheden på indførelsen af minimumsnormeringer, som også 
har medført, at en række børnehuse har fået tilført personale. Da effektueringen af dette forslag 
unægteligt vil medføre en eller anden form for personalereduktion, skal vi venligst anmode jer om 
at tage stilling til, hvordan det harmonerer med minimumsnormeringerne.  

Forslag BSU-B23-02: SAMSPAL på dagtilbudsområdet 

Efter bestyrelsens opfattelse, lyder det fornuftigt at udsætte implementeringen af SAMPAL, og 
bestyrelsen har derfor ikke nogen indvendinger mod forslaget. Bestyrelsen lægger i høj grad vægt 
på, at beslutningen ikke vil medføre personalereduktioner.  

Forslag BSU-B23-03: Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 

Bestyrelsen har drøftet forslaget. Såfremt tilbuddet ikke anvendes på nuværende tidspunkt, vil 
bestyrelsen ikke modsætte sig ophævelsen af den udvidede åbningstid. Det blev dog drøftet, at 
ydertimerne om morgenen i høj grad bliver anvendt en række steder, og bestyrelsen foreslår derfor, 
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at man alene fjerner halvdelen af distrikternes ”udvidede åbningstid” og herefter giver distrikterne 
beføjelser til at beslutte, hvor den udvidede åbningstid skal fjernes (det giver distrikterne mulighed 
for at vælge et børnehus, som bevarer den udvidede åbningstid enten om morgenen eller om 
eftermiddagen).  

Forslag BSU-B23-04: Forældre skal selv medbringe bleer 

Bestyrelsen konstaterer, at selve besparelsen i forslaget er meget lille. Det er bestyrelsens vurdering, 
at den relativt lille besparelse ikke står mål med den konsekvens forslaget vil have for den enkelte 
familie.  

Bestyrelsen er samtidig bekymret for, at personalet vil skulle bruge unødvendig tid på at huske 
forældre på bleer, låne bleer mellem forældre mv. Tid som hellere skulle gå til kerneopgaven – tid 
med børnene.  

Bestyrelsen hæfter sig dog ved, at der fortsat beregnes med, at nogle børn vil få udleveret bleer, og 
at besparelsesforslaget derfor ikke nødvendigvis vil ramme de mest sårbare familier.  

Bestyrelsen er også opmærksom på, at der i mange omgangskommuner skal medbringes bleer. 

Bestyrelsen har også drøftet muligheden for, at det alene er børnehavebørn, som skal medbringe 
bleer.  

Forslag BSU-B23-05: Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet 

Det er lidt uklart for bestyrelsen, hvad konsekvensen af det foreslået spareforslag er. Bestyrelsen er 
blevet orienteret om, at der findes alternative kulturtilbud i kommunen, og bestyrelsen har derfor 
ikke yderligere kommentarer eller indvendinger til spareforslaget.  

Forslag BSU-B23-15: Kortere åbningstider i dagtilbud 

Bestyrelsen skal lige som ved forslag BSU-B23-03 præcisere, at hvis der er åbent på tidspunkter, 
hvor tilbuddet ikke anvendes, så vil bestyrelsen ikke modsætte sig en eventuel reduktion af 
åbningstiden.  

Bestyrelsen skal dog præcisere vigtigheden af, at distriktet selv får lov til at bestemme, hvornår de 
respektive institutioner holder åbent. Ligesom bestyrelsen skal henstille til fleksibilitet i forhold til 
håndhævelsen af den begrænsede åbningstid.  

Det kan ikke undgås, at nogle forældre vil blive ramt af en eventuel begrænset åbningstid, og 
bestyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at der skal være tale om et reelt 
dagtilbud. Derudover skal bestyrelsen bemærke, at gennemførelsen af spareforslaget vil medføre et 
mindre fleksibelt tilbud for den enkelte familie. Derfor skal bestyrelsen også anmode om en 
forskudt implementering af besparelsen, således at de enkelte familier kan nå at indrette sig på den 
pågældende ændring, og i den forbindelse få afklaret, om barnet er nødt til at skifte institution, da 
de begrænsede åbningstider ikke harmonerer med familiens hverdag.  

Forslag ØKU-B23-01: Mindre gulvvask 

Bestyrelsen skal på det kraftigste fraråde kommunalbestyrelsen om at effektuere forslaget. 
Konsekvensen af forslaget vil være, at der ikke bliver gjort tilstrækkelig rent i børneinstitutionerne, 
hvilket er helt uacceptabelt både for børnene og personalet på institutionerne.   
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Forslag ØKU-B23-03: Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt 

Dette forslag har ifølge bestyrelsen ikke samme konsekvens som forslag ØKU-B23-01. Bestyrelsen 
har ikke yderligere kommentarer eller indvendinger til forslaget. 

Forslag ØKU-B23-05 Mindre vinduesvask 
Dette forslag har bestyrelsen heller ikke nogen indvendinger imod. Bestyrelsen skal i den 
forbindelse bemærke, at erfaringen er, at vinduerne ofte er dækket af ”fedtfingre” i børnehøjde kort 
efter den pågældende vinduespudsning.  

Forslag ØKU-B23-06 Nedlægge leverandørens supplering med forbrugsartikler 
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at dette ikke har nogen betydning for de enkelte institutioner, da 
de allerede selv fylder op. Derfor har vi ikke nogen indvendinger mod forslaget.  

Forslag ØKU-B23-11 Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger 
Bestyrelsen har heller ikke indvendinger til det konkrete forslag, så længe de lovgivningsmæssige 
krav til børneinstitutionerne overholdes.  

Bestyrelsen bemærker, at institutionerne opvarmes på meget forskellig vis, og at det derfor ikke kan 
udelukke, at det vil være vanskeligt for det enkelte børnehus at overholde kravene i forslaget. 

Forslag ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 
Det er bestyrelsens vurdering, at en rammebesparelse vil medføre en mere langsommelig proces, 
når administrationen bliver anmodet om hjælp. Derudover er det en bekymring, at en del 
administrative opgaver vil overgå til den pædagogiske ledelse/børnehusene, som vil medføre 
mindre tid med børnene.  

- 33 -

Høringssvar fra Distrikt Måløvhøjs forældrebestyrelse



Høringssvar til sparekatalog 2023 

Indledning 
I nedenstående findes høringssvar fra forældrebestyrelse for dagtilbudsområdet, distrikt Skovlunde, 
angående ’Sparekatalog 2023’, Sagsid: 00.15.25-P05-1-22 

Beslutninger er taget på baggrund af diskussioner foretaget til bestyrelsesmøde 30Aug2022, samt 
korrespondance over mail. Vi har vurderet konsekvenserne af de forslag der direkte rammer vores eget 
område, men mener ikke vi kan gøre os kloge på andre områder, hvor vi ikke har økonomisk indsigt i driften 
af disse.  

Indledningsvist vil vi nævne, at der de sidste mange år har været stor fokus på kapacitet i Skovlunde. 
Skovlunde er i den grad en by i vækst, med flere nye byggeprojekter i gang. Dette inkludere også adskillige 
nye lejlighedskomplekser, rækkehuse mm.  Dette betyder naturligvis nye tilflyttere og dermed også flere 
børn.  Det konstante pres på kapaciteten bekymrer meget forældrene både i forhold til medarbejderne og 
børnene. Forældrene oplever børnehusene som overfyldte, personalet er presset og børnene er 
overstimulerede og udmattede når de bliver hentet.  
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Generel besparelse på dagtilbudsområdet 
BSU-B23-01, Børne- og Skoleudvalget, 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 

Bestyrelsen anser generelle besparelser på dagtilbudsområdet som direkte alarmerende af flere årsager. 

Vi vil på det fremmeste opfordre til, at normeringerne ikke nedsættes yderligere. Dette gælder både 
minimumsnormeringer og grundnormeringer.  

Besparelser på servicerammen på dagtilbudsområdet vil også gå direkte i mod hensigten med 
minimumsnormerings lovgivningen og de midler der uddeles hertil. Idet man giver med den ene hånd og 
fjerner med den anden.  

Vi ser det som en kortsigtet handling der kommer til at forværre trivslen hos børnene og arbejdsmiljøet hos 
medarbejderne. 

Området er i forvejen ekstremt presset.  
Som nævnt indledningsvist oplever forældrene allerede at børnehusene er overfyldte, personalet er 
presset, samt at selv ressourcestærke børn er overstimulerede og udmattede når de kommer hjem.  

Yderligere besparelser vil betyde at man fjerner fra et allerede presset område. Vi er meget bekymrede for 
konsekvenserne for både børn og medarbejdere.  

Besparelse hæmmer den nødvendige kapacitets udvidelse vi står overfor. 
Derudover ved vi, at vi står overfor udvidelse af kapaciteten i Skovlunde. Dette betyder også, at der er 
behov for at ansætte flere pædagoger. Besparelser af den størrelsesorden vil direkte modarbejde den store 
indsats der allerede foretages og nødvendigvis må fortsætte ifht. at udvide kapaciteten. Forringelsensen af 
grundnormmeringen, servicerammen og dermed direkte arbejdsmiljøet vil gøre det meget svært at 
rekrutterer nye pædagoger. Dette på et arbejdsmarked der i forvejen er ramt af record lav ledighed og hvor 
der uddannes alt for få nye pædagoger.  

Der er et øget behov for vedligehold og indkøb af nyt inventar. 
Det øgede børnetal medfører også øget slitage på legetøj, legepladser, lokaler osv. Besparelse på 
grundrammen vanskeliggør det nødvendige vedligehold. Samtidig ser vi, at man igen og igen ved nybyg af 
nye institutioner ikke får afsat de nødvendige ressourcer til indkøb af inventar, legetøj mm. Konkret står vi 
med nybyg af Ny Troldebo i Skovlunde, hvor vi allerede nu ved, at anlægsbudgettet ikke kommer til at 
rumme alt det nødvendige inventar. De manglende ressourcer tages derfor fra driftsrammen, hvilket 
påvirker børnene direkte. Yderligere besparelser kommer derfor til at ramme et i forvejen udmagret 
område.  

Til sidst vil vi blot nævne at vi ikke mener man kan lægge så stor vægt på tallene fra FLIS. På trods af at det 
er det bedste værktøj vi har, kan man stadig ikke sammenligne kommunerne 1 til 1. Det vil kræve større 
indsigt i driften og organisations strukturen i de enkelte kommuner for at kunne lave en reel 
sammenligning.  
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SAMSPAL på dagtilbudsområdet 
BSU-B23-02, Børne- og Skoleudvalget, 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 
Besparelser på SAMSPAL vil være uhensigtsmæssigt ifht. at have mulighed for at foretage en tidlig indsats 
for børn med særlige behov.  Dette er bekymrende da der generelt ses en stigning i børn med særlige 
behov. Derudover mener bestyrelsen at besparelser på dette område på sigt vil skabe større økonomiske 
udgifter, og det er derfor en meget kortsigtet beslutning at spare på dette område. Vi frygter derfor at 
bestyrelserne om meget få år igen skal tage stilling til store besparelser på området, fordi vi fortsat vil se 
stigende udgifter til det specialiserede område. Sidst, men ikke mindst, vil det have store personlige 
konsekvenser for de børn der har særlige behov. Vi ønsker at der skabes gode læringsmiljøer, der sikre 
trivsel for alle børn.  

Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 
BSU-B23-03, Børne- og Skoleudvalget, 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 
Såfremt åbningstiden indskrænkes er der en bekymring for, at det bliver umuligt for pendlerfamilier at nå 
at hente deres børn i tide. Flere forældre arbejder f.eks. inde i København og pendler frem og tilbage fra 
arbejde.  

Vi mener ikke at man som udgangspunkt kan antage, at undersøgelsen fra 2016 er retvisende. Der bør 
foretages en ny undersøgelse inden der tages nogen beslutninger. Vi vil også gøre opmærksom på at der jo 
grundet den store vækst i Skovlunde er tillyttet mange børnefamilier. Dette vil fortsætte de næste par år. 
Man må antage at der blandt disse familier, er et behov for udviddet åbningstid.  

Forældre skal selv medbringe bleer 
BSU-B23-04, Børne- og Skoleudvalget, 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 
Vi mener at det er et minimum af besparelse man finder her. Besparelsen vil dog medføre en væsentlig 
forringelse af service.  

For at implementere dette vil det ydermere kræve en ombygning af de fysiske rammer (som i forvejen er 
en sparsomme), da man ville skulle have plads til at holde styr på de mange forskellige bleer, samt hvem 
bleerne tilhører.  

Der vil også pålægges en ekstra opgave til personalet i at holde øje med lageret, samt bede forældrene om 
at fylde op med bleer. Dette er tid der går fra børnene.  

Det er også en bekymring for bestyrelsen, at de udsatte familier ikke har økonomisk råderum til den 
ekstraudgift bleer er.  Såfremt bleer for disse familier vil blive betalt af kommunen (økonomisk friplads) er 
bestyrelsen bekymret for, at det er synligt for alle hvem der har økonomisk friplads. Dette brud på privatliv 
vil synliggøre familier i en allerede sårbar position. Dette skal der således også findes en løsning på, inden 
bleer kan spares væk.  

Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet 
BSU-B23-04, Børne- og Skoleudvalget, 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 
Selvom kultur er vigtigt, accepterer bestyrelsen besparelsen og har ikke yderligere kommentare til dette 
punkt.  
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Mindre gulvvask 
ØKU-B23-01, 60.66 Ejendomsdrift og diverse andre rammer 
Bestyrelsen finder det bekymrende, at man vil reducere rengøring i den grad. Vi mener at dette direkte 
modarbejder de gode erfaringer der blev gjort under Corona-pandemien, og på sigt vil besparelsen 
medfører større udgifter til sygefravær.  

Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger i fyrringssæsonen 
ØKU-B23-11, 60.66 Ejendomsdrift 
Bestyrelsen mener ikke, at man kan anvende en ensretning i rumtemperaturen. Der er stor forskel på 
bygningerne og isoleringsgraden. Især de ældre bygninger vil have behov for at anvende en højere 
rumtemperatur, da der oftest er koldt ved gulvet.  

Derudover mener vi ikke at 19°C er tilstrækkeligt højt til daginstitutioner. Især i vuggestuerne, hvor 
børnene og medarbejderne tilbringer en stor del af tiden på gulvet, er det bekymrende med en 
gennemsnitlig rumtemperatur på 19°C.  

Mvh.  

Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområdet, distrikt Skovlunde. 
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I Lokalt MED har vi drøftet forslaget om fjernelse af klippekortsordningen, I 
konsekvens af forslaget, er beskrevet som meget små -  Vi bruger flittigt 
klippekortsordningen til mange individuelle aftaler og en fjernelse vil betyde tab af 
kvalitetstid for beboerne. 
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8. september 2022

Hermed afgives høringssvar for Budget 2023 (samt 2024-2026) angående to punkter. 

Punkt KFU-B23-11: Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, 
ophør/reducering af tilskud. 

På vegne af FDF Måløv vil vi gerne opfordre til, at dette tilskud ikke reduceres. Det er 
primært vores unge frivillige ledere, der gør brug af disse tilskud. At det kan tage 
afsted på kurser, oftest i påske- eller efterårsferien. Udover at de selvfølgelig lærer en 
hel del som unge ledere, er disse kurser meget meget afgørende for deres 
fastholdelse og fortsatte motivation som frivillige ledere. 

Jeg opfordrer på det inderligste til, at dette tilskud ikke bortfalder. 

Punkt KFU-B23-12 : Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducering . 

Vi har i mange år været rigtig glade for det årlige aktivitetstilskud som vi har 
modtaget, som blandt andet har medført at vi kan holde kontingentet på 
medlemmerne på et fornuftigt niveua. Vi håber at dette tilskud fastholdes og ikke 
reduceres. 

Hvis I ønsker yderligere uddybning af mine (og FDF Måløvs øvrige lederes) 
synspunkter, stiller vi meget gerne op og motiverer dette. Sig endelig til. 

Venlig hilsen Sune Lohse, FDF Måløv 
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Den 8. september 2022 

KFU-B23-11 om ophør af tilskud til lederkurser i folkeoplysende foreninger giver 
anledning til bekymring. 

Her er tre konsekvenser som vi ser: 

* Rekruttering af egne unge medlemmer (15-20 år) til at blive unge ledere vil både
blive sværere og de kommende ledere vil være dårligere rustet til at blive aktive og
sprudlende ledere for kommunens børn og unge.
* Unge af økonomisk solide familier vil ”bare” få mor og far til at betale, så forslaget
rammer socialt skævt. (Læs: vi har faktisk haft stor succes med at poste lederevner
og selvtillid i unge der ellers ikke havde fået muligheden, til gavn for de unge, for
foreningen og for samfundet)
* Det bliver sværere at fastholde medlemmer 15-20 år.

Rent økonomisk vil ophør af tilskud til lederkurser være stort set neutralt for 
foreningen, forstået på den måde at sikkerhedskurser (klatre- og kanoinstruktører) vil 
koste dyrt, mens resten desværre må aflyses. 

Vi håber virkelig at tilskud til lederuddannelse kan fortsætte. Hvis tilskuddet 
fortsætter – eventuelt reduceret – må reglerne meget gerne justeres så vi bedre vil 
kunne opkræve en delvis egenbetaling. 

KFU-B23-12 om halvering af aktivitetstilskud er også et hårdt slag. I vores tilfælde 
koster det en kontingentstigning på 200 kroner pr medlem pr år - eller at vi nedsætter 
vores aktivitetsniveau. Igen rammes børn og unge af svage familier hårdt. 

Venlig hilsen 
Thomas Holmslykke, FDF Skovlunde 
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Bemærkninger til Ballerup Kommunes sparekatalog 2023 – Børneområdet.

Ballerup Kommune har i forbindelse med forberedelsen af budget 2023, besluttet at der skal spares i alt 57 

mio. kr. på servicerammen.  

I den forbindelse er der udarbejdet et sparekatalog, hvori der lægges op til at der i 2023 kan spares 17 mio. 

på børneområdet, herunder Ballerup Fritidsordning. Stigen til det dobbelt i overslagsårerne. 

I FOA/PMF-afdeling 1 er vi af den opfattelses at det er en meget, meget stor andel af den samlede 

servicebesparelsen der lægges op til at børneområdet skal bæger. Besparelser der uden tvivl vil få negative 

konsekvenser for både de ansatte og ikke mindst vil rammerne for det gode børneliv blive reduceret.   

1. Generel besparelse på 3-4% på driften – Her ligges der op til en besparelse på 12,3 mio. kr.

begrundet i en sammenligning med nabokommunerne f.eks. Rødovre som bruger 14,3 mio. kr.

mindre på børneområdet. For hvert Børnehus i Ballerup kommune vil det betyde at der fjernes

400.000 kr. fra budgettet.

I PMF er vi af den opfattelse at dette forslag vil skabe en helt urimelig belastning af dagligdagen,

når der fjernes så stort et driftsbeløb som 400.000 kr. Ikke alene vil det forringe institutionernes

tilbud overfor børn og forældre, men også i den grad belaste personalets daglige opgaver, da der

må forventes en reduktion af personale. Dette også set i lyset af at regeringen har vedtaget ekstra

økonomi til kommunerne til indførelse af minimumsnormeringer, netop for at højne kvaliteten i

vores dagtilbud. Forslaget bør genovervejes.

2. Fjernelse af SAMSPAL (Kvalificering arbejdet med det stigende antal børn med diagnoser og/eller

har svært ved at indgå i de almene fællesskaber) – Inklusion er en god ting, hvis der er rum og

plads og ikke mindst tid til at arbejde med inklusion af det enkelte barn i dagligdagen. Er der ikke

det, så er det er åbenlyst, endda med stor sandsynlighed, at disse børn vil få det rigtig svært – ikke

kun i børnelivet men livet i det hele taget. Det er en problemstilling at der sker inklusion af

diagnoseret børn, uden at personalet kan sikre den nødvendige indsats og støtte til dette. Som

minimum bør jeres forslag om personalestøtte fra specialinstitutionerne sikres, men alt andet lige

så er det kun et lille plaster på såret. Vi mener derfor at forslaget bør udskydes til der har været en

drøftelse af hvorledes opgaven evt. kan understøttes.

3. Ophævelse af den udvidede åbningstid – Her er der tale om et besparelsesforslag, som ikke mindst

er en serviceforringelse overfor de forældrene, der allerede nu oplever en tidsstyret og presset

hverdag.  Overfor personalet vil det betyde færre timer og dermed nednormering i en række

institutioner, hvilket betyder igen mindre tid til det enkelt barn. Forslaget bør genovervejes

4. Forældre skal selv medbringe bleer – Det kan se ud som om dette forslag ikke har betydning for

personalet og den kvalitet der skal ydes i dagtilbuddene. Så det er et fint forslag. Men alt andet lige

så medfører det endnu et OBS punkt for de ansatte – Er det lagt bleer nok til Peter? er posen ved at

være tom? husk at give forældre besked osv. Men andre ord personalet kommer til at bruge mere

tid på ble ”snak”. Og i disse grønomstillingstider og med en presset økonomi, så flytter stofbleen

nok ind igen i mange hjem – så skal der i alt fald bruges mange personaletimer på bleskylningen.
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5. Ballerup Fritidsordning – Her lægges der op til en normeringsforringelse som betyder at der nedlægges

stillinger. Dette betyder igen et øget arbejdspres for den ansatte, og igen mindre tid til det enkelte barn

i BFO-ordningen. 5 stillinger er = 9.620 timer pr. år .   Forslaget bør genovervejes

6  Kortere åbningstid i dagtilbud – Som minimum må der – hvis forslaget skal gennemføres, alene 

reduceres i de personaletimer der i dag bruges i ydertimerne, da det ellers igen vil betyde en 

general øget belastningsgrad i hele åbningstiden, samt konsekvenser for den pædagogiske faglige 

indsats. Forslaget bør genovervejes 

Med venlig hilsen 

Dorit Dühring 

Formand FOA/PMF-afdeling 1 
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Kommunalbestyrelsen 

Ballerup Kommune 

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget  
vedrørende forslag til budget for Ballerup Kommune for 2023 

Under henvisning til borgmesterens høringsbrev af 24.august 2022 fremsen-
der Folkeoplysningsudvalget hermed sine bemærkninger til det fremsatte 
budgetforslag, herunder det fremsendte sparekatalog. 

Det samlede sparekatalog 

Som et led i forberedelsen af budgetforhandlingerne er der udarbejdet et 
sparekatalog, der indeholder forslag til en samlet værdi på 75,5 mio. kroner, 
der skal holdes op mod et samlet besparelsesbehov i 2023 på 57 mio. kr. 

Folkeoplysningsudvalget finder anledning til at gøre opmærksom på, at sum-
men af de anførte besparelsesmuligheder på kultur- og fritidsområdet i for-
hold til det samlede budget på området udgør 8,2 procent. For det totale 
driftsbudget for hele kommunen er det tilsvarende tal 1,9 procent.  

Folkeoplysningsudvalget finder det rimeligt, at der som udgangspunkt sker 
en ligelig forholdsmæssig reduktion i budgetterne på de enkelte områder, og 
at der tages udgangspunkt heri, når der tages stilling til hvilke besparelses-
forslag der skal realiseres på kultur- og fritidsområdet. 

Sparekataloget på Folkeoplysningsområdet 

I forhold til den foreslåede besparelse vedrørende sommerferieaktiviteterne 
(KFU-B23-14) er det Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at den annonce-
ring der er indeholdt i det kommunale tilskud er en væsentlig forudsætning, 
for den søgning der er til arrangementerne og opfordrer derfor til, at denne 
del af finansieringen fastholdes. 

Sparekataloget indeholder et forslag om at tilskuddet på 75 procent til leder-
uddannelse (KFU-B23-11) falder bort. I bemærkningerne til forslaget gives 
der udtryk for en forventning om at der ved bortfald af tilskuddet vil ske en 
nedprioritering af træner/lederuddannelsen.  

Fra spejderbevægelsens side peges der på, at rekruttering af egne unge 
medlemmer (15-20 år) til at blive ledere, vil blive sværere og at de kom-
mende ledere vil være dårligere rustet til at blive aktive og sprudlende ledere 
for kommunens børn og unge. Der peges videre på at forslaget rammer soci-
alt skævt, fordi unge af økonomisk solide familier, har mulighed for at få 

Skovlunde den 8. september 2022 
JA 
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uddannelsen finansieret af deres forældre. Spejderbevægelsen har haft stor 
succes med at poste lederevner og selvtillid i unge der ellers ikke havde fået 
muligheden, til gavn for de unge, for foreningen og for samfundet. Spejder-
bevægelsen peger på, at det bliver sværere at fastholde medlemmer i alde-
ren 15-20 år. 

Folkeoplysningsudvalget deler spejderbevægelsens synspunkter og opfattel-
sen af at leder/træneruddannelsen er en vigtig og også en forudsætning for 
at leder/træner-arbejdet sker på et kvalificeret grundlag, der lever op til for-
ældres og deltageres forventninger. 

Videre indeholder sparekataloget et forslag om at reducere indsatsen for at 

tilvejebringe støtte til udvikling af talenter og eliteidræt i Ballerup Kommune 
(KFU-B23-16). Det er Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at udvikling af ta-
lenter og styrkelse af eliteidrætten spiller en væsentlig rolle for breddeidræt-
ten, både med hensyn til inspiration og deltagelse i det praktiske arbejde i 
det daglige i klubberne. Folkeoplysningsudvalget ser i sammenhæng hermed 
med bekymring på en opsigelse af elitekommuneaftalen med Team Danmark 
(KFU-B23-15), der yderligere vil svække eliteindsatsen. 

I forhold til forslag (KFU-B23-12) om reduktion af aktivitetstilskud kan Folke-
oplysningsudvalget i det hele tilslutte sig bemærkningerne fra forslagsstille-
ren om at lavere tilskud typisk vil resultere i højere deltagerbetaling/kontin-
gent med medlemstab til følge, og at prisstigningen for nogle familier vil 
være uoverkommelig. 

Endelig skal Folkeoplysningsudvalget i forhold til budgettet på fritids- og kul-
turområdet udtrykke stor bekymring for konsekvenserne af en halvering af 
tilskud til undervisning på aftenskolerne (KFU-B23-13). Tager man udgangs-
punkt i et tysk begynderkursus udbudt hos AOF med 24 lektioner til 1.145 
kroner for hele kurset skal denne pris hæves til 1.334 kroner med den fore-
slåede reduktion i det kommunale tilskud. En reduktion i deltagerantallet 
med én deltager oven i dette, hæver prisen til 1.456 kroner pr. kursist. Er 
frafaldet to deltagere må prisen hæves til 1.601 kroner pr. kursist. Det sidste 
eksempel betyder en prisstigning på 39 procent. 

Der er ingen tvivl om at en forhøjelse af deltagerprisen vil reducere tilmeldin-
gen. Da Folketinget i 2003 halverede tilskudsrammen til aftenskolerne, faldt 
det realiserede timetal på landsplan for alle aftenskoler under et med 17 pro-
cent. For AOF var faldet på 26 procent, som følge af lavere indkomster hos 
AOF’s målgruppe. I eksemplet i forrige afsnit svarer det mest vidtgående ek-
sempel til et fald i tilslutningen på 16 procent. 

En halvering af tilskudsrammen vil efter Folkeoplysningsudvalgets opfattelse 
gøre det vanskeligt fortsat at drive aftenskolevirksomhed i Ballerup. 

Forslag på andre udvalgsområder 

Det er ikke alene på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, at de frem-
lagte besparelsesforslag har konsekvenser for kultur- og fritidslivet.  

På Sundheds- og Ældreudvalgets område foreslås det at lukke varmtvands-

bassinet i Lundehaven (SØU-B23-10).  

Forslaget vil inden for folkeoplysningens område få konsekvenser for 213 
borgere med behov for den særlige træning, der kan gennemføres i et bassin 
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med 33-36 grader varmt vand. Deltagerne på holdene er mellem 13 og 86 
år. 

Det specielle ved varmtvandstræning er 

• at det overordnet er en god og effektiv motionsform for mennesker med 
problemer i muskler og skelet, eksempelvis ved gigtsygdomme, rygsyg-
domme, lammelser, nye led og balanceproblemer  

• at det giver en bevægelsesfrihed og mulighed for at komme ud i nye be-
vægelser som følge af vandets opdrift 

• at det på samme er tid både skånsomt, behageligt og effektivt, da der 
trænes med en vandmodstand og redskaber der øger vandmodstanden 

• at vandmodstanden giver god træning af balance og dermed mindre frygt 
for at falde i dagligdagen 

• at varmen fra vandet giver en positiv effekt på smerter, idet varmen på-
virker kroppens smertesystem og afspænder kroppens muskler – færre 
smerter giver mulighed for at være mere aktiv 

• at det er en alsidig træningsform omfattende både kondition – bevægelig-
hed, muskelstyrke og balance 

Varmtvandsbassinet i Lundehaven er siden plejecenteret blev bygget for 
godt 25 år siden ud over at Ballerup Kommunes borgere er visiteret til gen-
optræning, blevet benyttet af idrætsforeninger og aftenskoler, som har til-
budt trænings - og motionshold til deltagere med behov herfor. 

Ballerup Handicap Idræts Club har aktuelt 8 hold med 11 deltagere på hvert 
– mandag og torsdag fra 16-19 samt lørdag fra 9-11 altså 90 deltagere på 
ugebasis. BHIC har haft hold i Lundehaven gennem ca. 20 år 

AOF har aktuelt 6 hold lørdage og søndage fra kl. 11 – 13 og i alt 27 delta-
gere på ugebasis. Undervisningen er etableret under Folkeoplysningsloven – 
retningslinjerne for hensyntagende specialundervisning. AOF har haft varmt-
vandsbassin i Lundehaven gennem ca. 5 år. 

Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup har aktuelt 13 hold og i alt 96 til-
meldte deltagere i denne sæson (en fremgang på godt 30 % i forhold til 
2021 og Coronaen). GOK-Ballerup har haft undervisning i Ballerup Kommune 
gennem 27 år, først i det nedlagte bassin i Agernhaven, dernæst i det ned-
lagte bassin i Præstevænget og de sidste 16 år i Lundehaven.  

Undervisningen gennemføres under Folkeoplysningsloven efter reglerne om 
hensyntagende specialundervisning. 

Der er et naturligt samarbejde mellem de tre foreninger/aftenskoler og be-
handlere i Ballerup Kommune /praktiserende fysioterapeuter, således at bor-
gere opfordres efter endt træningsforløb til at deltage på varmtvandshol-
dene, hvilket mange gør eks. i forbindelse med dårlig ryg, nye hofter og 
knæ, rygoperationer og skulderoperationer. 

Det er Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at en lukning af varmtvandsbas-
sinet i Lundehaven risikerer at medføre flere udgifter til kommunale træ-
ningsforløb eller vederlagsfri henvisning til fysioterapi. 

Folkeoplysningsudvalget opfordrer kommunalbestyrelsen til at genoverveje 
lukningen af varmtvandsbassinet i Lundehaven. 

Endelig skal Folkeoplysningsudvalget pege på forslagene om reduceret ren-
gøring (ØKU-B23-04 og ØKU-B23-08). I forvejen er rengøringsstandarden i 
de lokaler der stilles til rådighed for den folkeoplysende virksomhed præget 
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af en hel dags anvendelse og i mange situationer ikke tilfredsstillende. Med 
de to forslag sker der en yderligere forringelse af rengøringsstandarden i lo-
kaler, der stilles til rådighed for folkeoplysnings-, fritids- og kulturaktiviteter i 
aftentimerne. 

Der er efter Folkeoplysningsudvalgets opfattelse reelt et behov for det mod-
satte. 

Venlig hilsen 
Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune 

Jan Ankler 
Formand 
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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.  
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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 
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Frivillighedsrådets kommentarer til fremsendt materialer 

Den samlede pulje for §18 (KFU-B23-07) i 2022 bliver brugt (sidste møde holdes 
14/9, rest 98.000 forventes brugt til <10.000 ansøgninger).  

Forventes tilvæksten i borgere i Ballerup vitterlig at være som fortællingen går, vil der 
være brug for endnu flere frivillige til aktiviteter. Og midler til at igangsætte disse 
lokalt i Ballerup. 

Genstart af samfundet efter 2020-2021, har især ramt §18, der ligget mere stille end 
normalt, så en besparelse ser vi som et direkte initiativ til at begrænse foreninger og 
aktiviteter med lokalt islæt. 

Frivilligheden har en udmøntet politik, Frivillighedspolitikken, hvor kommunen har 
beskrevet hvorledes det frivillige arbejde skal understøttes og motiveres. En budget 
reduktion ses ikke som understøttende. 

Der lægges op til besparelser i andre områder men samtidig satses på at frivillige 
tager opgaverne (SOU-B23-06, SÆU-B23-07, SOU-B23-03) 

Det kan være uhensigtsmæssigt at spare i disse forslag, såfremt der ikke kan hentes 
professionel bistand iblandt frivillige. Og frivillige bør generelt ikke sættes til at løse 
professionelles opgaver, og en frivillig bør ikke ledes af en ansat, men bør ledes af 
frivillige. 

Mvh 
Morten Løgager 
Formand for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune 
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Den 9. september 2022 

Af forslaget fremgår der en besparelse på 500.000 kr. Det forekommer svært sandsynligt, at 
tilbuddet fortsat kan eksistere med en sådan besparelse al den stund, at der er 2,5 ansatte i 
tilbudddet. 

I prosaen om konsekvens af at Larsbjerggård nedlægges, står der at de nuværende brugere 
skal have tilsvarende beskyttede beskæftigelsestilbud andetsteds!? 

Fra SL´s side vil vi netop gerne påpege fagligheden i form af struktur, fællesskab og 
genkendelighed for denne sårbare målgruppe som værende et bærende element i 
Larsbjerggårds arbejdsfællesskab. Formålet er jo bla. at forsøge at skabe en hverdag, der er 
sammenlignelig med normalområdet. Vi vil i stedet pege på en øget visitering af sårbåre 
borgere evt. med afsæt fra borgere i STU tilbud el. sågar praktikordninger, arbejdsprøvninger 
m.m.

