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Ballerup, den 6. september 2021 
 
 

 
Høringssvar til budget 2022 og forslag til spare- og prioriteringspuljen 

 
Foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget har på vores udvalgsmøde den 
26. august drøftet Direktionens samlede forslag til budget 2022 og for overslagsårene 
2023-2025 samt katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 
2022. 
 
Vi vil med det høringsbrev give et samlet bidrag og komme med synspunkter til både 
budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-25 og til forslagene til spare- og 
omprioriteringspuljen til budget 2022. 
 
Bidrag og synspunkter til budget 2022 og overslagsårene 2023-25 
 
Direktionen havde i det tidlige forår forvarslet en kommende samlet besparelse på 35 
mio. kr. 2022 stigende til 50 mio. kr. i 2025. 
 
Vi forstår nu, at besparelsen på de 35 mio kr. er baseret på en decideret spareblok på 
kr. 15,5 mio.kr. og en spare- og omprioriteringspulje på kr. 19,5 mio.kr. 
 
Uanset hvordan man vender og drejer det, vil den forvaltning/fagcenter, hvorfra der 
vil blive foretaget en spare/omprioritering, opleve det som en besparelse i vores optik 
for det kommende budgetår og årene frem – og det vil borgerne også. 
 
Direktionens budgetforslag tager afsæt i en række forudsætninger herunder den 
demokratiske udvikling i kommunen. Før sommerferien foretog Kommunen nye 
beregninger i befolkningsprognosen, hvoraf et fald på 255 personer. Heraf er faldet 
størst blandt de erhvervsaktive 25-64-årige med børn i aldersgruppen 6-16 år. 
 
Set ud fra en økonomisk betragtning tænker vi, at dette må få en relativ stor negativ 
effekt på de(t) kommende års skatteindtægter og ligeledes en positiv effekt på 
udgifterne på skole- og børneområdet. Umiddelbart er det svært at se, hvorvidt de 
nye beregninger fra befolkningsprognosen er slået igennem i forudsætningerne for 
budgettet; herunder skatter, tilskud og udligning. 
 
Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-25 – budget 2022 
 
Ved gennemgang af den fremsendte investeringsoversigt har vi især hæftet os ved 
følgende: 
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1. Under Børne- og Skoleudvalget lægges der umiddelbart ikke op til nogen 
form for renovering af faglokaler, omklædningsrum, haller og sale. Hverken i 
2022 eller i årene frem mod 2025. 
Det vækker stor bekymring, idet der igennem længere tid har været et større 
efterslæb på dette område og har en negativ indvirkning for foreningslivet og 
aftenskolerne. Både foreningslivet og aftenskolerne anvender disse lokaliteter 
til udfoldelse af deres foreningsvirke. Ikke-vedligeholdte lokaler, sale, haller og 
omklædningsrum hjælper ikke foreningslivet og aftenskolerne til at kunne 
fastholde og tiltrække nye medlemmer. 
 
Vi ser derfor gerne en prioritering af renovering af de nævnte lokaliteter. Hvis 
dette ikke er muligt i 2022, så fra år 2023-25. 
 

2. Under Kultur- og Fritidsudvalget lægges der op til dels at rykke etablering af 
ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby til 2023 og dels at afsætte yderligere 6. 
mio. kr. i 2023. Dermed en samlet udgift til ny kunstgræsbane i 2023 på 12 
mio. kr. 
Det fremgår ikke, hvorvidt der på nuværende tidspunkt har været indhentet 
tilbud på etablering af den omhandlende kunstgræsbane, hvorved man 
forventer at denne i 2023 vil koste 12 mio.kr. 
 
Folkeoplysningsudvalget vil gerne foreslå, at såfremt det viser sig, at 
kunstgræsbanen kan etableres for mindre end de afsatte 12 mio. kr. i 2023, at 
det resterende økonomiske råderum anvendes til en større og hurtigere indsats 
omkring forbedring af omklædningsrum i forbindelse med Kommunens 
idrætsanlæg, haller og sale til stor gavn og glæde for både foreningslivet og 
øvrige brugere/borgere. 
 

3. Under Økonomiudvalget hæfter vi os ved, at der ikke er afsæt økonomi til 
den kommende udmøntning af Kommunens frivillighedspolitik. Med politikken, 
som er politisk vedtaget i februar i år, ønsker Kommunen at styrke, synliggøre 
og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Ballerup 
kommune ved i Kommunen at: 
 
- Udvikle og udbygge det respektfulde samarbejde med de frivillige 
- Understøtte ledere, medarbejdere og frivillige i samarbejdet 
- Arbejde på at inddrage frivillige på nye måder i beslutninger og projekter 
- Sikre at ledere og medarbejdere har kompetencer til at arbejde med 

frivillighed og formidle kontakt mellem borgere og frivillige 
 
og som på flere områder vil fordre nye måder at arbejde på internt i Kommu-
nen. Hvis økonomien hertil ikke ligger under Økonomiudvalget, figurerer dette 
heller ikke under de enkelte fagcentre og udvalg i investeringsoversigten. 
 
Som det fremsendte budgetforslag ligger nu, har vi meget svært ved at se, 
hvorledes den kommende frivillighedspolitik med de mange fine intentioner om, 
at Kommunen sammen med det folkeoplysende og sociale frivillige område i de 
kommende år skal kunne samskabe og udfolde meningsfyldte projekter og 
tiltag til glæde for det borgernære lokalsamfund. 
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Med afsæt i ovennævnte er det således vores håb, at udmøntningen af den 
kommende frivillighedspolitik også vil kunne ses i de respektive centres 
budgetter og de overordnede økonomiske prioriteringer i Ballerup Kommune fra 
2022 og i overslagsårene 2023-35. 
 

4. Under Direktionens forslag kan vi forstå, at der pågår en drøftelse om, 
hvorvidt svømmesalen på Lundebjergskolen i Skovlunde skal bevares eller 
nedlægges. 

 
Vi er bekendt med, at den nævnte svømmesal i lighed med de øvrige små 
svømmesale på Rugvænget Skole og Lokalkontoret i Skovlunde på mange 
områder er meget nedslidte og kræver løbende større renoveringer og 
vedligeholdelse. Dog betjener disse små svømmesale mange brugere og især 
foreningslivet i kommunen. 
 
Ud fra en langsigtet økonomisk betragtning er vi af den opfattelse, at det 
formentligt bedre kunne betale sig at nedlægge de nævnte små svømmesale og 
i stedet opføre en tilbygning til East Kilbride Badet med et 25m bassin. Et 
sådant bassin ville få en lagt større brugeranvendelse i forhold til offentligt 
badende, skolesvømning, motionister og foreningslivet end de små svømmesale 
har i dag. 
 
Hvis man politisk har mod og vilje til at gøre denne investering, er det vigtigt at 
svømmesalene ikke nedlægges før end et nyt 25m bassin vil stå klar til 
anvendelse. 
 

 
Bidrag og synspunkter til forslagne til spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022 
 
Vi vil gerne indledningsvis her kvittere for de tiltag, der er gjort for at støtte op om 
foreningslivet og aftenskolerne grundet de alvorlige konsekvenser af COVID-19 
situationen og nedlukningerne i 2020. 
 
Det vil uden tvivl tage nogen tid før foreningslivet og aftenskolerne vil være tilbage til 
en ”normaltilstand” efter en tid, hvor 13,4% har forladt foreningsfællesskaberne. 
 
Vi er derfor også glade for, at vores forslag om en kickstart kampagne overfor 
foreningslivet og borgerne blev velmodtaget og bakket op af de folkevalgte i 
Folkeoplysningsudvalget i foråret. 
 
Spare- og omprioriteringspuljen – Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Der er på Kultur- og Fritidsområdet lagt op til en række besparelser i form af 
servicereduktion indenfor kulturområdet. 
 
Med Ballerup Musikfest den 20.-22. august i år viste foreningslivet og de mange 
frivillige endnu engang hvilket sammenhængskraft, optimisme og engagement et 
sådant folkeligt arrangement skaber og har stor værdi for hele kommunen. Forenings-
og kulturlivet samt aftenskolerne under ét understøtter lokalsamfundet som helhed og 
er dermed til at skabe merværdi for borgerne. 
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På den baggrund og i det perspektiv vil vi foreslå at friholde den fulde 
servicereduktion for:  
 

1. ”Musik i Fællesskab”. 
Alternativt en reduktion med max. 50%. 

2. ”Børnekunstpuljen”. 
Alternativt en reduktion med max. 50% 

3. ”Bydelsarrangementer”. 
Alternativt en reduktion på max. 50% 

 
og kun at foretage en servicereduktion på ”Kulturtilskudspuljen” med max. 50%.  
 
Spare- og omprioriteringspuljen – Økonomiudvalget 
 
For 2022 lægges der op til en forbrugsmæssig opbremsning på i alt 8 mio. kr. i 
Kommunen, hvilket for Kultur- og Fritidsudvalget betyder en besparelse på vareindkøb 
på 575.000 kr., hvoraf disse penge, som anført, ikke indgår i den annoncerede spare-
blok på 15,5 mio.kr. i 2022. 
 
I vores optik er det mange penge på et område, som i forvejen er forholdsvis lille set i 
forhold til Kommunens samlede økonomiske billede. 
 
Det fremgår ikke indenfor hvilke varekategorier der på Kultur- og Fritidsområde skal 
spares det nævnte beløb. Vi må derfor henlede opmærksomheden på, at Kommunen 
qua Folkeoplysningsloven er forpligtet til at skulle stille fornødne redskaber og udstyr 
til rådighed for foreningslivet i de af Kommunen anviste foreningsfaciliteter og 
idrætsanlæg. 
 
Der er fortsat store udfordringer med at få medlemmer/borgere til at vende tilbage til 
foreningslivet og fællesskaberne. Især mange voksne har fundet nye former for 
fællesskaber og aktiviteter udenfor foreningslivet, og børnene er ikke i samme grad 
vendt tilbage af forskellige årsager. 
 
En besparelse på vareindkøb af redskaber og udstyr til Kommunens foreningsfacili-
teter og idrætsanlæg vil ikke være befordrende for at få gang i foreningslivet og 
borgerne tilbage til fællesskaberne. 
 
Vi håber, at ovenstående synspunkter og bidrag til både budget 2022 og til spare- og 
omprioriteringspuljen vil indgå i de kommende drøftelser desangående. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Folkeoplysningsudvalget 
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Kommentarer til budgettet for 2022 og kommentarer til udvalgte områder for Spare- 
og omprioriteringspuljen for 2022. 

 

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole har i sit møde onsdag d. 25.08.2021 drøftet 
Ballerup Kommunes budget for de kommende år. 