Desuden mener vi, at der er potentiale til at indgå et mere formaliseret samarbejde(=et 
forslag på tværs af silotænkning) med skolerne i Ballerup kommune mhp at ”hjælpe” naturen, 
så skolebørn kan få konkret indblik i naturpleje. 

Mvh Tommy Vedelfort/FTR/SL/Ballerup 
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Høringssvar fra Grønt Råd vedr. budget 2023 

Vi har i Grønt Råd arbejdet med de relevante områder fra Sparekataloget 2023 og 
fremsender hermed vores høringssvar i prioriteret rækkefølge. 

KMU-B23-10 - Øvrigt miljø – konsulentydelser i forbindelse med miljøsager 
Vi mener at det er meget problematisk at spare på eksterne konsulenter. Har Ballerup 
Kommune interne medarbejdere har de faglige kompetencer på tværs af alle 
fagområder? Vi forudser at en besparelsen på 300.000,- årligt kan have stor 
betydning for kvaliteten af fx miljøundersøgelser og dermed også for naturen/miljøet. 

KMU-B23-05 - Mindre renhold på veje 
Grønt råd anbefaler ikke at spare på fejning af veje da det har stor betydning for 
forureningen af det regn-/overfladevand der ledes videre til søer, moser og vandløb. 
Anbefalingen vil lyde på at intensive fejningen i stedet for at spare på området. 

KFU-B23-10 - Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud 
Vi forventer at Ballerup Kommune vil miste sit nære bånd til Grantoftegaard hvis 
oplysnings- og kulturelle tilbud fjernes eller begrænses. En stor del af Pederstrups 
identitet er bundet op på dette nære bånd og det er vigtigt for de øvrige ydelser som 
Ballerup Kommune aftager at disse kan kombineres med oplysnings- og kulturelle 
tilbud, fx fremvisning af elevarbejde på Høstmarked.  

KMU-B23-02 - Mindre indsats på invasive arter 
Dette er ikke en reel besparelse men blot en udskydelse og forværring af 
bekæmpelsen af invasive arter uden pligtbekæmpelse. Da det er en meget begrænset 
besparelse, både økonomisk og tidsmæssigt, mener Grønt Råd ikke at det giver 
mening at udskyde dette. 

KMU-B23-12 - Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer 
Grønt råd vurderer ikke at Ballerup Kommunes deltagelse har en reel naturforbedring. 
Vi foreslår at man i stedet arbejder med en politisk plan for reel naturforbedring, fx 
gennem vedtagelse af en miljø- og biodiversitetspolitik. 

KMU-B23-09 - Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb 
Grønt råd anbefaler ikke at spare på ekstraarbejderne vedrørende tilbageførsel af 
vandløbene da de allerede i dag er i ringe økologisk tilstand. 

KMU-B23-11 - Reducere i antallet af blomsterkummer 
Grønt råd foreslår at børnehaver og indskoling får mulighed for at overtage 
beplantningen i blomsterkummerne hvis disse ejes af Ballerup Kommune. Det foreslås 
som minimum at der stilles blomsterfrø fra hjemmehørende arter til rådighed. 

Andre tiltag 
For at undgå forurening af naturen med vejsalt, foreslås det at spare på indkøb af 
vejsalt til de indre veje i Ballerup kommune og overgå til brug af grus samt anlægning 
af grusede stier i stedet for asfalt hvor det giver mening. 

- 51 -

Høringssvar fra Grønt Råd



.  

Handicaprådets høringssvar til Budget 2023 

Handicaprådets høringssvar til Budget 2023 

Punkt 6 på Handicaprådets møde den 5. september 2022 var ”Forslag til 
budget samt sparekatalog for 2023”. 

Handicaprådets høringssvar er: 

”Handicaprådet er generelt bekymret over besparelserne på den støtte 
og progression, som borgerne har krav på.  

Handicaprådet udtrykker bekymring om besparelsesforslag Varmvandsbas-
sin på Lundehaven (SÆU-B23-10). 

Handicaprådet gør opmærksom på, at Ballerup Handicap Idræts Club 
(BHIC) har ca. 90 brugere om ugen i varmtvandsbassinet på Lundehaven. 

Gigtforeningen gør opmærksom på, at det vil være et problem for deres ca. 
85 brugere, hvis varmtvandsbassinet lukkes. 

Bekymring for, at vi sparer på § 18-puljen. 

Handicaprådet udtrykker bekymring ved en nedlæggelse af Kig&Lyt (ØKO 
B23-13), da mange lokale meddelelser bringes gennem Kig&Lyt.” 

BALLERUP KOMMUNE 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

Dato: 5. september 2022 

Sagsid: 00.15.25-G01-1-22 
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BALLERUP KOMMUNE 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

Dato: 7. september 2022 

Tlf. dir.: 44 77 65 59 
E-mail: sdf@balk.dk

Kontakt: Sidse Fisker

Høringssvar til direktionens samlede forslag til budget 2023 og 
overslagsårene 2024-2026 og Sparekataloget 2023 

Hoved MED kvitterer for at kunne afgive høringssvar vedr. budget 2023 
samt overslagsårene 2024-2026 og Sparekataloget 2023. 

Hoved MED har drøftet forslag til budget og forslag til Sparekatalog og har i 
relation til begge, som de foregående år, været meget optagede af de ud-
fordringer, vi allerede har og forventer at få, i forhold til rekruttering og 
fastholdelse af medarbejdere på velfærdsområderne. 

Dette tema har i år igen også været en del af drøftelserne på møderne mel-
lem ØKU og Hoved MED.  

Der er allerede iværksat en række gode initiativer, som skal forsøge at imø-
dekomme disse udfordringer, men Hoved MED ser gerne, at der er et endnu 
større politisk fokus på dette og at dette også i højere grad afspejles i bud-
gettet og de økonomiske investeringer og prioriteringer.  

På trods af data som viser, at vi i Ballerup Kommune på nogle områder er 
flere ansatte end landsgennemsnittet eller i andre sammenlignelige kommu-
ner, så opleves der et arbejdspres på nogle arbejdspladser, som sammen 
med rekrutteringsudfordringer og et fortsat højt sygefravær i Ballerup Kom-
mune er bekymrende.  

Hoved MED ønsker, at der investeres i, at sætte mere fokus på løsninger til 
nedbringelse af sygefraværet, som fortsat er i den høje ende i Ballerup.  
Dette da en højere tilstedeværelse vil gavne opgaveløsningen for både med-
arbejdere og borgere og have en positiv effekt på arbejdsmiljøet.  

- 53 -

Høringssvar fra Hoved-MED



Hoved MED har drøftet, at der i sparekataloget er indlagt flere rammebe-
sparelser, som kan skabe usikkerhed blandt og bekymring blandt medarbej-
derne.  

Det er dog også Hoved MEDs opfattelse at rammebesparelser kan være 
nødvendige, da det kan være vanskeligt, at lave mange mindre sparefor-
slag, samtidig med, at man respekterer kommunens rammestyring, hvor le-
delsen efter dialog med medarbejderne udmønter rammen.  

Hoved MED vil derfor i den forbindelse gerne opfordre til at medarbejderne 
involveres i udmøntningen og løsningen af disse rammebesparelser på de 
enkelte arbejdspladser, og at der er en opmærksomhed på, at der sker et 
reelt opgavebortfald, at der er fokus på effektiviseringer samt at der ikke 
sker opgaveglidninger internt eller centrene i mellem. 

På vegne af Hoved MED 

Eik Møller, Kommunaldirektør/Sidse Fisker, næstformand i Hoved MED 

- 54 -

Høringssvar fra Hoved-MED

http://www.ballerup.dk/


Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse, Ballerup Lokalforening 

Kære Ballerup kommune 

Hermed et bekymret høringssvar til forslag KFU-B23-07. 

Kræftens Bekæmpelse eller vores formål behøver næppe en nærmere præsentation. 
I Ballerup kommune har Lokalforeningen ca. 3500 medlemmer. 
Flere medlemskaber er "familiemedlemsskab", så det faktiske tal er i omegnen af 
5000 medlemmer, altså ca. 10% af Kommunens borgere.  

Vores Lokalforening tilbyder på Posthuset en række gratis oplysningskampagner, 
foredrag, samt café-aktiviteter for borgere eller pårørende der på en eller anden måde 
er berørt af kræft.  
Alle vores aktiviteter er for borgere uanset medlemskab af Kræftens Bekæmpelse. 

For at vores frivillige kan fortsætte med at tilbyde disse aktiviteter, er vi meget 
afhængige af de midler vi kan søge og opnå i §18 puljen.  

Når vi er så afhængige af §18 midlerne er det fordi Lokalforeningen ikke automatisk 
får en andel af det kontingent som medlemmerne betaler.  

En konsekvens af besparelsen af §18 midlerne vil være, at vi ikke længere har 
tilstrækkelig økonomi til vores aktiviteter, og derfor ikke kan fastholde de frivillige. 
I sidste omgang vil det være borgerne som betaler den store pris, da det så ikke 
længere er muligt at hente hjælp og support hos Lokalforeningen.  

Vi er en vigtig frivillig del af indsatsen på kræftområdet som kommunen selv yder via 
”vi samler kræfterne” hvor vi løbende - i kontakt med kommunens kræftkoordinator – 
forbedrer de muligheder vi fælles kan tilbyde. 

Så hvis vores Lokalforening skal kunne opretholde vores aktiviteter, kan vi ikke 
anbefale en budget nedskæring af §18 puljen, snarere tværtimod bør §18 puljen 
øges, pga forventningen til befolkningsvæksten i kommunen, hvilket nok desværre 
også betyder at flere får behov for vores indsats.  

Med venlig hilsen 
Formand, Kræftens Bekæmpelse, Ballerup Lokalforening 
Jan Michael Milwertz 
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Høringssvar fra Lars Vistrup Skov

BSU-B23-02 - SAMSPAL på dagtilbudsområdet 
SAMSPAL lyder umiddelbart ikke som et brugbart værktøj i dagtilbudsområdet da det 
ikke er "fællesskab for alle" som der er behov for!  

Det er vigtigt at få spottet børn med problemer inden for fx ADHD og autisme men det 
er forfejlet at tro at man i den alder kan lære at indgå i et “unaturligt” fællesskab. I 
skal hellere sørge for at skabe passende små beskyttede miljøer i dagtilbudene hvor 
børnene kan trives indtil en evt. udredning er på plads. Overgangen til almenskolen vil 
slå de fleste børn ud af kurs og det er for sent at starte indsatsen her. 

BSU-B23-03 - Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 
Ophævelsen af dette vil have stor betydning for de familier der rammes da de 
(specielt enlige med arbejde uden for kommunen) presses til at ændre arbejdsforhold 
m.v. Forældre ønsker generelt ikke at deres børn er i dagtilbud længere end
nødvendigt. Er det muligt at tilbyde udvidede åbningstider på ét centralt dagtilbud på
tværs af distrikterne?

BSU-B23-06 - Rammebesparelse på Kasperskolen 
Det virker uhensigtsmæssigt at spare på tilbud i specialområdet. Her er tale om børn 
der i forvejen er i mistrivsel og der er bl.a. tale om børn der viderevisiteres fra 
gruppeordning til Kasperskolen fordi tilbuddet fra gruppeordningerne heller ikke er 
tilstrækkelige. 

BSU-B23-08 - Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 
Mistrivsel hos børn med særlige behov (kommende/eksisterende inklusionsbørn) vil 
vise sig tydeligere og tidligere og medføre tidligere skoleværing/flytning til 
specialtilbud. Det er selvfølgelig positivt at børnene skinner igennem tidligere men det 
er absolut også på bekostning af børnenes og familiernes trivsel! 

BSU-B23-11 - Inklusionspuljen 
Dette tiltag vil igen berøre de børn der i forvejen er i mistrivsel pga. almenskolens 
manglende egnethed til udfordrede børn. Dette vil blot medføre en øget segregering 
til specialområdet. Det er selvfølgelig positivt at børnene skinner igennem tidligere 
men det er absolut også på bekostning af børnenes og familiernes trivsel. 

BSU-B23-15 - Kortere åbningstid i dagtilbud 
Ophævelsen af dette vil have stor betydning for de familier der rammes da de 
(specielt enlige med arbejde uden for kommunen) presses til at ændre arbejdsforhold 
m.v. Forældre ønsker generelt ikke at deres børn er i dagtilbud længere end
nødvendigt. Er det muligt at tilbyde udvidede åbningstider på ét centralt dagtilbud på
tværs af distrikterne?

KFU-B23-10 - Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud 
Det har stor betydning på Grantoftegaard samlede økonomi og kan have en utiltænkt 
effekt på andre aktiviteter som kommunen benytter sig af, STU, jobprøvning m.v. 
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SOU-B23-03 - Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 
Det er forfejlet at tro at gruppetilbud kan erstatte individuelle indsatser da indsatsen 
netop skal ske ud fra en individuel vurdering. Fx er angst og deltagelse i gruppeforløb 
sjældent en fornuftig kombination og vil blot føre til at borgeren falder ud af den 
støtte som §85 burde løfte. 

KMU-B23-12 - Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer 
Jeg synes at det er for dårligt hvis der ikke er plads til en oplysningskampagne som 
Danmarks Vildeste Kommune i en kommune der i forvejen bruger så få midler på at 
opretholde en reel natur og måske nok nærmere afvikler naturen i stedet for. 
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SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR 
Distrikt Skovlunde 0-5  

Dato 7. september 2022 

Høring vedrørende sparekatalog for årene 2023 – 26 

Generel besparelse på dagtilbudsområdet 
Det er dybt bekymrende med en så stor besparelse på dagtilbudsom-
rådet. En besparelse af denne størrelse vil gå ud over grundnormerin-
gen. Det betyder, at tildeling af minimumsnormeringen ingen virkning 
har. Det betyder ligeledes, at mulighederne for at arbejde med børn i 
små differentierede fællesskaber bortfalder. Det vil sige, at vi ikke 
kan sikre den rette kvalitet i arbejdet omkring og med børn i udsatte 
positioner og med særlige behov. Behovet for særlige indsatser er sti-
gende, idet vi oplever et øget antal sårbare børn, som kræver en eks-
tra indsats i læringsmiljøerne – et område, der allerede nu er udfor-
dret.  
Det vil betyde, at vi alle; politikere, embedsmandsværket og forældre 
skal nedjustere ambitionerne på 0-5 års området, herunder opgaven 
omkring ”BAL”, ”Barnets første 1000 dage”, ”Fælles om en god skole-
start”, ”Social Kapital”, ”Hygiejne i dagtilbud” og andre tiltag, som 
ikke er lovbestemt. Under de lovbestemte tiltag, som fx tilsyn kunne 
man vælge en mindre ressourcekrævende model end ”KIDS”. Vi har 
en bekymring for, hvis den generelle besparelse vedtages, så vil det 
betyde, at personalets tid ”OM” børn i stedet skal bruges ”MED” børn. 
Det er i forvejen meget vanskeligt at finde tid til andet arbejde, så-
som forberedelse, tilrettelæggelse af læringsmiljøerne, dokumenta-
tion, evaluering mv. Det vil sige, at serviceniveauet for forældrene, 
arbejdsvilkår-/ og miljø for det pædagogiske personale og ledelses-
personer samt kvaliteten for børnene forringes i væsentlig grad. 
En besparelse af denne størrelse fordrer en drøftelse af og forvent-
ningsafstemning i forhold til hvilke opgaver det pædagogiske perso-
nale og lederne i børnehusene skal løse eller ikke løse. 
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SAMSPAL 
Det vil være uhensigtsmæssigt og bekymrende, at spare på netop 
denne indsats der faktisk kan bedre og øge medarbejdernes kvalifika-
tioner og viden i arbejdet med børn med særlige udfordringer. Vi op-
lever i dagtilbud at få flere og flere børn med særlige behov. Men vi 
har ikke i samme takt og grad øget kompetenceudviklingen hos med-
arbejderne til varetagelse af denne opgave. Det skal SAMSPAL være 
med til at rette op på.   
Dog mangler vi viden om, hvor stor effekt en så lille indsats som der 
lægges op til med SAMSPAL kan have i almenområdet.    

Ophævelse af den udvidede åbningstid 
Det kan være fornuftigt at kigge på den udvidede åbningstid. I Skovl-
unde har vi to børnehuse med udvidet åbningstid. Det kan med fordel 
reduceres til ét hus.  
Til gengæld mener vi ikke, at den udvidede åbningstid kan fjernes 
helt. Ballerup er en pendlerkommune, og vi har forældre, der har 
skiftende arbejdstider og derfor er afhængige af at kunne afle-
vere/hente tidligere eller senere end den almindelige åbningstid 6:45 
– 17:00/16:45 (fredag).
Under alle omstændigheder bør det reelle behov undersøges, inden
åbningstiderne ændres; eksempelvis hvornår bliver børnene afleveret
og hentet ifølge komme/gå-modulet på AULA.
Vi mangler herudover viden om konsekvenserne af denne besparelse,
da der er en del ugennemsigtigheder omkring, hvilken beregnings-
nøgle man med dette forslag har regnet besparelsen ud med.

Bleer 
At forældrene selv skal medbringe bleer har en social slagside, idet 
det vil ramme familier med mindre økonomisk formåen hårdt. Særligt 
i en tid hvor prisstigninger på forbrugsvarer samt el/gaspriser i forve-
jen presser mange familier.  
Herudover vil det være en ekstra opgave for pædagogerne at holde 
styr på hvert enkelt barns bleer og eksempelvis skulle bede foræl-
drene medbringe nye forsyninger mv. Dette kan ”udstille” nogle for-
ældre. 
Vi har en bekymring for, om vi i alle børnehuse kan overholde lovgiv-
ningen omkring GDPR, da det dette forslag vil gøre det mere gen-
nemsigtigt for medarbejdere og muligvis andre forældre, hvem der 
eksempelvis har friplads mv.  
Der kan i nogle institutioner også være et pladsproblem i forhold til 
opbevaring af bleer. 
Vi har en reel bekymring for, om dette spareforslag i virkeligheden 
kan indebære en større omkostning, hvis man indregner udgiften til 
opbevaring, medarbejderressourcer som bruges væk fra kerneopga-
ven mv.  
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Kulturtjenesten 
Vi er meget glade for Dagtilbud i virkeligheden med de aktiviteter og 
kulturtilbud, som det giver mulighed for. Resten kan vi godt se poten-
tialet for besparelse i. 

Reduktion af generel åbningstid 
Hvis man eksempelvis har et kvarters kortere åbningstid om dagen, 
forstiller vi os, at belægningsgraden af børn i ydertidspunkterne vil 
være større. Derfor vil det ikke være en reel besparelse, da vi ikke 
kan spare på normeringen i og med, at der er behov for samme antal 
personaletimer for at løse opgaven.  
Denne besparelse vil kræve en større undersøgelse af pasningsbehov, 
normeringsgrad mv. Vi mangler herudover viden om konsekvenserne 
af denne besparelse, da der er en del ugennemsigtigheder omkring, 
hvilken beregningsnøgle man med dette forslag har regnet besparel-
sen ud med. 

Hvis man trods ovennævnte bekymringer alligevel vælger at vedtage 
besparelser på dagtilbudsområdet, så vil det være hensigtsmæssigt, 
at det enkelte distrikt selv beslutter, hvor besparelsen skal findes, da 
mulighederne i hvert distrikt kan variere.  

Med venlig hilsen 

Ledelsesteamet i Distrikt Skovlunde 
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Høringssvar til budgetforslag 2023 

Det samlede sparekatalog 2023 og effekten heraf i 2023 og frem til 2026 er 
gennemgået på LokalMED for Sundhedsområdet den 7. september 2022. 

På baggrund af gennemgang af det samlet katalog, har vi følgende 
kommentar til forslag på Social- og ældreområdet. Det øvrige område har vi 
ingen kommentar til. 

Generelle kommentar: 
Generelt er det medarbejdernes opfattelse i Sundhedsområdet, at 
besparelserne på lukning af tilbud medfører, at der bliver færre tilbud at 
udsluse borger til efter genoptræning, og det kan betyde, at borgerne taber 
funktion og får behov for et nyt genoptræningsforløb. Dette gælder både for 
tilbud som er af social karakter og for fysisk træning. Vi vil dog gøre 
opmærksom på, at vi er glade for, at dette omhandler tilbud hvor borgerne 
skal ud af hjemmet og ikke tilbud til de mest sårbare, som i forvejen har 
vanskeligt ved at komme ud af hjemmet. 

Der er et skisma mellem forventninger fra borger/pårørende og til det 
faktiske serviceniveau allerede i dag, og vi forventer med nuværende 
sparekatalog, at dette skisma på ældreområdet vil blive endnu større, og 
derfor giver ekstra arbejde til personalet med borgernære opgaver. Der 
bruges i forvejen tid på at skabe en forståelse for og rumme den 
utilfredshed som borger og deres pårørende oplever, og vi forventer at 
dette bliver mere med disse serviceforringelser. 

Der er et ønske om, at besparelserne meldes ud i Ballerup Bladet på en 
overskuelig måde, evt. som NYT fra Kommunen, så medarbejderne kan 
blive støttet i opgaven med at stå på mål for Kommunens besparelser. 

Konkret til spareforslag: 

SÆU-B23-10 Lunkning af varmtvandsbassin i Lundehaven 
Lukning af varmtvandsbassinet vil betyde, at T og A fremover ikke vil kunne 
tilbyde denne form for træning. Det er primært borgere med svære 
smerteproblematikker eller kroniske sygdomme, som får et kommunalt 

Sundhedsområdet 

Gl.rådhusvej 13 
2750 Ballerup 

Dato: 8. september 2022 

Tlf. dir.: 24985347 
Kontakt: aml1@balk.dk 
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tilbud i bassinet. Borgerne vil opleve en serviceforringelse ved, at træningen 
fremover skal foregå på land, da borgerne oplever velvære og 
smertereduktion ved træningen i vand fremfor på land. Der er dog ikke 
evidens for, at træning i vand er bedre en træning på land. Borger kan 
derfor godt få et andet tilbud af Kommunen eller kan overgå til en privat 
klinik. 

SÆA-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene 
Vi er bekymret for hvilken betydning dette får for borgerne på 
korttidspladserne, som har behov for vask af tøj samt vask af dyner og 
puder hyppigere end hver 14. dag. Der er et højt flow (5-8 borger om ugen) 
på korttidspladserne, og der er forløb som er kortere end 14 dage, hvilket 
kan betyde, at borger er kommet hjem, mens vasketøjet er af sted til vask. 
Derfor bliver der administration ved, at tøjet ikke længere vaskes i huset. 
Plejecenter Lindehaven betales i dag af korttidspladserne for at løse denne 
opgave.  

Endvidere vil der altid være behov for akut tøjvask på både et plejehjem og 
korttidspladser, hvor borgerne er afhængig af meget hjælp og ofte 
inkontinente. Der vil være behov for kunne håndtere meget snavset tøj 
dagligt. 

På vegne af LokalMED for Sundhedsområdet 

Anne-Marie B Mølbæk Susanne Lund Serefoglu 
Formand  Næstformand 
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Den 9. september 2022 

Høringssvar fra Lokal-MED i Center for Ejendomme til følgende 2 spareforslag: 

ØKU-B23-08 – ramme 60.66 Ejendomsdrift – Nedlægge rengøring ved middagstid på 
toiletter på skoler  
Tilføjelse til konsekvens afsnittet:  

• Det bør også bemærkes, at nogle børns lyst (og dermed mulige påvirkning af deres
trivsel) til at benytte toiletter kan falde, såfremt skoletoiletterne ikke fremstår
rengjorte.

ØKU-B23-18 – ramme 60.62 Den centrale administrative funktion – 
Rammebesparelse på den centrale administration 
Tilføjelse til konsekvens afsnittet: 

• Realisering af besparelsen vil påvirke udviklingsopgaverne i C-EJD, herunder i forhold til
blandt andet datastyringen af ejendomsområdet

• Servicebetjeningen fra Rådhusservice og Kantinen vil blive påvirket ved realisering af
besparelsen. Nogle opgaver vil skulle bortfalde, og andre vil skulle varetages af
brugerne selv.

• Generelt er det vigtigt, at der træffes beslutninger om opgavebortfald, hvis
besparelsesforslag på den centrale administration gennemføres helt eller delvist

Det må også forventes, at visse (administrative) opgaver, hvor f.eks. vores stabsfunktion i dag 
understøtter vores driftsteam, selv skal udføres af vores driftsteam. Hvilket har den 
konsekvens, at de vil bruge færre ressourcer ude i driften, i vores bygninger mv. – altså hos 
brugerne og borgerne. 

Formandsskabet for MED-udvalget  
Mads Bo Bojesen & Kim B. Moustgaard 
Formand                Næstformand     
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POLITIK OG ORGANISATION 

Dato: 9. september 2022 

Høringssvar budget 2023 

Lokal-MED tager direktionens budgetforslag til efterretning, og har i den forbindelse 
følgende bemærkninger til rammebesparelsen på 10 mio. kr. 

Der synes gennem de senere år at være en tendens til, at besparelser i højere grad 
pålægges centrale administrative funktioner (administrationen på rådhuset). Vi be-
mærker i den forbindelse, at vi forstår fristelsen i at pålægge besparelserne på cen-
trale funktioner, da besparelsen ikke direkte og umiddelbart kan aflæses på den op-
fattede service i f.eks. daginstitutioner, plejehjem eller hjemmeplejen. 

Vi bemærker i den forbindelse, at specielt de centrale administrative funktioner i et 
stabscenter som Center for Politik og Organisation, målrettet arbejder med at un-
derstøtte kerneopgaven, og dermed forbedre den oplevede service i den decentrale 
drift af kommunen. Center for Politik og Organisation har de seneste år og kommer 
i de kommende år til at have en central rolle i arbejdet med og koordinereingen af 
direktionens strategiske indsatsområder: Fastholdelse, Uddannelse og rekruttering; 
Sammenhængende Borgerforløb; Digitalisering og Sammenhængende Byudvikling. 

Center for Politik og Organisation har ligeledes en central rolle i at sikre, at Ballerup 
Kommune i fremtiden har en omstillingsparat og robust organisation, der forstår at 
udvikle sig og tilpasse sig ændringerne i det danske samfund. 

Samlet set vil vi med dette høringssvar påpege, at det ikke er muligt at skille ud-
vikling og drift fra hinanden - udvikling sker i driften. En besparelse på udvikling i 
dag, vil formentligt ikke med det samme kunne aflæses i den oplevede service hos 
borgerne, men vil i fremtiden gøre det vanskeligt for Ballerup Kommune at møde 
borgeren, der hvor borgeren er og levere den service, som borgerne forventer i 
fremtiden. 

Sagsid: 81.00.00-P35-6-19 
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Høringssvar fra MED-udvalg Center for Skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK), rådhus til 
Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune  

I nedenstående høringssvar behandles primært spareforslag ØKU-B23-18 Rammebesparelse på 
den centrale administration. 

ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 
I katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen fremgår forslag ØKU-B23-18 
Rammebesparelse på den centrale administration.  

Forslaget indeholder en samlet besparelse på 10 mio. kr. i 2023 og overslagsårene 2024-2026. 
Der fremgår af forslaget, at rammebesparelsen på den centrale administrationen skal løftes af 
direktionen, og at det er forventningen, at besparelsen overordnet set vil pege i følgende 
retninger:  

• Effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer
• Reduktion af udviklingsopgaver i centrene
• Reduktion af administrative medarbejdere i centrene
• Reduktion af servicebetjeningen på Rådhuset og i Kantinen.

MED-udvalg C-SIK, rådhus’ bemærkninger til ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den 
centrale administration:   

MED-udvalg C-SIK rådhus anerkender ønsket om at implementere og kontinuerligt videreudvikle 
en effektiv, smidig og økonomisk bæredygtig drift af Ballerup Kommune, herunder af den 
centrale administration på rådhuset. Vi ser dog en række grundlæggende udfordringer i 
ovenstående spareforslag – udfordringer som vi med nærværende høringsbrev tillader os at 
belyse.  

Aktuel status på C-SIKs område 
I Ballerup Kommune ses aktuelt to væsentlige hovedtræk på børne- og ungeområdet: Antallet 
af borgere mellem 0-18 år i Ballerup Kommune stiger. Det har været tilfældet i en årrække og 
befolkningsprognoserne viser, at dette også vil gøre sig gældende fremadrettet, blandt andet 
som følge af opførelsen af nye boligområder flere steder i Ballerup Kommune.     

Samtidig ses en stigning i andelen af børn og unge med komplekse problemstillinger. 
Problemstillinger, der forudsætter nytænkning af - og et styrket tværfagligt samarbejde i - den 
kommunale opgaveløsning i Ballerup Kommune.  

Stigende børnetal og flere børn og unge, der ikke trives i de eksisterende rammer, betyder 
samlet set en større mængde opgaver for, med og omkring børn og unge bosat i Ballerup 
Kommune. Opgaver, der skal understøttes i C-SIK. Det drejer sig eksempelvis om opgaverne, 
der er forbundet med at håndtere kapacitetudfordringer og sikre den fornødne plads i dagtilbud 
og skole til kommunens yngste borgere.   

MED-udvalg C-SIK, rådhus finder det i forbindelse med forslaget nødvendigt at påpege følgende: 

1) Grundlæggende udfordringer i at opgaver enten løses centralt eller decentralt og at
besparelser på den centrale administration har konsekvenser for det decentrale niveau
og vice versa

2) Grundlæggende udfordringer i besparelser gennem reduktion af mængden af
udviklingsopgaver samt effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af
digitaliseringsværktøjer

- 65 -

Høringssvar fra  Lokal-MED for Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur



3) Grundlæggelse udfordringer ved yderligere reduktion af medarbejdere i C-SIK.

Ad. 1) Grundlæggende udfordringer i at opgaver enten løses centralt eller decentralt og at 
besparelser på den centrale administration har konsekvenser for det decentrale niveau og vice 
versa 

Over halvdelen af Ballerup Kommunes samlede medarbejderskare arbejder på C-SIKs decentrale 
område. Som fagcenter er én af C-SIK’s primære opgaver faglig og administrativ understøttelse 
og medudvikling af de decentrale enheder, som Ballerup Kommunes børn og unge på daglig 
basis lever og lærer i, heriblandt dagtilbud og folkeskoler. Som følge heraf varetager C-SIK’s 
administrative stab og fagkonsulenter hovedsageligt opgaver, der har snitflader til – eller reelt 
deles med – personale, ledelse og administration på de decentrale enheder. Fælles 
opgaveløsning er med andre ord helt centralt på C-SIKs område.   

Ballerup Kommunes vedtagede FUR-strategi på det pædagogiske område er et eksempel på en 
opgave, der forudsætter en høj grad af samarbejde på tværs af niveauer og centrale 
medarbejderressourcer for at lykkes med indsatserne decentralt.  

Den høje grad af opgavedeling mellem det centrale og decentrale niveau i C-SIK betyder, at 
bevægelser i den decentrale økonomi, rammer centralt og vice versa. Vedtages besparelser i 
form af reducering af medarbejderressourcer centralt i C-SIK, risikerer man med andre ord en 
mangelfuld understøttelse af C–SIKs decentrale niveau.    

I C-SIK er der erfaring med, at arbejdsopgaver, der bliver reduceret ud af centerets samlede 
opgavevaretagelse som følge af budgetbeslutninger og opgavebortfald, sidenhen genopstår i 
centerets opgaveportefølje grundet politiske beslutninger eller decentral efterspørgsel. Det 
betyder de facto, at centeret forventes at løfte samme opgaver som tidligere med færre 
medarbejdere.  

Ad. 2) Grundlæggende udfordringer i besparelser gennem reduktion af mængden af 
udviklingsopgaver samt effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af 
digitaliseringsværktøjer 

C-SIKs portefølje består primært af lovbundne og politikerbestemte opgaver. Andelen af
udviklingsopgaver som centeret har råderet over, er således særdeles begrænset, og det er fra
centerets side nærved umuligt at finde udviklingsopgaver til opgavebortfald.

Som samlet administrativ enhed for skole-, dagtilbuds-, kultur- og fritidsområdet i Ballerup 
Kommune er det desuden vanskeligt at få øje på mulighed for effektivisering af arbejdsgange 
gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer på C-SIKs område.  

Implementeringen af eksempelvis AULA i dagtilbud, skoler og klubber har været en omfattende 
proces, og det er generelt erfaringen, at digitale værktøjer ikke driver sig selv på bagkant af en 
implementeringsfase: Drift af digitaliseringsværktøjer forudsætter vedligehold og 
supportfunktion, og der ses en høj grad af opgavevaretagelse vedrørende digitale systemer 
centralt i C-SIK. På denne baggrund vurderes det, at yderligere digitaliseringsværktøjer på C-
SIKs område ikke vil skabe færre og mere effektive arbejdsgange centralt.     

Endvidere varetager vi særligt på kultur- og fritidsområdet fortsat betjening af borgere, der ikke 
anvender digitale løsninger.    
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Ad. 3) Grundlæggelse udfordringer ved reduktion af administrative medarbejdere i C-SIK 

I spareforslaget refereres til administrationsanalysen, der viser at Ballerup Kommunes 
administration har højere gennemsnitslønninger, flere akademikere og lidt flere årsværk ansat 
end gennemsnit i kommunerne.  

Grundlæggende finder vi det problematisk at sammenligne administrationsomkostninger: Som 
eksempel har Ballerup Kommune specialiserede skole- og småbørnstilbud og en del pladser i 
disse tilbud sælges til øvrige kommuner, der ikke selv råder over tilsvarende tilbud. Ballerup 
Kommune har tilsynsforpligtelsen med tilbuddene – en opgave der ligesom visitation af børn og 
unge og faglig understøttelse af det enkelte tilbud, varetages af C-SIK.  

Ballerup Kommunes centrale administration løfter med andre ord en lang række opgaver, som 
øvrige kommunale administrationer uden specialpladser ikke løfter. Med dette eksempel for øje 
er det ikke bemærkelsesværdigt, at der er variationer i de kommunale centrale administrationers 
sammensætning: Der er også variationer i de centrale administrationers opgaveporteføljer.   

Med budget 2020 gennemførtes administrative besparelser på rådhuset – en sparerunde hvor 
C-SIK, rådhus holdt for med en reduktion i medarbejderressourcer for ca. 3. mio. kr. I budget
2021 og budget 2022 blev C-SIK ligeledes ramt af besparelser.