Høringssvaret omfatter både Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen for 
budgettet for 2022 og kommentarer til det samlede budget for Ballerup Kom-
mune for 2022 og overslagsårene. 

 

Kommentarer til Spare- og omprioriteringspuljen: 

BSU-B22-02:  
Angående Anbringelsesområdet. Med en nedgang fra 87 til 20 må der åbenlyst kunne reduceres på 
området. Besparelsen på 1 mil. fremgår kun såfremt man ophør servicen, hvilket ikke helt bør ske, dog bør 
det overvejes om den sidste del af servicen kan varetages på et andet område. 

BSU-B22-03 

Angående Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling.  

Vi oplever det modsætningsfyldt, at Ballerup Kommune på den ene side gerne vil 
reducere på dyre foranstaltninger, og på den anden side reducerer på området, hvor 
mere fleksible løsninger kan iværksættes. 

Reduceringen bør alene være på merforbruget ved eksterne konsulenter i det 
ressourcerne stadig bør tilgå skolen. 
  

BSU-B22-04 

Angående Toilet Heaven er et tilbagevendende problem der ikke er blevet løst helt 
endnu. Et fortsat fokus bør bibeholdes i et vist omfang. 

Der savnes en grundigere rengøring på kommunens skoler, hvor vi gerne ser en 
forhøjet rengøring også for at fastholde indsatsen for en bedre hygiejne i forbindelse 
med corona. 

 

BSU-B22-08 

Den praktiske projektopgave i Folkeskolen skal understøttes, og det er vigtigt, at der 
gives mulighed for at sikre lærernes kompetencer til at løse denne komplekse opgave. 
Ballerup Kommune satser på at øge antallet af unge med mod på en ”håndværkerud-
dannelse” – en veltilrettelagt proces, som kan understøtte skolernes arbejde kan være 
en væsentlig forudsætning for dette. 

Der savnes grundlag for nedlæggelse. Hvad har man ville opnå og er det opnået? 
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BSU-B22-17 

Angående Fælleskonference – En fælles konference mellem den nye 
kommunalbestyrelse/fagudvalget og Skole- og Børnehusbestyrelser kan være et godt 
og væsentligt afsæt for det fremtidige samar-bejde på børne- og ungeområdet i 
Ballerup. Vi ønsker derfor, at denne mulighed for fælles drøftelser opretholdes. 

Skole-og Børnehusbestyrelser. Det er svært at se hvorfor det blev oprettet og hvorfor 
det skal nedlægges. Hvad har man ville opnå og er det opnået? 

 

 

BSU-B22-19 

Angående Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst 

Der er meget fokus på børns – og unges læsekundskaber og læseoplevelser. Reading 
Recovery kan som kommunalt tiltag medvirke til at fastholde den særlige indsats for 
børn og unge, som har svært ved at fange bogstavernes retning. Der er behov for, at 
der sker en central understøttelse af læsevejledernes indsats. 

Som med de forrige punkter kunne indsats i forhold til omfang og resultater være 
interessant at få et indblik i. 

 

Kommentarer til det samlede budget for Ballerup Kommune for 2022 og i 
overslagsårene. 

Ballerup Kommunalbestyrelse har i forbindelse med håndteringen af covid 19 iværksat 
en stor og tiltrængt renoveringsaktivitet på bl.a. skoler og i Børnehuse som følge af 
det ændrede anlægsloft. Der er gennemført mange gode forbedringer på kommunale 
bygninger – og vi har på Skovlunde Skole kunnet se, en række forbedringer, som vi er 
glade for er blevet gennemført. 

Vi vil opfordre kommunalbestyrelsen til, at fastholde aktiviteten med bygningsreno-
veringen, idet vi kan se at der: 

- dels stadig er mange tiltag/renoveringer, som kan gennemføres,  
- dels mange tiltag som er nødvendige på grund af ændrede bygningsbehov 
- dels en del ændringer som er ønskelige. 

Dertil kommer, at vi kan se, at kommunalbestyrelsen har fastlagt en udbygningsplan 
for Ballerup, som alene i Skovlunde omfatter ca. 790 boliger i løbet af få år – frem til 
2025/2026. En stor del af disse boliger er tiltænkt som familieboliger – men vi kan 
ikke se, at der er afsat midler i de kommunale budgetter til tilpasning af kapaciteten 
på både dagtilbud og skoler, idet omfang som 10 årsprognoserne foreskriver. 
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Vi vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til, at der udarbejdes planer for udbyg-
ningen af dagtilbud og skoler, så der i god tid er tænkt på både kapaciteten og på, 
hvordan vi kan sikre en skolegang i moderne og tidssvarende læringsrum. 

 

Vor samlede anbefaling er derfor, Børnehuse og Skoleområdet tilgodeses væsentligt 
og i god tid, så faciliteterne er der, når børnene kommer. 
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Ballerup Lærerforening
Danmarks Lærerforening - kreds 21

Ballerup, den 3. september 2021

Ballerup Kommune
Att: Kommunalbestyrelsen

Høringssvar til katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse. Vores høringssvar vil
primært omhandle børne- og skoleområdet.

BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
Da antallet af dyre anbringelser har været faldende over en årrække og der ikke er tegn på,
at tendensen vil vende, så mener vi, at det er fornuftigt at budgettere med færre midler til
dette område. En forudsætning er dog, at man har vished for, at den nye måde at anbringe
børn på er en ligeså god eller bedre løsning for det enkelte barn.

BSU-B22-03 Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling
Det er vores opfattelse, at vi i udstrakt grad i Ballerup besidder de ressourcer, som bliver
tilkøbt eksternt. Når der så ovenikøbet er en økonomisk gevinst ved at hjemtage opgaverne
til en lavere pris, så synes vi, at spareforslaget giver god mening.
Det vil uden tvivl kræve flere stillinger i Ballerup, så man skal sikre sig, at det er muligt at
ansætte medarbejdere, der har den relevante faglige ekspertise.

BSU-B22-04 Toilet Heaven
Eleverne har utvetydigt rost de specialdesignede toiletter med den højere
rengøringsstandard og ulækre toiletforhold for eleverne har i mange år været en stor
udfordring. Mange holder sig i løbet af skoletiden for at undgå at benytte sig af skolernes - til
tider uhumske toiletter.
Det er ikke alle skoler, der har fået “toilet heaven” og et argument for at skære på dette
område er, at det skal være ordentlige toiletforhold for alle og ikke kun for nogen. Det er ofte
billigere at hjemtage opgaver end at købe det eksternt, så vi mener, at det bør overvejes om
pengene til “Toilet Heaven” kan bruges til skærpet rengøring på alle skolernes toiletter -
måske ligger der ovenikøbet en besparelse her. I øvrigt var en af de positive
coronaerfaringer, at det blev oplevet som værdifuldt, at hver enkelt klasse havde deres eget
toilet, så det bør man også overveje i denne sammenhæng.

BSU-B22-05 Baltoppen Bio - Køb af forestillinger til skoler og børn
Det er vores generelle opfattelse, at dette tilbud anvendes flittigt og opleves som et godt
tilbud ude på skolerne. Samtidig er det også en støtte til en af vores lokale
kulturinstitutioner. Det budgetterede beløb er i småtingsafdelingen og vores vurdering er, at
det er en besparelse her vil mærkes tydeligt. Så vi vil fraråde denne besparelse.

1
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BSU-B22-08 En praktisk projektopgave i folkeskolen
Eftersom projektet endnu ikke har været ude i virkeligheden på Ballerups Skoler er det en
forholdsvis nem besparelse at gennemføre. På den anden side ligger der i denne opgave et
potentiale i, at eleverne, i højere grad end nu, oplever et positivt og meningsfuldt møde med
erhvervsuddannelserne, som måske kan få flere til at vælge denne vej frem for gymnasiet.

BSU-B22-15 Barnets første 1000 dage
Projektet, “Sammen om børn” - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn -  er et sympatisk
projekt, hvis formål er at understøtte forældre/barn tilknytningen, samt at udvikle en

professionel praksis, hvor den sociale interaktion børn tilbydes er af høj kvalitet.
Hvis Ballerup Kommune mener, at tidlig indsats skal prioriteres for at sikre, at alle børn
oplever at blive en del af et fællesskab, så er det et meget dårligt sted at spare.

BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
Denne lille besparelse kan overføres til en forventet større udgift i forbindelse med
yderligere forkortelse af skoledagen grundet de nye frihedsgrader i indeværende skoleår.

BSU-B22-19 Pulje til øget brug af Reading Recovery/læselyst
Den tidlige og målrettede læseindsats er af afgørende betydning for udsatte elevers
mulighed for at lære at læse. Af samme grund er vi imod denne besparelse.

Kultur- og fritidsområdet

KFU-B22-03 og 04 Børnekunstpuljen og kunsttjenesten
I Ballerup Lærerforening mener vi, at det er vigtigt, at kunst bliver taget alvorligt som en del
af børnenes faglige og dannelsesmæssige udvikling. Disse puljer understøtter dette på
bedste vis og vi ville være kede af, hvis man valgte at nedprioritere dette vigtige område.

Social- og sundhedsområdet

SSU-B22-15 Sundhedspolitiske indsatser
Ballerup Lærerforening er imod en besparelse på dette område, da politiske indsatser under
dette spareforslag omhandler tilbud til overvægtige børn, forebyggende sundhedsindsatser
på skolerne - især Hedegårdsskolen og andre vigtige sundhedsfremmende indsatser. En
besparelse her kan vise sig at blive en bekostelig affære på den lange bane.

Økonomiområdet

ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune
Skoleforliget omkring skolestrukturen er netop blevet forlænget, hvilket vi for nuværende er
glade for. Der er brug for ro omkring skolestrukturen, når andre store forandringer ligger
rundt om hjørnet.
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.
Skolestrukturen blev evalueret i 2018, men den grundlæggende konklusion var, at det var for
tidligt at evaluere. Måske er tiden mere moden nu eller om års tid til at foretage en mere
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kvalificeret evaluering, der kan skabe et bedre udgangspunkt for drøftelsen af en evt. ny
skolestruktur, men lige nu er der ikke brug for store forandringer her.

ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
Dette område omhandler en kæmpe besparelse, og i det opstillede materiale er
konsekvenserne uoverskuelige. Det kan godt være, at man kan forhandle en bedre pris hjem
til et højt specialiseret tilbud - men hvad betyder det i praksis for tilbuddets kvalitet? Vi er
med på, at det er et område, der skal ses nærmere på, men det kræver drøftelser med alle
interessenter, heriblandt os selv.
Vi har brug for, at der bliver lavet solide langsigtede pædagogiske løsninger, hvor den faglige
ekspertise er højt prioriteret og ikke hurtige beslutninger, hvor konsekvenserne er uklare.
Det er området alt for vigtigt til.

ØKU-B22-13 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
Ballerup Lærerforening er imod denne besparelse, da en reduktion her potentielt vil gå ud
over alt fra indkøb af undervisningsmaterialer, lejrskoler til ture ud af huset.

ØKU-B22-15 Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau
I Ballerup Lærerforening bakker vi op om dette spareforslag. Området har længe haft nogle
udfordringer, som har været svære at forklare overfor børn og forældre. Det drejer sig
konkret om, at nogle skoler har været bedre end andre til at informere om, hvilke
muligheder der lå for at deltage i Kinakonkurrence eller nu i Masterclass- forløb med besøg i
vores venskabsby Brandenburg an Der Havel, hvilket har betydet at det har været et tilbud
for nogen, men ikke alle.
Samtidig er det vigtig for klassens fællesskab, at en evt. udvekslingstur til en af vores
venskabsbyer er for hele klassen og ikke for et begrænset antal. Hvis det sidste er tilfældet,
vil vi hellere skære det helt væk.

Kommentarer til det samlede budget for Ballerup Kommune for 2022 og i overslagsårene.

Stigende børnetal
Vi ved at antallet af børn stiger i Ballerup og man i første omgang er udfordret i
Skovlunde-området. Det har man også tilgodeset ved at give midler til kapacitetsudvidelse
på daginstitutionsområdet. Desværre kan vi ikke finde afsatte midler til kapacitetsudvidelse
på folkeskoleområdet, hvilket, med største sandsynlighed, bliver aktuelt i overslagsårene.

Midler til forkortelse af skoledagen
Vi har afgivet høringssvar angående de udvidede frihedsgrader andetsteds, men vi har en
klar forventning om, at man vil konvertere den understøttende undervisning til flere hænder
i undervisningen. Vi ved, at en forkortelse af skoledagen koster 2 millioner pr. 15 minutter,
hvilket der også bør tages højde for i det kommende budget. Vel vidende, at det endnu ikke
er besluttet politisk.

Med venlig hilsen

Ballerup Lærerforenings Styrelse
Vibe Larsen & Kasper Mortensen
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Høringssvar til direktionens samlede forslag til budget 2022 og 
overslagsårene 2023-2025 samt forslag til Spare- og ompriorite-
ringspuljen til budget 2022. 
 
 
Hoved MED kvitterer for at kunne afgive høringssvar vedr. budget 2022 
samt overslagsårene 2023-2025 og Spare- og omprioriteringspuljen til bud-
get 2022. 
 
Hoved MED har drøftet forslag til budget og forslag til Spare- og ompriorite-
ringspuljen og i relation til begge, været meget optaget af de udfordringer, 
vi allerede har og forventer at få, i forhold til rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere på velfærdsområderne.  
 
Dette tema har også været en del af drøftelserne på møderne mellem ØKU 
og Hoved MED.  
 
Der er allerede iværksat initiativer, som skal forsøge at imødekomme disse 
udfordringer, men Hoved MED ser gerne, at der er et større politisk fokus 
på dette og at dette også afspejles i budgettet og de økonomiske investerin-
ger og prioriteringer.  
 
Hoved MED ser med bekymring på forslagene om de store besparelser på 
sundhedsforebyggende aktiviteter og hvorvidt at der er risiko for at disse 
kan medføre omkostninger på behandlingsbanen.  
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I forhold til forslag ØKU-B22-12 ser Hoved MED positivt på en analyse af 
indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne, men er bekymret for det 
skøn af besparelse, som er lagt ind i forslaget. Hoved MED foreslår, at man 
afventer resultatet af pilotprojektet i CARB, før det vurderes, hvor store be-
sparelsesmulighederne vil være.   
 
 
 
 
På vegne af Hoved MED 
 
 
Eik Møller, Kommunaldirektør/Sidse Fisker, næstformand i Hoved MED 
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Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 

 
 
 

 

 
 
Økonomi

 

BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 7. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra C-VS stab vedr. spare og budgetforslag 2022 
 

• Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et ar-
bejdsliv  

 
Bekymring i forhold til ophør med den forbyggende indsats ved social syge-
plejerske, hos de socialt udsatte. Vi er bekymrede over om det vil betyde, 
at borgerne ikke får hjælp/støtte i at modtage sundhedsydelser fra primær 
og sekundær sektor, og  dermed er i risiko for ikke at modtage den behand-
ling/pleje de har behov for.  
 
Høringssvar fra C-VS Stab vedr. Direktionens budgetforslag til bud-
get 2022 og overslagsårene 2023- 2025 
 

• Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset 5 mio. kr. i 
2022 og 5 mio. kr. i 2023 

 
Det ses som glædeligt, at der vil komme en forbedring af indeklimaet på 
Rådhuset til gavn for det fysiske arbejdsmiljø. 
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Center for Økonomi

BALLERUP KOMMUNE 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf.: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

Dato: 8. september 2021 

 

Høringssvar til budget 2022 

Lokal-MED for Center for Ejendomme har modtaget og behandlet høringsmaterialet (direktio-

nens budgetforslag og katalog til spare- og omprioriteringspuljen) til budget 2022, på møde 
den 31/8-21. 

Vi bemærker, at der er i forslaget er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. (ØKU-B22-10) 
på centraladministrationen. Dette stiller vi os lidt uforstående overfor, da der i forbindelse 
med vedtagelsen af budget 2020, blev indarbejdet en større besparelse på centraladmini-

strationen.  

Vores opfattelse har været, at når man igen fandt anledning til at ville medtage administra-
tive besparelser i budgettet, så ville man alene fokusere på den ”decentrale administration”. 

Ellers har vi ingen bemærkninger til det foreliggende budgetforslag. 

Venlig hilsen 

Lokal-MED i Center For Ejendomme v/ 

Mads Bo Bojesen  Kim Moustgaard 
Formand     Næstformand    
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Til 
Kommunalbestyrelsen

 

VOKSNE OG SUNDHED 
  
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 8. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring vedr. Budget 2022 
 
Seniorrådet kan principielt ikke medvirke til besparelser, der begrænser æl-
dres muligheder for social kontakt eller begrænser forebyggende indsatser.  
 
Derudover ønsker Seniorrådet afsat økonomi til etablering af offentlige toi-
letter i byrummet, da der er for få offentlige toiletter, hvilket er til stor 
ulempe for især de ældre. 
 
Endelig ønsker Seniorrådet, at hvert plejecenter får sin egen leder. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Seniorrådet 
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BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Ordblindeinstituttet 
Lundebjerg 72 

2740 Skovlunde 
Tlf: 4477 6131 

www.ballerup.dk 
 

Dato: 16. august 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høringssvar i forbindelse med direktionens budgetforslag til budget 
2022 og overslagsårene 2023-2025 
 
Skolebestyrelsen på Ordblindeinstituttet tager direktionens budgetforslag til budget 
2022 og overslagsårene 2023-2025 til efterretning. 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
Lars Vengfelt 
Skoleleder 
Ordblindeinstituttet.  
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        Måløvhøj Skole d. 6. september 2021 
 
 
 

Høringssvar vedr. budget 2022 
 
Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole har på møde d. 6. september 2021 
gennemgået forslaget til budget 2022. 
 
Skolebestyrelsen bakker op om MED’s høringssvar men ønsker at under-
strege følgende i forbindelse med forslaget om at ændre den årlige takst for 
segregerede elever: 
 
I forhold til høringsbrevets påstand omkring det økonomiske incitament, 
skal skolen hermed gøre opmærksom på, at det ikke er skolen alene, der 
bestemmer, hvilke elever, der visiteres.  
 
Ønsket om visitation kan komme fra sagsbehandler i forbindelse med sager 
om behandlingstilbud, ligesom de kan fremkomme på baggrund af forældre-
ønsker. Således er der elever, der visiteres på forældreønsker, selvom sko-
len mener at kunne løse opgaven uden segregering. Herudover visiteres 
elever til andre tilbud p.g.a. af forhold, der relaterer sig til serviceloven. Da 
det økonomiske incitament ikke har effekt på forældre og sagsbehandlere 
synes dette argument ikke holdbart med mindre skolen kun betaler i de til-
fælde, hvor det er skolen, der anbefaler et segregeret tilbud. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mia Knudsen   Peter Haldor Hansen 
Formand    Distriktsskoleleder 
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8. september 2021 

Høringssvar: budgetforslag for budget 
2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 
I de seneste år har der været stor fokus på kapacitet i Skovlunde. Skovlunde er en by i vækst, 
hvilket betyder flere tilflyttere og flere børn. Derfor er det netop budgetposterne vedrørende 
kapacitet og udvidelsen af denne, der har fanget denne forældrebestyrelses opmærksomhed. 
Vi finder det utroligt positivt, at der er blevet sat beløb af til at imødekomme den manglende 
kapacitet; både i form af punkt: A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde samt 
fleksibilitetspuljen på 5 mio. kr., som der bliver nævnt på side 4. 
 
Når dette er sagt, så har denne bestyrelse nogle bekymringer.  
 
Den første er, at det er alarmerende, at det først er nu, der bliver kigget ind en mere 
permanent løsning for at udbedre de kapacitetsudfordringer, som Skovlunde står overfor. 
Allerede for 4 år siden begyndte kapacitet at blive et tilbagevendende punkt ved møderne for 
denne bestyrelse. Vi er klar over, at grundet den store interesse for området og det at mange 
familier har valgt at flytte til Skovlunde, har der været en støt stigning af børn i Skovlunde 
distriktet. Men når det så samtidig besluttes, at byen skal udvides med mange nye boliger; 
såsom rækkehuse og lejligheder, så ville det være oplagt, at institutioner og skoler tænkes 
med i disse løsninger, så der ikke kommer et unødigt pres på de eksisterende institutioner.  
 
Den anden er, at  der i dette budget bliver budgetteret med en løsning, som endnu ikke er 
besluttet eller fremlagt. I nævner, at ca. halvdelen af de i alt 61,5 mio. kr. skal gå til etablering 
af Torvevej – en institution, som i dag hedder Troldebo, og som blev etableret som en 
midlertidig løsning på de kapacitetsudfordringer, Skovlunde kunne se frem til. Her vil denne 
bestyrelse gerne opfordre til, at der bliver kigget på erfaringer fra tidligere projekter i 
forbindelse med hvilke budgetter der har foreligget inden projekternes start, og hvad 
projekterne er endt med at koste. Vi kan her i bestyrelsen blot konstatere, at etableringen af 
Troldebo gik over det budgetterede beløb, og etableringen af børnehuset Himmel og Hav 
endte med at koste over 80 mio. kr.  
Idet denne bestyrelse ikke er blevet fremlagt nogen konkrete planer om den omtalte 
etablering af Torvevej, men derimod er blevet fremlagt flere forskellige løsninger på 
kapacitetsudfordringerne, finder vi det hæmmende for de mulige løsninger, der ellers kunne 
have været den helt rigtige løsning - i første omgang – fremfor flere midlertidige løsninger, 
grundet manglende budget.  
 