C-SIK er således kendetegnet ved en stor decentral del, mens medarbejderne i C-SIKs rådhusdel
kun udgør meget lille andel af Ballerup Kommunes samlede centrale administration.

Ballerup Kommune er ambitiøs på børne- og ungeområdet og på at sikre borgerne gode 
muligheder for et aktivt kultur- og fritidsliv. MED-udvalget ser derfor med bekymring på 
yderligere besparelse i C-SIK, hvis der også fremadrettet skal være medarbejdere til at føre 
disse ambitioner ud i livet, herunder møde forventingsniveau til opgaveomfang og kvalitet fra 
C-SIKs decentrale niveau, direktion og politisk hold.

Med andre ord hvis C-SIK fortsat skal understøtte og medudvikle Ballerup Kommunes 5 
distriktsfolkeskoler, 5 distriktsdagtilbud, 4 klubber, 3 specialtilbud, 250 folkeoplysende, sociale 
og frivillige foreninger, kulturområdet samt deres medarbejdere og ledere.   
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Hørringssvar fra Lokal-MED i Center for Økonomi vedrørende det samlede 
forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 og Sparekataloget 
2023 

Lokal-MED i Center for Økonomi, har på sit møde den 31. august 2022, drøftet det 
samlede forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 og Sparekataloget 
2023. Vi har bemærkninger til følgende forslag til Sparekataloget 2023: 

• ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset
• ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration

ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset 

I forbindelse med besparelsen er Lokal-MED i Center for Økonomi bekymret for, at den 
manglende rengøring ved middagstid vil kunne påvirke hygiejnen og derved øges risikoen for 
fx spredning af sygdom. 

ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 

Center for Økonomi understøtter kommunens organisatoriske enheder, ledere, medarbejdere 
og politikere omkring indkøb, budget og regnskab. Endvidere ydes der borgerservice omkring 
ejendomsbeskatning, betaling af ejendomsskatter og opkrævning af virksomheders og borgers 
gæld til kommunen. 

En rammebesparelse på den centrale administration, herunder Center for Økonomi kan 
medføre en besparelse på antal af medarbejdere. Det vil føre til ændringer i 
opgavevaretagelsen og herunder understøttelsen af ledere og medarbejdere i kommunens 
centre og decentrale enheder samtidig med, at det får betydning for den service borgere og 
virksomheder oplever. Derudover vil det have betydning for Center for Økonomis betjening af 
direktionen og det politiske niveau. 
Center for Økonomi vil opfordre til at der kommer en udmelding om, hvilke opgaver, som kan 
bortfalde eller løses på anden måde, hvis rammebesparelsen på administrationen udmøntes. 
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Hermed hørringssvar til budgetforslag 2023 fra det samlede lokal MED 
i Plejehjemmet Lindehaven og Aktivitets- og aflastningstilbuddet  

SÆU-B23-01 
Stoppe tilskud til to 
aktivitetstilbud 

- Hyggekrogen
- Lundebjerg pensionistklub

Borgerne kan tilbydes at deltage i andre tilbud, 
fx Det kommunale pensionisttilbud i Aktiv Center 
Ballerup eller Det gamle Posthuset. 

SÆU-B23-05 
66% reduktion af 
klippekortsordning på plejehjem 

Det vil medføre forringet livskvalitet i hverdagen 
for borgere. Det har særlig konsekvenser for 
borgere uden ressourcestærkt 
netværk/pårørende. 
Det kan medfører færre aktiviteter for 
plejehjemsborgerne og kan øge ensomheden 
hos specielt de stille borgere. 

SÆU-B23-07 
Nedlæggelse af stilling i Aktiv 
Center Ballerup 

Det vil medføre omlægning i medarbejdernes 
opgaver i Aktiv Center Ballerup for at opretholde 
det nuværende aktivitetsniveau. Leasing aftale 
af bus skal undersøges således at udgiften ikke 
kontraktmæssigt fastholdes, den kan evt. 
omlægges til andet brug/location. Borger der i 
dag benytter bussen vil i fremtiden kunne 
transporterer sig til tilbuddet med enten 
flextransport eller servicebus. 

SÆU-B23-14 
Fjernelse af Ballerup Kommunes 
særlige tandplejetilskud 

Da Ballerup kommune er den eneste kommune, 
der giver dette, er dette rimmeligt. 

SÆU-B23-17 
Udbud af tøjvask på 
plejehjemmene 

Ønsker at bibeholde ordningen i Lindehaven. På 
korttidspladser i huset vil det medføre 
omfattende administrationsopgaver for 
personale. Nogle borgere har ikke hjemme 
vaskeordningen og det vil være en stor opgave 
at oprette dem for en periode. Allerede nu 
opleves det, at borgerne på korttidspladserne 
ikke har tøj nok, fremadrettet vil det kunne 
betyde, at der må bestilles et mindre lager af 
institutionstøj til disse situationer, hvor der nu 
kan vaskes akut i huset. 

SÆU-B23-18 
Udbud på rengøring i borgerens 
eget hjem 

Dette kan have konsekvenser i forhold til tidlig 
opsporing af demenssygdom. Det kendte 
sundhedsfaglige personale, der kommer hos 
borgerne kan bedre fange den begyndende 
forandring (de 10 tegn på demens).  

SÆU-B23-19 Det vil betyde forringelse af service og 
livskvalitet for borgerne. Det kan medfører 
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Nedsætte lønbudgettet på 
plejehjem 

længere ventetid på hjælp, færre aktiviteter, 
mindre social kontakt samt større risiko for 
nedslidning af personale.  
Det forventes, at det bliver sværere at fastholde 
og rekruttere personale.  
Forringelse af den faglige kompetence og 
udvikling af denne ved, at der er færre af 
ressourcepersoner tilstede i organisationen. 
Forringelse af forebyggende behandling for 
borgerne, hvilket giver en større økonomisk og 
sundhedsmæssig konsekvens på længere sigt.  
Det bliver vanskeligt at overholde tidstro 
dokumentationskrav m.m.  
Det bliver svært at afsætte ressourcer til at 
deltage i de fælles udviklingstiltag i kommunen. 

Dette Lokal MED har ikke forholdt sig til følgende forslag: SÆU-B23-02, SÆU-B23-10 
og SÆU-B23-16. 

På vegne af Lokal MED 

Anette Wintlev-Jensen 

Leder af Demensområdet i Ballerup kommune. 

Leder for plejeboligerne i Lindehaven samt for Aktivitets- og aflastningstilbuddet i 
Ballerup.  
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Høringssvar fra Ballerup Hjemmepleje 

Det lokale MED ved Ballerup Hjemmepleje er blevet præsenteret for en samlet 
oversigt over forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt 
Sparekataloget 2023. 

Lokal MED i Hjemmeplejen har nedenstående opmærksomhedspunkter og 
kommentarer til de forskellige forslag, som ligger i oplægget. 

Vedr. Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud 
Lokal MED er enig i forslaget om egenbetaling, med den begrundelse, at der også er 
egenbetaling for andre borgere i kommunen, hvorfor det vil blive ens for alle.  

Ophør af kommunens betaling for levering af visiteret indkøbsordning 
Lokal MED er enige i at udgiften for levering af dagligvarer skal være egenbetaling. 
Desuden er udgiften hos de to indkøbsleverandører høj, og der kan for borgers 
omkostninger ses på, om man overhovedet skal have en aftale med 
indkøbsleverandører. Mange borgere benytter sig af indkøbsordninger i dag til 
betydelig lavere omkostninger med levering – helt ned til 29 kr. for f.eks. Nemlig.com.  

Hjemmeplejens personale vil altid kunne være behjælpelig med bestillingen, hvor 
borger ønsker det, hvis der er visiteret til dette.  
Opmærksomhedspunkt er, at når borger selv skal betale for levering kan det være at 
borger så ikke vil have bestilt og leveret mad. Aftalen med de to indkøbsleverandører i 
dag er, at man kan bestille og få leveret uanset beløb man bestiller for. På de fleste af 
de billigere løsninger med levering, der kan kun leveres hvis man bestiller for over 
400 kr. pr. gang. Dette kan være en udfordring for borgerne, da de måske ikke har 
brug for så mange varer af gangen.  

Ophør af klippekortsordning på plejehjem 
De forskellige plejecentre bruger klippekortsordningen på mange forskellige måder. 
I Hjemmeplejen bruges klippekortet hovedsageligt på hygge, aktiviteter og tøjvask – 
ting som alligevel sker på et plejehjem. Derfor synes klippekortet at være mere 
relevant i Hjemmeplejen.  
Et opmærksomhedspunkt er dog, at når plejecentrene får disse penge, kan de have 
en højere normering. Hvis klippekortet ophører på plejecentrene, vil de så være nød 
til at skære ned på personalenormeringen og dermed skæres i de sociale 
arrangementer? 

Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup 
Ingen kommentarer 

Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven 
Lokal MED ser dette som en mulig besparelse, da der er andre varmtvandsbassiner i 
kommunen. 
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Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud 
Ingen kommentarer, da det stadig er muligt for økonomisk svagt stillede borgere, at 
søge om tilskud til tandpleje. 

Stoppe tilskud til tre pensionistklubber 
Lokal MED ser dette som en mulig besparelse, da der kan indføres egenbetaling. 

Udbud af tøjvask på plejehjemmene 
Hvis borgerne på plejehjemmene får tilbudt samme mulighed for tøjvask, som 
borgerne i Hjemmeplejen har, så vil det kunne frigive ressourcer og tid hos personalet 
til kerneopgaven. 

Udbud på rengøring i borgerens eget hjem 
Et opmærksomhedspunkt vil være, at plejepersonalet ikke har mulighed for tidlig 
opsporing, som de gør nu, da disse borgere kun får hjælp til rengøring. Dvs. at det 
måske opdages senere, når en borger får behov for øget hjælp. Det kan dog løses, 
hvis rengøringsopgaverne gives til et firma, som vil samarbejde med kommunen, om 
at komme med bekymringshenvendelser, hvis borgers funktionsniveau eller adfærd 
ændrer sig, så der kan planlægges visitationsbesøg. 
Det vil kunne frigive tid i hjemmeplejen til bedre at imødekomme borgernes ønsker, 
f.eks. hvis der er en borger, der gerne vil sove længe og hellere vil have hjælp til bad
om eftermiddagen.
Det vil øge personalets arbejdsmiljø, da mange føler, at rengøringsopgaverne er fysisk 
hårde. 
Det uddannede personale vil bedre kunne bruge ressourcerne på andre faglige 
opgaver. 
Vi vil forvente, at det personale der er ansat i Hjemmeplejen til udelukkende at gøre 
rent, vil følge det firma, der overtager hjemmeplejens rengøringer. 

Nedsætte lønbudgettet på plejehjem 
Lokal MED finder det bekymrende, at man vil tage så stor en del af et lønbudget på et 
område, hvor der i forvejen mangler personale. 
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Høringssvar vedr. sagsnr. KFU-B23-03

Et helt eller delvist ophør af støtte via Børnekunstpuljen til Musikalske fripladser på 
Ballerup Musik- og Kulturskole vil ramme de svageste børn og deres familier i Ballerup 
kommune og forhindre disse borgere i at deltage aktivt i de kulturtilbud og 
kulturfællesskaber som de lige nu er en del af via Musikalske fripladser. 

Særligt børn og unges trivsel er under pres i disse år og det er Ballerup Musik- og 
Kulturskoles entydige erfaring, at deltagelse i kulturaktiviteter og fællesskaber stimulerer 
og øger børn og unges generelle trivsel både i skole og fritid. 

På vegne af LokalMED på Ballerup Musik- og Kulturskole 

Jesper Sveidahl Hansen 
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Høringssvar: 

SOU-B23-02 - Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i 
Måløv 

Med forslaget om at spare huslejeudgiften til fælleslejligheden på 120.000,- pr 
år de næste år fjernes et helt centralt og væsentligt element i 
Karrefællesskabet. Det SOCIALE element: 

- Det naturlige samlingspunkt, ”lige rundt om hjørnet” forsvinder
- Den lokale forankring og muligheden for at udvikle sig SAMMEN med

ligesindede forsvinder
- Rammen om vigtige læringsmiljøer – praktisk og socialt - forsvinder

Potentielt vil det kunne betyde: 

- Større ensomhed og isolation
- Højere konfliktniveau ift. omgivelserne
- Tab af betydningsfulde relationer med ligeværdige og ligesindede,

hvor samværstilbuddet i dag er rammen
- Større behov for døgninstitutionspladser – og hermed øgede udgifter
- Større behov for fritidsforanstaltninger – og hermed øgede udgifter

Baggrund: 

Karrefællesskabet blev etableret i 2015 i en tid, hvor borgere blev ”trukket” 
hjem til Ballerup Kommune fra tilbud i andre kommuner og ud fra et politisk 
ønske om at skabe et alternativ til ”dyre” døgninstitutionspladser.  

Målgruppen er særligt sårbare unge med udviklingshæmning, psykiske og 
sociale udfordringer og/eller psykisk sygdom og i risiko for at udvikle 
ensomhed. Det er typisk borgere der flytter hjemmefra og for første gang skal 
bo selvstændigt eller borgere, der tidligere har boet på døgninstitution, men 
som nu skal prøve kræfter med at bo for sig selv. Alternativt er det borgere, 
der skal vurderes med henblik på fremtidig boform, fordi der er usikkerhed om 
deres egnethed til selvstændig bolig. Borgerne har typisk spinkle eller svage 
sociale netværk. 

Karrefællesskabet er et bofælleskabslignende tilbud, der kombinerer moderat 
til massiv støtte og vejledning efter § 85 med et socialt samværstilbud to 
aftener ugentlig. Samværstilbuddet/fælleslejligheden er placeret centralt i det 
boligområde, hvor borgerne bor.  
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Erfaringen fra etablering til i dag viser at: 

1. Kombinationen af intensiv vejledning i borgerens eget hjem og det
sociale fællesskab som samværstilbuddet/fælleslejligheden rummer
afbøder oplevelsen af ensomhed for borgerne i Karrefællesskabet.

- Samværstilbuddet giver mulighed for bo-træning og social-
færdigheds- træning.

- Samværstilbuddet giver et socialt fællesskab, et tilhørsforhold til
andre borgere med de samme udfordringer, muligheden for at hjælpe
hinanden og en større forståelse for hinanden. Borgerne spejler sig og
finder inspiration hos hinanden, deler livserfaringer, støtter hinanden,
aftaler besøg hos hinanden, bliver kærester, får venner…. 

- Samværstilbuddet tilbyder på åbningsaftener et sundt, hjemmelavet
og nærende måltid varm mad – et godt alternativ til den mad
borgerne typisk spiser de øvrige dage.

- Samværstilbuddet kan være stedet, hvor konflikter eller
irritationsmomenter borgerne imellem kan tages i opløbet og på
neutral grund.

- Samværstilbuddet kan være rammen om uformelle møder, en hurtig
kop kaffe, eller muligheden for lige at kigge forbi og få delt dagens
oplevelser, en opstået udfordring etc. Desuden kan der også af og til
blive mulighed for lidt ekstra kortvarig vejledning/støtte – udenfor
den ordinære planlagte vejledningstid.

- Samværstilbuddet er en naturlig ramme om ”undervisning”, korte
gruppeforløb, temaaftener etc. – ofte ansporet af borgerne selv ved
snakken over aftensmaden – eller ansporet af hvad der aktuelt rører
sig enten i lokalmiljøet, i Danmark eller i verden som helhed

- Samværstilbuddet bliver af borgerne opfattet som et rart, varmt sted
at komme og være, ”det lokale socialkontor”(hvor man lige får et
hurtigt råd med på vejen) og et naturligt bindeled mellem de
ugentlige vejledninger. Her tages tingene ofte i opløbet, planen for
den næste vejledning bekræftes etc. Det giver tryghed.

- Samværstilbuddet er rammen om traditioner, sociale arrangementer
eller mødested inden deltagelse i lokale arrangementer i
Måløv/Ballerup.

- Samværstilbuddet nyder stor lokal opbakning, nysgerrighed og
velvilje. Det er lykkedes at integrere en sårbar gruppe borgere i
lokalsamfundet deres ofte specielle adfærd og udtryk til trods.
Karrefællesskabets borgere oplever stor positiv interesse,
rummelighed og lydhørhed fra deres nærmiljø. De oplever at det har
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betydning og er vigtigt at have et lokalt sted at komme og være – et 
sted der er lille, trygt og overskueligt. 

Desuden viser erfaringen at langt de fleste borgere, der har været tilknyttet 
Karrefællesskabet og starter med massiv vejledning ved indflytning, over tid 
får mindre behov for vejledningstimer efterhånden som de føler sig trygge, 
lærer at bo alene, øger deres selvstændighed og mestrer de mange ting, som 
følger med. Nogle vil dog have et livslangt behov for støtte og vejledning, der 
ikke kommer til at ændre sig betydeligt. 

Borgerne oplever at medarbejderne er til rådighed en stor del af dagen og i 
aftentimerne et par gange om ugen – de oplever at blive taget alvorligt og at 
modtage hurtig og relevant hjælp både i deres ”almindelige” hverdag og i akut 
opståede situationer. Og de oplever at det netop er kombinationen af individuel 
vejledning og muligheden for at komme i samværs-tilbuddet der er en vigtig 
forudsætning for at de lykkes, udvikler sig og trives.  

Med venlig hilsen 

Medarbejderne i Karrefællesskabet 31-08-2022 

- 76 -

Høringssvar fra medarbejderne i Karréfællesskabet



Høringssvar til sparekataloget budget 2022/23 

Vi har i MED-udvalget i distrikt Skovlunde drøftet sparekataloget. Det er på alle måder voldsomt, 
det vi skal spare i kommunen – og vi forstår, at C-SIK selvfølgelig skal tage del i dette. Men vi er 
godt nok bekymrede over en del af forslagene – I må og kan simpelthen ikke røre vores 
grundnormering og minimumsnormeringerne – vi er i høj grad afhængige af det antal hænder 
(desværre stadig for få) samt den erfaring, der følger med de hænder. 

Vi har længe kæmpet og kæmper forsat med at få hverdagen til at hænge sammen – vi bliver flere 
og flere børn på stuerne; også flere børn i særligt udsatte positioner. Når vi skal være flere børn (og 
forhåbentligt flere voksne) på stuerne – kræver det flere møbler; stole og borde bl.a. Hvor er 
pladsen til nærvær og fordybelse? Det er dybt bekymrende at man vil spare, hvad der svarer til mere 
end en pædagog pr. hus i vores distrikt – vi har børn, der spørger ”hvilken voksen skal sidde ved 
mit bord?”, og vi må skuffende svare ”at vi ikke er nok voksne til alle borde”.. Vi (både børn og 
voksne) er dybt afhængige af at vi som minimum kan forsætte på den måde, vi løser hverdagen på 
nu. 

Som sagt ved vi, at vi skal bidrage til besparelserne og her følger de muligheder for besparelse, som 
vi kan se det: 

• Samspal; er end ikke implementeret og om end vi godt kan se fordelene ved et samarbejde
som giver os mere viden og flere værktøjer om og til børn i udsatte positioner: vil dette
måske kunne erstattes af et samarbejde med skolens måde at gøre det på, og dermed vente
nogle år.

• Åbningstid samt udvidet åbningstid; vi vil gerne undersøge hvilke muligheder, der er for
kortere åbningstid, dog må det ikke have indflydelse på den generelle normering

• Kulturnetværket; vil være trist at undvære, men hellere det end de varme erfarne hænder,
og med lidt snilde vil vi kunne lave det selv.

• Kunst besparelse pr byggeri; at der ikke længere skal bruges en sum penge på kunst pr.
nyt offentlig byggeri (i det hele taget spare på kunst i kommunen).

• Ikke flere købte projekter; spar pengene, og spørg os i stedet, vi er meget klogere på
behovet i vores børnehuse og distrikter, og det vil ikke mindst give os arbejdsro og tid til
nærvær med børnene – som jo er vores kerneopgave.

Følgende kan vi IKKE se som en spare-mulighed samt konsekvenserne af besparelse heraf. 

• Generel besparelse; Hvor skal vi reducere? Hvad skal vi ikke lave? Hvad skal vi vælge fra?
Vi skal ofte i forvejen vælge; hvilket barn, der er i størst ”nød”. Forældrenes forventning vil
være det samme som nu - Hvordan forklarer vi, at det ikke længere er en mulighed? Det tal i
har fremlagt, svarer til at vi mister en hel kollega i hvert hus, det har fremtidens børn (og
voksne) ikke råd til.

• Minimumsnormeringer; Det svarer til, at I giver os dem med den ene hånd og tager dem
igen med den anden hånd. Det er et lovkrav fra 2024 at normeringerne er 1:3 i vuggestue
samt 1:6 i børnehave – vi kan IKKE være færre end dette. Hvor er tiden til nærværet,
omsorgen – ja, den kerneopgave vi er sat i verden for at ”løse”- samtidig giver det også en
(lille) mulighed for at opfylde læreplanerne (som vi snart skal bruge tid på at revidere endda).

• Rekruttering og fastholdelse; Vi har svært ved at rekruttere personale, og dem der er, vil
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nedslides endnu hurtigere, og vores sygefravær vil stige. Hvilken betydning vil det få for 
vores normering? Vi gentager; vi er afhængige af, at være dem vi er, for at sikre børnenes 
trivsel, udvikling og læring – det kræver omsorg og nærværende (faste og fagligt dygtige) 
voksne. 

• Bleer: Det vil det kræve ekstra organisering, tid på at finde de rigtige bleer til de rigtige børn
– og evt. tidsspild fordi det enkelte barn måske ikke har flere – hvad gør vi så? låner fra et
andet barn, ringer til forældrene?

Vores arbejde med den tidlige indsats vil blive yderligere forringet, hvis der bliver skåret i antallet 
af voksne eller taget fra vores minimumsnormeringer – har vi råd til børn i mistrivsel på den lange 
bane? fordi vi ikke er nok voksne til at sikre trivslen på den korte bane? Investér i børnene – de er 
vores kerneopgave, vi advokerer for dem - lad dem også være jeres fokus. 

Hvis I vælger at spare på andelen af pædagoger; mister vi dyrebar erfaring, vi får mindre kvalitet i 
vores dagtilbud, vi vil (desværre) se flere børn i mistrivsel, arbejdsmiljøet forringes, muligheden for 
faglig sparring mindskes og børnene taber – børnene taber altid, når vi taler om økonomi… 

Med venlig hilsen 

Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget Skovlunde 0-5 år 
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Ekstra ordinært MED-møde i Afgørelser og Hjælpemidler 
den 6. september kl. 9 – 10 

Mødelokale B10 

MED-udvalgets hørringsvar 

Samlet set støttes der op om proessen som Ballerup Kommune er i gang 
med. Udvalget har nogen bekymringer på nogle af punkterne, men ser det 
som nødvendige tiltag. 

Social området: 
Færre ”kan-indsatser” i Brydehuset 
I forhold til ”kan”-indsatserne er vi bekymret, da det er med til at forebygge 
de dyre ”skal”-indsatser.  

Lukning af Larsbjerggård  
Alternativ 1:  
Som alternativ (1) til en nedlæggelse af tilbuddet, kan medarbejderkapaci-
teten udnyttes bedre. I stedet for, at holde Larsbjerggård åbent alle hver-
dage som nu, kan tilbuddet holde åbent tre-fire dage om ugen. 

Til dette alternativ tænker MED-udvalget, at der er stor forskel på 3-4 dage. 
Ud fra vores viden om målgruppen og Larsbjerggård, er der stor forskel på 
3 og 4 dage. Ca. halvdelen af borgerne kommer over 3 dage om ugen. Hvis 
man skal tage højde for hjemmedage mv., kan 3 dage om ugen blive en ud-
fordring. 
Dog ser vi potentiale og udviklingsmuligheder såfremt, at der kunne arbej-
des på at målgruppen kom i klapjob 1-2 dage om ugen, også samtidig fort-
sætter 3 dage på Larsbjerggård. 

Alternativ 2:  
Et yderligere alternativ (2) er fortsat at holde Larsbjerggård åbent hele 
ugen, men at udnytte den overskydende medarbejderkapacitet, til også at 
tage øvrige målgrupper i beskæftigelsesrettede tilbud. Fx borgere, der ellers 
ville være kommet i kortere forløb på Lindbjergvej, eller i eksternt tilbud. 

MED-udvalget har her talt om, at det vil kræve nogle medarbejderkompe-
tencer af nuværende medarbejdere på Larsbjerggård, at kunne varetage en 
ny målgruppe. En målgruppe hvor der i højere grad arbejdes med afkla-

VOKSNE OG SUNDHED 
Afgørelser og Hjælpemidler 

Dato: 
Tlf. dir.: 4477 1717 

Fax. dir.: 7262 2609 
E-mail: hjm-vis@balk.dk

Kontakt: Marianne Hottenroth 

 Sagsid: 81.38.05-P35-14-21 
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ring/afdækning/udvikling af arbejdsevne, samt at denne målgruppe - i hø-
jere grad, vil have psykiske udfordringer, og i nogle tilfælde have brug for 
mere én til én støtte. 

En eventuel lukning af tilbuddet, vil have stor betydning for vores mål-
gruppe, hvorfor vi har talt om, at der skal arbejdes på, at tilbuddet fortsæt-
ter. Der skal arbejdes med alternativer, i stedet for at nedlægge tilbuddet 
helt. At det i forhold til nylig vedtaget strategi i C-VS om bl.a. primært at 
anvende interne §103 tilbud, vil betyde, at der er færre interne tilbud at 
hjemtage/henvise til. 

Ældre området: 
Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud + tre pensionist klubber 
Bekymring for at frivillige kommer til at stå for at opkræve kontingent + re-
stancer. Og hvis kontingentet øges, er der nok mange der vil droppe det 
også i forhold til inflationen. 

Ophør af kommunens betaling for levering af visiteret indkøbsordning 
Tendensen i dag – alt der kommer til døren koster. Størstedelen kan selv 
betale, der vil være få der ikke kan.  

Servicebussen 
Det er trist at ordningen ikke kan køre længere, men vi nogle gode alterna-
tiver som flextur mm.  
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    Sagsnr.: 04.00.00-K04-1-22 
Sagsbehandler: Rune Holm Andersen (RUNA) 

Dato: 07-09-2022 

. 

Høring af direktionens budgetforslag 2023-26 

Høringssvar fra MED Ballerup Idrætsby 

KFU-B23-20 - Ballerup Super Arena - øgede indtægter. 

Forslaget vil være et stort slag for det folkelige foreningsliv i Ballerup og for 
Ballerups borgere. Det vil samtidig bryde med principperne bag Ballerup 
som Idrætskommune med et stort elite-fokus og samarbejde med Team 
Danmark. 

Hvis forslaget vedtages vil det betyde mindst en fordobling af antallet af 
lukkedage i Ballerup Super Arena, hvor foreninger og Ballerups borgere ikke 
kan være i arenaen. Det er vigtigt at bemærke, at lukkedage i forbindelse 
med kommercielle arrangementer ofte betyder, at der ikke kan foregå 
foreningsaktivitet i Ballerup Super Arena i flere dage. Der vil være dage 
med opbygning og nedtagning omkring arrangementet, hvor der heller ikke 
er adgang. 

Hvis der skal genereres 1 mio. kr. i yderligere indtægt vil det betyde, at der 
skal tiltrækkes flere kommercielle arrangementer. Den kompetence findes 
ikke i Ballerup Idrætsby i dag, og det vil derfor kræve ansættelse af en ny 
medarbejder med de kompetencer. Samtidig vil der være behov for 
yderligere kræfter i idrætsbyens serviceteam.  

Det vil betyde, at der reelt skal genereres en merindtægt på 1,6 mio. kr. for 
at dække merudgifterne. De estimerede 1,6 mio. kr. er et konservativt 
estimat, der f.eks. ikke tager højde for det øgede pres på det tekniske 
serviceteam. 

Hvis Ballerup Idrætsby skal indgå med en besparelse i budget 2023-26, så 
anbefaler MED Ballerup Idrætsby forslaget KFU-B23-21 (Se nedenfor). 
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KFU-B23-21 - Rammebesparelse 

Forslaget vil betyde et mindre rum til udvikling og betjening af brugere. 

MED Ballerup Idrætsby anbefaler dog dette forslag frem for KFU-B23-20, da 
der her er mulighed for, at idrætsbyen selv arbejder med, hvor besparelsen 
er til mindst gene for borgerne. 

ØKU-B23-04 – Mindre rengøring på kultur og fritidsfaciliteter 

MED Ballerup Idrætsby mener, at der i forslaget bør skelnes mellem lokaler, 
der benyttes til indendørsaktiviteter og f.eks. omklædningsrum til udendørs 
sport. Det vil have stor betydning for hygiejnen for idrætsfaciliteter og 
omklædningsrum, hvis der ikke rengøres dagligt – f.eks. ved meget 
mudder, regn eller sjap. 

ØKU-B23-11 – Sænkning af rumtemperaturer i kommunale 
bygninger 

MED Ballerup Idrætsby bemærker at flere bygninger til idræts- og 
fritidsfaciliteter indeholder både administrationslokaler og lokaler til 
udøvelse, hvorfor en temperatursænkning ikke kan gennemføres uden 
samtidig installation af værn, der sikrer, at temperaturen i administrationen 
kan holdes på et højere niveau – uden træk og andre ulemper. 

I Ballerup Super Arena vil det ved større arrangementer ikke være muligt at 
skrue ned for temperaturen og samtidig overholde de kontraktlige 
forpligtelser, der er indgået med f.eks. kommercielle partnere. En 
temperatursænkning i Ballerup Super Arena vil derfor have konsekvenser 
for Ballerup Idrætsbys muligheder for kommerciel udlejning. Disse 
konsekvenser er ikke regnet ind i forslaget. 

Der er også lokaler, der både benyttes til kultur-, fritids og idrætsaktiviteter 
(f.eks. Tapeten). Her bør der, hvis forslaget vedtages, iværksættes en 
undersøgelse af, hvordan temperaturen kan optimeres i forhold til brugen. 
Denne undersøgelse bør inkludere både brugere og Ballerup Idrætsbys 
administration. 

ØKU-B23-18 – Rammebesparelse på den centrale administration 

MED Ballerup Idrætsby bemærker, at de centrale kultur- og 
fritidsmedarbejdere er helt vitale for, at vi decentralt kan koncentrere vores 
arbejde om at yde borgerne den bedst mulige service. Hvis der spares på 
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medarbejderstaben centralt, så der f.eks. sker en reduktion af 
udviklingsarbejdet i centret og den koordination, der sker på tværs af det 
store eksterne kultur- og fritidsområde, så vil vi samlet på kultur- og 
fritidsområdet have sværere ved at løfte vores opgave overfor borgerne. 
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Samlet svar fra MED-udvalget i Bydehuset 

Vi anerkender, at der er brug for at udføre besparelser på servicerammen, og at vi har en rolle
i forhold til det. Men vi ønsker os samtidig metodefrihed og frihed til at pege på alternative
besparelser, så vi, der er tættest på borgerne, kan finde den mest nænsomme måde at udføre
besparelserne, der går mindst muligt ud over kerneopgaven og kvaliteten af den hjælp og
støtte, vi yder til kommunens borgere med brug for psyko-sociale indsatser. På den måde vil vi
hjælpe til, at borgerne ikke rammes så meget, som vi frygter, at det vil ske, hvis vi skal
gennemføre hele eller større dele af katalogets forslag.

Herunder vil vi kvalificere beslutningsgrundlaget for de foreslåede besparelser, ved at
kommentere ud fra vores faglige perspektiv, så eventuelle politisk besluttede sparekrav kan
tages med øje for de faktiske konsekvenser.

Vores kommentarer skal læses med forbehold for, at overskrifterne har et vist rum for
fortolkning, og vi kan derfor have nogle formodninger om indholdet af en overskrift, der måske
ikke var hensigten. Der kan være nogle tanker om andre dele af organisationen, som vi ikke
kender til, og derfor tolker ind i vores opgaveløsning.

Udgangspunktet for vores kommentarer 

De grønne punkter vil have direkte og omfattende konsekvenser for Brydehuset, mens de
andre ikke direkte er forbundet til Brydehuset, men indgår i den samlede løsning på
socialområdet, der må forventes at kunne give afledte effekter i form af mere efterspørgsel
efter ydelser inden for §§ 82 eller 85.

Sammenlagt er der her lagt op til besparelser i Brydehuset for 2.020 mio. kr. i 2023 og 3.920
mio. kr. i efterfølgende år.

Ud over de kommende politisk besluttede besparelser ser vi også ind i en virkelighed med
høje prisstigninger på fødevarer, varme, el osv., der ligeledes skal findes inden for
Brydehusets budget.
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Kommentarer til de punkter, der har direkte konsekvenser for Brydehuset 

Vores største bekymring, når vi læser sparekataloget, er, at hvis alle besparelserne besluttes,
vil det have indflydelse på vores mulighed for at udnytte den indsatstrappe, som vores tilbud
er organiseret omkring. Vi læser spareforslagene som en tendens til at have færre alternativer
til § 85-ydelsen, og det vil begrænse vores muligheder for at:

 hjælpe borgere nænsomt ned af indsatstrappen og ud i eget liv
 gribe borgeres udfordringer på et tidligere stadie, hvor de både er mindre økonomisk og

menneskeligt indgribende

Derudover vil spareforslagene, samtidig med at alternativerne skrumper ind, give os til opgave
at levere færre timer til borgere gennem § 85-ydelsen. For eksempel vil en del af de borgere,
der i dag hjælpes gennem en lettere indsats på Parkvej (§ 82), formodentlig skulle bevilges en
§ 85, samtidig med, at vi skal reducere timerne på netop § 85.