Afsluttende og opsummerende vil vi blot opfordre til, at der ikke lægges et mindre budget end 
først vedtaget ud fra en løsning, der endnu ikke er vedtaget. Derudover opfordrer vi til, at man 
i budgettet husker at medregne udgifter til inventar såsom; højstole, stole, borde, kopper, 
skeer, skamler og legetøj – alt det, der ikke sidder fast, hvis man vender bygningen på hovedet 
og ryster det. 
 
Med venlige hilsner og på vegne af Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområdet i distrikt 
Skovlunde 
 
Anne-Cathrine Ruders Thygesen 
Formand for Forældrebestyrelsen 
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Fra:
Til:
Cc:
Dato:

Ballerup Kommune - Center for Økonomi (okonomi) 

2. september 2021 13:35:31
Vedhæftede filer:

Til Rette vedkommende.

Distrikt Baltorp bestyrelse og MED udvalg har set og forholdt os til budget 2022-/23-25

Vi har ingen kommentar.

Med venlig hilsen

Helle Kristensen
DDL Baltorp

Ballerup Kommune 
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup
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BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Ordblindeinstituttet 
Lundebjerg 72 

2740 Skovlunde 
Tlf: 4477 6131 

www.ballerup.dk 
 

Dato: 16. august 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høringssvar i forbindelse med direktionens budgetforslag til budget 
2022 og overslagsårene 2023-2025 
 
MED-udvalget på Ordblindeinstituttet tager direktionens budgetforslag til budget 2022 
og overslagsårene 2023-2025 til efterretning. 
 
På MED-udvalgets vegne 
 
Lars Vengfelt 
Skoleleder 
Ordblindeinstituttet.  
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        Måløvhøj Skole d. 1. september 2021 
 
 

Høringssvar vedr. budget 2022 
 
MED-udvalget har følgende kommentarer til budgettet: 
 
Af høringsmaterialet fremgår, at man ønsker at ændre den årlige takst på 
segregerede elever fra kr. 200.000 til kr. 300.000.  
 
For Måløvhøj Skole betyder det konkret, en årlig merudgift på kr. 2.200.000 
med det nuværende antal visiterede elever siden 2019. 
 
Allerede med den nuværende takst kan skolen ikke holde sig inden for de 
tildelte midler, som blev lagt ud i forbindelse med indførelsen af enhedstak-
sten. Som følge af dette betaler skolen allerede via midler til inklusion og en 
forhøjelse af beløbet vil således have en stærk negativ betydning for sko-
lens muligheder for at arbejde mere inkluderende. 
 
I forhold til høringsbrevets påstand omkring det økonomiske incitament, 
skal skolen hermed gøre opmærksom på, at det ikke er skolen alene, der 
bestemmer, hvilke elever, der visiteres.  
 
For at imødegå merforbruget på det specialiserede område foreslås i stedet, 
at kommunen arbejder med at udvide mulighederne for ”Skoleflex”. Som 
følge af dette foreslår vi en model, hvor skolen får samme midler evt. fra-
trukket en procentdel, som de segrerede tilbud vil få. Er man villig til at be-
tale kr. 650.000 på en specialskole kan man tilbyde distriktsskolen kr. 
500.000 for samme opgave. Det vil give skolen mulighed for dels at ud-
danne personalet og ansætte nyt personale med specialpædagogiske kom-
petencer, hvilket igen kan være med til at understøtte udviklingen med at 
skabe mere inkluderende læringsmiljøer.  
 
Der vil med sådan en løsning både kunne findes besparelser og skabes 
bedre muligheder for at indfri Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi 
om at skabe inkluderende fællesskaber. 
 
Der henvises i øvrigt til det selvstændige høringssvar om dette emne. 
 
MED-udvalget konstaterer positivt, at der er afsat midler til etablering af 
flere toiletter på Måløvhøj Skole – afdeling Måløv i indskolingen. 
 
Af forslaget fremgår en pulje på kr. 500.000 årligt til modernisering af fag-
lokaler. Dette beløb synes langt under behovet, da der fortsat er brug for 
renovering og modernisering af lokaler – f.eks. håndværk og design. 
 
MED-udvalget har konstateret, at det ikke af overslagsårene fremgår, hvor 
mange midler der forventes til udviklingen af skoleområdet i forbindelse 
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med udviklingen af området omkring Kildedal. Da Måløvhøj Skole ligger i 
umiddelbart nærhed kan udviklingen af området få stor betydning for det 
fremtidige elevtal på skolen. Vi håber derfor, at der snarest igangsættes en 
proces omkring udviklingen af elevtallet. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter Haldor Hansen   Rikke Hykkelbjerg 
Distriktsskoleleder   Næstformand 
   
 
 

- 24 -

http://www.ballerup.dk/


6. september 2021 

Høringssvar ang. Budgetforslag til budget 2022 
 
 

MED-udvalget i distrikt Skovlunde har forholdt sig til direktionens budgetforslag til budget 2022. Vi 

hæfter os særligt ved punktet ”Kapacitet på daginstitutionsområdet”, og vi har i den forbindelse læst 

notatet ”Fornyet gennemgang af kapacitet i dagtilbud sammenholdt med befolkningsudviklingen”.  

 

Notatet bærer præg af, at fokus ligger på maksimal kvadratmeter-udnyttelse og ikke på det vigtigste – 

børneperspektivet og børnesynet. Ballerup Kommune vil gerne være ambitiøse på børneområdet – som 

bl.a. ”barnets første 1000 dage”, ”sammen om børn” og ”fællesskab for alle – alle i fællesskab” 

understøtter. Derfor undrer det os, at man i kapacitetsundersøgelsen har mere fokus på, hvor man kan 

flytte en væg hen, for at få plads til flere børn; fremfor hvordan man kan sørge for, at de børn, der skal 

inkluderes i et almindeligt tilbud; har små rum til rådighed, hvor de kan få pauser i løbet af en lang dag.  

 

Den bedste læring for børn foregår i små grupper, og derfor er det uheldigt, hvis man inddrager 

fællesarealer til grupperum. Hvordan bliver muligheden for at dele en hel stue op i små grupper; hvis 

det eneste tilgængelig rum udover stuen er legepladsen?  

 

Hvis tanken er, at der ”blot” skal være flere børn i de allerede eksisterende huse – hvor skal alle de 

ekstra stole og borde placeres? Og hvis der skal ekstra stole og borde ind, hvor skal børnene få rum til 

at fordybe sig i legen? Hvordan med sanitetsforhold – det er i forvejen presset med f.eks. 2 toiletter til 

22 børnehavebørn? Hvor skal alle de ekstra garderobepladser placeres, uden at de fjerner eksisterende 

gulvplads til børnenes lege? Når der kommer flere børn, bør der naturligt også komme flere fagligt 

kompetente og uddannede pædagoger – hvordan skal vi rekruttere dem i en tid, hvor det i forvejen er 

svært at rekruttere?  

 

Hvor er fokus på det gode børneliv? Børn er ikke burhøns, der bare kan presses sammen på en lille stue 

– børn er levende og udviklende individer, der har brug for gode, rummelige og rolige omgivelser samt 

kompetente voksne omkring sig; så de får de bedste forudsætninger, for at vokse op og blive en del af 

vores samfund.  

 

 
MED-udvalget i distrikt Skovlunde 
v. medarbejderrepræsentanterne 
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Høringsvar fra MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt vedr. direktionens sam-

lede forsalg til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025. 

MED- udvalget har behandlet høringen på ekstraordinært MED møde 26. august 

2021 og tager direktionens budgetforslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-

2025 til efterretning. 

Vi påskønner særligt at direktionens forslag vil betænkte vores område med midler 

til: 

 Nyt tag til Villa Blide

 Liggehal til daginstitutionen Regnbuen

 Pulje til ændringer i daginstitutionerne

 Fleksibilitetspulje til dagtilbudsområdet

På vegne af MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt 

Ann Chérie Fleron 
Distriktsleder for Dagtilbud 

Måløvhøj Distrikt 

Klakkebjerg 4  

2750 Ballerup 

- 26 -

tel:4477%201845
tel:4477%201845
mailto:anfl@balk.dk


                                                                                                                                       Den 06. september 2021 

 
Frivillighedsrådet 
 
 
 
 
 
Att. Kommunalbestyrelsen   
 

 
Høringsbidrag til budget 2022 

 
Indsendt af: Connie Hartz, fm. Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Indledende bemærkninger: 
Hermed følger Frivillighedsrådets høringssvar i forhold til det af Økonomiudvalget godkendte reviderede 
katalog af 17. august 2021 med forslag til Spare-og omprioriteringspuljen til budgettet for 2022 og 
efterfølgende overslagsår. 
 
Rådets efterfølgende bemærkninger falder primært indenfor sit virkeområde nemlig: Kultur- og Fritid. 
    
Helt overordnet giver det stof til  eftertanke, at der samtidig med, at der skal ske præsentation af Ballerup 
Kommunes ny Frivillighedspolitik og åbning af ”Posthuset”, hvor det ønskes, at frivillighed skal blomstre, at 
der fremsættes forslag om betydelige besparelsesforslag på frivillighedsområdet, som vil blive aldeles 
mærkbare, hvis de politisk besluttes gennemført. Det vil ikke give overensstemmelse mellem, politiske 
udmeldinger og faktiske handlinger. 
  
For Frivillighedsrådet er det også vigtigt at præcisere, at besparelser ikke må opnås ved, at f.eks. ansat 
personale erstattes med frivillige til løft af lovgivningsmæssigt kommunalt forpligtende SKAL- opgaver 
indenfor det sociale område m.fl. 
Når det er sagt, forefindes en række KAN - opgaver, som med forudsætning om samarbejde og samskabelse 
mellem Ballerup Kommune og frivillighedsområdet netop kan bidrage til at skabe også økonomiske / 
budgetmæssige nyværdier. Således er der herfra en tro på, at bidrag til et økonomisk råderum bl.a. kan 
genereres ved  nytænkning: omfordeling eller frigørelse af eksisterende midler fra områder, hvor det 
samfundsmæssige og borgernære afkast er noget mindre end ønsket, forventet og forudsat. 
 
Frivillige sociale foreninger kan bidrage med menneskelige og tidsmæssige ressourcer til at skabe nyværdi i 
civilsamfundet på flere måder. Det handler bl.a. om at få mere for de samme eller færre penge og bruge dem 
der, hvor de giver mest mening og udbytte. 
 