Konsekvensen må blive, at der – hvis spareforslagene bliver realiteter – vil være færre
borgere, der kan modtage vores indsatser målrettet særlige sociale problemer, betydeligt
nedsat funktionsevne (fysisk/psykisk) og nedsat psykisk funktionsevne. Det skal ses i
sammenhæng med, at vi er i en tid, hvor psykiatrien er presset og sender langt flere, langt
tidligere hjem, hvis borgeren overhovedet får mulighed for at komme ind og modtage
behandling, og en tid, hvor stadig flere (især yngre) mennesker oplever mistrivsel, hvilket
sætter sig som en stigning i antallet af voksne borgere og deres pårørende, der efterspørger
vores tilbud.
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SOU-B23-02: Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv 

Karréfællesskabet blev etableret med det formål, at Ballerupborgere fortsat kan bo i eget
nærområde – eller kan vende hjem efter at have boet på botilbud. På den måde er tilbuddet
med til at beholde borgeren tættest muligt på en almindelig tilværelse, frem for mere
gennemgribende og dyrere indsatser.

Borgeren flytter i selvstændig bolig og får her typisk moderat-massiv vejledning efter § 85
kombineret med samværstilbud flere dage ugentligt i Karréfælleskabets fælleslejlighed.

Fælleslejligheden er en central ramme, der giver muligheden for at yde den støtte, der er
nødvendig, for at modarbejde isolation og oparbejde relationer og sociale kompetencer.
Tidligere har det været forsøgt at tilknytte borgere til Aftenklubben i Skovlunde. Erfaringerne
viser, at det for langt hovedparten er svært at komme helt til Skovlunde; det er stort, og det
er svært at finde relationer, der holder.

Vores bekymring er, om det uden fælleslejligheden er muligt at opretholde de samværstilbud,
der er nødvendige for at træne borgernes resocialisering og støtte den sociale recovery, som
er en central del af tilbuddet. Det er vores bekymring, at det kun er de bedst fungerende
beboere, der vil kunne klare at tage på sociale udflugter og deltage i aktiviteter, der ligger
uden for fællesskabets trygge rammer. De, der ikke magter den store omverden vil have risiko
for at trække sig tilbage, blive hjemme og komme uden for fællesskabet – med mistrivsel og
øget behov for støtte til følge. Det kan medføre, at deres alternativ bliver et reelt botilbud.

Om beboerne: 

Der bor 9 borgere i Karréfællesskabet med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser,
primært yngre borgere. Der er tre ansatte. Beboernes behov er forskellige, men alle har brug
for hyppig støtte, dog ikke hele døgnet. Det er netop kendetegnet for den målgruppe –
selvstændige nok til ikke at bo på botilbud, men støtteskrævende nok til ikke at kunne klare
sig i egen lejlighed. Det er altså et mellemtrin på Indsatstrappen, der ligger mellem 85 og 107.
Det vurderes, at mindst tre af de ni borgere ville blive visiteret til et botilbud, hvis det
nuværende tilbud ikke længere kan løfte opgaven. Hvis bare én borger kommer i botilbud, så
er den besparelse slugt.

Tidligere beboere har formået ved hjælp af den træning og støtte, de har modtaget i
Karrefællesskabet, at flytte for sig selv og kun modtage lidt vejledning hjemme herefter. Én er
flyttet på botilbud i erkendelse af, at tilbuddet ikke var passende.

Overvejelser: 

- Hvis man i stedet for at opsige fælleslejligheden, udvidede hele tilbuddet, så kunne vi
arbejde på at hjemtage endnu flere borgere. Hvis vi udbyder pladser til andre kommuner,
kan det måske ovenikøbet være indtægtsgivende.
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SOU-B23-03: Præcisering af bevillinger på servicelovens 85 

 

Sparekataloget lægger op til at spare 500.000 det første år og 1.000.000 de næste år. Det 
svarer i praksis til ca. to stillinger, der nogenlunde – og lidt forsimplet – svarer til 30 borgere 
med gennemsnitligt støttebehov. 

Brydehuset har i løbet af 2022 arbejdet på at præcisere 
bevillinger gennem udarbejdelse af ny visitationspraksis, men det 
har ikke været med besparelser som hovedfokus; derimod er 
målet ensartet kvalitet og serviceniveau for de borgere, der er 
berettiget til at modtage vores tilbud inden for §§ 82 og 85. Det 
er muligt, at vi på baggrund af skærpelse af bevillings- og 
visitationspraksis vil kunne se tendenser, der vil kunne bibringe 
besparelser, enten som effektivisering af vores tilbud eller i kraft 
at skærpet fokus på borgernes behov, hvilket kan betyde, at 
borgere, der i dag visiteres til en § 85 ikke vil blive godkendt til 
at modtage vores ydelser fremadrettet. Men vi ved ikke, om de 
nye standarder vil have den effekt, eller om den vil bekræfte, at 
de nuværende borgere er fuldt og helt i målgruppen. Det skal 
tages i betragtning, at vi de seneste to år har gennemgået alle 
sager med henblik på, om nogle borgere ikke (længere) var i 
målgruppen, så vi regner med at have høstet de ”lavthængende 
frugter”. 

Nogle borgere har brug for massiv, intensiv støtte. En enkelt borger kan derfor have stor effekt 
på vores fulde budget. Og vi kan ikke styre, hvilke borgere med hvilke behov, der måtte 
komme i fremtiden.  

Eksterne leverandører 

En del af præcisering af bevillinger peger mod vores eksterne leverandører. Vi er afhængige af 
ekstern ekspertise på forskellige områder, som vi ikke selv er rustet til at varetage, enten på 
grund af de specialiserede maskiner eller udstyr, det kræver (ofte inden for handicapområdet), 
eller fordi det kræver en specialiseret faglig ekspertise, vi ikke selv har eller skal have (fx 
ekspertise inden for spiseforstyrrelser). Desuden er borgere med meget stort støttebehov – 
også på skæve arbejdstider – ofte hos eksterne leverandører. 

Når vi hjemtager eksterne bevillinger, vil vi skulle løfte opgaven ved at have flere borgere, der 
vil kræve mere personale i Brydehuset. Det kan også have indflydelse på de nuværende 
arbejdsforhold, hvor medarbejdere i højere grad får skemaer med aften- og weekendarbejde, 
hvilket måske kan have indflydelse på fastholdelse og rekruttering. Det kan også betyde en 
nødvendig investering i kompetenceudvikling. 

Overvejelser: 

- En præcisering af bevillinger kan gøre det lettere at tage politisk stilling til, hvilke borgere, 
vi ikke længere skal have i målgruppe for vores ydelser. I tilfælde af en reduktion af tilgang 
til ydelser må man dog forvente en del uforståenhed og debat blandt borgere og 
pårørende. Og det vil være vigtigt, at beslutningen bakkes op i praksis, når frustrerede 
borgere føler, at de ikke får den hjælp, som de tidligere har haft ret til. Denne øvelse vil 
kræve en politisk anvisning, der sikrer, at det er dem med størst brug for vores støtte, vi 
hjælper.  

1. § 85 

”Kommunalbestyrels
en skal tilbyde hjælp, 
omsorg eller støtte 
samt optræning og 
hjælp til udvikling af 
færdigheder til 
personer, der har 
behov herfor på 
grund af betydelig 
nedsat fysisk eller 
psykisk 
funktionsevne eller 
særlige sociale 
problemer.” 
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- Det er ikke urealistisk, at vi bliver skarpere på de eksterne aktører med ensartede
kontrakter, og hente besparelser her. I år har vi arbejdet på at indhente og sænke et
oparbejdet merforbrug på vores eksterne leverandører – vi har hentet ca. 1 mio. hos de
private leverandøre, så vi nu er nede på 1,1 mio. i merforbrug. Det arbejde er vi stadig i
gang med. Det kan altså godt lade sig gøre, men et krav om yderligere reduktion lægges til
det arbejde, vi i forvejen har med at få udgifterne ned.

SOU-B23-04: Ændring af skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til 
opgangsfællesskab 

Skolehaven er et botilbudslignende tilbud, der rummer borgere, der er mellem to stole – eller
mellem indsatstrappens to trin – for velfungerende til at bo på et egentligt botilbud, og med et
behov for støtte, der er så stort, at de vil have svært ved at modtage tilstrækkelig hjælp i egen
bolig. Med konstruktionen, hvor borgerne reelt bor i egen lejlighed, forstærkes den enkeltes
værdighed og følelse af at kunne klare sig selv – i modsætning til at føle sig
institutionaliserede.

Ved at fjerne det botilbudslignende setup med fælleslokaler og en fast medarbejdergruppe,
faste fælles aktiviteter, aften- og weekend-åbent mm., bliver borgerene i praksis blot
modtagere af § 85 – primært i dagstimerne. Forventningen er, at det vil forringe deres
livskvalitet, gøre deltagelse i fællesskabet (og dermed arbejdet med social rehabilitering)
sværere og sandsynligvis kræve flere støttetimer, der tidligere kunne opvejes af et stærkt
fællesskab beboerne imellem.

Der er 18 beboere i Skolehaven, når tilbuddet er fyldt op, og sparekatalogets bud er, at vi ved
at ændre tilbuddet kan spare, hvad der svarer til 2 årsværk, så de 18 beboere i alt bliver
hjulpet af 5 personaler. Umiddelbart vil det for de nuværende beboere måske godt kunne lade
sig gøre.

Vi er også klar over, at der inden for de senere år har været såkaldt tomgangslejligheder, der
er meget dyre. Samtidig er der en problematik omkring at boligerne er borgernes egne, og at
vi derfor i teorien ikke vil have en plads til nye beboere, hvis alle bliver boende.

Overvejelser: 

- Kunne Skolehaven i højere grad tænkes ind som attraktiv alternativ, når visitationen i C-VS
skal finde tilbud til de borgere, der ligger på vippen til at have behov for botilbud? På den
måde vil vi ikke havne i problematikken omkring tomgangslejligheder.

- Hvis fællesfaciliteterne nedlægges, vil vi arbejde på alternative måder at samles på i
hverdagen, så borgerne i Skolehaven stadig hjælpes til at bibeholde et fællesskab.

- Nedlægges Skolehaven som botilbudslignende tilbud, skal alle beboere revisiteres.
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SOU-B23-08: Færre ”kan-indsatser” i Brydehuset Parkvej 

Sparekataloget lægger op til at spare 2 mio. kr. på ”kan-indsatser” i Brydehuset Parkvej. Det
svarer til cirka 4 årsværk, ud af de i alt omtrent 5-6 årsværk, der arbejder med disse
forebyggende indsatser. En besparelse af den størrelse vil altså i praksis betyde en
nedlæggelse af Parkvejs funktion.

”Kan-indsatser” kan indebære alle de indsatser, der ikke er krav 
om at kunne yde – men har mulighed for – i lovgivningen. Derfor
er målsætningen om at reducere her meget op til fortolkning.
Fælles for indsatserne er, at de giver mulighed for at forebygge
øget mistrivsel og understøtte/fastholde tilknytning til
civilsamfund, herunder frivillige fællesskaber, arbejds- og
familieliv. Det er vores tilbud ”nederst på indsatstrappen”, der gør 
det muligt for borgere med behov for hjælp at komme ind, og
giver mulighed for at føre borgeren ud igen.

I store træk vil besparelser på kan-opgaver fjerne muligheder for
forebyggende tiltag, og det vil måske spare nogle penge nu – men
det vil efterlade os med en større udgift og større menneskelige
omkostninger på den (lidt) længere bane. Besparelser på Parkvejs
tilbud vil medføre øget pres på § 85 og sandsynligvis også andre
dele af organisationen i form af afledte effekter: Andre må løfte
opgaven.

Vi arbejder for tiden i Ballerup Kommune med en strategi for de
borgere, der er i den mest udsatte livsposition. For netop den
gruppe mennesker er lavtærskeltilbud og alternativer til varig,
institutionaliseret støtte afgørende for, om de får opsøgt hjælpen.

Blandt kan-opgaverne ligger følgende – vigtige – elementer:

Åben modtagelse: Indsats, der gør det muligt for os at møde
borgerne i øjenhøjde og med et tilbud om én indgang, så social
hjælp bliver tilgængelig for borgere, der kan og vil hjælpes.

 Her ydes socialfaglig råd og vejledning, der giver os
mulighed for at hjælpe borgere med udfordringer, før de
vokser dig så store og uoverskuelige at en større hjælp er
nødvendig. Det er med til at gøre borgerne selvhjulpne og
bibeholde evnen til at stå på egne ben og være uafhængig
af støtteordninger.

 Og det fungerer ydermere som et sikkerhedsnet, så vi med
god samvittighed kan sige farvel til borgere efter længere
tid med en bevilget individuel støtte i forvisning om, at
borgeren let kan bede om hjælp igen, hvis der sker
tilbagefald i livssituationen.

 Råd og vejledning i sig selv er en skalopgave, men er der ikke en åben modtagelse, kan
vi forvente en stigning i henvendelser til bl.a. Borgerservice og Social vejledning.

§§ 82a og 82b: Muligheden for at benytte korte, tidsafgrænsede tilbud har vi aktivt arbejdet
på at få op at køre, og det har bl.a. gjort det muligt at bremse den alt for store tilstrømning,

Tilbud om 

gruppebaseret hjælp og 

støtte 
1. § 82 a

Til personer, der har 
nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne 

eller sociale problemer, 

og personer, der er i 

risiko for at udvikle 

funktionsnedsættelse 

eller sociale problemer, 

kan 

kommunalbestyrelsen 

iværksætte eller give 

tilskud til tilbud om 

gruppebaseret hjælp, 

omsorg eller støtte samt 

gruppebaseret 

optræning og hjælp til 

udvikling af 

færdigheder. Det er en 

forudsætning, at 

kommunalbestyrelsen 

vurderer, at deltagelse i 

sådanne tilbud vil 

kunne forbedre 

modtagerens aktuelle 

funktionsniveau eller 

forebygge, at 

funktionsnedsættelsen 

eller de sociale

problemer forværres.
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der har været i vores § 85-tilbud, der i princippet er et tidsuafgrænset tilbud. Fordelen ved §
82a og b-tilbud er, at der kan ydes støtte og vejledning relativt hurtigt og uden større
visitationsprocesser. På den måde fungerer tilbuddet som et lavtærskeltilbud, samtidig med at
det griber borgere, der kun har brug for relativ lille indsats.

 Hvis vi sparer ved at fjerne muligheden for hjælp gennem § 82a og b, vil det give øget
pres andre steder i Ballerup Kommune, bl.a. jobcenter og social vejledning

 Færre kortere indsatser vil betyde flere indskrivninger på de tidsubegrænsede
indsatser, der historisk har vist sig at være vanskelige at få flyttet borgere ud af igen.
Hvilket både har som konsekvens, at det trækker ressourcer – og at borgerne
fastholdes i systemet i stedet for at leve deres egne, selvstændige liv

Frivillighed og hjælpeorganisationer er en naturlig måde at dæmme op for ensomhed og
isolation, som rigtig mange borgere lider af. Fællesskaber har en positiv effekt på rigtig mange
problematikker, men mange borgere har brug for at blive guidet hen til det rette tilbud –
ligesom mange frivillige sociale foreninger har brug for en indgang til kommunen for at kunne
bringe sig selv i spil. Skærer vi frivillighedsdelen fra, kan det medføre, at vi lukker os om os
selv som system, og gør det vanskeligt at finde løsninger, hvor frivillige borgere kan hjælpe til.

Pårørendeindsatsen er både en god ressourcer for deres nære – og selv en borger, som kan
have brug for hjælp selv, fordi det kan opslidende arbejde at være vidne til en nær, der
kæmper med sig selv. Men det kræver at de pårørende bliver set og inddraget. Ballerups
pårørendepolitik er svær at føre ud i livet, hvis initiativer, der netop har de pårørende for øje
skal skæres væk. Det er desuden – som med de andre indsatser – en del af det
helhedsorienterede arbejde, der styrker den enkelte borgers netværk og relationer til familie
og venner, og dermed bibeholder dem i en virkelighed uden for
systemet. 

§99 er ikke en kan-opgave ifølge loven. Alligevel har Ballerup
Kommune ikke et budget til opgaven, hvorfor den løses med det
budget, der modtages årligt. En del af arbejdet gør det mulig at styrke
tryghed i boligafdelinger og forebygge udsættelser med eventuel
hjemløshed til følge, samt udføre ”Housing First” til de borgere i
udsathed, der samtidig er boligløse. Det er især her, at de allermest
udsatte grupper får hjælp, så de helt basale rammer ikke mistes. Det
er de samme grupper, der sjældent har styr på e-Boks, og som har
brug for opsøgende indsatser, hvis hjælpen skal nå dem. I nogle
kommuner klares denne opgave med et brev. Det vil være en ærgerlig
udvikling med et spørgsmål om, om det overhovedet er en hjælp.

Overvejelser: 

 Parkvej er i – og har været i en proces – hvor rammerne for målgruppen har været til
diskussion. Derfor oplever vi, at kolleger fra andre dele af kommunen ser et stort
potentiale i de indsatser, vi yder gennem Parkvej. Faktisk er presset så stort at vi
allerede nu må afvise mange kollegers håb om, at en parallelindsats med Parkvejs
tilbud kan hjælpe borgerne optimalt. Det ser vi som et praj om, at behovet er der, og
hvor svært det vil være at skære yderligere ned.

 Gruppeforløb kan på en helt anden måde tilbyde netværk og spejling, der ikke kan
gøres i en gammeldags 1:1-støtte. Det er en måde at oparbejde borgernes selvværd og
mulighed for relationsdannelse. Det kan muligvis med tiden vise sig, at det er en mere
omkostningseffektiv måde at tilbyde social hjælp. Hermed kan der ligge en besparelse
ift. støtte gennem 82a.

1. § 99

”Kommunen sørger for 
tilbud om en støtte- og 
kontaktperson til 
personer med 
sindslidelser, til 
personer med et stof- 
eller alkoholmisbrug og 
til personer med særlige 
sociale problemer, som 
ikke har eller ikke kan 
opholde sig i egen bolig.” 
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 En anerkendelse af at §99 er en skal-opgave og kræver budget og prioritering
 Parkvej rykkes i indeværende år fra Parkvej til lokaler på Centrumgaden, som er en

rigtig god nyhed ift. synlighed og tilgængelighed. Men som kan komme til at virke
malplaceret, hvis tilbuddene ikke længere skal være tilgængelige.

Hvis der bliver fjernet i Kan-tiltag i 

form af modtagelse, gruppeforløb 

og 82b forløb mener vi, at hele 

den forbyggende indsats vil blive 

fjernet i forbindelse med §85. Vi 

mener klart at det vil have den 

konsekvens, at der vil komme 

mange flere § 85 forløb, og disse 

er væsentligt sværere at afslutte 

end fx et § 82b-forløb. Så set med 

økonomiske briller mener vi ikke, 

det giver mening, at fjerne den 

forbyggende indsats. Derudover 

oplever vi at vores borgere får 

meget ud af den forbyggende 

indsats, som både er meningsfyldt 

og udviklende. Vi tænker faktisk, 

at det er hele indsatstrappen som 

fjernes. 

På vegne af §85 team 

(Brydehuset og Parkvej) 
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Målgruppen for ydelser i Brydehuset: 

Ofte (også) berørt af:

- Ensomhed

- Lavt selvværd

- Fælles om at ”være 
udenfor”

- Rusmidler

- Manglende ressourcer

Betydeligt nedsat funktionsevne -
fysisk/psykisk (intellektuel/kognitiv 

forstyrrelse) (004)

- handicap

- varig sindslidelse

- aldersbetinget nedsat funktionsevne

- nedsat funktion i kroppens anatomi eller
funktioner

- senhjerneskade

- multihandicap

- downs syndrom 

Nedsat psykisk funktionsevne

(005)

- forstyrrelser i adfærd, tanker, følelser, 
stemninger og fantasi

- angst

- depressioner

- autisme

- skizoide/-typiske forstyrrelse

- personlighedsforstyrrelse

- PTSD

- borderline

Særlige sociale problemer

(003)

- social udstødelse

- sindslidende m. særlige problemer

- spiseforstyrrelse

- hjemløshed

- voldsramt

- senfølger efter overgreb

- rusmidler

- selvmordstruede
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Socialudvalget 
SOU-B23-03 Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 
MED-udvalget er endog meget enige i den beskrevne bekymring for, at en besparelse 
på området vil kunne medføre et øget behov for langt dyrere indsatser. MED-Udvalget 
er dermed også enig i at denne bekymring vil stige såfremt besparelsen øges til 2 mio 
eller højere. 

SOU-B23-05 Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård 
MED-udvalget tilslutter sig denne besparelse, da alternativet umiddelbart vil være en 
lukning af tilbuddet. MED-udvalget har opmærksomhed på, at medarbejderne på 
Larsbjerggård inddrages i den endelige udmøntning af forslaget.  

SOU-B23-08 Færre ”kan-indsatser” i Brydehuset Parkvej 
MED-udvalget ser med stor bekymring på forslaget, idet det vurderes at der er en 
alvorlig risiko for, at forslaget, såfremt det gennemføres, vil medføre længere og 
dyrere forløb for flere af de mest udsatte borgere. Dette vil igen betyde, at flere 
borgeres livssituation vil blive unødigt negativt påvirket samt der vil ske et forøget 
pres på flere af kommunes budgetter. 

Økonomiudvalget 
ØKU-B23-07 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset 
MED-udvalget tilslutter sig, men henstiller til at beløbet udmøntes som en almen 
budgetreduktion på rengøringsbudgettet, således at vi fastholder råderum til en 
efterfølgende afklaring af, hvor en minimering af rengøring vil give mindst mulig 
belastning set ud fra et sundheds- og hygiejnemæssigt perspektiv. 

ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration 
Der bør være stor opmærksomhed på lokal inddragelse af medarbejderne ved 
udmøntning af besparelserne, så der kan tales ind i reelt opgavebortfald og mindske 
opgaveglidning mellem centrene. MED-udvalget vil gerne gør opmærksomhed på, at 
langt de fleste medarbejdere i C-ARB udfører borgerrettede opgaver. En større 
besparelse vil derfor kunne medvirke til servicereduktioner. 
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Høringssvar 

vedrørende Sparekataloget 2023 fra Medudvalget i Distrikt Baltorp. 

1) Generel besparelse på dagtilbudsområdet.

Medudvalget har meget svært ved at forstå at en besparelses forslag i 
denne størrelsesorden kan komme på tale på 0 – 5 årsområdet – 
(svarende til en pædagog i hvert børnehus) – med de visioner og 
opgaver som skal løses med henblik på at skabe bedst mulig udvikling, 
trivsel, læring og dannelse for alle børn.  
Dagtilbuds området er i forvejen ramt af generelle besparelser.  
Medudvalget vil fremhæve nogle af dem: 

 Indefrosne feriepenge er en udgift mange år frem.

 Den børnerelaterede ramme skal dække flere og flere udgifter som
ikke er relateret til børneaktiviteter.
Blandt andet:
Ved indførsel af madordningerne i børnehaverne er der ikke tilført
økonomi til vedligeholdelse af hårde hvidevarer og service.
Udgifter til brand- og vedligeholdelsesansvar af automatiske
brandalarm anlæg – 9000 kr. for hvert Børnehus, herudover
udgifter til vikardækning for pædagoger, der skal deltager i dette.
Hjælpemidler til børn er tidligere dækket af PPR – nu skal
Børnehusene selv købe kugledyner, sidepuder, bideringe, hjælp til
løft o.lign. Et barn som med et fysisk handikap har brug for
hjælpemidler, en stol alene koster 50.000.-
It, tlf udgifter er i vores distrikt en væsentlig udgift.
Samtidig er der i visiteringen sat et loft på timer til
specialpædagogisk hjælp samt til praktisk hjælp.

 Endvidere er i år sket en besparelse på rammen svarende til ca. 17
procent pr. Børnehus. Derudover er der en kæmpe inflation som
har betydning for købekraften.

 Udgifter på udearealer – hegn osv. Legepladspuljerne er en
størrelsesorden, der kun dækker sikkerhed, så udgifter til
legepladsredskaber, sandkasser og etablering af skygge
muligheder, sker på den børnerelaterede ramme.

 Barselsrefusion kun 80 % dækning ved barselsorlov og ingen
barselsrefusion i 4 af de 8 uger før forventet fødsel. I et
kvindedomineret område betyder det en hel del, så i
ligestillingsøjemed er der god grund til at se på dette.
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I forhold til den foreslåede besparelsen er det meget bekymrende i forhold til 
at skabe kvalitet i læringsmiljøet med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det 
er kendt, at der er sket en stor stigning i antallet af børn i udsatte positioner 
og børn i mistrivsel. I den pædagogiske hverdag kræver det etablering af 
fleksible læringsmiljøer, nærværende omsorgsfulde voksne, opdeling af børn i 
mindre grupper, guidning af enkelt børn, o.a. og mulighederne for disse tiltag 
hænger sammen med antallet af pædagoger. Forskning har igen og igen påvist 
sammenhængen mellem tidlig indsats i de små børns liv samt børnenes trivsel 
og læring senere i livet, så en besparelse på 0 – 5 års området kan blive dyrt 
senere.  
Ballerup kommune har høje ambitioner for børns trivsel, udvikling, læring og 
dannelse, så fortsæt med det. Kvalitet i kerneopgaven kan løfte børn udsatte 
positioner.  
Det er meget uforståeligt, at ambitionen nu bliver at sammenligne sig med 
Rødovre kommune. I rekrutterings sammenhæng ser medudvalget dette som 
en stor udfordring. Nogle kommuner tiltrækker pædagoger med løntillæg. I 
”kampen” om de bedst kvalificeret pædagoger, kan vi frygte at de tager til 
nabokommunerne Gladsaxe og Furesø med deres eventuelle bedre 
normeringer i fremtiden. 
Kerneopgaven har som nævnt ændret sig og kræver derfor en større antal 
pædagoger så kvaliteten i henhold til den pædagogiske læreplan efterleves. 
Minimumsnormeringerne har været et positivt tiltag.  

2) Andre besparelse på dagtilbudsområdet
Medudvalget peger på, at der kun sker besparelser, der hver sker ved
bortfald af opgaver - en servicereduktion.
Forslaget om den generelle besparelse er så vidtgående, at selvom der
er mange problemstillinger ved at spare på åbningstid, bleer,
kulturtjeneste osv. er det medudvalgets opfattelse, at med omfanget af
besparelserne, må der være en klar sammenhæng mellem opgaveløsning
og økonomi, hvilket de øvrige besparelsesforslag betragtes som.
Medudvalget vil understrege behovet for kompetenceudvikling af
pædagogerne i forhold til at kunne tilrettelægge læringsmiljøer, der
håndterer børn i udsatte positioner. Der er efterspørgsel på
specialpædagogisk viden.

Sparekatalog: 
60.66  Ejendomsdrift og diverse andre rammer: 

Besparelser relateret til indeklima og sundhed.  
Sænkning af temperaturer i dagtilbuddene til 19 grader er urealistisk. 
En stor del af det pædagogiske læringsmiljø i 0 – 5 års området sker på 
gulvet og det er få Børnehuse, der har varme i gulvet. Så det er koldt for 
både børn og medarbejdere. Grupperummene er i forvejen udfordret 
grundet ældre bygninger med træk og kuldebroer. Et godt børne- og 
arbejdsmiljø bidrager til trivsel og sundhed. 
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Besparelse på gulvvask. Helt uforståeligt. Som forebyggelse af 
sygdomme – covid-19, er der igen og igen fremhævet god hygiejne som 
en væsentlig faktor. Når gulvet er en legeplads, fremmer en besparelse 
på ingen måde børn og medarbejderes trivsel og sundhed. I øvrigt 
opleves der fortsat udfordringer med rengøring i flere af Børnehusene.  

På vegne af medudvalget 

Helle Kristensen – formand 
Randi Jansson    - næstformand
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Center for Økonomi 
Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup Sept. 2022 

Høringssvar vedr. Kataloget med spareforslag til budget 2023. 

I Distrikt Hedegårdens MED-udvalg vil vi gerne benyttet os af muligheden for at afgive 
et høringssvar vedr. kataloget med spareforslag til budget 2023. Vi har følgende 
kommentarer: 

Vedr. forslag. BSU-B23-01 Generel besparelse til dagtilbudsområdet 
Vi bliver meget bekymret over, at se forslaget om en generel besparelse på 
dagtilbudsområdet i en størrelsesorden, der svarer fuldstændig til det tilskud som 
kommunen har modtaget i minimumsnormeringer. En besparelse i denne 
størrelsesorden kan ikke ske uden, at det vil have voldsomme konsekvenser for 
kvaliteten på området.  
I forslaget lægges der op til, at distriktsinstitutionerne selv har mulighed for, at 
prioritere hvordan de forvalter besparelsen lokalt. Der peges på mulighed for færre 
indkøb, nyanskaffelser og materialer. Vi mener dog ikke, at den reelle lokale frihed vil 
være så stor. De nuværende driftsbudgetter er ikke store nok til, at den påtænkte 
besparelse kan findes her. Besparelsen vil skulle findes i lønbudgettet. 

Ballerup kommune er en kommune hvor mange af os, sætter stor pris på, at være 
ansat – netop fordi børneområdet er højt prioriteret og har samtidig er et fint 
børnesyn, som vi er glade for, at arbejde ind i. Det ærgre os derfor meget, at der som 
begrundelse for denne besparelse, argumenteres med den middelmådighed der 
allerede findes i andre kommuner.  

Vi ved, at Ballerup kommunes kommunalbestyrelse er meget ambitiøse på 
børneområdet. Dette kan bla. ses i Vision 2029, hvor et af målene er, at være en 
stærk uddannelses by. Hvis dette mål skal nås, kræver det et velfungerende 
dagtilbudsområde der er i stand til, at foretage en tidlig og forebyggende indsats. At 
der kan ske et reelt virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Sker dette ikke, vil det 
utvivlsomt have betydning for, at færre unge søger ind på og færdiggør en 
videregående uddannelse.  

Vi er samtidig bekymret for, at den påtænkte besparelse vil ramme særlig hårdt i et 
område der, som Hedegården, har mange familier og børn i udsatte positioner. Et helt 
nyt forskningsprojekt peger på, at børn der ikke leger når de er små, har større 
tendens til, at udvikle angst. Med de normeringer, den påtænkte besparelse vil 
medføre, vil det være vanskeligt for institutionspersonalet, at være tæt på børnenes 
leg og vi ved, at lærer børnene det ikke i institutionerne, lærer de det ikke. 
Besparelse vil samtidig have så stor betydning for normeringen, at det vigtige stykke 
arbejde der laves ”om børnene”, vil lide voldsomt under det. Det betyder at det 
vigtige samarbejdet med den tidlige indsats med forældre og samarbejdspartnere vil 
få dårligere forudsætninger end i dag. 

Medudvalget er også bekymret for, at den påtænkte besparelse vil have en stor 
negativ betydning for medarbejdernes trivsel. Det vil givet vis betyde, at der bliver 
mere ”alene arbejde” - en faktor der spiller ind på oplevelsen af arbejdspres og deraf 
følgende sygefravær.  - 97 -
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Vi er ligeledes bekymret for, at denne besparelse vil gøre det endnu vanskeligere for 
dagtilbudsområdet, at rekrutterer velkvalificeret personale. En udfordring der allerede 
i dag, skaber udfordring i praksis.  

Vedr. BSU-B23-02 SAMSPAL på dagtilbudsområdet  
Vi kan rigtig godt lide tankerne bag SAMSPAL. Der er ingen tvivl om, at vi oplever en 
stigning af børn i almenområdet, der har specialpædagogiske vanskeligheder. Vi synes 
dog alligevel, at det er fornuftigt, at lade denne opgave bortfalde – hvem skal gribe de 
tilføjede kompetencer, hvis den generelle besparelse gennemføres. Vi mener ej heller, 
at det nedskalerede forslag skal gennemføres idet vi tænker, at det vil have svære 
betingelser for, at gøre en reel forskel i almen området.  

Vedr. BSU-B23 03 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 
Vi mener selvfølgelig, at det er ærgerligt at ophæve den udvidede åbningstid, da det 
utvivlsomt vil ramme de forældre som gør brug af den i dag. Vi mener dog alligevel, 
at det er et fornuftigt sted, at spare. Denne besparelse alene vil ikke have direkte 
indflydelse på den kvalitet vi kan tilbyde i den resterende åbningstid og ud fra et 
børneperspektiv, er dette bestemt at foretrække. 

Vedr. BSU-B23-04 Forældre skal selv medbringe bleer 
Vi forudser, at der med denne besparelse vil følge en del ekstra opgaver for 
personalet i en opstartsperiode i form af koordinering, finde plads til børnenes egne 
bleer mv. Vi mener dog, igen ud fra et børneperspektiv, at denne besparelse vil kunne 
gennemføres, uden det får voldsomme konsekvenser for kvaliteten i dagtilbuddene.   

Vedr. BSU-B23-05 Kukturtjenesten på dagtilbudsområdet 
Vi synes også, at denne besparelse vil være ærgerligt, men mener de aktiviteter som 
hører til under kulturtjenesten, i et vidst omfang, kan fastholdes på anden vis af 
dagtilbuds personalet. 

Vedr. BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
Dette spareforslag har ikke umiddelbar konsekvens for os på dagtilbudsområdet, men 
vi bliver meget påvirket af, at høre dette urimelige forslag. Vi mener det vil have 
katastrofale konsekvenser for navnlig Baltorp skolen og Hedegårdsskolen – 
konsekvenser som Ballerup kommune ikke kan risikere eller have på samvittigheden. 
De opgaver der ikke længere kan løses, har en voldsom social slagside og vil 
utvivlsomt medføre øgede udgifter på andre områder.  

Vedr. BSU-B23-15 Kortere åbningstid i dagtilbud 

Vi mener ikke, at dette er nogen dårlig ide – vi vil kunne opretholde den samme 
kvalitet for børnene, blot på en kortere åbningstid. Ud fra et forældreperspektiv vil det 
udfordre en del familierne. Dog oplever vi mange som har fleksible arbejdstider og 
andre muligheder end der har været på arbejdsmarked før i tiden. Vi synes det er 
godt, at der i forslaget er tænkt lokale prioriteringsmuligheden, således at distriktet 
kan fordele den samlede åbningstid lokalt.  

Vedr. ØKU-B23 1-18 
Helt generelt mener vi, at det er forkasteligt, at skrue ned for rengøringsstandarden 
som i forvejen er langt fra tilstrækkelig. I et dagtilbud er gulvet børnenes legeplads. 
De opholder sig der mange timer hver dag og det skal derfor rengøres dagligt. Med de 
erfaringer vi fik under Corona, ved vi at det gør en stor forskel i forhold til både børn 
og voksnes sygefravær, at der er en ordenligt rengørings standard. Vi er ikke enige i 
at dette ikke vil påvirke sundhedsforholdene. 