Herefter følger bemærkninger / udtalelser til konkrete forslag i kataloget af 17. august 2021: 
 
Forslag KFU-B-22-01: Musik i fællesskaber 
Budgetforslaget omfatter en besparelse på 110.000 kr. i 2022, 2023 og 2024 = ophør 
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Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet udtrykker klar uenighed i, at ”Musik i Fællesskab” skal spares væk = ophøre.  
Det giver på ingen måde mening 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
I 2018 og 2019 bidrog projektet ”Musik i Fællesskab” via Ballerups lokale musikforeninger, orkestre og kor 
til, at borgere, som bor i plejecentre og bosteder – fik tilbud om musikoplevelser. 
 
Politisk blev udtrykt ønske om, at ”Musik i Fællesskab” blev etableret som et varigt tilbud med afsæt i 
successen, hvorfor der blev fremsat forslag til oprettelse og godkendelse af en pulje på 80.000 kr. Indstilling 
om puljen og finansieringsforslag dertil blev forelagt og behandlet i Frivillighedsrådet den 29. januar 2020 
og efterfølgende besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
COVID-19 har naturligvis bremset projektets virke. Men tilbagemeldinger til Frivillighedsrådet har været om  
oplevelser af glæde, godt socialt samvær og god musik til borgere, som ikke selv kan opsøge 
musikoplevelser i lokalsamfundet. At det opleves, at borgerne har fået et kvalitetsløft i deres hverdag og, at 
musikken har bidraget til glæde både før, under og efter arrangement. 
 
  
 
 
Forslag KFU B-22-03: Børnekunstfonden 
Budgetforslaget omfatter en besparelse på 157.000 kr. i 2022, 2023 og 2024 
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet ønsker mindst mulig ulighed blandt børn = at Rådet udtrykker uenighed i den foreslåede 
besparelse. 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
Kunstoplevelser er også gode for børn og understøtter gode og sunde fritidsinteresser og kulturel indsigt. 
Besluttes forslaget vil det bl.a. have til konsekvens, at børn, som kommer fra familier med mindre 
økonomisk formåen, ikke får mulighed for at få musikundervisning i og med, at muligheden for et musikalsk 
friplads vil ophøre. 
 
 
 
Forslag KFU B-22-06: Bydelsarrangementspuljen 
Budgetforslaget omfatter en besparelse på 408.000 kr. i 2022, 2023 og 2024 
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet finder det vigtigt, at kommunen fortsat understøtter ”at livet i høj grad leves mellem 
husene” og således bidrager til fastholdelse og vækst af lokale fællesskaber.  
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
I kommunens Boligpolitik ”Hvorfor bygge og bo i Ballerup?” fastslås, at det gode liv handler om andet end 
bygninger. At livet i høj grad leves mellem husene. At Kommunalbestyrelsen vil understøtte med levende 
bymiljøer.. 
 
Således er formålet med ”Bydelsarrangementspuljen” at understøtte eller styrke lokale fællesskaber. 
 
Ved en hel eller delvis fjernelse af puljen vil lokalsamfundsaktører få færre muligheder for at lave aktiviteter 
og skabe liv og fællesskaber i boligområder m.fl. i kommunen. 
 
 
Forslag  KFU B-22-07: § 18 puljen 
Budgetforslaget omfatter en 50 % besparelse på 356.000 kr. i 2022, 2023 og  2024 
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At der ikke foreslås en 100 % besparelse beror på lovgivningen omkring midlerne.  
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet afviser fuldstændig forslaget. 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
§ 18 midlerne indgår som en af de puljer, der administreres i regi af Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Ærgerligt og helt uforståeligt, at det besparelsesforslag overhovedet fremsættes – og det samtidig med, at 
Ballerup Kommunes nye Frivillighedspolitik præsenteres. § 18-midlerne er netop målrettet frivilligt socialt 
arbejde - at støtte til initiativer understøtter tiltrækning og fastholdelse af frivillige. Nogle aktiviteter i regi af 
frivilligt socialt arbejde baserer sig netop på § 18 midler. Alt i alt er der meget uheldig signalværdig i den 
foreslåede reduktion af § 18-midler, som skal understøtte drift og udvikling af frivilligt socialt arbejde. 
 
Efter servicelovens § 18 SKAL Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og 
foreninger ligesom Kommunalbestyrelsen SKAL afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. 
Underforstået den ramme, som skal udmøntes i tilskud til frivilligt socialt arbejde indenfor frivilligheds-
området. 
 
Besluttes den foreslåede reduktion, vil det meget lidt understøtte en god og gennemskuelig forvaltningspraksis i 
forbindelse med uddeling af støtte efter servicelovens § 18. En på alle måder ærgerlig beslutning, som giver meget lidt 
mening også set i lyset af, at kommunen fra staten modtager kompensation i form af tilskud via bloktilskuddet. 
Bloktilskuddet, som kommunen modtager fra staten forudsætter generelt, at kommunen samlet set anvender tilskuddet 
til det frivillige sociale arbejde. Derudover modtager kommunen en supplerende kompensation fra staten, som tilskud 
for de udgifter, kommunen har i forbindelse med at administrere støtten.  
 
Det skal give god mening at være frivillig og der bør være sammenhæng og gensidig tillid mellem kommunen og den 
frivillige verden. At samarbejdet baserer sig på en overensstemmelse mellem det der siges og det der udmøntes. I denne 
sammenhæng er der meget lidt overensstemmelse mellem Frivillighedspolitikkens indhold og den økonomiske 
handling, som stilles i udsigt. 
 
Frivillighedsrådet finder det utilstedeligt, uforståeligt, trist og meget ærgerligt og bestemt ikke fremmende 
for frivillighed og samarbejde, at en reduktion overhovedet kan komme på tale. Forslaget er på ingen måde i 
overensstemmelse med den nye Frivillighedspolitik, som fastslår, at ”Frivillighed skal prioriteres”.   
 
 
 
Forslag KFU B-22-23: Værtsfunktion i det gamle posthus 
Forslaget omfatter en besparelse på 400.000 kr. i 2022, 2023 og 2024 
 
Der er forslag om, at værtsfunktionen i stedet varetages af frivillige.   
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Erfaringer fra Ballerup Bibliotek og og sammenlignelige tilbud i andre kommuner taler IKKE for, at 
frivillige  skal udføre værtsfunktionen. Udgiftstunge løsninger har været nødvendige for at bremse 
uvedkommendes adgang.   
 
 
Forslag SSU B-22-02:  Aktivcenter Ballerup 
Forslaget omfatter en 20 % besparelse i 2022 på 560.000 kr., en 50 % besparelse i 2023 på 1.4 mio. og en 
100 % besparelse i 2023 på 2.0 mio.kr. 
 
Aktiviteter og cafédrift varetages i dag af ansat personale. Ved gennemførsel af besparelserne sker 
reduktioner hen over en 3 årig periode frem til en lukning i 2024. Alternativt peges på, at Aktivcenter 
Ballerup  overgår til styring af frivillige. Brugerne beskrives som friske raske pensionister, som bør kunne 
udføre sine aktiviteter i aftenskoleregi eller andre steder. 
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
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Besluttes på sigt overgang til frivillig styring kan en idé være flytning af Ældre Sagen fra Posthuset + være 
base for andre foreninger, hvor målgruppen også er ældre. 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
Aktivitetscenter Ballerup har flere årtiers historie bag sig, hvor koordineringen af det kommunale og private 
omsorgsarbejde netop fandt sted fra kommunens dagcenter. Der var bl.a. tale om ergoterapi, 
afspændingsgymnastik, almindelig hobbyarbejde af forskellig art, klubarbejde og herunder deltagelse i 
forskellige interessegrupper. Bevægelseshæmmede blev hentet hjemme i centrets bus. 
Over år er koordinationsopgaven ophørt. Mange pensionister er i dag aktive i motionsforeninger m.fl. 
ligesom  opgaveløsninger / tilbud i dag er fordelt på flere kommunale og frivillige organisationer. 
 
Opfattelsen af, at brugerne i Aktivitetscenter Ballerup er friske raske pensionister, kan Frivillighedsrådet ikke 
helt tilslutte sig. Et antal brugere med fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse vil ikke kunne deltage i 
aftenskoleregi.  
 
 
Forslag SSU-B-22-12: Ophør af støtte til at styrke fællesskaber 
Forslaget omfatter en 100 % besparelse på 450.000 kr. i 2022, 2023 og 2024. 
 
De 450.000 kr. har fordelt sig på finansiering af fællesskabskoordinator, licens til Boblberg, pulje til støtte af 
frivillige projekter, medlemskab hos Folkebevægelsen mod ensomhed, materialetryk mv. 
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet har været aldeles ubekendt med, at en fællesskabskoordinator er ansat og dermed også 
ubekendt med de tiltag der oplyses, at koordinatoren har forestået. Svaret på besparelsesforslaget vil derfor 
også naturligt være en opbakning til gennemførsel forslaget. 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
Nogle af de tiltag der oplyses igangsat synes ret begrænsede. 
 
”Spis sammen” arrangementer gennemføres også  i kommunens Kulturhuse, Bibliotek, kirker, Ældre Sagen 
ligesom der aktuelt arbejdes på, at foreninger forestår fællesspisninger i ”Posthuset”. 
 
 
Forslag SSU-B-22-13: Ophør af tilskud til ældreklubber f.eks. i plejecentre 
Forslaget omfatter en 100 % besparelse på 675.000 kr. i 2022, 2023 og 2024 
 
Der er tale om klubaktiviteter målrettet ældre. Der er stillet lokaler gratis til rådighed. Ved klubaktivitet i 
plejecentre oplyses, at der ikke er samvær / fællesskab med plejecentrets beboere. 
 
Frivillighedsrådets svar på besparelsesforslaget 
Frivillighedsrådet finder et ophør af tilskud til ældreklubber rimeligt. 
 
Frivillighedsrådets begrundelse 
For alle andre pensionister, som er deltagere i en klubaktivitet betales et kontingent, hvorfor det også 
vurderes rimeligt for omtalte brugere at betale et kontingent ved brug af en klubaktivitet. Der udbydes 
aktiviteter i mange foreninger i Ballerup Kommune, i Posthuset - ligesom der i kirkerne er mange tilbud. 
Tillige tilbud i Aktivitetscenter Ballerup. 
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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 

 
 
 

 

 
 
Til  
Kommunalbestyrelsen

 

HANDICAPRÅDET 
Job & Familie, Sekretariat 

 
Rådhuset 

Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 8. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring vedr. Budget 2022 
 
Handicaprådet finder det meget bekymrende, at man vil spare på hjælpe-
midler til borgere i aktiverings- og beskæftigelsestilbud samt borgere i job, 
da et hjælpemiddel kan være med til at holde folk længere på arbejdsmar-
kedet (spareforslag EBU-B22-04 og EBU-B22-05). Det samme gælder i for-
hold til spareforslag EBU-B22-06 vedr. personlig assistance. 
 