Vi synes dog det er i orden at der skrues ned for vinduespudsning samt rengøring af 
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Rådhusets toiletter, uden borgerkontakt. Rengøring af toiletterne på skolerne mener 
vi dog, bør fortsætte uændret, ligesom vi ej heller er bekymret for sænkning af 
temperaturen i kommunens rum og svømme bassinner. 

MED udvalget  
Distrikt Hedegården 
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Måløv d.08.09.22 

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. 
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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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DISTRIKT SKOVVEJEN

Høringssvar 

vedrørende Sparekataloget 2023 fra Medudvalget i Skovvejen. 

Sparekatalog: 
30.50 Dagtilbud 0 – 5 årige 

1) Generel besparelse på dagtilbudsområdet.

Medudvalget har meget svært ved at forstå at et besparelses forslag i 
denne størrelsesorden kan komme på tale på 0 – 5 årsområdet – (sva-
rende til en pædagog i hvert børnehus) – med de visioner og opgaver 
som skal løses med henblik på at skabe bedst mulig udvikling, trivsel, 
læring og dannelse for alle børn.  
Dagtilbuds området er i forvejen ramt af generelle besparelser. 
Medudvalget vil fremhæve nogle af dem: 

 Indefrosne feriepenge er en udgift mange år frem.
Ballerup har en sund økonomi – det må være muligt at håndtere
denne udgift på anden måde – evt. via likviditets midler.

 Den børnerelaterede ramme skal dække flere og flere udgifter,
som ikke er relateret til børneaktiviteter.
Blandt andet:
Øget It udstyr og vedligeholdelse af dette hvor udgiften er vokset
enormt ved indførsel af AULA. Cromebook til alle grupper osv.
Ved indførsel af madordningerne i børnehaverne er der ikke tilført
økonomi til vedligeholdelse af hårde hvidevarer og service.
Udgifter til brand- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brand-
alarm anlæg – kurser til 9000 kr. for hvert Børnehus, herudover
udgifter til vikardækning for pædagoger, der skal deltager i dette.
Afkalkning til opvaskemaskiner – nye opvaskemaskiner kræver af-
kalkningsmiddel for 10.000 kr. årligt. Dvs. med det antal opvaske-
maskiner Skovvejen har betyder det 90.000 kr. om året ved ud-
skiftning.
Hjælpemidler til børn er tidligere dækket af PPR – nu skal Børnehu-
sene selv købe kugledyner, sidepuder, bideringe, hjælp til løft
o.lign.
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 Endvidere er i år sket en besparelse på rammen svarende til ca. 17
procent pr. Børnehus. Derudover er der en kæmpe inflation som
har betydning for købekraften.

 Udgifter på udearealer – hegn osv. Legepladspuljerne er en størrel-
sesorden, der kun dækker sikkerhed, så udgifter til legepladsred-
skaber, sandkasser og etablering af skygge muligheder, sker på
den børnerelaterede ramme.

 Barselsrefusion kun 80 % dækning ved barselsorlov og ingen bar-
selsrefusion i 4 af de 8 uger før forventet fødsel. I et kvindedomi-
neret område betyder det en hel del, så i ligestillingsøjemed er der
god grund til at se på dette.

I forhold til den foreslåede besparelsen er det meget bekymrende i forhold til 
at skabe kvalitet i læringsmiljøet med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det 
er kendt, at der er sket en stor stigning i antallet af børn i udsatte positioner 
og børn i mistrivsel. I den pædagogiske hverdag kræver det etablering af flek-
sible læringsmiljøer, nærværende omsorgsfulde voksne, opdeling af børn i 
mindre grupper, guidning af enkelt børn, o.a. og mulighederne for disse tiltag 
hænger sammen med antallet af pædagoger. Forskning har igen og igen påvist 
sammenhængen mellem tidlig indsats i de små børns liv samt børnenes trivsel 
og læring senere i livet, så en besparelse på 0 – 5 års området kan blive dyrt 
senere.  
Ballerup kommune har høje ambitioner for børns trivsel, udvikling, læring og 
dannelse, så fortsæt med det. Kvalitet i kerneopgaven kan løfte børn i udsatte 
positioner.  
Det er meget uforståeligt, at ambitionen nu bliver at sammenligne sig med 
Rødovre kommune. I rekrutterings sammenhæng ser medudvalget dette som 
en stor udfordring. Nogle kommuner tiltrækker pædagoger med løntillæg. I 
”kampen” om de bedst kvalificeret pædagoger, kan vi frygte at de tager til na-
bokommunerne Gladsaxe og Furesø med deres eventuelle bedre normeringer i 
fremtiden. 
Kerneopgaven har som nævnt ændret sig og kræver derfor en større antal pæ-
dagoger så kvaliteten i henhold til den pædagogiske læreplan efterleves. Mini-
mumsnormeringerne har været et positivt tiltag.  

2) Andre besparelse på dagtilbudsområdet
Medudvalget peger på, at der kun skal ske besparelser, hvis der sker-
bortfald af opgaver - en servicereduktion.
Forslaget om den generelle besparelse er så vidtgående, at selvom der
er mange problemstillinger ved at spare på åbningstid, bleer, kulturtje-
neste osv. er det medudvalgets opfattelse, at med omfanget af besparel-
serne, må der være en klar sammenhæng mellem opgaveløsning og øko-
nomi, hvilket de øvrige besparelsesforslag betragtes som.
Medudvalget vil understrege behovet for kompetenceudvikling af pæda-
gogerne i forhold til at kunne tilrettelægge læringsmiljøer, der håndterer
børn i udsatte positioner. Der er efterspørgsel på specialpædagogisk vi-
den.
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3 

Sparekatalog: 
60.66  Ejendomsdrift og diverse andre rammer: 

Besparelser relateret til indeklima og sundhed.  
Sænkning af temperaturer i dagtilbuddene for vuggestuebørn til 19 
grader er urealistisk. En stor del af det pædagogiske læringsmiljø i 0 – 5 
års området sker på gulvet, og det er få Børnehuse, der har varme i gul-
vet. Så det er koldt for både børn og medarbejdere. Flere grupperum er i 
forvejen udfordret grundet ældre bygninger med træk og kuldebroer. Et 
godt børne- og arbejdsmiljø bidrager til trivsel og sundhed. 

Besparelse på gulvvask. Helt uforståeligt. Som forebyggelse af syg-
domme – covid-19, er der igen og igen fremhævet god hygiejne som en 
væsentlig faktor. Når gulvet er en legeplads, fremmer en besparelse på 
ingen måde børn og medarbejderes trivsel og sundhed. I øvrigt opleves 
der fortsat udfordringer med rengøring i flere af Børnehusene.  

På vegne af medudvalget 

Susanne Froberg – formand 
Christine Riis - næstformand 
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Lundehaven/Rosenhavens høringssvar 

til Budget 2023 
SÆU-B23-01 
Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

SÆU-B23-02 
Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

SÆU-B23-05 
Ophør af klippekortsordning på plejehjem  

Vi er meget bekymret over ophøret, da det vil betyde et mindre budget. 
Et ophør af ordningen vil betyde, at der vil være mindre mulighed for at lave aktivi-
teter med beboerne, da det er en serviceforringelse.  
På Rosenhaven og Lundehaven vil det qua antallet af beboere svarer til en forholds-
vis stor påvirkning, som vil gøre, at vi ikke kan have de aktivitetsmedarbejdere an-
sat, som vi har ansat på nuværende tidpunkt.  
Besparelsen kan først effektueres ift. opsigelsesvarsler, da det handler om medar-
bejdere, som skal opsiges med deres individuelle opsigelsesvarsel.  

Aktiviteter for beboere, såsom strikkeklub, koncerter, biograf, alle ture ud af huset, 
en-til-en aktiviteter vil nærmest være umuligt vil være en voldsom forringelse for 
borgerne. Vi kan også frygte at samarbejdet med frivillige vil blive dårlige, da akti-
vitetsmedarbejderne er direkte kontakt til de frivillige - vi frygter at vores frivillige 
vil ophøre deres virke på vores plejehjem, hvilket ved betyde endnu færre aktivite-
ter til vores beboere.  

Kontaktøer vil blive sværere at lave, da en-til-en-tid vil blive stærkt reduceret. Vi 
kan være nervøse for at det vil betyde at demensramte vil blive mere udad reage-
rende, med stor gene for de resterende beboere. Det vil være svært at opretholde 
og udføre demensrejseholdets principper, hvilket vi kan frygte vil give flere borgere 
apatiske, passiv aggressive, ensomme.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi er direkte uenige i at der ikke vil opleves 
personalereduktion, da det vil betyde ophør af medarbejdere, nemlig vores aktivi-
tetsmedarbejdere. 

ROSENHAVEN/LUNDEHAVEN 

Dato: 8. september 2022 

E-mail: chjr@balk.dk
Kontakt: Charlotte Grønning Jørgensen 
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SÆU-B23-10 
Lukning af varmtvand bassin i Lundehaven 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 
Dette vil medføre at timerne, som bruges på dette fra Lundehavens rengøringsper-
sonale, skal flyttes til andre opgaver.  

SÆU-B23-14 
Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg mener, at det er et trist forslag, men vi un-
drer os over at vi er den eneste kommune i landet, som har denne ordning.  

SÆU-B23-16 
Stoppe tilskud til tre pensionistklubber 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

SÆU-B23-17 
Udbud af tøjvaske på plejehjemmene  

Vi oplever at der er flere aspekter der er forbundet med dette punkt, hvilket gør det 
vanskeligt at svare og svært at gennemskue.  
Umiddelbart vil udbuddet vil betyde en reduktion af Lundehaven og Rosenhavens 
budget på hhv. 115.200 kr. og 172.800 kr., dvs. en samlet reduktion på kr. 
288.000 kr. på budgettet samlet, da borgerne ikke betaler til plejehjemmene mere. 
Derudover vil der skulle reduceres i medarbejdere, da der ikke udføres denne op-
gave af vores personale mere.  
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at borgerne får en merudgift til tøj, dyner, puder 
mm., da de fleste ikke har tøj til 14 dage.  
Vi ønsker at sætte fokus på, at der stadig vil være noget, som skal vaskes i huset 
af vores personale, såsom vendelagen, dyner, puder, betræk til kørestolspudebe-
træk, sejl mm., da det ikke kan vente 14 dage med at blive vasket og hvis vi skal 
have flere sejl, betræk mm., vil det betyde en merugift på hjælpemidler.  

SÆU-B23-18 
Udbud på rengøring i borgernes eget hjem 

Vedrører Lundehaven Ældrebolig. Det vil betyde en reduktion i personaletimer. Det 
vil få nogle personlige konsekvenser for dem, som er ansat til den aktivitetsstyrede 
enhed. Vi ser, at der vil være fare for, at der vil komme flere forskellige i borgerens 
hjem og tab af observationer, hvis der er rengøring udefra - især en frygt ift. de 
borgere, som kun modtager rengøring og ingen af hjælp vil det være et tab af ob-
servationer omkring borgeren. 

SÆU-B23-19 
Nedsætte lønbudgettet på plejehjem 

Vi vil gerne kommentere, at dette ikke er en effektivisering men besparelse. I for-
vejen er vi i gang med at tilpasse husenes drifts ift. økonomi. 
På nuværende tidpunkt er vores vagtplaner tilpasset det serviceniveau som kvali-
tetsstandarden i Ballerup Kommune fastlægger.  
Yderligere reduktion vil medføre besparelse og serviceforringelse. Vi har på nuvæ-
rende tidspunkt allerede arbejde i gang med tilgangen til vagtplanlægning og arbej-
der tværgående blandt andet i sygeplejen, rengøringen, kvalitets- og udviklings-
funktionen, i funktioner såsom forflytningsvejleder osv., og i ledelsen og i admini-
strationen. Vi udnytter allerede kompetencer blandt plejehjemmene og har opnået 
ensartethed og besparelser i driften. Vi har lavet sammenlægninger af afdelinger til 
fløje, så vi dækker ind samlet set og arbejder på tværs af afdelinger.  
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Hvis pengene til bedre bemanding ikke bliver tildelt til os i 2023 (kr. 893.000 kr.) 
vil det være en meget stor direkte forringelse af plejen og borgernes vil opleve, at 
vi ikke kan give samme service. Vi frygter masseflugt blandt personalet. 

Vi er dybt bekymret over dette forslag og kan frygte hvordan vi skal kunne drifte 
husene med denne besparelse.  
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Høringssvar Sparekatalog 2023, Hedegårdsskolen 

Hedegårdsskolen har med stor nysgerrighed gennemlæst det sparekatalog, som administrationen 
har lagt ud til høring. 

Vi anerkender at Ballerup kommune er i en svær økonomisk situation, med udvikling i demografien, 
og en serviceramme med snævre rammer, udstukket fra regeringen. Vi har derfor også forståelse 
for, at alle i Ballerup Kommune skal bidrage til at løse denne meget vanskelige situation over de 
kommende år. 

Hedegårdsskolen er i den særlige situation, at vi pt. løfter hele Ballerup Kommunes opgave, i forhold 
til at integrere og undervise Ukrainske børn og unge i skolealderen. Vi har siden februar modtaget 
over 50 Ukrainske børn, som vi underviser og integrerer i skolens almindelige dagligdag. 

Vi har ydermere den udfordring, at vores gruppeordninger for børn med Autisme og ADHD fungerer 
på en økonomisk minimumsordning, hvor måden økonomien tildeles på, og den ramme der er 
udstukket, i forvejen ikke flugter med Ballerup kommunes ambitioner for området. 

Vi undrer os over at flere tidligere fremsendte forslag til besparelser ikke er medtaget. F.eks. 
sammenlægning af to BFO afdelinger til én, hvorved der er besparelse i mandetimer i ydrepositioner 
og besparelse af en pædagogisk leder. Der ud over aktiviteter som Edison og lignende. 

Med dette in mente, har Hedegårdsskolens MED-udvalg følgende bemærkninger til de dele af 
sparekataloget, der vedrører os. 

BSU-B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet 

På Hedegårdsskolen kan vi godt frygte en besparelse på dagtilbudsområdet. En besparelse på det 
generelle børneområde vil påvirke de forudsætninger som børnene vil have, når de starter i 0. 
klasse. Dette har indflydelse for elevernes skoleparathed. 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 

Besparelsen vil ses som en absolut serviceforringelse. Den samlede klassekvotient i Ballerup 
Kommune ligger pt. på 22,2, mens vi får økonomi efter at vi er 25 i hver klasse. Dette forslag vil ved 
en vedtagelse betyde for Hedegårdsskolen, at vi ville skulle afskedige 1 medarbejder. I et år hvor vi 
allerede har nedjusteret personalegruppen med 3 medarbejdere, vil dette yderligere betyde en 
yderligere forringelse af mulighederne for at leve op til Ballerup kommunes visioner for skoleområdet. 
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En høj klassekvotient vil betyde mindre tid til den enkelte elev. Desuden er Hedegårdsskolens 
klasselokaler ikke velegnet til 28 elever.  

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen 

Det vil være en konsekvens, at der ikke længere tilbydes et stykke frugt dagligt til skole- eleverne. 
Af alle forslag der foreligger, vil dette nok være det der vil være mindst indgribende i forhold til børn 
og unges lærings- og deltagelsesmuligheder. 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 

Hvis arbejdstidsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening (BLF) ændres således 
at lærerne oplever forringede arbejdsvilkår, frygter vi på Hedegårdsskolen, at vi får rigtig svært ved 
at rekruttere  og fastholde kvalificerede medarbejdere.  

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

En beskæring af inklusionspuljen vil medføre, at Hedegårdsskolen vil få færre midler til arbejdet med 
inklusion, holddannelse, to-lærertimer mv. Der er en stor risiko for, at en besparelse på 
inklusionspuljerne på skolerne vil medføre en øget segregering fra Hedegårdsskolens almenmiljø 
og øge udgifterne til betaling af specialtilbud, som vil ramme både skolens økonomi og den centrale 
ramme til specialundervisning. 

Det vil således ikke længere være muligt at rumme elever med vidtgående specialpædagogiske 
behov i almenområdet, hvis ikke der er nok professionelle personer til at løfte opgaverne. Vi frygter 
således at dette spareforslag, vil sætte gang i en nedadgående økonomisk og menneskelig spiral, 
hvor færre personer ikke kan rumme det samme, hvorefter man visiterer, hvilket skolen igen kva 
Ballerup Kommunes sanktionsordning for skolerne, vil betyde en endnu ringere økonomi fremover. 

BSU-B23-12 Ledere på skolerne 

En ændring i antallet af ledere på skolerne vil åbenlyst betyde, at der bliver færre lederkræfter på 
Hedegårdsskolen. En anden konsekvens vil være, at ledelsen samlet set, vil få vanskeligere ved at 
opfylde de mål og intentioner der ligger i ledelsesgrundlaget for Ballerup kommunes skoleledelser. 
Intentionerne om ledelse tæt på, for derigennem at styrke lærere og pædagogers arbejde med 
kerneopgaven, vil blive sværere at indfri, og lærere og pædagoger vil opleve, at der vil blive en 
mindre tilgængelig ledelse. Dette vil så igen, jf. Ballerup kommunes egen argumentation for i første 
omgang at indføre mere ledelse, betyde at eleverne vil få mindre læring og trivsel. 

Med det sagt, vurderer vi fra Hedegårdsskolen af, at vi hellere vil være en leder mindre, end vi vil 
have en besparelse på fx inklusionspuljen. 

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark 
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Det vil være ødelæggende for Hedegårdsskolens identitet, hvis Elitekommunesamarbejdet ophører, 
og at idrætsklasserne dermed udfases. Vi er et godt stykke hen ad vejen lykkedes med at brande 
os selv som idrætsskole, hvilket fastholder en stor del af børnene fra vores eget skoledistrikt, 
samtidigt med at det tiltrækker elever udefra, der er med til at skabe en velfungerende og 
afbalanceret folkeskole. 

Det er vores klare overbevisning, at det at have TeamDanmark idrætsklasserne, er en afgørende 
del af dette. Uden dette, vil det at være idrætsskole blive udvandet hurtigt, og vi vil være i akut risiko 
for at komme i ubalance som skole, i forhold til elevgruppen, f.eks. målt i det socioøkonomisk indeks. 

Vi frygter også en medarbejderafgang af dygtige og kvalificerede lærere og pædagoger, der har 
valgt at arbejde her, fordi de kan få indfriet deres egne ambitioner om at være på en skole med fokus 
på idræt og sundhed. 

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO) 

De ekstra penge BFO’erne har fået, har generelt hævet normeringen for alle børn, og den vil blive 
lavere ved en reduktion. For Hedegårdsskolen vil dette betyde at vi skulle afskedige 1 pædagog. 

KFU-B23-15 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark 

Det vil være ødelæggende for Hedegårdsskolens identitet, hvis Elitekommunesamarbejdet ophører, 
og at idrætsklasserne dermed udfases. Vi er et godt stykke hen ad vejen lykkedes med at brande 
os selv som idrætsskole, hvilket fastholder en stor del af børnene fra vores eget skoledistrikt, 
samtidigt med at det tiltrækker elever udefra, der er med til at skabe en velfungerende og 
afbalanceret folkeskole. 

Det er vores klare overbevisning, at det at have TeamDanmark idrætsklasserne, er en afgørende 
del af dette. Uden dette, vil det at være idrætsskole blive udvandet hurtigt, og vi vil være i akut risiko 
for at komme i ubalance som skole, i forhold til elevgruppen, f.eks. målt i det socioøkonomisk indeks. 

Vi frygter også en medarbejderafgang af dygtige og kvalificerede lærere og pædagoger, der har 
valgt at arbejde her, fordi de kan få indfriet deres egne ambitioner om at være på en skole med fokus 
på idræt og sundhed. 

ØKU-B23-08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler 

Brugerne på skolerne vil opleve, at toiletterne er mindre rene end med den nuværende rengøring, 
og dette forslag vil uden tvivl påvirke hygiejnen. Dette vil være særdeles dårligt, set i lyset af, at vi 
endnu ikke er sluppet fri af corona, og da vi ved at netop hygiejne er noget af det der bedst forebygger 
smittespredning. 

Vi har på skoleområdet de tillægsudfordringer, at der er en del børn der er udfordret af at skulle 
bruge uhygiejniske toiletter. En negativ udvikling i hygiejnen, vil skabe flere udfordringer med at 
rumme en række elever, der erfaringsmæssigt vil få fysiske og psykiske udfordringer som følge af 
ringere hygiejneforhold på toiletterne.   
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På vegne af 

Hedegårdsskolens MED-udvalg 

Thomas Kragh-Falkenberg     /     Henrik Rømer Nielsen 
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Høringssvar angående Ballerup Kommunes budgetforslag for 2023-26 
Kasperskolens MED udvalg 

Angående forslag BSU-B23-06 om rammebesparelsen på Kasperskolen med 1,5 mio. kr. i 
2023 stigende til 2,5 mio. kr. i 2024ff. 

Der foreslås en besparelse på Kasperskolens rammebudget på 2,5 mio. kr. årligt ved at 
sætte taksten ned for alle elever på Kasperskolen, inklusiv de 2/3 af eleverne, som er visi-
teret fra andre kommuner. Takstnedsættelsen vil resultere i et tab af indtægter, som Ballerup 
Kommune modtager fra de øvrige kommuner. 

En besparelse af den størrelsesorden vil betyde en personalereduktion på 5-6 stillinger. 

I forslaget er nettobesparelsen beregnet til at være 1,0 mio. kr. Forudsætningen bygger på, 
at 40% af Kasperskolens eleverne kommer fra Ballerup Kommune. Dette er ikke længere 
tilfældet, da det i indeværende skoleår er faldet til 33% med potentiale for yderligere reduk-
tion til næste skoleår. Konsekvensen er, at den reelle nettobesparelse derved ikke længere 
er på 1,0 mio. kr. men 0,7 mio. kr., hvilket er en meget lille besparelse for kommunen i 
forhold til de store konsekvenser en nedskæring på 2,5 mio. kr. vil medføre på Kaspersko-
len. 

MED udvalget er alvorligt bekymrede for dette forslag og konsekvenserne for tilbuddet til 
eleverne på skolen. 

Skolens elevgrupper er meget skrøbelige, med en eller flere diagnoser i bagagen. Eleverne 
har ofte lange forløb med mistrivsel og skolevægring bag sig og derved massive udfordrin-
ger. Behovet for et specialtilbud med høj kvalitet, er derfor en forudsætning for deres videre 
udvikling.  

Kasperskolen leverer en høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris i forhold til andre sammen-
lignelige tilbud. Denne kvalitet efterspørges i stigende grad af de øvrige kommuner, som har 
behov for et højt specialiseret kommunalt tilbud. Bekymringen er, at besparelsen vil betyde 
at Kasperskolen ikke længere kan rumme de mest sårbare elever, og kommunerne får svært 
ved at finde alternative tilbud, så eleverne kan få den hjælp de har brug for. 

Eleverne, der kommer i visitation til Kasperskolen, har massive vanskeligheder. Nogle kom-
mer direkte fra almenskolerne med store udfordringer og andre har været alt for længe i 
tilbud, der ikke har hjulpet dem. Mange af disse elever har langvarige skolevægringsproble-
matikker bag sig. I en længere årrække har Kasperskolen haft succes med at få elever med 

Kasperskolen 

Dato: 5. september 2022 

Ejbyvej 35 
2740 Skovlunde 

Email: Kasperskolene@balk.dk 
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skolevægring tilbage i trivsel og skole igen. Dette arbejde er meget langsommeligt, ressour-
cekrævende og kræver helt individuelle løsninger, tilpasset den enkelte elev. Med den fore-
slåede besparelse vil Kasperskolen ikke fremover have samme mulighed for at gribe disse. 

En anden konsekvens kan være, at det vil være endnu vanskeligere, at kunne føre til af-
gangsprøver i den fulde fagrække, da det ofte kræver en meget differentieret 1:1 indsats. 
Det er derfor ikke sikkert, alle elever i fremtiden vil kunne gå op til afgangsprøve. Hvis nogle 
elever ikke opnår dette mål, vil de have vanskeligt ved at starte på en ungdomsuddannelse 
med efterfølgende jobmulighed. 

Det vil også være risiko for indirekte negative konsekvenser for familierne, hvis barnet kom-
mer i mistrivsel og ikke får den hjælp, der er behov for. Det kan resultere i, at familierne ikke 
kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for øgede sociale ud-
gifter til følge. 

En personalereduktion vil desuden betyde, at tiden til det tætte forældresamarbejde vil blive 
mindre. Det gode forældresamarbejde er en forudsætning for at eleverne trives. 

Ved at nedsætte normeringen og kvaliteten af tilbuddet risikerer man, at skolen ikke længere 
kan rumme de mere ressourcekrævende elever, hvilket kan medføre, at kommunerne skal 
ud og finde andre formentlig dyrere tilbud, som medfører merudgifter. 

Alternativt forslag 
Til sammenligning kunne et alternativ forslag være en ændret skoleplacering for f.eks. bare 
en enkelt elev fra Ballerup Kommune til et tilbud i mellemformer i tilknytning til almenområ-
det. Det vil give en besparelse på op mod 0,7 mio. kr. pr. elev. Det vil være at foretrække. 

Over en årrække har Kasperskolen i samarbejdet med Ballerup kommune arbejdet med, at 
reducere antallet af visiterede elever til skolen og erstattet disse med udenbys visiterede 
elever. Dette har allerede givet en besparelse for Ballerup kommune.  
At fortsætte denne handleplan, vil være en mere ønskelig måde at opnå besparelse for 
kommunen på, som ikke vil gå ud over kvaliteten af tilbuddet. 

Med venlig hilsen 

Marianne Wogensen (Konst. Skoleleder) 
På vegne af Kasperskolens MED udvalg 
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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. 
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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  
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Måløv den 8.9.2022 

Høringssvar vedr. foreslåede besparelser for 2023 

Medudvalget i Klub Måløv kan absolut ikke se mening i besparelser på klubområdet. 
Uanset om det er på ledelse, en generel rammebesparelse eller strukturelt.  

Administrationen foreslår en generel rammebesparelse på kr. 2.000.000.- samlet på 
klubområdet. Det er meget indgribende for klubbernes drift og bør afvises. 

Klubområdet i Ballerup har altid adskilt sig fra flere andre områder ved at have styr på 
økonomi og opgaveløsning, og det på trods af adskillige nedskæringer i gennem 
årene. Dette er dokumenteret ved diverse tilsynsbesøg. 

Et forslag om én central klubleder har ikke været diskuteret på området, og det vil 
være en umulig udfordring for den distriktsstruktur, vi på institutions- og 
skoleområdet har arbejde med i adskillige år. At implementere denne model vil være 
et tilbageslag for dynamikken og alsidigheden i klubområdet.  

Det samme gælder for at samkøre klubberne med skolerne. Klubbernes 
omstillingsevne og korte reaktionshastighed skal bevares og styrkes for at sikre det 
højest mulige serviceniveau. Det kræver ledelse tættest muligt på opgaveløsningen. 

Det er uhørt, grænsende til det helt urimelige, at der i forslag til mulige besparelser 
peges 4 konkrete medarbejdere ud.  

Vi finder det stærkt bekymrende, at der ikke har været en involverende proces, hvor 
medarbejdere og ledelse er blevet invitere ind i en dialog om budgettilpasninger. Det 
er vores opfattelse, at det ville have været i MED-aftalens ånd. Det udtrykker vi vores 
alvorlige kritik af. 

Vi som MED udvalg er dybt bekymret for, hvad det betyder for det fremtidige 
samarbejde og klubvirke for Ballerup Kommune, og ikke mindst de sårbare børn og 
unge, som bruger klubberne i dag, hvis besparelserne gennemføres som foreslået af 
administrationen 

Med udvalget i Klub Måløv 
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Klub Syd 9/09 - 2022 
Grantoftens Fritidscenter 
Hede-Magleparkens Fritidscenter 

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. 
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Høringssvar på budgetforslag 2023 og overslagsårene. 

MED-udvalget har med stor nysgerrighed gennemlæst det sparekatalog, som administrationen har 
lagt ud til høring. 

Vi anerkender at Ballerup kommune er i en svær økonomisk situation, med udvikling i demografien, 
og en serviceramme med snævre rammer, udstukket fra regeringen. Vi har derfor også forståelse 
for, at alle i Ballerup Kommune skal bidrage til at løse denne meget vanskelige situation over de 
kommende år. 

BSU B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet. 
MED-udvalget på Måløvhøjskole forholder sig normalt ikke til forslag til besparelser på andre områder end 
vores eget.  
Vi vil dog gerne gøre en undtagelse på forslaget om en “Generel besparelse på dagtilbudsområdet”. Vi anser 
det som særdeles vigtigt, at vores elever har haft et sundt og udviklingsrigt børneliv de første 5 år af deres 
institutionsliv. Det vil vi være nervøse for, at børnene ikke vil kunne få med en så stor besparelse. MED-
udvalget mener, at Ballerup kommune er kendt for at prioritere normeringer og gode Institutioner. Det vil vi 
fortsat gerne være kendt for. 

BSU-B23-07 Kliniksammenlægning Tandplejen 
Når der skal spares mener MED-udvalget på Måløvhøj, at sammenlægning af tandklinikken er det rigtige 
sted at spare. Hvis det så samtidigt øger fleksibiliteten og øger muligheden for rekruttering og et forbedret 
fagprofessionelt sparingsrum, så er de 800.000 kr. gode at spare.  

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0.6.klasse 
Dette forslag finder  helt uacceptabelt. En klassekvotient på 25 er i forvejen alt for højt. I følge 
folkeskoleloven skal der være undervisningsdifferentiering, så alle elever får mulighed for at lære bedst og 
på sin egen måde. Det er i forvejen svært, og med dette forslag vil undervisningsdifferentiering yderlig 
vanskeliggøres. Samtidigt vil ønskes om, at færre børn ekskluderes fra et meningsfuld fællesskab til en 
gruppeordning eller specialskole blive svære at opnå. Desuden kan det nævnes, at det helt banalt, er 
vanskeligt med 28 9. klasses elever i lokalerne. De har simpelthen ikke plads nok 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning I folkeskolen.  
MED-udvalget mener, at det er en forældreopgave at sørge for mad og hermed frugt til sine egne børn. 
Samtidigt er det blevet os fortalt, at en del af frugten ikke bliver spist. Derfor spar gerne denne million kr. 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 

Hvis arbejdstidsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening (BLF) ændres således at 
lærerne oplever forringede arbejdsvilkår, frygter vi på Hedegårdsskolen, at vi får rigtig svært ved at rekruttere 
kvalificerede medarbejdere.  

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
Dette forslag er helt urimeligt at foreslår. Ved sidste budget steg skolens andel af betaling for segregerede 
elever fra 200.000 kr. til 265.000 kr. En stigning på 32 %. Dette forslag vil gøre det særdeles vanskeligt at 
inkludere elever I folkeskolen. I forvejen mener vi, at der er for få midler til at få vores elever med 
udfordringer godt inkluderet. Samtidigt mener vi, at forslaget ikke lever op til Ballerup Kommunes Børne –
og Ungestrategi, da det ikke vil være muligt, at alle børn og unge kan deltage i meningsfulde fællesskaber, da 
særligt udsatte elever ikke vil kunne få den støtte og opbakning som de har brug for.  
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BSU-B23-12 Ledere på skolen. 
Ønskes om at reducere på antal af ledere i skolen er ikke et forslag vi kan støtte. Forskning peger, at en leder 
maksimalt må have 20 medarbejdere under sig. Her ligger skolerne i forvejen over dette ledelsesspænd.  
Da Ballerup kommune indførte den nye skolestruktur, og dermed flere leder, var en af begrundelserne, at 
trivslen og karaktergennemsnittet skulle øges. Begge ting er lykkes. Samtidigt er det pædagogiske ledere der 
øger kvaliteten af de fagprofessionelles virke gennem ledelsesobservationer af undervisningen. 

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 
MED-udvalget mener, at dette forslag ikke er til gavn for skolevæsenet og i særdeleshed ikke 
Hedegårdsskolen. Hedegårdsskolen ligger i et område med mange udsatte børn og familie. Eliteidrætsklasser 
og profilskole er netop med til, at Hedegårdsskolen klare sig glimrende både med trivsel og læring. Desuden 
har kommunalbestyrelsen netop bevilliget Baltorpskolen 3 millioner netop for at styrke deres mulighed for at 
blive en profilskole med de afledte positive effekter som det medfører.  

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerups fritidsordninger 
Umiddelbart virker det lidt ulogisk at fritidsordningerne får budget til flere åbningstimer end de har, så 
måske ville der her være en mulighed for en besparelse.  

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag 

MED-udvalget på Måløvhøjskole finder følgende 3 forslag ærgerlige: 
 Børnekunstpuljen
 Grantoftegaard – ingen eller færre køb af kulturelle tilbud
 Sommerferieaktiviteter

Alle tre er ordninger som er med til at berige vores børns dannelse og børneliv. Det vil være en forringelse af 
spare på disse. 

Økonomiudvalgets forslag  
Rengøring, hvad enten det gælder gulve eller toiletter, mener vi ikke skal reduceres, da vores erfaringer fra 
Corona netop påviste, hvor vigtigt god rengøring og hygiejne er. 

På vegne af MED-udvalget på Måløvhøjskole 

Konstitueret distriktsskoleleder Tr. Afd. Østerhøj Tr. Afd. Måløv 

Henrik Rømer Nielsen Anne Olsen Rikke Hykkelbjerg 
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           Skovlunde d. 7/9 - 2022 

Høringssvar vedr. Sparekataloget 2023 og overslagsårene 2024-2026 

MED-udvalget fra Ordblindeinstituttet har følgende kommentarer til sparekataloget 

2023: 

Eleverne på Ordblindeinstituttet har længere transporttid til og fra skole end andre ele-

ver. Derfor er eleverne på Ordblindeinstituttet mere afhængige af en vis rengørings-

standard, så de fortsat har lyst til at gå på toilettet i skoletiden. Elever, der oplever 

urene toiletter, vil have en tendens til at holde sig i skoletiden, hvilket påvirker eleverne 

negativt både fysisk og mentalt – hvilket naturligvis også vil gå ud over deres udbytte af 

skoledagen. 

Undersøgelser har tidligere vist, at børn kan udvikle inkontinens og forstoppelse, når 

de ikke går på toilettet i skoletiden. (Professor og overlæge Søren Rittig, Aarhus Uni-

versitetshospital). 

Det er en risiko alle børn er udsat for, men pga. længere transporttid er denne risiko 
større for eleverne på Ordblindeinstituttet. Derfor opfordrer vi til, at Ballerup Kommune 
tager dette i betragtning og ikke forringer hverken rengøringen af Ordblindeinstituttets 
toiletter eller de andre skolers toiletter i Ballerup kommune.  

Derudover vil MED-udvalget meget gerne opfordre til, at Ballerup kommune lader den 
nuværende arbejdstidsaftalen fortsætte uforandret. Når vi søger lærere til OI, har vi op-
levet et markant fald i ansøgninger, men heldigvis har vi endnu ikke har svært ved at 
besætte vores ledige stillinger.  
Mange kommuner oplever, at de har svært ved at rekruttere uddannet personale til de-

res lærerstillinger, og hvis arbejdstidsaftalen for lærerne kommer til at ligne andre kom-

muner, vil vi I Ballerup kommune måske komme til at opleve det samme – og det vil, 

set fra vores perspektiv, være ærgerligt. 

På vegne af MED-udvalget 

Lars Vengfelt 

Skoleleder 

Ordblindeinstituttet 
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Til  

Kommunalbestyrelsen i Ballerup 

vedrørende udtalelse til budget 2023 og de følgende overslagsår. 

Skovlunde Skoles Medudvalg har følgende kommentarer til det af direk-
tionen forelagte budgetudkast for budgetår 2023 og de følgende over-
slagsår. 

Vi er glade for, at Ballerup Kommune er en velkonsolideret kommune med 
en sund økonomi og en god vægtning af forholdet indtægter og udgift-
er. 

Vi anerkender, at regeringens stramme økonomiske rammer lægger en 
begrænsning på, hvad vi kunne tænke at have som service- og invest-
eringsniveau.  

Direktionen har udarbejdet en række forslag til besparelser, hvor vi i MED- 
udvalget kan se det fornuftige i disse. Det kan f.eks. omhandle: 
Nedlæggelse af den økologiske frugtordning(BSU-b23 -09), andre forslag 
af denne karakter. 

 Der er også nogle besparelsesforslag, som vi ser mindre positivt på, idet vi 
kan se, at de vil reducere på skolernes mulighed for at arbejde med 
inklusion i en bredere sammenhæng. Det kan f.eks omhandle: 
Øget klassekvotient på 0. – 6. klassetrin(BSU-B23-08), som er et budget-
teknisk forslag som reducerer på tildelingen til skolerne ved at forøge det 
budgettekniske elevtal. 
På Skovlunde Skole kan vi konstatere, at det budgettekniske forslag kan få 
som konsekvens, at vi bliver nødt til at sammenlægge klasser for at sikre, 
at årgange med under 25 elever pr. klasse ikke dræner skolens andre 
årgange/ klasser for muligheden for holddeling, ekstra resurser m.m. 
Vi vil samtidig have den udfordring, Skovlunde Skole i de kommende år vil 
skulle modtage mange af de nye tilflyttere. Ved at have en budgetteknisk 
ramme på 28 før klassens aktiviteter er finansieret, så bliver rummet til at 
indskrive elever mindre, og derved kan vi komme ud for, at vi skal formere 
nye klasser for relativt få tilflyttere. Vi vil derfor opfordre til, at det forvent-
ede stigende elevtal analyseres, så en mere nuanceret model kan beskri-
ves. 
Reduktion af inklusionspuljen(BSU-B23-11) som er en væsentlig ændring af 
finansieringen af den planlagte decentralisering af det økonomiske an-
svar for inklusionsarbejdet. Det betyder, at skolerne får færre midler til at 
løse opgaven med at skabe mellemformer. 
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Den foreslåede besparelse bliver kontraindicerende, idet de enkelte 
skoler vil blive begrænset i, at finde de rette fleksible former, ansætte de 
bedst fagligt uddannede til at varetage den. 

Reduktion af ledere i folkeskolen (BSU- B23 -12) svarende til en leder pr. skole 
forekommer ikke at være baseret på en analyse af, om skolernes ledelse  
lever op til de formulerede politiske målsætninger om ledelse tæt på kerne-
opgaven – men mere ud fra en sammenligning af ledelsesspænd i forskellige 
kommuner. Vi vil opfordre Ballerup Kommune til at se de fremtidige ledelses-
udfordringer i folkeskolen og tage den forventede befolkningsudvikling i 
kommunens byfortætningsindsats med i betragtning. På den måde kan der 
tænkes en fremadrettet løsning og ikke blot en reduktion af ledelsesspændet 
og udgifter til ledelse. 

Justering af udvidet åbningtid i BFO (BSU – B23 – 14). Reduktion af udvidet åb-
ningstid. Antallet af timer reduceres fra 53,25 timer til 52 time pr. bfo barn. Ud 
fra en økonomisk betragtning forekommer besparelsen ikke voldsom – men vi 
vil pege på, at der i de kommende år forventes flere indbyggere i store dele  
af Ballerup Kommune, og at en del af de nye indbyggere vil have behov for, 
at deres børn kan have pasningstilbud, som ikke altid passer ind i en 8 – 16.30 
tidsramme. Der skal derfor lokalt stadigt være mulighed for fleksible åbnings-
tider med ”tynd” børnedækning. Det fleksible arbejdsmarked er på vej – men 
det er ikke rullet ud i alle sektorer, og nogle forældre skal være på arbejde 
inden 7.00 om morgenen.  Derfor kan en reduktion af de yderste åbningstider 
både have en social slagside og samtidig presse nogle forældre i vore vel-
færdsområder – ældresektor, sundhedssektor, politi med ”skæve” arbejds-
tider. 

En evt. vedtagelse af nogle af høringsforslagene forudsætter en høring 
omkring styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Ballerup.  Denne vil forsinke 
skolerne budgetlægning for budgetåret 2023. 

Med Venlig hilsen 

Per Udesen  Trine Taylor 
Formand for MED Næstformand for MED 
Skovlunde Skole 

Kontakt: 
Per Udesen
Tlf. dir.:  2135 7015
E-mail: peud@balk.dk 

Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde 
Tlf.: 4477 3960
www.skovlundeskole.dk
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MED udvalget ved Skovvejens Skole har følgende bemærkninger til bud-
get 2023 og overslagsårene:  

Vi har koncentreret os om de forslag, som vækker bekymring for Skovvejens 
Skoles mulighed for at udføre kerneopgaven fremadrettet på tilfredsstillende 
måde. 

BSU-B23-08, Øget klassekvotient for 0.-6. klasserne: 
Klassekvotient kan kun hæves til 26 for 0-2.årgang. 

Hæves klassekvotienten vil det få konsekvenser i hverdagen og påvirke lærings-
miljøet og trivslen i negativ retning. Medarbejdernes arbejdsmiljø forringes lege-
ledes. 

Antallet af 0.klasser, vi kan få lov at lave, afhænger af antallet af elever i skole-
distriktet, som søger skolen. Hvert år har vi lige over 100 elever i vores distrikt - 
og får 5 klasser. Stiger elevtallet i klasserne til 26 elever pr. klasse i 0, vil skæ-
ringstallet ikke længere være 101 men 105. Det kan betyde, at vi kun får 4 klas-
ser på en årgang – selv om vi fysisk er bygget til mindst 5 spor. 
De år, vi ikke har haft egne elever til at få 5 klasser, har det haft store konse-
kvenser for skolen og i øvrigt de mange borgere, som får deres børn ind på Skov-
vejens Skole men bor uden for skoledistriktet.  
4 klasser betyder to spor på hver matrikel og erfaringsmæssigt derved 15-20 
elever, som skal på en ikke ønsket matrikel. Da mange elever har søskende på 
Øst, vil det blive vanskeligt at give de elever, som flyttes til Vest, deres gode 
relationer med, da de kan være søskendebørn på Øst. Det vil skabe forældrefu-
strationer, og skolen vil opleves som ufleksible. En del vil søge privatskole med 
endnu en økonomisk øretæve til skolen. 

Det er svært at se logikken i, at der er kommende kapacitetsudfordringer i kom-
munen, og Skovvejens Skole på sigt risikere at have et tomt spor. 

Hvis skoledistrikterne ændres lidt i forbindelse med udbygningen af Baltorpsko-
lens opland, således at Skovvejens Skole får de 15-20 elever fra Baltorpskolens 
distrikt, som alligevel ønsker os, ville der blive plads på Baltorpskolen, og Skov-
vejens Skole blive 5 sporet med de elever, der alligevel ønsker os, men som ind 
imellem afvises. 

   SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR 
 Skovvejens Skole 

Tlf. dir.: 4477 3642 
E-mail: gitg@balk.dk
Dato:  8. september 2022
Sagsbeh: Distriktsskoleleder Gitte Graatang

- 123 -

Høringssvar fra MED-udvalget ved Skovvejens Skole



BSU-B23-10. Lærerarbejdstidsaftalen:  
Bekymring for rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere. 

BSU-B23-11. Inklusionspuljen: 
Vi er meget enig i de beskrevne konsekvenser i sagen. Dog tænker vi, at alle 
skoler vil kunne mærke denne besparelse, og at den vil få konsekvenser for især 
to-lærertimer, holdtimer og tiltag, som er forebyggende, når elever i mistrivsel 
skal hjælpes. Det vil øge antallet af elever med særlige behov, da der ikke kan 
arbejde med dem i klassen på samme måde som nu. Det vil betyde noget for 
elevernes faglige og sociale trivsel, medarbejdernes arbejdsglæde, forældretil-
fredshed og kan medføre afskedigelser. 
Muligheden for at etablere de økonomiske attraktive mellemformer bliver van-
skeliggjort. 

BSU-B23-12. ledere på skolen. 
Skovvejens Skole har kun 5 og ikke som andre distriktsskoler mindst 6 pædago-
giske ledere i skoleregi. Det er ikke muligt for os at se, hvordan vi skal drive og 
lede Skovvejens Skole med kun 4 pædagogiske ledere, som også skal varetage 
tværgående opgaver med Ressourcecenter og PLC. 
Vi har ikke muligheden for at slå udskolingerne samme, da det er gjort i skole-
strukturen fra begyndelsen af. På Skovvejens vil det betyde en reduktion af pæ-
dagogiske lederkræfter på 20 %. Organisatorisk vil det  med rimelighed efterlade 
Vest med kun en pædagogisk leder, da to pædagogiske ledere på Øst til 680 
børn, deres forældre og tilsvarende antal medarbejdere vil være et alt for stort 
ledelsesspænd/opgave. Ved kun en leder på Vest er der risiko for, at Vest lukker 
sig om sig selv/isoleres, og den gode udvikling, der er vores matrikler imellem, 
dør. Alene leder på Vest vil betyde ansvaret for 300 elever fra 0-6 årgang og 
mere end 25 medarbejdere. 

Vi mener, at Skovvejens Skole bør friholdes fra dette forslag, da vi allerede er 
reduceret. 

Det store arbejde de pædagogiske skoleledere gør i forbindelse med at være tæt 
på undervisning og medarbejdere vil ændres markant, hvorved kvaliteten vil 
falde. 
Ved færre ledere bliver arbejdsbyrden større og derved er der risiko for, at de 
tilbageværende lederes arbejdspres bliver så stort, at de søger bort. 

Kvaliteten af de pædagogiske lederes arbejde med elevernes læring og trivsel vil 
reduceres grundet en større arbejdsburde med andre (administrative) lederop-
gaver. Vores pædagogiske ledere vil blive tvunget ind bag skrivebordene og ud 
af undervisningen. 

Forslaget skaber stor usikkerhed og bekymring blandt PL/skolens ledelse. 
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Indgår andre ledere i disse ønskede besparelse – administrative leder eller pæ-
dagogiske ledere på BFO? 

Gennemføres besparelsen vil Skovvejens Skole gerne bede om at få mulighed for 
at have 5 pædagogiske ledere, som de andre skoler, og så trækkes på rammen 
med det tilsvarende beløb. 

Det vil være meget ødelæggende for vores skole at ændre og reducere i vores 
ledelse, hvor arbejdsopgaver og antal ledere passer godt sammen, som det er 
nu. 

ØKU-B23-01 : Rengøringsstandarden er allerede nu meget kritisabel. En gang 
om ugen er i forvejen meget lav. Skolens APV siger samstemmigt negativ social 
kapital netop og kun på rengøring. 

ØKO-B23-03: Er rengøringsreduktion på 80% er meget voldsomt. Personalerum 
er bl.a. spiseområde og vil blive meget ulækre ved så lidt rengøring. 

ØKO-BS -08: Rengøring af børnetoiletter reduceres til en gang pr dag vil efter-
lade toiletterne meget uhygiejnisk, og mange elever vil stoppe med at bruge 
dem. Elevtrivselsundersøgelserne nævner hver gang utilfredshed med toilet-
terne. 

Åbningstid i BFO: Da vi har midler nok i BFO-regi, vil det næppe kunne mærkes 
hos os. 

Frugtordningen må gerne nedlægges grundet madspild og rengøring. 

På vegne af MED og skolens ledelse 

Gitte Graatang 
Distriktsskoleleder 
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Høringssvar fra Morten Piil, Salgschef hos Intervare A/S (nuværende leverandør af 
indkøbsydelsen i Ballerup Kommune) 

Vedr. SÆU-B23-02 - Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret 
indkøbsordning 

Jeg vil henlede jeres opmærksom på, at Ankestyrelsen af flere omgange har fastslået, 
at det er i strid med servicelovens § 83, stk.1, nr. 2, at kommunernes serviceniveau 
ikke omfatter levering af dagligvarer. Jeg har vedhæftet dokumentation for dette i 
form af brev fra Ankestyrelsen til Guldborgsund Kommune, Statsforvaltningen (nu 
Ankestyrelsen) udtalelser til Allerød Kommune, samt referat for Ishøj Byrådsmøde d. 
2. februar 2016.

Derudover kan jeg oplyse, at andre kommuner ligeledes har foreslået at 
ændre/ophæve ydelsen ”indkøbsydelsen til visiterede borgere”, men de har alle 
trukket forslaget tilbage, efter de blev opmærksomme på Ankestyrelsens vurdering. 

Derudover beskriver forslaget, at borgerne vil kunne fortsætte deres indkøb hos de 
nuværende leverandører Egebjerg Købmandsgaard eller Intervare A/S. Dette er ikke 
en mulighed, da hverken Egebjerg Købmandsgaard eller Intervare tilbyder leveringer 
til ikke visiterede kunder – heller ikke selvom borgerne afholder udgiften på 
henholdsvis 141 kr. og 111 kr. 

Dermed ville borgerne skulle benytte et decideret online supermarked som f.eks. 
nemlig.com, COOP Mad eller føtex.dk, hvorved der vil være følgende 
problemstillinger: 

1. Der er ikke mulighed at foretage bestillingen telefonisk hos et online supermarked
- der tages udelukkende imod bestillinger via hjemmeside/webshop.
a. Det er kun ganske få procent af borgerne, som har forudsætning for dette.

2. Der skal minimum handles for kr. 400,00 pr. gang for at modtage en levering.
a. Ca. 60-65 % af de nuværende visiterede borgere, handler for mindre end kr.

400,00 pr. gang, og vil dermed ikke kunne handle hos et online supermarked.

3. Varerne bliver kun leveret til hoveddøren, og borgeren skal derfor selv være i
stand til at åbne for chaufføren og bære varerne ind i hjemmet, samt sætte køl- og
frostvarer på plads.

4. Chaufførerne hos et online supermarked kører ikke med nøgler, så hvis borgerne
ikke selv kan åbne opgangsdøren eller egen hoveddør, bliver varerne taget med
retur, og borgeren skal betale for alle korttidsholdbare varer, som f.eks. kød,
mejeri, brød, frugt og grønt.

5. Det vil være nye chauffører ved hver levering, hvilket skaber utryghed hos
borgerne.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte mig på 
mbp@intervare.dk eller tlf. nr. 24438207.  
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BILAG: 

Referat for Ishøj Byråds møde 2. februar 2016.docx 

Ankestyrelsens brev til Guldborgsund Kommune.pdf 

Statsforvaltningens udtalelser til Allerød kommune.pdf 
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Direktionens forslag til budget 2023 og 2024-2026

Startdato
24-08-2022

Status
I gang

Svarfrist
09-09-2022

Resumé

Har du kommentarer til direktionens budgetforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-

2026

Høringssvar

SVAR PÅ VEGNE AF ANDRE

Høringssvaret skal så vidt muligt indsættes i høringssvar feltet, og hvis dit høringssvar fremgår af dit

bilag, bedes du kopiere det fra bilaget og ind i høringssvar feltet. For at hjælpe behandlingen af dit

svar, bedes du henvise til dine bilag i høringsteksten med bilagets navn.

Digital Høringsportal BE
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Kommentarer til kulturområdet generelt: 

Mange frivillige har siden begyndelsen af 1970’erne opbygget et netværk af kulturelle ildsjæle, som 

engagerer sig i kulturen i Ballerup. Netværket forsøges løbende tilført nye kræfter, som kan videreføre 

arven. Det er græsrødderne, som er så vigtige for et aktivt musik- og kulturmiljø i kommunen. Det vil dog 

ikke være muligt uden kommunens tilskud til aktiviteterne. Hvis der generelt nedskæres på budgettet for 

kulturen, vil det alt andet lige betyde en nedskæring af de frivilliges aktiviteter, og dermed en forringelse 

af græsrodskulturen i kommunen. Kommunen får rigtig meget for pengene, når frivillige ulønnede gør en 

uvurderlig stor indsats for lokalsamfundet. Ikke alene tilfører de frivillige mange aktiviteter, men det har 

også stor betydning socialt, at de frivillige har nogle fælles interesser, som samtidig er til stor gavn for 

lokalsamfundet. 

Kommentarer til KFU-B23-09 - Musik på Kirketorvet: 

Kirketorvet i Ballerup er blevet et samlingspunkt i bymidten under parasollerne og de nye borde og 

bænke, som kommunen har �nansieret. Aktiviteterne på Kirketorvet er helt i overensstemmelse med 

intentionerne i Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik om, at man i kommunen vil arbejde for at 

synliggøre og udnytte byens rum og faciliteter bedre – at skabe levende pladser. Formålet er gennem 

levende musik at få borgere til at samles i det åbne fællesskab, hvor der lyttes, synges med og danses - og 

alt i alt, at der skabes gode stemninger og oplevelser i offentlige rum. At der skabes liv, og at musikere via 

deres optræden bidrager til at skabe gode rammer. 

Frivillige har siden 2016 brugt mange kræfter på at skabe en hyggelig atmosfære på Kirketorvet ved at 

arrangerer musik og dans som samlingspunkt for byens borgere. Kommunen har igennem årene velvilligt 

bevilget tilskud til aktiviteterne. Bla via de frivilliges ulønnede arbejde med musikken på Kirketorvet, har 

Ballerup Kommune fået et godt ry som en god kulturel kommune, hvilket tiltrækker – ikke alene mange 

lokale borgere – men også folk udefra, som dermed får øjnene op for Ballerup som kultursted og samtidig 

oplever kommunens handelsliv – og sågar forlyder det, at folk ligefrem vælger at bosætte sig i Ballerup 

Kommune pga af det det gode kulturliv. 

En nedskæring af budgettet for Musik på Kirketorvet vil alt andet betyde en nedskæring af aktiviteterne, 

og dermed vil der være en risiko for, at det ikke er muligt at mønstre den alsidighed i arrangementerne, 

som der er meget ros for fra nær og fjern. 

Kommentarer til KFU-B23-01 - Musik i Fællesskab: 

Puljen er til glæde for kommunens borgere som ikke selv har mulighed for at deltage i de kulturelle 

arrangementer i kommunen. En nedskæring vil naturligvis betyde en forringelse for disse borgeres 

oplevelse af kulturen i Ballerup. Det skal dog tilføjes, at puljens nuværende vilkår for at få tilskud til 

arrangementer på plejehjem, bosteder og hospice er meget strikse, hvorfor puljen ikke udnyttes i større 

omfang. Hvis puljen skal have den effekt og anvendelse, som oprindelig påtænkt, må de strikse vilkår 

ændres, så pulje kan komme vores medborgere til glæde. 

Kommentarer til ØKU-B23-13 - Kig & Lyt: 

Kig & Lyt er en meget vigtig kilde for de frivillige kultursjæle til at udbrede lokalbefolkningens kendskab til 

de mange kulturelle aktiviteter i kommunen. 

Alternativt til Kig & Lyt kan kommunen etablere et udvidet samarbejde med Ballerup Bladet, hvor de 

lokale kulturaktiviteter kan få ”sine egne sider”. 
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Bekymringsbrev i forbindelse med forslag om besparelse vedr. Skolehaven. 

I Skolehaven bor der primært beboere med den tungeste psykiatriske diagnose, 
Paranoid Skizofreni. 

Diagnosen kendetegnes ved hallucinationer, vrangforestillinger, isolationstendens, 
manglende sociale kompetencer og depression, som ofte vil medfører indlæggelser. 

For at forebygge isolationstendens, psykoser og paranoia, arbejder vi i Skolehaven 
med fællesskabet, kontinuerelig daglig kontakt og let tilgængelighed.  

De trygge rammer, med daglig personaledækning, struktureret dagligdag, fast 
personalegruppe og godt naboskab, oplever vi er med til at forebygge psykoser, 
konflikter, paranoia og udad reagerende adfærd. 

I Skolehaven har vi dækning alle ugens dage, undtaget lørdag. 

Vi oplever at der er meget begrænset social samvær beboerne imellem, når der ikke 
er personale til stede.  

Vi frygter derfor, for konsekvenserne af en mulig besparelse, både for beboere og for 
lokal samfundet. Forslaget kan betyde at der flytter ” almindelige ” lejere ind i 
Skolehaven og dette kan skabe konflikter/ klager, manglende forståelse for 
målgruppen og utryghed for de nuværende beboere. 

Skolehaven er underlagt Socialtilsynet og har gennem de sidste 11 år fået utrolig 
flotte rapporter, Skolehaven roses for det høje faglige niveau, meget få indlæggelser 
og ikke mindst den store recovery proces beboerne har været igennem, som i dag har 
givet dem stor livskvalitet og selvbestemmelse-  

Rigtig mange har fået skabt gode netværk og kontakt til familie, børn og børnebørn 
igen efter mange år- og dette skyldes i høj grad det sammenhold og medarbejdernes 
store arbejde for at hjælpe med at få det til at lykkes. 

Der findes ikke ret mange bosteder som Skolehaven, så Ballerup burde være stolte og 
i stedet for at spare, ville det være bedre at udbrede kendskabet til andre kommuner. 

Personalet i Skolehaven. 
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Psykiatrirådets høringssvar til Sparekataloget 2023

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 
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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 
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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 
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Den 8. september 2022 

Rådhus-MED noterer sig, at der igen i det kommende års budget er fremlagt forslag om en 
stor administrativ besparelse. En besparelse der kommer oven i tidligere års besparelser. Mens 
der gennemføres administrative besparelser oplever administrationen en stadig stigende 
politisk efterspørgsel på ofte ret detaljeret viden om en lang række områder. Senest er der 
svaret på over 200 budgetspørgsmål selvom der fra tidligere år ligger flere hundrede 
spørgsmål og svar. En del af spørgsmålene er meget omfattende og yderst detaljerede. Der 
bør være en afgrænsning af omfang og detaljerigdom. 

Politisk er der efter valget blevet udvidet med flere politiske udvalg uden at der er fulgt 
administrative ressourcer med. De nye udvalg vil også gerne en masse ting, der kræver 
administrativ tid. Mængden af sager ligger over hvad vi ser i andre kommuner med en 
lignende udvalgsstruktur. Rådhus-MED opfordrer til at man politisk medvirker til at begrænse 
mængden af sager. Ballerup Kommune har herudover virkeligt mange politikker og strategier, 
der hele tiden efterspørges opfølgning på. Der bør reduceres i mængden for at skabe overblik 
og klarhed. 

Rådhus-MED opfordrer til at forslagene på rengøringsområdet på rådhuset gøres til en 
rammebesparelse som efterfølgende udmøntes i dialog med medarbejderne ud fra hvad der 
sikrer både et fornuftigt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne og en god oplevelse for 
borgerne. 

Med venlig hilsen 

Eik Møller     Sussy Hansen 

Formand  Næstformand, FTR HK 
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Ballerup, den 8. september 2022 

MED udvalgets og Skolebestyrelsens høringssvar vedrørende bidrag til 
sparekatalog til budget 2023 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 

En øget klassekvotient kan i yderste konsekvens betyde flere klassesammenlægninger 
i løbet af elevens skolegang for at tilpasse klassernes størrelse og dermed økonomien. 
Derudover vurderes det af de fagprofessionelle, at det bliver sværere at nå rundt 
omkring alle børn i klassen med høje klassekvotienter, især i en tid, hvor der stort 
fokus på børn og unges mistrivsel. 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning 

Der opleves et massivt madspild i forbindelse med frugtordningen og en del 
administration omkring ordningen, hvorfor vi anbefaler at afvikle frugtordningen. 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

Som det fremgår af materialet vil besparelsen betyde en markant reduktion i skolens 
økonomitildeling på over to millioner kroner. Det vil forringe skolens mulighed for 
tilgodese alle børns behov og kan i yderste konsekvens betyde en øget segregering af 
vores elever. Skolevæsenet arbejder målrettet på at etablere flere differentierede 
tilbud for at fastholde flere elever i almenområdet gennem mellemformer. 
Forudsætningerne for at etablere disse tilbud vil blive forringet.  

BSU-B23-12 Ledere på skolerne 

I ledelsesgrundlaget for Ballerup Kommune står:  ”at Ballerup kommune satser på god 

ledelse fordi; der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at ledelse tæt på 

kerneopgaven gør en positiv forskel for kvaliteten af det, vi leverer til borgere og 

virksomheder.”  

Ledelsesgrundlaget har til formål at skabe et stærkt fundament for, hvordan ledelse 
udøves i Ballerup Kommune og understøtter Vision 2029 samt er styrende for 
ledelsesopgaven på alle niveauer i kommunen. 

Såfremt der besluttes en ændring i ledelsesnormeringen vil vi opfordre til, at der gives 
en større fleksibilitet i skolens organisering f.eks. ved at give mulighed for at 
organisere skolen fra 0. – 5. klasse og 6. -9. klasse, som vil kræve en ændring i 
styrelsesvedtægten.  
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BSU –B23-14 Justering af udvidet på Ballerup Fritidsordning 

Forslaget tages til efterretning. 

BSU-ØKU23- 08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skolerne 

Ifølge elevernes trivselsundersøgelser betyder rengjorte toiletter meget for elevernes 
trivsel. Mange børn undlader at gå på toilet i skoletiden, fordi de oplever usoignerede 
toiletter. Det er yderligere en udfordring omkring toiletter som bruges af både skole 
og BFO, da BFOen har åbent til kl 16:45.Derfor er det vigtigt at fastholde nuværende 
rengøringsniveau. 

BSU-B23-09 Reduktion af puljen til hovedrengøring 

Skolens APV som elevernes trivselsmåling peger på behovet for mere rengøring. I 
forhold til arbejdsmiljøet har skolen rengøringen som indsatsområde og er i løbende 
dialog med at optimere rengøringen i dagligdagen. En reduktion af rengøringsniveauet 
vil derfor have betydelig indflydelse på medarbejdernes og elevernes lærings- og 
arbejdsmiljø og trivsel på skolen.  

Med venlig hilsen 

Baltorpskolens MED-udvalg og Skolebestyrelsen 
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Høringssvar på budgetforslag 2023 og overslagsårene. 

Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen vil indledningsvist gøre opmærksom på, at vi på baggrund af 
orientering fra Skoleledelsen på Hedegårdsskolen fortsat ikke finder tildelingsmodellen på gruppeordninger 
hensigtsmæssig. 

På baggrund af indhentet information fra Skoleledelsen, er det vores opfattelse, at hele økonomien – som det 
eneste område i Ballerup skolevæsen – er baseret på elevtallet pr. 5/9. På den baggrund tildeles budget i det 
kommende kalenderår, hvilket gør os meget sårbare for forandringer og medfører, at vi er meget lidt 
fleksible. På almenområdet er tildelingen primært klassebaseret og der er en mindre elevpris til 
undervisningsmidler. Vi ønsker os kort sagt en anden model for budgettildeling for gruppeområdet. 

På baggrund af indhentede økonomital fra Skoleledelsen, der viser, at gruppeordningselever koster 
230.000kr./elev (samt udgifter til kørsel) hvorimod dagbehandlingselever koster 650.000 kr./elev (samt langt 
højere udgifter til kørsel), er det skolebestyrelsens klare anbefaling at kigge ind i besparelser på dette 
område. Fx kunne vi rent fysisk få plads til flere elever i gruppeordningerne ved at foretage lidt omflytninger 
af de forskellige institutioner, der ligger i det geografiske område – det vil betyde, at der vil kunne optages 
flere elever i den billigere ordning – og ifølge Skoleledelsen umiddelbart uden pædagogiske eller 
udviklingsmæssige konsekvenser for den enkelte elev. Derudover vil elevernes daglige gang i Ballerup øge 
muligheden for at danne relationer i nærområdet, hvilket antages at øge elevernes daglige trivsel. 

Ved seneste budgetaftale er det udmeldt, at der skulle igangsættes en undersøgelse i økonomien i det 
specialiserede område. Kan vi bekræftet at dette er igangsat og samtidigt få en melding om, hvornår der 
foreligger en konklusion på dette arbejde? 

BSU B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet. 
Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen forholder sig sjældent til forslag til besparelser på områder uden for 
skoleområdet. Her gør vi dog en undtagelse, da vi anser det som værende særdeles vigtigt, at elever på 
skolen har haft et sundt og udviklingsrigt børneliv i de første fem år af deres institutionsliv. Det er vi nervøse 
for, at børnene ikke vil kunne få med så stor en besparelse. Vi er bekymrede for, at besparelsen kan medføre, 
at et øget antal elever, der starter i folkeskolen, kan stå dårligere og dermed øget risiko for, at flere elever 
ikke kan rummes i almenområdet. Dermed er tiltaget både til skade for børnene og alt i alt kan det ende med 
væsentligt øgede omkostninger fremfor besparelser. 

Skolebestyrelsen mener, at Ballerup Kommune er kendt for at prioritere normeringer og gode institutioner – 
og det vil vi fortsat gerne såvel praktisere og være kendt for. 

BSU-B23-07 Kliniksammenlægning Tandplejen 
Når der skal spares, mener skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen, at sammenlægning af tandklinikken er det 
rigtige sted at spare. Hvis det så samtidigt øger fleksibiliteten og øger muligheden for rekruttering og et 
forbedret fagprofessionelt sparingsrum, så er de 800.000 kr. gode at spare.  

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0.-6.klasse 
Dette forslag finder Hedegårdsskolen helt uacceptabelt. En klassekvotient på 25 er i forvejen alt for højt. I 
følge folkeskoleloven skal der være undervisningsdifferentiering, så alle elever får mulighed for at lære bedst 
og på sin egen måde. Det er i forvejen en faglig udfordring, og med dette forslag vil 
undervisningsdifferentiering yderligere vanskeliggøres. Klassekvotient er i øvrigt en vigtig størrelse for 
forældres valg mellem folkeskole og privatskolen, hvilket der i besparelsesberegningen bør tages hensyn til. 
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Samtidigt vil ønsket om, at færre børn ekskluderes fra et meningsfuld fællesskab til en gruppeordning eller 
specialskole, blive sværere at opnå. 
Desuden kan det nævnes, at det helt banalt er vanskeligt med 28 elever i lokalerne. De har simpelthen ikke 
plads nok. 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen.  
Skolebestyrelsen mener, at frugtordningen skal bevares. Dette dels med baggrund i, at Hedegårdsskolen skal 
være en sund skole (vi er også idrætsskole), dels fordi vi generelt øger chancen for, at elever der kommer fra 
hjem, hvor sund mad af forskellige årsager ikke bliver prioriteret, har mulighed for at få et sundt input til 
kroppen. Derudover fortæller lærerne i de mindre klassetrin, at eleverne ofte får frugten lige før de går på 
BFO, hvor mad og frugt tidligere er sparet væk. Det giver dermed børnene et sundt energiboost, der skal 
holde helt hen til de bliver hentet fra BFO. 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 
Vi forstår desværre ikke dette forslag, da besparelsen er 0 kr., og der desuden tales om et nulsumsspil. 
Hvorfor er forslaget stillet, når der intet spares? 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
Dette forslag er stærkt urimeligt. Ved seneste budget steg skolens andel af betaling for segregerede elever 
ifølge indhentet information fra Skoleledelsen fra 200.000 kr. til 265.000 kr. En stigning på 33%. Dette 
forslag vil gøre det særdeles vanskeligt at inkludere elever i folkeskolen. I forvejen mener vi, at der er for få 
midler til at få vores elever med udfordringer godt inkluderet. Samtidigt mener vi, at forslaget ikke lever op 
til Ballerup Kommunes Børne–og Ungestrategi, da det ikke vil være muligt, at alle børn og unge kan deltage 
i meningsfulde fællesskaber, da særligt udsatte elever ikke vil kunne få den støtte og opbakning som de har 
brug for. 

BSU-B23-12 Ledere på skolen. 
Forslaget om at reducere antal af ledere i skolen er ikke et forslag, vi kan støtte. Forskning peger på, at en 
leder maksimalt må have 20 medarbejdere under sig (og anden forskning endda endnu færre). Skolerne 
ligger i forvejen over dette ledelsesspænd. 