Handicaprådet udtrykker samtidig bekymring for, hvordan Ballerup Kommu-
nes nye sundhedspolitik kan realiseres, når man ser på forslagene til Spare- 
og omprioriteringspuljen til Budget 2022. 
 
Handicaprådet har endvidere bedt Danske Handicaporganisationer Ballerup 
om en udtalelse i forhold til Budget 2022, og de har givet denne tilbagemel-
ding: 
 
”Danske Handicaporganisationer Ballerup vil fraråde, at man begrænser/be-
skærer økonomien på hjælpemidler til handicappede i job, da man på den 
måde forhindrer og begrænser den handicappedes mulighed for selv forsør-
gelse”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Handicaprådet 
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 07. 09. 2021 

Psykiatrirådet i Ballerup Kommune sætter pris på muligheden for at afgive Høringssvar på 

Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 
 

Høringsperioden er fastlagt frem til onsdag d. 8 september 2021. 

Hermed følger Psykiatrirådets høringssvar på administrationens forslag. 

 

Forslagene, som Rådet tager stilling til i dette høringssvar, omhandler serviceændringer og 
besparelser på specialområderne. 

 Vi har særligt fokus på besparelser, som rammer: 

• Det forebyggende arbejde 

• Erhvervsmulighederne 

• Børn og unge 

 

 Det udsendte materiale har været omfattende, men overskuelig og tilgængelig læsning. 
Den skabelon, som gennemgående er anvendt, giver indblik og overblik på samtlige 
indsatsområder. Generelt kan det dog være lidt svært at forholde sig til et besparelsesforslag, når 
eksisterende budgetramme ikke er oplyst. 

Psykiatrirådet finder det beklageligt, at de foreslåede serviceniveauerændringer og besparelser er 
nødvendige, og Rådet vil opfordre til, at alle muligheder for udvidelse af servicerammerne afprøves 
løbende og at midler, som måtte blive frigjort i anden sammenhæng, overføres til benyttelse på 
specialområderne. 

De fra administrationen foreslåede besparelser og de beskrevne begrundelser og konsekvenser har 
Psykiatrirådet kun få bemærkninger til, – udover, at besparelserne kan blive særdeles mærkbare på 
de ramte områder. 

Vi begrænser os til bemærkninger vedrørende spareforslag, som vi finder væsentlige og relevante 
for Rådets indsatsområde. 

 

 

 

Rådet har følgende bemærkninger: 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) 
EBU-B22-01:  
Psykiatrirådet mener, at fokus på borgernes sundhed er et vigtigt element i en beskæftigelsesindsats. 
Herunder tæller også motion og understøttelsen af opbyggelige fællesskaber. Derudover er 
Psykiatrirådet generelt imod, at der skæres i forebyggende tiltag over for nogen af de mest udsatte 
grupper i kommunen. Vi frygter det vil medføre øgede udgifter på den lange bane. 

 

EBU-B22-02:  
Psykiatrirådet mener at fokus på borgernes sundhed er et vigtigt element i en beskæftigelsesindsats 
– særligt for de mest udsatte ledige. Derudover er Psykiatrirådet generelt imod, at der skæres i 
forebyggende tiltag over for nogen af de mest udsatte grupper i kommunen. 

 

EBU-B22-06:  
Den personlige assistance kan for borgere med en psykisk lidelse eller dårlig mentalt helbred være 
et altafgørende skridt på vejen til uddannelse eller beskæftigelse. Derfor mener Psykiatrirådet, at der 
er stor risiko for, at færre borgere med en psykisk lidelse eller dårligt mentalt helbred vil komme i 
job eller blive fasthold i job, hvis den personlige assistance for denne målgruppe reduceres. 

 

Børne - og Skoleudvalget (BSU) 

BSU-B22-03: 
Psykiatrirådet ønsker kraftigt at understrege, at en overgang fra tilkøb af specialiseret støtte til unge 
med særlige udfordringer kræver, at den kommunale indsats løftes, således at man internt i 
kommunen opnår samme kompetenceniveau, som på den indsats, der hidtil har været købt eksternt. 

 

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) 

SSU – B22 – 01: 
Psykiatrirådet mener at fokus på borgernes sundhed er et vigtigt element både i en social indsats og 
i en beskæftigelsesindsats. Derudover er Psykiatrirådet generelt imod, at der skæres i forebyggende 
tiltag over for nogen af de mest udsatte grupper i kommunen. 

 

SSU – B22 – 11:  
Psykiatrirådet ønsker ikke at funktion psykiatrisygeplejerske nedlægges, da det vurderes at være en 
vigtig forebyggende indsats, som kan sikre at ældre borgere med psykisk sårbarhed får den rette 
hjælp og støtte. 
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SSU – B22 – 14:  
Psykiatrirådet udtrykker bekymring for at denne generelle besparelse på det specialiserede 
voksenområde, da det ikke er gennemskueligt, hvilke konsekvenser det vil/kan få for borgerne. 
Desuden opfordrer Psykiatrirådet til at Ballerup Kommune undersøge baggrunden for at Ballerup 
Kommune har højere udgifter end sammenlignelige kommuner. 

 

SSU – B22 – 15: 
Psykiatrirådet mener at fokus på borgernes sundhed er et vigtigt element både i social- og i en 
beskæftigelsesindsats. Derudover er Psykiatrirådet generelt imod, at der skæres i forebyggende 
tiltag over for nogen af de mest udsatte grupper i kommunen. 

 

 

 

På vegne af Psykiatrirådet i Ballerup Kommune 

 

Erik Frandsen 

Formand 
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BUPL Storkøbenhavn har modtaget høringsmateriale vedr. Spare- og omprioriteringspuljen til Bud-
get 2022 
 
Vi skal i den anledning udtale følgende: 
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
EBU-B22-06 Mindsket niveau for personlig assistance 
Vores bekymring går på, at de medarbejdere, der har bug for at være i job med personlig assi-
stance, ikke ville kunne forblive på jobmarked. Derfor ser vi en stor risiko for, at denne besparelse 
kan blive dyrere at fjerne end at bibeholde for kommunen. Vi kan risikere, at dem med personlig 
assistance kan ende ud med at skulle gå ledige, hvilket vil medføre en større omkostning. 
 
Børne- og Skoleudvalget 
BSU- B22-15 Barnets første 1000 dage 
Projekt Barnets første 1000 dage er et projekt, som har betydning for en tidlig indsats i Ballerup 
Kommune. Midlerne er målrettet 3 distrikter, og indgår i dag som en del af kommunens beregning 
af minimumsnormeringer i dagtilbud. Ved at fjerne disse midler vil Ballerup Kommune få en ringere 
normering. Vi ser derfor gerne, at disse midler forbliver i distrikterne, og at de kommer vores børn 
til gode. 
 
BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag 
Ballerup Kommune er en kommune, der satser på børneområdet og ved at fjerne disse midler og 
lade dem overgå til egen finansiering, vil de igangværende indsatser bortfalde. Vi noterer os, at for-
slaget ikke ændrer ved princippet om, at der fortsat skal afsættes midler til normering i den læn-
gere åbningstid i BFO og klub i forbindelse med kortere skoledage. 
  . 
Økonomiudvalget 
ØKU- B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune. 
I 2020 blev det besluttet, at de pædagogiske ledere skulle skrives ind i styrelsesvedtægten, da 
man samtidig lavede en stillingsbeskrivelse for de pædagogiske ledere på BFO. BUPL Storkøben-
havn anbefaler, at vi fastholder den skolestruktur, som vi har i dag, men sætter fokus på, om der 
skal et servicetjek på, om hvordan ledelsen generelt fungerer på skolerne lokalt. BUPL Storkøben-
havn ser derfor ingen grund til at lave en ny analyse. Vi fastholder derimod, at de seneste regler i 
styrelsesvedtægten vedr. de pædagogiske ledere i BFO efterleves og kontinuerligt følges, da le-
delse tæt på medarbejderne har en afgørende effekt for medarbejdernes arbejdsmiljø og indsats 
over for vores børn og unge i folkeskolen. 
 
ØKU-B22-13 – Begrænsning af indkøb for hele kommunen – 1-årig 
BUPL ser med bekymring på denne besparelse. Ved tidligere budgetter er der også sket reduce-
ringer på indkøb, og dette har vist sig at gå ud over den service, vi tilbyder vores borgere. For 
BUPL´s område skal vi gøre opmærksom på, at pengene ligger i det samlede budget sammen 
med lønbudgettet, og at det derfor kan gå ud over normeringerne. Vi kan ikke se, at vores instituti-
oner kan spare mere på denne konto, men at man i stedet bør se om kommunens indkøbsaftaler 
kunne justeres og blive billigere. 
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Høringssvar til spare- og omprioriteringspuljen 2022. 

 

Vi har forholdt os til forslagene i center for voksne og sundhed. 

Hermed vores bemærkninger og spørgsmål: 

Ved ophør af de forebyggende sundhedsindsatser er det vores bekymring at 
ressourcesvage borgere vil få en forringet livskvalitet. Det vil på den korte bane blive 
en besparelse, men på den lange bane kan det få en negativ indvirkning, da nogle 
borgere ikke vil have ressourcer til at opretholde deres egenomsorg. 

Vedr. ophør af Aktiv Center Ballerup, støtte til at styrke fællesskaber samt ophør af 
støtte til ældreklubber: Hvordan hænger det sammen med Vision 2029 i forhold til at 
styrke fællesskaber mellem borgerne og derved forebygge ensomhed? 

Vedr. lukning af Cafe’ Rosenhaven: Er der nogle tanker om hvad lokalet skal bruges til 
hvis det står tomt?  - Kunne det være en mulighed, at de ressourcestærke beboere på 
plejecenteret, kan være med i ældreforeningens aktiviteter som ligger i huset? Det vil 
give nogle netværker på tværs af boligformerne. Aktivitetsmedarbejderen på 
plejecenteret vil så kunne målrette sin aktivitet til de mere ressourcesvage beboere på 
plejecenteret. 

Ved ophør af psykiatrisygeplejerske: Hvem skal fremover være bindeled i hele 
kommunen og have den koordinerende funktion? Der vil komme til at mangle sparring 
mellem psykiatrien og plejepersonale. Det vil forringe kvaliteten og serviceniveauet, 
hvis flere forskellige personaler skal ind over. Kontinuiteten vil mangle og det giver en 
større utryghed for den enkelte borger som i forvejen er sårbar. Det opleves også at 
der bliver flere yngre borgere med psykiske problemstillinger: Hvordan sikrer vi, at vi 
kan løfte den opgave? 