Da Ballerup Kommune indførte den nye skolestruktur, og dermed flere ledere og mere nærværende ledere, 
var en af begrundelserne, at trivslen og karaktergennemsnittet skulle øges. Begge ting er lykkedes. Det er 
skolebestyrelsens vurdering, at det er de pædagogiske ledere, der øger kvaliteten af de fagprofessionelles 
virke gennem ledelsesobservationer af undervisningen. 

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 
Skolebestyrelsen mener, at dette forslag ikke er til gavn for skolevæsenet og i særdeleshed ikke for 
Hedegårdsskolen. Hedegårdsskolen ligger i et område med mange sårbare børn og familier. 
Eliteidrætsklasser og profilskole er netop med til, at Hedegårdsskolen klarer sig glimrende både med trivsel 
og læring. Desuden har kommunalbestyrelsen – som vi forstår det – netop bevilliget Baltorpskolen 3 
millioner netop for at styrke deres mulighed for at blive en profilskole med de afledte positive effekter, som 
det medfører. Alt i alt et forslag, vi absolut ikke kan bakke op om. 

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerups fritidsordninger 
Umiddelbart virker det lidt ulogisk, at fritidsordningerne får budget til flere åbningstimer end de har, så 
måske ville der her være en mulighed for en besparelse.  

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag 

Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen finder følgende 3 forslag ærgerlige: 

- 139 -

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen



• Børnekunstpuljen
• Grantoftegaard – ingen eller færre køb af kulturelle tilbud
• Sommerferieaktiviteter

Alle tre er ordninger som er med til at berige vores børns dannelse og børneliv. Det vil være en forringelse at 
spare på disse. 

Økonomiudvalgets forslag  
Rengøring, hvad enten det gælder gulve eller toiletter, mener vi ikke det skal reduceres, så længe der er børn 
eller borgere i områderne. Til gengæld er vi villige til at bakke op om, at en reduktion af rengøringen i de 
administrative områder undersøges. 

På vegne af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen 

Rasmus D. Jensen, Formand 
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Høringssvar angående Ballerup Kommunes budgetforslag for 2023-26 
Kasperskolens Skolebestyrelse 

Angående forslag BSU-B23-06 om rammebesparelsen på Kasperskolen med 1,5 mio. kr. i 
2023 stigende til 2,5 mio. kr. i 2024ff. 

Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på forslaget og de medfølgende kvalitetstab for 
tilbuddet til eleverne på skolen. Vedtages forslaget vil en lavere normering blive konsekven-
sen. Desuden er skolebestyrelsen grundlæggende forundrede over, at Ballerup Kommune 
overvejer, at sætte kvaliteten ned på en specialskole, som overvejende modtager elever fra 
andre kommuner. Kasperskolen har gode resultater og et godt renommé. Derfor køber an-
dre kommuner plads på Kasperskolen. At opretholde den gode kvalitet for den komplekse 
målgruppe, som Kasperskolen varetager, kræver uomtvisteligt, at normeringen ikke ned-
bringes. 

Skolebestyrelsen forudser følgende konsekvenser af rammebesparelsen: 

 Kasperskolen rummer aktuelt en gruppe af børn med høj diagnostisk kompleksitet.
Antallet af børn med skolevægring er stigende, og en del af det billede er, at mange
elever kommer til Kasperskolen med belastningsreaktioner efter at have været i mis-
trivsel i længere tid. På Kasperskolen lykkes det ofte, at ”vende skuden” og bringe
børnene til faglig og social læring igen. Dette kræver ressourcer til en til tider ganske
individualiseret og fleksibel indsats. På vejen tilbage til det faglige fællesskab er tilli-
den til de fagprofessionelle og de fysiske rammer første skridt, når alarmberedskabet
hos eleven er høj. Såfremt der skæres i ressourcerne, kan de komplekse og indivi-
duelle løsninger ikke på samme måde varetages, og de samme børn kan ikke rum-
mes i skolen, hvorfor et andet dyrere skoletilbud kan blive konsekvensen. Vi forudser
hermed både større økonomiske og menneskelige konsekvenser.

 På Kasperskolen kan alle elever få en afgangseksamen. Det er naturligvis af høj vig-
tighed for den enkelte, og samtidig af stor samfundsmæssig betydning.
At gennemføre afgangseksamen kræver for nogen elever en meget fokuseret 1:1-
støtte, ligesom selve eksamenssituationen kræver høj grad af differentiering. Hvis
Kasperskolen ikke i samme grad har de økonomiske ressourcer til, at eleverne får
passende støtte til en afgangseksamen, kan konsekvensen blive, at eleverne ikke
kommer videre på f.eks. en ungdomsuddannelse med efterfølgende jobmulighed.
Igen med store samfundsmæssige og personlige konsekvenser til følge.

 Det er af stor vigtighed, at der er god dialog imellem Kasperskolen og hjemmet. Spar-
ring må nødvendigvis flyde frit begge veje, for at eleverne og familierne kan opret-
holde trivsel. Det kræver tillid og hyppig dialog med pædagogerne og lærerne og er

Kasperskolen 

Dato: 5. september 2022 

Ejbyvej 35 
2740 Skovlunde 

Email: Kasperskolene@balk.dk 
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også en til tider ganske kompleks opgave. Såfremt tiden til denne dialog reduceres, 
øges risikoen for mistrivsel i familierne med mulige øgede sociale udgifter til følge. 

 Mange forældre til elever på Kasperskolen er på arbejdsmarkedet. Hvis tilbuddet til
den enkelte elev bliver mere utilstrækkeligt, falder flere forældre ud af arbejdsmarke-
det. Der er i forvejen en stor økonomisk samfundsmæssig byrde forbundet med hjem-
megående forældre til børn med autisme og ADHD mm. (jf. fx socialstyrelsens hjem-
meside). Vi forudser, at et forringet skoletilbud vil øge denne udgift ind i kommunerne.

 På Kasperskolen er der en stabil, dygtig og engageret personalegruppe, som yder
en vigtig indsats for børnene. Det vides, at god personalemæssig trivsel, herunder;
et godt kollegialt fællesskab, i høj grad er det, der fastholder medarbejdere på en
arbejdsplads. Skolebestyrelsen er bekymret for, hvordan rammebesparelsen kan på-
virke personalegruppen. I transitionelle tider, såfremt rammebesparelsen bliver en
realitet, er det ikke usandsynlige scenarie, at dygtige medarbejdere, ”vidensbærere”,
søger nye veje, og at der dermed sker en ”sneboldseffekt” i form af personaleflugt.

Skolebestyrelsen henstiller således til, at det forslåede besparelsesforslag tages af bordet. 
Især set i lyset af det relativt lille besparede beløb for Ballerup Kommune, i forhold til hvor 
store konsekvenser det vil have for Kasperskoles kvalitet og dermed for de mest sårbare 
elever og deres familier. 

Med venlig hilsen 

Helene Damkjær (Formand)  
På vegne af skolebestyrelsen 
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Høringssvar til budgetforslag 2023 og overslagsårene. 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole ønsker at indgå aktivt i processen omkring besparelsen. Vi 
mener dog, at forslaget om, at vores område (Børne- og Skoleudvalget) skal spare 31 % i 2023 og 
41 % i 2024 er langt over, hvad der på nogen måde kan forsvares. 

BSU B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet 
Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole forholder sig normalt ikke til forslag til besparelser på andre områder 
end vores eget.  
Vi vil dog gøre en undtagelse i forhold til forslaget om en “Generel besparelse på dagtilbudsområdet”. Vi 
anser det som særdeles vigtigt, at vores elever har haft et sundt og udviklingsrigt børneliv de første 5 år af 
deres institutionsliv. Det kan vi have en bekymring for, at børnene ikke vil kunne få med en så stor 
besparelse. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at Ballerup kommune er kendt for at prioritere fornuftige 
normeringer og gode institutioner. Det vil vi fortsat gerne være kendt for. 

BSU-B23-07 Kliniksammenlægning Tandplejen 
Når der skal spares, mener skolebestyrelsen på Måløvhøj, at sammenlægning af tandklinikken er det rigtige 
sted at spare. I den forståelse at fleksibiliteten for brugerne øges. Yderligere vil muligheden for rekruttering 
og et forbedret fagprofessionelt sparingsrum med et større arbejdsfællesskab blive optimeret ved en 
sammenlægning, som vi ser det. På den baggrund kan vi bakke op om besparelsen på de 800.000 kr. 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0.6.klasse 
Dette forslag finder Måløvhøj skole helt uacceptabelt. En klassekvotient på 25 er i forvejen alt for højt. I 
følge folkeskoleloven skal der være undervisningsdifferentiering, så alle elever får mulighed for at lære bedst 
og på sin egen måde. Det er i forvejen svært, og med dette forslag vil undervisningsdifferentiering yderligere 
vanskeliggøres. Samtidigt vil ønsket om, at færre børn ekskluderes fra et meningsfuldt fællesskab til en 
gruppeordning eller specialskole blive svære at opnå. Desuden kan det nævnes, at det helt banalt, er 
vanskeligt med 28 9. klasses elever i lokalerne. Der er simpelthen ikke plads nok. 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning I folkeskolen.  
Skolebestyrelsen mener, at det er en forældreopgave at sørge for mad og dermed frugt til sine egne børn. 
Samtidigt er det blevet os fortalt, at en del af frugten ikke bliver spist. Derfor bakker vi op om besparelsen på 
1.000.000 kr i denne forbindelse.  

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 
Vi forstår ikke dette forslag, da besparelsen er 0 kr., og der desuden tales om et nulsumpsspil. 
Hvorfor er forslaget stillet, når der intet spares? 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
Dette forslag er helt urimeligt. Ved sidste budget steg skolens andel af betaling for segregerede elever fra 
200.000 kr. til 265.000 kr. En stigning på 32 %. Dette forslag vil gøre det særdeles vanskeligt at inkludere 
elever I folkeskolen. I forvejen mener vi, at der er for få midler til at få vores elever med udfordringer godt 
inkluderet. Samtidigt mener vi, at forslaget ikke lever op til Ballerup Kommunes Børne –og Ungestrategi, da 
det ikke vil være muligt, at alle børn og unge kan deltage i meningsfulde fællesskaber, da særligt udsatte 
elever ikke vil kunne få den støtte og opbakning, som de har brug for.  

BSU-B23-12 Ledere på skolen 
Ønskes om at reducere på antal af ledere i skolen er ikke et forslag vi kan bakke op om. Forskning peger på, 
at en leder maksimalt må have 20 medarbejdere under sig. Her ligger skolerne i forvejen over dette 
ledelsesspænd.  
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Da Ballerup kommune indførte den nye skolestruktur, og dermed flere ledere, var en af begrundelserne, at 
trivslen og karaktergennemsnittet skulle øges. Begge ting er lykkes. Samtidigt er det de pædagogiske ledere 
der øger kvaliteten af de fagprofessionelles virke gennem ledelsesobservationer af undervisningen. 

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftalen med Team Danmark 
Skolebestyrelsen mener, at dette forslag ikke er til gavn for skolevæsenet og i særdeleshed ikke 
Hedegårdsskolen. Hedegårdsskolen ligger i et område med mange udsatte børn og familie. Eliteidrætsklasser 
og profilskole er netop medvirkende til, at Hedegårdsskolen klarer sig glimrende både i forhold til trivsel og 
læring. Derudover har kommunalbestyrelsen netop bevilget Baltorpskolen 3 millioner med det afsæt at 
styrke deres mulighed for at blive en profilskole med de afledte positive effekter der følger med.  

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerups fritidsordninger 
Umiddelbart virker det lidt ulogisk at fritidsordningerne får budget til flere åbningstimer end de reelt har, så 
måske ville der her være en mulighed for en besparelse.  

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag: 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole finder følgende 3 forslag uhensigtsmæssige: 
 Børnekunstpuljen
 Grantoftegaard – ingen eller færre køb af kulturelle tilbud
 Sommerferieaktiviteter

Alle tre er ordninger som er med til at berige vores børns dannelse og børneliv. Det vil være en klar 
forringelse at spare på disse. 

Økonomiudvalgets forslag: 

Rengøring, hvad enten det gælder gulve eller toiletter, mener vi ikke skal reduceres så længe der er børn eller 
borgere i områderne. Rengøring er stadig væsentlig medvirkende til at reducere sygdom, og hindre spredning 
af sygdom generelt. Til gengæld er vi villige til at se på en mindre reduktion af rengøringen i de 
administrative områder. 

På vegne af skolebestyrelsen Måløvhøj skole 

Mia Knudsen, Formand 
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           Skovlunde d. 7/9 - 2022 

Høringssvar vedr. Sparekataloget 2023 og overslagsårene 2024-2026 

Skolebestyrelsen fra Ordblindeinstituttet har følgende kommentarer til sparekataloget 

2023: 

Eleverne på Ordblindeinstituttet har længere transporttid til og fra skole end andre ele-

ver. Derfor er eleverne på Ordblindeinstituttet mere afhængige af en vis rengørings-

standard, så de fortsat har lyst til at gå på toilettet i skoletiden. Elever, der oplever 

urene toiletter, vil have en tendens til at holde sig i skoletiden, hvilket påvirker eleverne 

negativt både fysisk og mentalt – hvilket naturligvis også vil gå ud over deres udbytte af 

skoledagen. 

Undersøgelser har tidligere vist, at børn kan udvikle inkontinens og forstoppelse, når 

de ikke går på toilettet i skoletiden. (Professor og overlæge Søren Rittig, Aarhus Uni-

versitetshospital). 

Det er en risiko alle børn er udsat for, men pga. længere transporttid er denne risiko 
større for eleverne på Ordblindeinstituttet. Derfor opfordrer vi til, at Ballerup Kommune 
tager dette i betragtning og ikke forringer hverken rengøringen af Ordblindeinstituttets 
toiletter eller de andre skolers toiletter i Ballerup kommune.  

Derudover vil skolebestyrelsen meget gerne opfordre til, at Ballerup kommune lader 
den nuværende arbejdstidsaftalen fortsætte uforandret. Når vi søger lærere til OI, har 
vi oplevet et markant fald i ansøgninger, men heldigvis har vi endnu ikke har svært ved 
at besætte vores ledige stillinger.  
Mange kommuner oplever, at de har svært ved at rekruttere uddannet personale til de-

res lærerstillinger, og hvis arbejdstidsaftalen for lærerne kommer til at ligne andre kom-

muner, vil vi I Ballerup kommune måske komme til at opleve det samme – og det vil, 

set fra vores perspektiv, være ærgerligt. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Lars Vengfelt 

Skoleleder 

Ordblindeinstituttet 
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Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skoles 
udtalelser til Sparekataloget 2023. 

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole har på ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 
onsdag den 31. august 2022 drøftet og udarbejdet nedenstående bemærkninger til Spa-
rekataloget 2023.  

Skolebestyrelsen har følgende bemærkninger til Sparekataloget 2023 indenfor Børne- 
og Skoleudvalget (BSU-B23-XX): 

Vedrørende forslag BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 
1. Læring og trivsel i klasserne er blandt kerneværdierne for Skovvejens Skole. Hvis alle

andre parametre fastholdes, forringes undervisningskvaliteten ved øget klassekvoti-
ent. Læreren skal undervise flere elever samtidigt, interagere med flere forældre og
flere af lokalerne bliver simpelthen for små. Hvis man øger klassekvotienten, skal
lærerens opgaveomfang i klassen selvsagt reduceres, for at kunne give samme kva-
litet i undervisningen. En sådan reduktion ser Skolebestyrelsen ikke beskrevet i for-
slaget. Derfor vil forslaget objektivt reducere kvaliteten af undervisningen og det fin-
der Skolebestyrelsen ikke acceptabelt. Skolebestyrelsen bemærker at 20-24 elever
per klasse anses for at være optimalt ud fra en pædagogisk betragtning. Gennem-
snitlig klassekvotient på Skovvejens Skole er i dag 23,4.

2. Indskolingsforældre udtrykker bekymringer og overraskelse over de store klasser de-
res børn møder. Skolebestyrelsen konkluderer derfor at øget klassekvotient vil lede
til yderligere bekymring fra nye og kommende forældre der igen vil føre til overvejelse
om valg af skole, med følgelig negativ konsekvens for skoleoptaget på Skovvejens
skole fremadrettet og negativ indflydelse på skolens omdømme.

3. Skolebestyrelsen forventer negativ indflydelse på rekruttering og fastholdelse af læ-
rere ved øgning af den i forvejen høje klassekvotient.

Vedrørende forslag BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftale 
1. Skolebestyrelsen vurderer ikke, at der er en reel besparelse ved dette forslag da det

afhænger af forhold defineret og afgjort i egentlige forhandlinger hvorfor konsekven-
serne ikke kan beskrives eller overskues på forhånd. Det er end ikke muligt at gætte
på et eventuelt økonomisk provenu ved dette forslag. Skolebestyrelsen mener derfor,
at dette forslag slet og ret skal fjernes fra kataloget grundet benævnte uklarhed.

2. Skolebestyrelsen bemærker, igen med henvisning til at dette forslag beror på et
ukendt forhandlingsforløb med ukendt resultat, at man er i højrisiko for at påvirke
APV-vurderinger negativt med et forslag som dette.

Vedrørende forslag BSU-B23-11 Inklusionspuljen 
1. Forslaget om at beskære inklusionspuljen vil have en negativ effekt på lærer- og

forældretilfredsheden med Skovvejens Skole, vurderer Skolebestyrelsen. Vi forventer
at flere forældre på kort sigt vil trække deres børn ud, grundet utilfredshed. Dette vil
naturligvis også skade skolens omdømme.
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2. Skolebestyrelsen påpeger at resultatet af en beskæring af inklusionspuljen vil bevirke
at flere af de svageste elever sendes til de meget dyre specialundervisningsforløb
eller, alternativt, at deres behov ikke imødekommes i det almene undervisningsmiljø.
Det vil reducere den økonomiske effekt af forslaget, udover de negative effekter for
det enkelte barn og inklusionsprocesserne i klassen.

3. Pædagogisk finder Skolebestyrelsen forslaget for uholdbart og at tæppet hives væk
under de mellemformer man prøver at få iværksat.

Vedrørende forslag BSU-B23-12 Ledere på skolerne 
1. At reducere resurser brugt på ledelse synes oplagt alle steder, både i det private og

det offentlige. Men det er selvsagt vigtigt først at skabe klarhed over, hvad ledelses-
resurser bruges på, inden en beslutning om nedskæring tages. På Skovvejens Skole
fungerer de pædagogiske ledere ikke som administratorer ved skriveborde. De pæ-
dagogiske lederes dagligdag foregår i langt overvejende grad på gulvet med deres
lærerstab. Lederne yder desuden support til forældre og træder ind, og støtter eleven,
ved konflikter mellem lærere og elever.

2. Lederne koordinerer lærerarbejdet og dette forslag vil bevirke at denne koordinering
i højere grad lægges over på lærerne, hvorfor der trækkes resurser væk fra lærerop-
gaverne. Det vil bevirke forringet undervisningskvalitet og ligeledes risiko for decen-
tral, upraktisk og ineffektive prioriteringer i koordineringen.

3. Skolebestyrelsen mener, at Skovvejens Skole allerede har et lavt antal af ledere:
Skolen har 5 ledere og 5 afdelinger (2 indskolinger, 2 mellemtrin og 1 udskoling).
Alle andre skoler har mindst 6 afdelinger. Det vil være meget vanskeligt at klare sig
med 4 ledere, da lederne udover afdelingerne også har ansvaret for RC og PLC.

4. Skovvejens Skoles to matrikler, Øst og Vest, bevirker at man ikke vil kunne bemande
pædagogisk forsvarligt med mindre end de 5 pædagogiske ledere vi har i dag. Vi er
på et resurseminimum af pædagogisk ledelse allerede. Skolebestyrelsen konstaterer
således at et puslespil med en reduktion til kun 4 ledere ikke vil gå op: der vil så kun
kunne være 1 leder på Vest (og tre på Øst som nu) eller kun 2 på Øst (og så kun 2
på Vest, som nu). Skolebestyrelsen mener at det vil være uforsvarligt og det vil des-
uden stride imod den forudsætning Ballerup kommune har selv foreslået og stået på
mål for, at der skal være 1 leder pr afdeling. Skolen høster stor ros fra forældrene
med den nuværende opsætning, ikke mindst i indskolingen, som bemærket på sene-
ste Skolebestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole 
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Skolelederforeningens bestyrelse i Ballerup 

Til kommunalbestyrelsen i Ballerup         Ballerup, d. 7.september 2022 

Høringsudtalelse vedr.:  
Budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-26 

Først og fremmest tak for at Skolelederforeningen i Ballerup også har mulighed for at 
sende en høringsudtalelse vedr. budget 2023. 
Bestyrelsen i Skolelederforeningen i Ballerup anerkender, at vi et har fælles ansvar for 
at komme i mål med at finde besparelserne. Naturligvis er der konsekvenser ved alle 
besparelser, og de opmærksomhedspunkter der vedrører de enkelte skoler i Ballerup 
må vi forvente kommer fra skoledistrikternes skolebestyrelser og MED-udvalg. 
I skolelederforeningens bestyrelse har vi prioriteret at kommentere på de tre 
nedenstående besparelsesforslag, som rammer alle skoler, og som vi mener, vil have 
den største konsekvens for skolerne og for Ballerups skolevæsen som helhed.  

1, Øget klassekvotient på 0. – 6. klassetrin(BSU-B23-08) er et budgetteknisk forslag, 
der reducerer på tildelingen til skolerne ved at forøge det budgettekniske elevtal, 
hvilket på papiret ser enkelt ud.  
Det er Ballerups politikere, der bestemmer klassekvotienten, og det er sådan det skal 
være.  Det er en ramme, som skoleledelserne skal handle efter.  Det er reelt en 
mulighed ift. de nye 0.klasser, at klassekvotienten sættes op, og der kan dermed 
indhentes en besparelse.  

Dog er der en vigtig opmærksomhed i relation til årgangene fra 1. – 6.klasse: 
Skoleledelserne på distriktsskoler med to matrikler sættes i en situation, hvor de ikke 
har mulighed for at handle økonomisk forsvarligt på årgange, hvis elevtallet falder i en 
klasse. Der står i ”Vedtægt for styrelsen af Ballerup kommuners skoler”, at der skal 
være to klasser på begge matrikler, og at klasser ikke kan slås sammen på tværs af 
matrikler inden 7.klasse. Det vil sige, at hvis der f.eks. sker en ændring i elevantal i 
en bestemt klasse på en 3.årgang, og skolen som følge af det lavere elevtal 
efterfølgende kun får budget til fire klasser i stedet for fem klasser, som var 
udgangspunktet i 0.klasse, har vi som ledelse ikke mulighed for at handle på det. 
Konsekvensen heraf vil være, at det er skolens ”pulje”, der - ud over klassetildelingen 
- skal finansiere den ekstra klasse, der budgetmæssigt ikke bliver tildelt midler til.

I forlængelse af drøftelsen om elevtal ønsker vi i bestyrelsen i Skolelederforeningen, 
at Kommunalbestyrelsen i samme moment ser på antallet af elever fra andre 
kommuner. Skal Ballerups skoler optage flere elever, der ikke bor i kommunen, kan 
det efterfølgende blive svært at placere tilflyttere til kommunen uden at skulle danne 
nye klasser. Derfor bør det overvejes om der bør sættes et anden grænse for elever 
uden for kommunen.  Det er i hvert fald relevant at grænsen fortsat er 24 for elever 
uden for kommunen. 

Reduktion af inklusionspuljen(BSU-B23-11) er vanskelig at forene med den aktuelle 
viden vi har om øget mistrivsel blandt børn samt at flere og flere børn bliver udredt i 
psykiatrien med deraf følgende diagnoser og behov for specialpædagogiske tiltag i 
skolehverdagen.   
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I skolelederforeningen bakker vi op om Ballerups vision om størst mulig deltagelse i 
almenområdet for så mange Ballerup-børn som muligt. Forudsætningen for dette er, 
at vi på skolerne har mulighed for at arbejde med mellemformer, både i form af 
specialpædagogisk støtte i klassekonteksten og med segregeret specialundervisning 
på hold eller andet, men fortsat i den lokale skolekontekst. En reduktion i 
inklusionspuljen, der i forvejen er trængt, udgør en reel trussel mod de muligheder vi 
har på skolerne for at tilbyde flere børn en plads i det almene fællesskab. I 
Skolelederforeningen er bekymringen, at mistrivslen blandt børn bliver vanskeligere at 
afhjælpe. Endvidere forudser vi et øget pres på ønsket om visitation til specialiserede 
tilbud vil stige. Det er en konsekvens, som vi ikke tror giver en reel besparelse. Vi har 
meget svært ved at få øje på budgetforslaget som en realistisk og ansvarlig 
besparelse.  

Reduktion af ledere i folkeskolen(BSU-B23-12) i form af en pædagogisk leder pr. 
skoledistrikt er et besparelsesforslag, som vi i Bestyrelsen er meget forundret over at 
se som et af besparelsesforslagene.  

I styrelsesvedtægten er stillingsbeskrivelserne for skoleledelserne i Ballerup tydelige, 
og de pædagogiske ledere på skolerne fungerer som en slags afdelingsskoleledere for 
deres respektive afdelinger med ansvar for bl.a. ansættelses- og 
afskedigelsesbeføjelser i forhold til afdelingens personale ligesom de har ansvar for at 
lede netværk relevant for børns udvikling m.m.  

Den enkelte pædagogiske leder på Ballerups distriktsskoler har over de seneste år 
haft støt stigende arbejdsmængde. Nogle arbejdsopgaver har taget mere og mere 
plads for de pædagogiske ledere, hvilket gør forslaget om at reducere 
ledelseskvotienten på skolerne til en stor udfordring for skolevæsenet fx ift.: 

Rekruttering og fastholdelse af kompetent personale: 
KDAS – Københavns dag- og aftenseminarium ligger ikke i Ballerup kommune mere, 
og rekrutteringsudfordringen med at tiltrække uddannede lærere er også en realitet 
for Ballerups skoler.  Dertil kommer, at lærere lige som andre erhvervsgrupper, er 
langt mere mobile end tidligere – og endelig har både nye og nyansatte lærere også i 
langt større grad end tidligere brug for ledelse tæt på i form af vejledning og sparring. 
Tilsammen betyder det, at den vigtige opgave med at tiltrække, rekruttere og ikke 
mindst fastholde kompetente medarbejdere udgør en langt større opgave end tidligere 
for de pædagogiske ledere, der står med det daglige personaleansvar. 

Børn i mistrivsel: 
I takt med at vi har et samfund, hvor børns mistrivsel stiger, øges arbejdet med børn 
i udfordringer også for det pædagogiske personale – og som konsekvens heraf også 
for de pædagogiske ledere. Antallet af forældrehenvendelser stiger, og ønsket fra 
kommunens borgere om, at der er en pædagogisk leder med i samarbejdet med 
forældre, team, PPR og andre samarbejdspartner betyder, at dette bliver en større og 
større del af de pædagogiske lederes arbejde. De pædagogiske ledere har stor 
betydning i samarbejdet om at finde gode og holdbare løsninger for de enkelte elever 
– en opgave, der fordrer tid. De pædagogiske ledere er endvidere altid skolens
repræsentant til møder i sammenhængende borgerforløb.
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I Skolelederforeningen i Ballerup er vi tilfredse med den beskrivelse af 
Distriktsskoleledelserne, som er nedfældet i den gældende ”Vedtægt for styrelsen af 
Ballerup kommunes skoler”. Vi oplever, at den tydelighed, der kendetegner 
stillingsbeskrivelser for skoleledelser har understøttet arbejdet med udviklingen af 
Ballerups skoler, og at den har styrket samarbejdet på tværs af distrikterne. En 
reduktion i antallet af pædagogiske ledere på de respektive skoler vil i kritisk grad 
udfordre opgaveløsningen i forhold til kerneopgaven og kvaliteten af det skolevæsen, 
vi har skabt over de seneste år.  En kvalitet vi ønsker at fastholde, og som vi ser som 
en vigtig parameter ift. rekruttering af nye ledere til kommunen. I en tid, hvor skolens 
kerneopgave med at sikre alle børns trivsel og læring vokser og kræver fokus, 
vedholdenhed og professionelt samarbejde - og hvor det samtidig er sværere at 
rekruttere og fastholde medarbejdere, er det vores klare anbefaling, at den 
eksisterende ledelsesstruktur på skolerne i Ballerup holdes uden for besparelserne.  

På vegne af bestyrelsen i Ballerups lokale skolelederforening bestående af  
Henrik Rømer Nielsen, Anna Taghizadeh Mikaeil Abad, Christina Harting Aabro, 
Kristian Egede Slot og Gitte Aggerholm.  

Gitte Aggerholm 
Lokalformand 
Skolelederforeningens bestyrelse i Ballerup 
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Høringssvar fra Voksne og Handicap

Høringssvar fra Voksne med Handicap - sept. 2022 
Nr. SOU-B23-01 

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til Voksne med særlige behov 

Titel: Reduktion på ledelse og administration på botilbud 

Voksne med Handicap er en organisation, der spænder over 4 botilbud, 2 dagtilbud og klubtilbud. Disse til-
bud er spredt over 3 matrikler i kommunen. Desuden Aflastningstilbuddet Torvevej, som netop er blevet 
tilknyttet organisationen men som er et takstfinansieret tilbud og dermed udgår af overvejelserne neden-
for.  

Det har længe været et behov for at der blev mere ledelse tæt på kerneopgaven eftersom der i visionen for 
bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej er lagt op til både en udvidelse af antallet af borgere, der er tilknyttet 
Boligerne og dagtilbuddet samt et løft af kvaliteten på forskellige områder. Derfor var det planlagt, at leder-
gruppen skulle udvides med 1 som skulle have en sundhedsfaglig baggrund. Af forskellige årsager lykkedes 
det ikke ved sidste stillingsopslag. Nu er merforbruget på tilbuddet steget og der er i den eksisterende le-
delse aftalt, at der ikke laves genopslag på den planlagte stilling, men at der inden for den nuværende le-
delsesgruppe aftales, hvordan den samlede opgave alligevel løses bedst muligt.  

Dermed vil der ikke være den forventede lønudgift til yderligere en leder. 

I forbindelse med at Aflastningstilbuddet Torvevej overgik til Voksne med Handicap, blev der reduceret i den 
administrative funktion svarende til 20 timer og opgaverne søges løst af det nuværende antal administra-
tive medarbejdere og ledere. Hermed er der sket et opgaveoptimering og en reduktion i det administrative 
og ledelsesmæssige lag svarende til 285.000 kr. Ydermere vil en mindre % del af forstanderens løn blive kon-
teret på Torvevej.   

Ledelsesspændet vil med den beslutning fortsat ligge på ca. 31 medarbejdere pr. leder fordelt på 3 matrik-
ler, en meget bred målgruppe samt 45 borgere i botilbud og 74 brugere i dagtilbud/klub.  

Det er dermed ikke muligt at reducere yderligere i antallet af personer, der bedriver ledelse eller admini-
stration. Det er en klar anbefaling ikke at reducere i rammen med det anførte beløb. Denne anbefaling un-
derstøttes ligeledes af Socialtilsynet, som vurderer at der er behov for mere ledelse og tættere på end til-
fældet var tilbage i 2021.  

Hvis det alligevel vedtages vil det berøre den samlede ramme. Den ramme, der i forvejen er udfordret med 
et merforbrug tilbage fra indflytningen på Bybjergvej og den allerede reducerede ramme (lavere takstni-
veau end på de afviklede bofællesskaber) Den ramme inden for hvilken, der også skal udarbejdes en hand-
lingsplan for nedbringelse af accelererende merforbrug.  

Det vil have konsekvenser for serviceniveauet i dagligdagen; pleje- og omsorgsopgaverne (§83), ledsagelse 
uden for matriklen, aktiviteter og tiden til jeg-støttende samtaler (§85) ligesom det vil have betydning for 
stedets muligheder for rekruttering af medarbejdere og ordentlige arbejdsforhold for alle. 

MED-udvalget d. 6. september 2022 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet: 
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- Rådet giver udtryk for at være enige i betragtningerne ovenfor.

- Rådet ønsker at udtrykke bekymring for manglende nærledelse både i relation til visionen og Social-
tilsynets anbefalinger i den seneste tilsynsrapport.

- En manglende nærledelse vil forringe medarbejdernes arbejdsvilkår og dermed vil det påvirke bor-
gernes sundhed, trivsel og udvikling.

Nr. SOU-B23-06 

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til Voksne med særlige behov 

Titel: Nytænkning i forhold til Aftenklubbens organisering på Bybjergvej 

I forslaget lægges der op til at Aftenklubben, der er et visiteret tilbud efter § 104 i serviceloven ophører 
med at eksistere i nuværende form og der undersøges om tilbuddet kan drives med hjælp fra civilsamfun-
det – frivillige eller drives inden for de økonomiske rammer for Boligerne i Skovlunde og BOF Sønderhaven i 
samarbejde med frivillige.  

Det er ikke muligt inden for de eksisterende rammer af Boligerne i Skovlunde eller BOF Sønderhaven at 
drive Aftenklubben. Dertil er ressourcerne allerede presset rigeligt. Der er indskrevet 20 borgere, som ikke 
bor i botilbud ud af det samlede antal på 39. 

Det er ikke muligt for frivillige eller civilsamfundet generelt at løse den pædagogiske opgave, der er i Aften-
klubben – se senere. 

Det har stor betydning generelt for både borgere i botilbud og borgere, der bor i egen bolig at kunne danne 
netværk og have oplevelser med hinanden. Det er generelt ikke borgere, der er inkluderet andre steder i 
samfundet om end det ville være ønskværdigt. Borgerne i botilbuddene er meget glade for tilbuddet og vil 
komme til at lide et stort savn, hvis deres mulighed for at komme i Aftenklubben stoppes.  

Det er MED-udvalgets klare anbefaling at Aftenklubben med et ret beskedent budget udfører en væsentlig 
og vigtig opgave for nogle af samfundets svageste medborgere.   

Trods dette: et forslag: 

Voksne med Handicap indgår trods dette i overvejelser med at se på hvordan vi kan reducere i udgifterne til 
området og vil med dette høringssvar give et bud på at besparelsen reduceres til 400.000 kr.  