Vedr. reduktion af udgifter på det specialiseret område: Det er svært at gennemskue, 
men stor bekymring for deres livskvalitet. Der er mange forskellige behov ud fra hvor 
i livet de er. Der bør kigges ind i den enkelte borgers livskvalitet og behov og ikke 
over en ramme. 

Generelt ved ophør af mange kan-opgaver, kan det få en uhensigtsmæssig 
indvirkning på skal-opgaverne. Der er bekymring for, at der på længere sigt vil 
komme flere skal-opgaver, så vi skal løbe stærkere og det kan forringe service 
niveauet og kvaliteten i kommunen. 

 

På vegne af FOA SOSU Tillidsrepræsentanter i Ballerup Kommune. 

Lis Bech Christensen og 

Marianne Petersen 
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Høringssvar fra AC-bestyrelsen i Ballerup vedr. kataloget med forslag til 

Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022. 

 

AC-bestyrelsen bemærker, at det igen i år er nødvendigt med spare- og 

omprioriteringsforslag, der tilsammen udgør et markant beløb. Det vil medføre 

ændringer, der vil kunne mærkes af såvel borgere som medarbejdere, og derfor er det 

væsentligt med en involvering, hvor bl.a. medarbejderne kan belyse konsekvenser, 

risici og opmærksomhedspunkter 

AC-bestyrelsen hæfter sig især ved forslagene om besparelser på administrationen.  

ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 

AC-bestyrelsen opfordrer til, at ledelsen i høj grad involverer medarbejderne i 

tilrettelæggelse af en ny fleksibel arbejdsplads, da det kan have stor indflydelse på 

medarbejdernes trivsel. Derudover vil vi gerne pointere, at medarbejdere har 

forskellige behov alt efter deres arbejdsopgaver. Der er mange der ønsker en større 

grad af hjemmearbejde, men samtidigt er der de medarbejdere der har behov for at 

møde ind på Rådhuset hver dag. Det er derfor vigtigt, at en ny fleksibel tilrettelæggelse 

af arbejdet også bliver fleksibel i forhold til alle medarbejdere og at der tages højde for, 

at ikke alle nødvendigvis ønsker hjemmearbejdsdage.  

 

ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen og ØKU-B22-11 Analyse af 

den decentrale administration og ledelse 

Overordnet er AC-bestyrelsen dels bekymret over den samlede besparelses omfang 

samt at nogle af besparelserne tages, før de nye løsninger er fundet. AC-bestyrelsen 

henstiller derfor til ledelsen, at den søger at skabe den nødvendige tid i realiseringen af 

besparelserne, hvor medarbejderne involveres på en passende måde, og at 

besparelserne skal følges op af reelle ændringer.  

AC-bestyrelsen opfordrer derudover Kommunalbestyrelsen til tydeligt at tilkendegive 

hvilke opgaver, der ikke længere skal løses, da man ikke kan spare 7 mio. kr. på det 

administrative område, uden at der skal prioriteres i arbejdsopgaver. Det er vigtigt at 

have fokus på, at der ikke sker en opgaveglidning, ved at man sparer ved at fjerne 

eller mindske en opgave på et givent område, men at opgaven så ender med at blive 

løst af andre medarbejdere eller enheder. Derudover kræver besparelserne, at der 

både politisk og ledelsesmæssigt er en accept af, at en række opgaver håndteres og 

prioriteres anderledes, hvilket vil kunne mærkes politisk, ledelsesmæssigt og af 

borgerne.  

 
Med venlig hilsen 
 

På vegne af AC-bestyrelsen i Ballerup Kommune 
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Høringssvar fra DJØF-Bestyrelsen i Ballerup vedr. kataloget med 

forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022. 

 
DJØF-bestyrelsen har valgt at fokusere vores høringssvar på spareforslagene  
 

 ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 
 ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen  

 

ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 

Efter de gode erfaringer fra halvandet år med hjemmearbejde støtter vi i DJØF-bestyrelsen op om 

en ”ny normal” på vores arbejdsplads med større fleksibilitet mellem kontor og hjemme. Det er 

bestemt mange medarbejderes ønske, at kunne arbejde hjemme 1-2 dage om ugen i fremtiden eller 

endda størstedelen af ugen.  

En ny fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdspladsen medfører dog også udfordringer for 

den sociale sammenhængskraft i centrene og afsnittene, og der er meget forskellig behov i centrene 

alt efter arbejdsopgaver og personalesammensætning. Udmøntning af den fysiske fleksibilitet skal 

derfor også tage afsæt i opgaverne og samarbejdet om dem, og ikke blot i vores behov som 

medarbejdere. Det er vigtigt at kerneopgaven altid er i fokus.  

Der gøres også opmærksom på, at der i Ballerup Kommune er en stærk Vi-er-vant-til/ Vi-plejer 

kultur. Denne skal der i høj grad gøres op med, i planlægning af en ny fleksibel 

arbejdstilrettelæggelse. 

Såfremt at der skal være en aktivitetsbaseret tilgang til arbejdet, opgaverne og den fysiske 

indretning og en evt. optimering af bygningsudnyttelsen er det derfor vigtigt at der er dialog mellem 

direktion og medarbejdere. Vi håber derfor, at alle centre bliver inddraget i drøftelserne og at man 

tager højde for deres tilbagemelding.  

Derudover skal der tænkes på ”det private arbejdsmiljø”, og afsættelse af midler til at optimere 

hjemmearbejdspladsen, så den lever op til arbejdsmiljøloven.  

 

ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen 

Der har de sidste par år været større administrative besparelser ved budgetvedtagelserne. Dog 

bemærker bestyrelsen, at der fra politisk side i år ikke er stillet krav om en besparelse på den 

centrale administration, hvorfor det undrer bestyrelsen at en sådan besparelse fremgår i kataloget. 

Bestyrelsen savner en konkret begrundelse for, at en besparelse er nødvendig.  

Derudover sættes der spørgsmålstegn ved, hvornår vi er i mål med besparelserne på det 

administrative område. Det er uhensigtsmæssigt og uholdbart for medarbejdere, at have en 

administrativ besparelse hvert år, der påvirker organisationen. Det har konsekvenser for både den 

daglige drift og styring samt det psykiske miljø.  

Der ønskes derfor en samlet vision på det central administrative område i kommunen, samt en 

drøftelse af, hvilket administrativt serviceniveau man gerne vil have i fremtiden. Ligesom det er 

nødvendigt at fastslå hvad der menes med ”administration” således at myter og fejlopfattelser 

undgås og der kan tages en aktiv stillingtagen til konsekvenserne af besparelserne.  

Da den centrale administration allerede har været underlagt store besparelser der har medført 

afskedigelser, forventer vi derudover et overblik over hvilke opgaver som borfalder eller som skal 

udføres på en anden måde, såfremt besparelsen vedtages. 

 

Med venlig hilsen 
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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 

 
 
 

 

 
 

 

BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Ordblindeinstituttet 
Lundebjerg 72 

2740 Skovlunde 
Tlf: 4477 6131 

www.ballerup.dk 
 

Dato: 16. august 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høringssvar i forbindelse med kataloget med forslag til Spare- og om-
fordelingspuljen til budgettet for 2022 
 
Skolebestyrelsen på Ordblindeinstituttet tager Spare- og omfordelingspuljen til bud-
gettet for 2022 til efterretning. 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
Lars Vengfelt 
Skoleleder 
Ordblindeinstituttet.  
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Høringssvar af kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budgettet for 2022 

 

Skolebestyrelsen takker for muligheden for at give et høringssvar på kataloget.  

Vi har valgt kun at kommentere på vores eget område, da vi ikke har indsigt nok i de 
andre områder af sparekataloget til at udtale os.  

 

• Toiletheaven. Det er allerede foretaget toiletforbedringer på nogle skole med stor succes. 
Skolebestyrelsen mener derfor ikke, at projektet kan stoppes. Det ville skabe a og b skoler. 

• Tilskuddet til Baltoppen Bio. Ærgerligt med en sådan besparelse, da vi er glade for at kunne 
tage hele klasser med i biografen til en kulturel oplevelse og en styrkelse af fællesskabet. 

• Praktisk prøvefag. Det er et nyt prøvefag, og med mangel på håndværkere i samfundet vil 
det fortsat være klogt at opprioritere faget og prøven. 

• En sammenhængende skoledag. Det ville forringe BFO og Klubbernes normeringer.   
• Reading recovery. Læsning er grundlaget for meget læring i skolen. Det ville sætte de 

dårligste læsere bagud i forhold til kunne lære og trives i skolen. Eleverne har stor glæde af 
projektet.  

• Analyse af decentrale administration og ledelse. Det ville betyde en besparelse på ca. 1 leder 
pr. skole. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at forøgelsen af administration og ledelse (og 
skolestrukturen) har medført at Ballerup skoler har haft en stigning i både karakterne og i 
trivslen de seneste par år.  

 

 

 

På vegne af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen 

 

Rasmus D. Jensen 

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 

 

 
 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

     Måløvhøj Skole d. 6. september 2021 

 

 

Høringssvar vedr. forslag til spare- og omprioriteringspuljen for budget 

2022 

 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 6. septem-

ber 2021. 

 

Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Mia Knudsen    Peter Haldor Hansen 

Formand    Distriktsskoleleder 
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Fra:
Til:
Cc:

Emne:
Dato:

Ballerup Kommune - Center for Økonomi (okonomi)

Høringssvar til Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022
8. september 2021 17:35:53

Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole takker for muligheden for at komme med
bemærkninger til Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Skolebestyrelsen har ikke nogen indvendinger imod de foreslåede besparelser på følgende
sider:

Side 18 om eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling
Side 20 om Toilet Heaven
Side 28 om en fælleskonference for skole-og børnehusbestyrelser

I forhold til forslaget på side 18 støtter skolebestyrelsen, at kompetencerne til at støtte
børnene forankres på skolerne. Dette kræver, at kompetencerne oparbejdes på skolerne, og
at skolerne tilføres midler til dette. Skolebestyrelsen er derfor glade for, at det fremgår, at
der skal igangsættes et lærings-/kompetenceudviklingsforløb samtidig med, at der skrues
ned for igangsættelse af nye forløb.

Skolebestyrelsen kan IKKE støtte de andre foreslåede besparelser i kataloget. 

Skolebestyrelsen vil særligt fremhæve, at forslaget på side 89 om en analyse af den
decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune forventes at have negative
konsekvenser for fagligheden på skolerne, og skolebestyrelsen er af den overbevisning, at
et sådant tiltag vil medføre en væsentlig forringelse af skoleområdet i Ballerup Kommune. 