Aftenklubben vil inden for denne ramme fortsat kunne være åbent 2 aftener om ugen for de borgere, der 
bor i eget hjem. Det er de borgere, for hvem Aftenklubben med netværket, det gode måltid mad, de støt-
tende samtaler, hjælpen til at løse konflikter med familier og naboer og problemer med parforhold, rusmid-
ler osv. spiller en væsentlig rolle i hverdagen. Og borgere, der giver udtryk for at stortrives i rammerne på 
Bybjergvej med adgang til billard, mande- og kvindegrupper, bankospil, musik, fitness og meget andet. 

Borgerne har brug for massiv professionel støtte til trods for at de fleste klarer at bo i egen bolig. De er på 
forskellig vis udfordret; psykiske lidelser, psykiatriske overbygninger, ASF (autisme spektrum forstyrrelser), 
misbrug, ensomhed og konfliktfulde relationer til familien. Det må betegnes som en kompleks pædagogisk 
opgave som ikke kan forvaltes af civilsamfundet / frivillige uden relevante kompetencer.  
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Forslaget går således ud på at bevare Aftenklubben for de hjemmeboende (de borgere, der bor for sig selv) 
i en reduceret udgave med professionelle medarbejdere, der er uddannet til at varetage denne opgave. 
Forslaget går desuden ud på at borgerne fra botilbuddene (interne og eksterne borgere) opsiges fra Aften-
klubben. 

Borgerne, der bor i botilbud på Bybjergvej og BOF Sønderhaven, har også for manges vedkommende bevil-
get tilbud i Aftenklubben. Disse borgere har dog i hverdagen (om end de er meget glade for Aftenklubben) 
meget mere støtte og er ligeledes velkomne i den torsdagscafé, der afvikles på Bybjergvej en gang om ugen 
og som arrangeres af bo-enhederne på skift.  

Der er få borgere fra andre kommuner, der vil blive berørt hvis rammen for at drive Aftenklubben ændres, 
som vi foreslår.  

De medarbejderressourcer, der ikke længere tilbydes job i Aftenklubben på samme vilkår og timetal, vil 
kunne omplaceres internt, hvis de ønsker det.   

MED-udvalget d. 6. september 2022 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet: 

- Rådet giver udtryk for at være enige i dele af betragtningerne ovenfor – især forslaget om reduk-
tion.

- Rådet understøtter dog under ingen omstændigheder reduktionen i Aftenklubben med henvisning
til retten til at leve et liv på ligeværdige vilkår med andre og med støtte.

- Rådet vil gerne udtrykke bekymring for at borgerne i botilbuddene ikke længere kan komme i Af-
tenklubben – hverken ved afvikling i nuværende form eller ved en alternativ organisering

- Rådet udtrykker, at det ikke er realistisk og er bekymrende, hvis tilbuddet skal drives af civilsamfun-
det / frivillige uden de nødvendige faglige kompetencer.

Nr. SOU-B23-07 

Bevillingsramme: 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 

Titel: Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter serviceloven § 103 

I bibliotekscaféen hæfter vi os ved, at vi står nævnt i budget 2023 - 2026. Yderligere hæfter vi os ved at en 
nedlæggelse af dette tilbud vil tilføre Ballerup kommune en øget udgift. Vi er positive over denne vurdering 
og vil også gerne understrege hvilke mange værdier Bibliotekscaféen bidrager med: 

• Bibliotekscaféen er en Kulturperle, der formår at integrere både kultur og handicap

• Sårbare borgere bliver en del af samfundslivet i Ballerup ved at betjene kunder i caféen. I caféen
møder borgerne kunder fra forskellige dele af samfundet eksempelvis børnefamilien, de unge
studerende, pensionisterne, lønmodtagerne, mennesker med handicaps, folk der står uden for
arbejdsmarkedet og mange flere
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• Borgere i beskyttet beskæftigelse efter §103 i SEL udfører vigtige samfundsopgaver, som bidrager
til at gøre biblioteket til et rart sted at komme. Caféen er med til at skabe et miljø, hvor kun-
derne/biblioteksgæsterne kan tage ophold og nyde bibliotekets tilbud, mens de får et godt mål-
tid eller en god kop kaffe

• Caféen som arbejdsplads skaber et sted for sårbare borgere, hvor de oplever at kunne gøre nytte.
De kommer ind i et fælleskab, hvor de skaber værdi- både for arbejdspladsen og for dem selv.
Derfor er tilbuddet med til at forebygge psykiske sygdomme, kriminalitet og ensomhed

• Bibliotekscaféen er med til at skabe et fællesskab og et dagligt holdepunkt for §103 borgere og
på den måde er tilbuddet med at forebygge ensomhed

Alt i alt er Bibliotekscaféen en vigtig medspiller i kommunens arbejde. Vi bidrager med at beskæftige en 
gruppe borgere som ville ende med at belaste sundhedssystemet, hvis de ikke havde et sted som Biblio-
tekscaféen at komme i. Derfor er Bibliotekscaféen med til at understøtte det nære sundhedssystem ved at 
forebygge sygdomme, ensomhed, kriminalitet hos denne gruppe borgere. 

Mvh. Bibliotekscaféen 

Udtalelser fra Bruger/pårørenderådet: 

- Rådet udtaler også her bekymring for, at der lægges pres på den enkelte borger i forhold til at skifte
til et tilbud i Ballerup Kommune. Serviceloven skal overholdes og der skal altid laves individuelle
vurderinger.

- Det er vigtigt, at de tilbud der etableres eller drives internt i kommunen ikke af borgeren opleves
som en forringelse i forhold til det allerede bevilgede.
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Høringssvar fra Seniorrådet 

Seniorrådet synes, at dette er en svær opgave at gå i dybden med. Vi har ikke 
kommenteret på alle punkter, men har dog en del undren, som fremgår af 
følgende høringssvar: 

Hvis man tager "Oversigt over samlede forslag til Sparekatalog 2023......" så 
står der lige under overskriften, at de spareforslag Sundheds- og 
Ældreudvalget besluttede den 20. juni 2022, ikke er medtaget i dette katalog 
over besparelser. Det betyder vel så, at man ser bort fra den besparelse 
Sundhed- og ældreområdet allerede har bidraget med, hvilket er 5.973 mio. i 
2023 og 7.973 mio. i 2024, 2025 og 2026? Dette sker åbenbart uagtet, at man 
ved, der kommer flere ældre i kommunen. 

I tabel 2 på side 6 i skrivelsen (økonomibilag nr. 5) står der således også, at 
Sundheds-og ældreudvalgets løft i rammen for budget 2023 er minus 6.7 mio. 
kr. Vi forstår simpelthen ikke forklaringen om, at dette er et "Brutto løft". 

På side 7 i samme skrivelse, står under Finanslovspuljer, at der i budgettet er 
indarbejdet et løft til bedre bemanding i ældreplejen. Hvordan hænger det 
sammen med Sparekatalogets punkt SÆU-B23-19 med at nedsætte lønnen 
med 5 mio. pr. år fremadrettet på plejehjem? 

Vi mener, at Sundheds- og ældreområdet allerede har bidraget til besparelser 
på budgettet og da vi stadig blive flere og flere ældre, hænger det ikke 
sammen med besparelser, men bedre med en opnormering af området - eller 
et reelt løft via budgettet. 

På Seniorrådets vegne 

Conny Hjarsø 

Formand 
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Kom i kontakt Du kan se telefonnumre og -tider på ballerup.dk/telefontid, eller du kan 
med os bestille tid til Borgerservice eller Jobcentret på ballerup.dk/tidsbestilling 

Høringssvar vedrørende besparelser på området Klubber og bygge-
legepladser 

Lokal-MED for Klub Skovlunde gør opmærksom på følgende bekymringer og 
mulige konsekvenser i forhold til forslag KFU-B23-17, 18 og 19. 

En generel rammebesparelse vil give svære betingelser for at oprette 
det høje faglige niveau, som er kendetegnende for klubområdet. 

Der vil uvægerligt blive tale om personalereduktion i en tid med stigende 
børnetal i Skovlunde. 

De aktiviteter som Klub Skovlunde i dag deltager aktivt i med personaleres-
sourcer såsom Go ‘Fredag, Skovlunde byfest og andre kulturelle arrange-
menter, vil vi ikke kunne understøtte eller afholde i samme omfang. 

Med færre ressourcer vil det være en større udfordring at fastholde børn og 
unge på almenområdet og i høj grad den gruppe som har særlige behov. 
Der vil blive tale om en mindre grad af fleksibilitet i forhold til at løse opga-
ver som har en socialpædagogisk dimension. Generelt vil de prosociale fæl-
lesskaber, som Klub Skovlunde er kendt for, blive presset i forhold til rum-
melighed og fleksibilitet   

Besparelse i ændring af ledelsessammensætningen vil uvægerligt 
medføre at de pædagogiske ledere skal løfte flere opgaver i hverdagen, 
men det er vores vurdering at dette vil være en opgave som ville kunne løf-
tes i Klub Skovlunde med en fælles klubleder. Det er dog ikke uden omkost-
ninger i forhold til at de pædagogiske ledere risikerer at fjerne sig fra ”gul-
vet”. Det er også ret afgørende at den lokale klubs særlige kendetegn fast-
holdes således at de nuværende lokalt forankrede samarbejder fortsætter i 
en konstruktiv form. Det kan være vanskeligt at forestille sig at en fælles 
klubleder kan samle klubområdet hvis der er så stor en besparelse på le-
delse generelt.  

Klub Skovlunde 
Bybjergvej1 

2740 Ballerup 
Tlf: 4477 2143 

www.ballerup.dk 

Dato: 6.sep 2022 

E-mail: krho@balk.dk
Kontakt: Kristian Hopp

Høringssvar fra MED-udvalget ved Klub Skovlunde
. 
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www.ballerup.dk Side 2

Det vil ikke være en løsning, der på nogen måder vil give en nærværende 
og kompetent ledelse ved at lægge området ind under skoleledelsen. Dertil 
er læringssyn, pædagogik og hverdag alt for forskellig til at der vil kunne 
opnås en fælles forståelse. Det er heller ikke vores opfattelse at skoleledel-
sen ønsker denne opgave ind under sig.  
I dag støtter vi op om de sårbare børn og unge og med kreativitet kan vi 
gøre skoledage mere attraktive for den enkelte. Alle erfaringer viser at en 
BFO-2 vil medføre et enstrenget syn på læring og fritidspædagogikken vil 
hensygne og børn og unge vil ikke frekventere tilbuddet i samme omfang. 
Det er i så fald en kortvarig besparelse da vi blot skubber de sårbare og en-
somme foran os indtil de har behov for massiv hjælp.  

Med hensyn til forslag omkring kulturtjenesten på Klubområdet, er vi 
bekendt med at der fremsendes høringssvar hvor klub Skovlundes bidrag 
fremgår. Det bemærkes at besparelsesforslaget er på tværs af forskellige 
organisationer. 

Hvis det besluttes at lave en besparelse om enten en generel besparelse, 
uanset størrelse, BFO-2, reduktion af Pædagogiske ledere eller nedlæggel-
sen klublederstillinger, vil Klub Skovlunde foretrække at klublederstillingen 
nedlægges. 

På vegne af Lokal MED Klub Skovlunde 

Formand Kristian Hopp  
Næstformand Isak Larvad 
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Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 2. februar 
2016 kl. 17.00 

Punkt 41. 

Sagsfremstilling 
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 at ophæve indkøbsordningen for visiterede 
borgere via firmaet Intervare. Administrationen er efterfølgende blevet kontaktet af Intervare, der har 
henledt opmærksomheden på, at andre kommunerne har ønsket at gennemføre samme beslutning. 
Intervare har klaget til Ankestyrelsen over disse beslutninger. 

Administrationen har efterfølgende kontaktet Ankestyrelsen for at afsøge lovgrundlaget for at ophæve 
indkøbsordningen. Ankestyrelsen har i svar til Ishøj Kommune tilkendegivet, at de ikke finder det i 
overensstemmelse med gældende lovgivning at ophøre med indkøbsordningen. Grundlaget er, at 
kommunerne er forpligtet til at stå for, og finansiere, levering af varer i henhold til indkøbsordningen. 

Administrationen foreslår på den baggrund, at der fortsættes med hidtil gældende indkøbsordning. 

Økonomi 
Ordningen koster 641.000 kr. årligt. Finansieringen af indkøbsordningen forslås medtaget ved 
budgetopfølgning 31. januar 2016. 

Indstilling 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at fortsætte indkøbsordningen, og medtage finansieringen af denne 
ved budgetopfølgning 31. januar 2016. 
Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning 
Tiltrådt. 

http://www.ishoj.dk/dagsorden/ishoej-byraad-02-02-2016 
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J.nr. 2015-19043

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

Tel +45 3341 1200 

ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 

EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 

Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

INTERVARE A/S 
Banemarksvej 58 
2605 Brøndby  
Att.: Morten Piil 

Guldborgsund Kommunes serviceniveau for hjælp til 

indkøb af dagligvarer 

Vi kan til orientering oplyse, at Ankestyrelsen i dag har sendt vedlagte 
brev til Guldborgsund Kommune. 

Venlig hilsen 

Ann-Britt Møller 

17. maj 2018

Bilag 2 til høringssvar fra Morten Piil til direktionens budgetforslag 2023-2026
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17. maj 2018

J.nr. 2015-19043

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

Tel +45 3341 1200 

ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 

EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 

Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

Guldborgsund Kommune 
Parkvej 37Rådhuset 
4800 Nykøbing F 
Att.: Byrådet 

Guldborgsund Kommunes serviceniveau for hjælp til 
indkøb af dagligvarer 

Ældre Sagen har den 13. marts 2015 rettet henvendelse til Statsforvalt-
ningen, som i medfør af den dagældende kommunestyrelseslovs § 47 
førte tilsynet med kommunerne. 

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, 
jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. Det er derfor Ankestyrelsen, 
der sender dette brev. 

Statsforvaltningen, nu Ankestyrelsen, har på baggrund af Ældre Sagens 
henvendelse fundet anledning til at undersøge, om Guldborgsund Kom-
munes serviceniveau for hjælp til indkøb af dagligvarer er i overens-
stemmelse med servicelovens § 83.  

Resumé 

På baggrund af sagens oplysninger lægger Ankestyrelsen til grund, at 
Guldborgsund Kommunes serviceniveau efter servicelovens § 83 – som 
beskrevet i kommunens kvalitetsstandard for bestilling af dagligvarer – 
omfatter hjælp til bestilling af dagligvarer mv., men ikke til levering af 
bestilte dagligvarer.  

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det i strid med servicelovens § 83, stk. 
1, nr. 2, at kommunes serviceniveau ikke omfatter levering af dagligva-
rer. 

Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Guldborgsund Kommune om inden 
to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  
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Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere 
begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse. 

Sagens baggrund 

Det fremgår af sagen, at Guldborgsund Kommune i februar 2015 ud-
sendte et brev til borgere, der var visiteret til udbringning af dagligvarer. 
Af dette brev fremgik følgende: 

”Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2015 besluttet, at 
der pr. 1. marts 2015 ikke længere bringes dagligvarer ud via 
kommunen. 

Kommunen har derfor rettet henvendelse til de købmænd i Guld-
borgsund Kommune, der sælger dagligvarer for at få oplyst, om 
de vil bringe varer ud. 

Kommunen sender derfor vedlagte oversigt ud til alle, der tidlige-
re har fået leveret dagligvarer ud via kommunen. 

Det står den enkelte borger frit for at benytte de nævnte køb-
mænd. Man kan også selv finde andre løsninger på at få bragt va-
rer ud. 

Hvis du tidligere har fået bevilget hjælp til at bestille varer og få 
sat varer på plads, vil du fortsat få denne hjælp.” 

Vedlagt var en liste over dagligvarebutikker/købmænd, som solgte og 
udbragte dagligvarer i Guldborgsund Kommune for en pris på mellem 
25-129 kr.

Det fremgik af Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard fra 2015 om 
”Praktiske opgaver – Indkøb”, jf. servicelovens § 83, (godkendt i byrådet 
den 16. april 2015), at de aktiviteter, der indgik i indsatsområdet, og 
som der blev ydet hjælp til var: 

 skrive indkøbsseddel
 bestille varer
 sætte varer på plads
 kontrol af fødevarer.

Derimod var indkøb/udbringning af dagligvarer – i modsætning til i kvali-
tetsstandarden for 2014 - ikke længere en aktivitet, der indgik i indsats-
området.  

Den 17. september 2015 blev en ny kvalitetsstandard på området god-
kendt af byrådet med titlen ”Praktiske opgaver – Indkøb af dagligvarer”. 
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Den 9. februar 2017 er den seneste kvalitetsstandard på området god-
kendt af byrådet, nu med titlen ”Praktiske opgaver – Bestilling af daglig-
varer”. Kvalitetsstandarderne er bortset fra titlen enslydende med den 
tidligere gældende kvalitetsstandard, som blev godkendt af byrådet den 
16. april 2015.

Ved brev af 16. november 2015 har Guldborgsund Kommune sendt en 
udtalelse til Statsforvaltningen. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: 

”Efter servicelovens § 83 stk. 1 nr. 2, har borgere med midlerti-
digt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
borgere med særlige sociale problemer, der ikke selv kan udføre 
opgaven et retskrav på hjælp eller støtte til nødvendige praktiske 
opgaver i hjemmet. 

Nødvendighedskravet er ikke betinget af, at det er kommunens 
ansatte, der skal forestå en vareudbringning, når borgerens funk-
tionsniveau betinger dette. 

Borgere kan i dag holde sig grundigt orienteret om sortiment af 
dagligvarer via tilbudsaviser og net- og hjemmesider, og der er i 
de senere år kommet en større andel af borger, der bestiller varer 
på nettet og samtidig får dem bragt hjem. 

Serviceloven lægger op til en rehabiliterende tankegang, og at 
man som borger selv skal klare så meget som muligt, jf. service-
lovens § 83 a. 

Kvalitetsstandarden skal fraviges, hvis nødvendighedskravet og 
den nedsatte funktionsevne ud fra en konkret og individuel vurde-
ring begrunder dette. Det vil sige, at der kan forekomme tilfælde, 
hvor Guldborgsund Kommune selv bringer varer ud til borgeren. 
Hertil vil der opkræves særskilt betaling for transportudgifter. 

Borgere med funktionsnedsættelser vil få mulighed for at handle 
lokalt og bliver ikke ringere stillet økonomisk i forhold til alle an-
dre borgere, i og med man som borger normalt vil have en eller 
anden form for udgift, når man skal have sine varer bragt hjem. 

Handicaprådet oplyser i deres høringssvar til kvalitetsstandarden 
for indkøb, at de finder det positivt, at borgerne selv får mulighed 
for at vælge leverandør. 

Folketingets Socialudvalg har den 18. marts 2015 i svar til Rene 
Christensen, Dansk Folkeparti, oplyst at kommunen har mulighed 
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for at opkræve betaling til udgifter til selve transporten af daglig-
varer, som for eksempel benzinforbrug ved levering. 

Redegørelse for de faktiske forhold vedr. den ændrede kvalitets-

standard: 

Byrådet i Guldborgsund Kommune besluttede den 5. oktober 
2014, at der ud fra det generelle serviceniveau ikke længere til-
bydes levering af dagligdagsvarer til visiterede borgere efter ser-
vicelovens § 83. 

Tilbuddet ophørte den 1. marts 2015. Kommunen tilbyder efter 
kvalitetsstandarden fortsat hjælp til at skrive indkøbsseddel, be-
stille varer, sætte varer på plads og kontrollere fødevarer. 

Dette er borgerne blevet informeret om pr. brev, og kommunen 
har udleveret en liste over købmænd/supermarkeder/ internet-
handel, der kan levere dagligdagsvarer mod betaling. Af listen 
fremgår det, at alle borgere i kommunen kan få leveret varer ved 
henvendelse til de købmænd, der fremgår af listen, hvis de øn-
sker det. Derudover står det borgeren frit at vælge en anden løs-
ning til levering af varer. 

Ud fra den liste, som borgerne har fået udleveret, vil alle i Guld-
borgsund Kommune have mulighed for at vælge en leverandør, 
der kan bringe varer ud til 25 kr., hvilket er en langt lavere pris, 
der kan opkræves, hvis kommunen skal varetage opgaven. 

I øvrigt kan det nævnes, at der d.d. ikke har været klager fra 
borgere over den måde kommunen har valgt at yde hjælpen på.” 

Ankestyrelsens kompetence 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgiv-
ning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrel-
seslovens § 48, stk. 1. 

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 
eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens § 50. 

Retsgrundlag og praksis 

Af serviceloven1 fremgår bl.a. følgende: 

1 Lov om social service, lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018. 
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”§ 1 

[…] 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for 
sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig 
og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den 
enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og in-
dividuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætnin-
ger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træf-
fes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 

§ 83

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
og
3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af 
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opga-
ver. 

[…] 

§ 138

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslut-
ning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den
lokale udmøntning af hjælp efter loven.”

På tidspunktet hvor Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard fra 2015 
om ”Praktiske opgaver – Indkøb”, jf. servicelovens § 83, fik virkning, 
havde de ovennævnte bestemmelser den gengivne ordlyd, med den und-
tagelse at § 1, stk. 3, 1. punkt, ikke indeholdt sætningen: ”og på den 
enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det om-
fang det er muligt for den enkelte.” 

Servicelovens § 83, stk. 1 og 2, er, med den ændring at madservice er 
udskilt fra praktisk hjælp, en videreførelse af den tidligere gældende be-
stemmelse i servicelovens § 71. 
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Af forarbejderne til den tidligere gældende § 71 i serviceloven2, fremgår 
bl.a. følgende til kapitel 14 om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.: 

”Det er fortsat kommunen, der afgør, hvordan tilbudene konkret 
skal udformes og tilrettelægges, og det forudsættes, at tilbudene 
som hidtil indgår som et led i kommunens øvrige sociale og 
sundhedsmæssige tilbud til ældre og personer med nedsat funkti-
onsevne, der skyldes fysisk eller psykisk handicap, sindslidelse, 
og/eller sociale årsager. 

[…] 

Forslaget omfatter tilbud om personlig hjælp og pleje, dvs. hjælp 
til personlig hygiejne, af- og påklædning og hjælp til spisning m.v. 

Tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver, fx hjælp til ren-
gøring, madservice, vask af tøj, indkøb o.lign. 

[…] 

Hjælpen tildeles som hidtil efter en konkret, individuel vurdering 
af behovet, således at der kun ydes hjælp til de opgaver, som 
modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til at eller kun 
meget vanskeligt kan udføre på egen hånd.” 

Det daværende Socialministerium har i et brev af 22. november 2010 
med fortolkningsbidrag til servicelovens § 83 udtalt følgende: 

”Du har kontaktet Socialministeriet […] med en forespørgsel om, 
hvorvidt en kommune lovligt kan fastsætte et serviceniveau, som 
undtager levering af indkøb til borgerens hjem fra de ydelser, en 
borger kan visiteres til efter servicelovens § 83. 

Det er Socialministeriets opfattelse, at levering af indkøb til en 
borgers hjem er omfattet af den ydelse, en borger har retskrav på 
at modtage efter servicelovens § 83, hvis vedkommende efter en 
konkret, individuel vurdering ses at have behov for denne hjælp. 

Denne fortolkning har bl.a. støtte i forarbejderne til serviceloven, 
hvoraf det fremgår, at ”tilbud om hjælp eller støtte til praktiske

opgaver” omfatter ”fx hjælp til rengøring, madservice, vask af tøj,

indkøb o.lign.” (bemærkninger til L 229 1997, kapitel 14). 

2 Lovforslag nr. 229 af 16. april 1997. 
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Der vurderes således ikke at være hjemmel i serviceloven til, at 
en kommunalbestyrelse kan fastsætte et serviceniveau, hvorefter 
der ikke kan gives hjælp til levering af indkøb til borgerens hjem.” 

Af § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og 
for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 
83 og 843 fremgår: 

”§ 2

Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for omkostnin-
ger til personale i forbindelse med, 
1) at der ydes hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, […]”

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har den 18. 
marts 2015 afgivet svar til Folketingets Socialudvalg i anledning af 
spørgsmål nr. 207 (SOU alm. del). Heraf fremgår følgende: 

”Spørgsmål nr. 207: 

”Har ældre medborgere, der er visiteret til indkøb af dagligvarer, 
et retskrav på at få leveret disse varer gratis?” 

Svar: 

Hjælp til indkøb af dagligvarer er en visiteret ydelse under prak-
tisk hjælp jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2. Man kan blive visi-
teret til indkøb af dagligvarer, hvis man har behov for hjælp til at 
klare sine indkøb. Borgere, der er visiteret til en indkøbsordning, 
får hjælp til bestilling og levering af dagligvarer. 

I forbindelse med personlig og praktisk hjælp, som eksempelvis 
indkøb af dagligvarer, kan kommunen ikke opkræve udgifter til 
personale. Der kan således ikke opkræves betaling for de perso-
naleomkostninger, som kommunen har haft i forhold til indkøb og 
levering af dagligvarer. Borgerne skal dog selv betale for de dag-
ligvarer, som de får leveret via indkøbsordningen. Kommunerne 
har ligeledes mulighed for at opkræve betaling for udgifter til sel-
ve transporten, fx ift. benzinforbrug ved levering.” 

Ankestyrelsen har i principafgørelse C-16-01 udtalt, at det var i strid 
med den dagældende bestemmelse i serviceloven om hjælp eller støtte 
til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, der omfatter indkøb, at er-
statte nødvendig personlig hjælp hertil med et generelt kontant tilskud. 

3 Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014. 
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Behov for indkøb af dagligvarer kunne efter Ankestyrelsens udtalelse 
efter en konkret vurdering opfyldes ved udbringning af varer i stedet for 
hjælp i form af ledsagelse til at få købt ind i byen. 

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 14. juni 2012 afgivet en vejle-
dende udtalelse om en kommunes krav om, at borgere, der var bevilliget 
hjælp efter servicelovens § 83 til indkøb, selv skulle betale for levering af 
varerne. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: 

”En kommune har efter servicelovens § 83, stk. 1 pligt til at yde 
hjælp til indkøb til borgere, som efter en konkret individuel vurde-
ring har behov herfor. 

Efter statsforvaltningens opfattelse omfatter indkøb af varer ikke 
kun udfærdigelse af indkøbsliste og bestilling af varer, men tillige 
leveringen af varerne til bopælen, jf. SM C-16-01. 

Uanset om det efterhånden er blevet almindeligt at bestille varer 
på internettet, og at en kommune vælger at tilrettelægge hjælpen 
til indkøb således, at bestillingen foregår på internettet, har 
kommunen efter statsforvaltningens opfattelse pligt til at betale 
for leveringen af varerne. 

[…] Kommunalbestyrelse har således efter statsforvaltningens op-
fattelse ikke været berettiget til at udfærdige kvalitetsstandarder 
om hjælp efter servicelovens § 83 til indkøb således, at kommu-
nen ikke betaler for leveringen af indkøbte varer.”  

I Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 er det slået fast, at hvis borge-
ren ikke er omfattet af personkredsen for praktisk hjælp, da borgeren 
selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder, 
er kommunen ikke forpligtet til at betale for vareudbringning af varer 
bestilt telefonisk eller online i supermarkeder.

Af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilite-
ringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 864 fremgår 
bl.a. følgende: 

§ 1

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en 
kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabilite-
ringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelses-
træning efter lovens §§ 83, 83 a og 86. 

4 Bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014. 
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Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinforma-
tion til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, 
hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabilite-
ringsforløb eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ-
ning efter lovens §§ 83, 83 a og 86. 

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det 
serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter 
lovens §§ 83, 83 a og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og 
udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag 
for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte 
ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitets-
standarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvor-
dan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på 
de fastsatte mål, jf. § 2. 

Af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven5 fremgår af pkt. 105: 

”[…] 

Kommunalbestyrelsen skal via kvalitetsstandarden skabe gen-
nemsigtighed om sammenhængen mellem det politisk fastsatte 
serviceniveau, de konkrete afgørelser og de ydelser, der leveres 
hos den enkelte modtager af personlig og praktisk hjælp og mad-
service, rehabiliteringsforløb eller træning. Det indebærer bl.a., at 
borgerne skal kunne bruge kvalitetsstandarden til at orientere sig 
om serviceniveauet i kommunen og dermed få kendskab til, hvil-
ken hjælp de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for 
personlig og praktisk hjælp og madservice, genoptræning eller 
vedligeholdelsestræning, eller bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb 
efter § 83 a. Herigennem kommer kvalitetsstandarden til at med-
virke til at sikre, at kommunens borgere dels kender deres ret-
tigheder og dels kan få kendskab til de politiske beslutninger, der 
ligger bag det vedtagne serviceniveau. 

Kvalitetsstandarden skal således dels formidle de overordnede po-
litiske beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet om service-
niveau, ressourcer og værdier i plejen, dels de konkrete, operati-
onelle mål for, hvorledes disse politiske beslutninger skal føres ud 
i livet. 

[…]” 

5 Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015. 
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Ankestyrelsens udtalelse 

På baggrund af sagens oplysninger lægger Ankestyrelsen til grund, at 
Guldborgsund Kommunes serviceniveau efter servicelovens § 83 – som 
beskrevet i kommunens kvalitetsstandard for bestilling af dagligvarer – 
omfatter hjælp til bestilling af dagligvarer mv., men ikke til levering af 
bestilte dagligvarer.  

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det i strid med servicelovens § 83, stk. 
1, nr. 2, at kommunes serviceniveau ikke omfatter levering af dagligva-
rer. 

Vi lægger herved vægt på ovennævnte svar af 18. marts 2015 til Folke-
tingets Socialudvalg fra ministeren for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold, hvoraf det bl.a. fremgår, at borgere, der er visiteret til en 
indkøbsordning, får hjælp til bestilling og levering af dagligvarer.  

Vi lægger også vægt på brevet af 22. november 2010 fra Socialministe-
riet, hvoraf det fremgår, at der efter ministeriets opfattelse ikke er 
hjemmel i serviceloven til, at en kommunalbestyrelse kan fastsætte et 
serviceniveau, hvorefter der ikke gives hjælp til levering af indkøbte va-
rer til borgerens hjem. 

Vi henviser også til administrativ praksis i Statsforvaltningen Hovedsta-
dens ovennævnte vejledende udtalelse, hvorefter en kommune efter 
statsforvaltningens opfattelse ikke var berettiget til at udfærdige kvali-
tetsstandarder om hjælp efter servicelovens § 83 til indkøb således, at 
kommunen ikke betalte for leveringen af indkøbte varer.  

Endvidere henviser vi til den omtalte principafgørelse C-16-01 fra Anke-
styrelsen, hvoraf fremgår, at behov for indkøb af dagligvarer efter en 
konkret vurdering kan opfyldes ved udbringning af varer i stedet for 
hjælp i form af ledsagelse til at få købt ind.  

Endelig henviser vi til principafgørelsen 13-16, hvoraf modsætningsvist 
fremgår, at hvis borgeren ikke selv kan bestille varer telefonisk eller on-
line i supermarkeder, er kommunen forpligtet til at betale for udbring-
ning af varer bestilt telefonisk eller online i supermarkeder. 

Vi har noteret os, at Guldborgsund Kommune i udtalelsen fremsendt den 
16. november 2015 har oplyst, at kvalitetsstandarden kan fraviges efter
en konkret og individuel vurdering, og at der derfor kan forekomme til-
fælde, hvor kommunen selv bringer varer ud til borgeren.

- 169 -

Bilag 2 til høringssvar fra Morten Piil til direktionens budgetforslag 2023-2026



11 

Imidlertid fremgår det ikke af kommunens ovennævnte kvalitetsstandar-
der, at der (efter en konkret vurdering) er mulighed for at blive bevilliget 
levering af dagligvarer efter servicelovens § 83. 

Vi bemærker i den forbindelse, at det altid vil bero på en konkret vurde-
ring, om der skal bevilliges hjælp efter § 83. Borgerne skal imidlertid 
kunne bruge kvalitetsstandarden til at få kendskab til, hvilken hjælp de 
kan forvente fra kommunen. Herved medvirker kvalitetsstandarderne til, 
at borgerne kender deres rettigheder. Vi henviser til den ovenfor nævnte 
vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. 

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at en kommune ikke har 
mulighed for at opkræve betaling for personaleomkostninger i forbindel-
se med levering af varerne.  

Vi henviser i den forbindelse til § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 
betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp 
m.v., som er beskrevet ovenfor.

Desuden henviser vi til svaret af 18. marts 2015 til Folketingets Social-
udvalg fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 
hvoraf det fremgår, at kommunen i forhold til borgere visiteret til en ind-
købsordning selv skal afholde personaleomkostninger forbundet hermed. 
Som det fremgår af svaret, kan kommunen imidlertid opkræve betaling 
for udgifter til selve transporten, for eksempel udgifter til benzin.  

Ankestyrelsen skal anmode byrådet i Guldborgsund Kommune om inden 
to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til. 
Kommunen bedes herunder tage stilling til, om kommunen anser sig som 
forpligtet til helt eller delvist at efterbetale de beløb, som borgere måtte 
have betalt for levering af dagligvarer, siden kommunen traf beslutning 
om ikke længere at levere dagligvarer. 

Vi skal også bede byrådet om at oplyse, om der i forhold til borgere, der 
allerede inden byrådets generelle beslutning om ophør af levering af 
dagligvarer var visiteret til denne ydelse, er truffet konkrete afgørelser 
om ophør af levering af dagligvarer med klagevejledning til Ankestyrel-
sen som klageinstans. 

Det bemærkes, at konkrete kommunale afgørelser om kommunens tilde-
ling (og reducering) af ydelser efter serviceloven vil kunne påklages til 
Ankestyrelsen som klageinstans. Vi kan bl.a. henvise til Ankestyrelsens 
ovenfor omtalte principafgørelse C-16-01 tillige med principafgørelse 82-
12. 

Vi skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. 
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Ankestyrelsen har sendt en kopi af dette brev til Ældre Sagen og til In-
tervare ved Morten Piil. 

Udtalelsen vil blive offentliggjort på www.ast.dk. 

Venlig hilsen 

Hanne Villumsen 
Kontorchef  

Ann-Britt Møller 
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