Forslaget på side 93 om en begrænsning af indkøb for hele kommunen - ser vi som endnu
en rammebesparelse, hvilket skolebestyrelsen heller ikke kan støtte.

Med venlig hilsen
Sanne Maaløe-Andersen, formand for skolebestyrelsen på Skovvejens Skole
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ballerup Kommune - Center for Økonomi (okonomi) 
Høringssvar
8. september 2021 15:56:25

Hej Jesper og kommunalbestyrelse
Jeg skriver på vegne af Distriktsbestyrelsen Måløvhøj. 
Først og fremmest. Dejligt at I sender forslagene i høring. Det sætter vi pris på. 
Vi har diskuteret sparekataloget på et bestyrelsesmøde og har koncentreret os om de
spareforslag, der har indflydelse på daginstitutionerne. Nedenfor ses vores kommentarer:

1) Barnets første 1000 dage: BSU-B22-15
Barnets første 1000 dage er utrolig afgørende for at barnet kommer godt i gang med
livet. Det er et vigtigt projekt og det vil være rigtig ærgerligt, hvis alt det arbejde, der
allerede er gjort, ikke kommer alle børn (familier og institutioner) til gode i hele
Ballerup Kommune.
Vi håber, at I vil prioritere arbejdet med dette meget højt og at det ikke bliver sparet
væk.

2)Fælleskonference - skole og børnehusbestyrelser BSU-B22- 17
Så vidt vi ved er det noget tid siden, at der er blevet afholdt sådan en konference pga.
corona. Men ligesom vi sætter pris på at I laver høringer, så vi kan bidrage, synes vi
også at det er vigtigt, at planlægges og afsættes ressourcer til at vi også kan snakke
sammen i virkeligheden. Det giver mulighed for en anden dialog, flere nuancer og måske
endnu vigtigere, så bliver vi i de forskellige distrikter og områder klogere af at møde
hinanden og høre, hvad der fylder andre steder i kommunen.

3) Børnekunstpuljen KFU-B22-03
Mødet med kultur og kunst er dannende og vigtigt for børnenes udvikling, opfattelse af
verden og det stimulerer børnenes sanser og fantasi, hvilket er værdifuldt og vigtigt.
Der er stor forskel på hvad børn bliver præsenteret for i familielivet og det er slet ikke
alle familier, der har overskud og mulighed for at præsentere deres børn for et bredt
kulturelt tilbud.
Der er i forvejen ikke overstrømmende med penge og ekstra midler til teaterture,
kunstprojekter osv. Derfor har det enorm værdi og vigtighed, at daginstitutionerne (og
skolerne osv.) har mulighed for at søge penge til alt fra teater og museumsture til besøg
af musikpædagoger og kunstprojekter.
Vi håber, at I ikke vil spare på dette. Og at I måske endda vil skrue op for denne pulje
og opfordre alle daginstitutionerne til at gøre brug af puljen, så flest mulige børn får
glæde af kunstpuljen.

Venlig hilsen
Mette Thygesen
Formand for distriktsbestyrelsen måløvby

-- 
Se lyst på livet, vær' munter og glad. 
Så skilles de mørke skyer ad:)
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  7. september 2021 

Høringssvar: Forslag til Spare- og 
omprioriteringspuljen til budget 2022 
Som udgangspunkt er vi i forældrebestyrelsen for dagstilbudsområdet i distrikt Skovlunde 
indforstået med nødvendigheden for, at der skal spares på flere områder i 2022 budgettet. 
Dog lægger  vi mærke til specielt ét område, som er med Spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022. 
Barnets første 1000 dage, som der henvises til på side 40 i kataloget med forslag til spare- og 
omprioriteringsforslag til budget 2022, bliver det foreslået at skære med op til 100%, hvilket 
ville resultere i, som der skrives i kataloget:  
 
”Hvis midlerne fjernes, vil det betyde, at de tre distrikter ikke få mulighed for at tilegne sig eller 
arbejde med de erfaringer, som det store projekt producerer.” 
 
Grundlæggende finder denne forældrebestyrelse det meget ærgerligt, at et projekt som dette, 
som er søsat for at hjælpe familier og specielt børn med en god start i vuggestuen, dagplejen 
og børnehaven, muligvis helt forsvinder. Dette er et tab for både børnene og forældrene, og 
ikke mindst pædagogerne, som bruger denne indsats til at opbygge et tættere samarbejde 
med forældrene.  
Samtidig er de 1000 dage en del af Den Pædagogiske Læreplan for distrikt Skovlunde, som 
blev udgivet i 2020. Her nævnes de 1000 dage som et værktøj for, hvordan pædagogerne 
bruger de 1000 dage til at sikre et tæt forældresamarbejde for at kunne støtte barnet bedt 
muligt i dets trivsel og udvikling. 
 
Som beskrevet i starten af dette høringssvar, så er denne forældrebestyrelse indforstået med 
begrundelsen for, hvorfor der skal spares og omprioriteres i 2022 budgettet, vi håber dog, og 
opfordrer til, at der stadig vil være budget til, at der fortsat kan arbejdes med de gode 
initiativer og tiltag, som der allerede er kommet ud af dette store projekt, og at de initiativer, 
der allerede er i gang, vil blive afsluttet på behørig vis, og i overensstemmelse med den 
allerede planlagte tidsplan. 
 
Med venlige hilsner og på vegne af Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområdet i distrikt 
Skovlunde 
 
Anne-Cathrine Ruders Thygesen 
Formand for Forældrebestyrelsen 
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Center for Økonomi 
Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup    Den 1. sept. 2021 
 
 
 
Høringssvar vedr. Kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen 
til budget 2022.  
 
 
Distriktsbestyrelsen i Hedegården har på bestyrelsesmødet den 1.september 2021 
forholdt sig til kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 
2022 og har følgende kommentarer: 
 
Generelle overvejelser vedr. katalog til spare og omprioriteringspuljen 
Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt og kortsigtet, at der foreslås mange relativt 
små besparelser ved nedlæggelse af forebyggende indsatser. Forslag, navnlig inden 
for sundhedsområdet, hvor man opnår en lille besparelse her og nu, men øger 
sandsynligheden for, at man på længere sigt risikerer øgede udgifter samt forringede 
livsvilkår for kommunens sårbare borgere.  
Bestyrelsen har svært ved at se hvordan kommunens nye sundhedspolitik, som vi 
netop har haft i hørring, skal realiseres, hvis der samtidig skærer på allerede 
eksisterende foranstaltninger. 
 
 
Vedr. forslag. BSU-B22-04 Toilet Heaven 
Vi er meget betænkelige ved udsigten til at denne pulje nedlægges. Vi ved, at 
børnenes toilet forhold har stor betydning for deres trivsel i skoletiden. Uhygiejniske 
toiletforhold har betydning for både trivsel og sundhed og det bør prioriteres højt at 
forebygge dette. 
 
Vedr. BSU-B22-05 Baltoppen bio 
Vedtagelsen af dette forslag vil ikke have den største indflydelse på distriktet, da 
tilbuddet, af forskellige årsager, ikke benyttes så flittigt af distriktets Børnehuse. 
 
Vedr. BSU-B22 15 Barnets første 1000 dage 
Vi mener, at det vil være meget ærgerligt hvis denne pulje nedlægges. Vi er meget 
glade for, at distriktet er en del af projekt ”sammen om børn” og synes det er vigtigt, 
at den viden dette projekt genererer, udbredes til resten af kommunens distrikter. 
 
Vedr. BSU-B22-17 Fælleskonference skole og dagtilbudsbestyrelser 
Der har ikke været afholdt konference imens de siddende medlemmer i distrikts 
bestyrelsen har været aktive og ingen vil derfor opleve et savn hvis dette forslag 
vedtages. Vi synes dog, at det lyder givende og interessant og synes det er beklagelig 
hvis denne mulighed bortfalder. 
 
Vedr. BSU-B22-19 Pulje til øget uddannelse i brug af Reading recovery  
Vi lever i et samfund hvor det er essentielt at have gode læse og skrive færdigheder. 
Vi vil som bestyrelse være utrolig kede af, hvis ikke vores børn i fremtiden får glæde 
af denne pulje. 
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Vedr. KFU-B22-03 Børnekunstpuljen 
Dette er en pulje som distriktet har haft stor glæde af. Vi har igen i år, for 2. år i 
træk, modtaget tilskud til et kunstprojekt hvor alle distriktets kommende skolebørn 
har et forløb med en lokal kunstner. Vi synes derfor det vil være ærgerligt, men ikke 
kritisk, hvis puljen bortfalder. 
 
Vedr. ØKU-B22-15 midler til international strategi 
Vi synes det vil være ærgerligt i en tid hvor vi bliver mere og mere globaliserede, at 
nedlægge denne pulje. Det er vigtigt, at børn får indsigt i og forståelse for andre 
kulturer. 
 
Vedr. ØKU-B22-05 Tilpasning af antallet af flexjobbere 
Vi mener det er væsentligt, at en kommune som Ballerup, påtager sig et socialt 
ansvar og dermed tager et stort ansvar for og hensyn til mennesker i sårbare 
positioner. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at dette forslag bortfalder. 
 
 
 
 
På vegne af distriktsbestyrelsen 
Distrikt Hedegården 
 
Bestyrelsesformand 
Morten Engell Thomsen 
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BALLERUP KOMMUNE 

Center for Voksne og Sundhed   

 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 

Dato: 07. september 2021 

CenterMED for Voksne og Sundhed - Høringssvar vedrørende 
forslag til Spare- og omprioriterings-puljen til Budget 2022 
 

CenterMED for Voksne og Sundhed har på mødet den 26. august 2021 behandlet forslag til 

Spare- og omprioriterings-puljen til Budget 2022.  

 

CenterMED for Voksne og Sundhed er bekymret for konsekvenserne af besparelserne af  

samtlige forebyggende sundhedsindsatser i Ballerup Kommune. Overordnet set forventer Cen-

terMED at nedlæggelse af samtlige forebyggende sundhedsindsatser vil ramme de i forvejen 

ressourcesvage borgere, og vil ende med at koste Ballerup Kommune flere ressourcer i det lange 

perspektiv. 

 

I stedet anbefaler CenterMED for Voksne og Sundhed, at de forebyggende sundhedsindsatser 

prioriteres, så de mere målrettet understøtter ressourcesvage borgere. Dertil anbefaler Center-

MED, at der som del af de forebyggende sundhedsindsatser afsættes personaleressourcer til at 

øge samarbejdet med kommunens frivillige og foreninger, så de i højere grad er rustet til at 

rumme borgere med behov for let støtte grundet fysiske eller kognitive udfordringer. Dette vil 

ligeledes danne bro mellem klub- og foreningslivet og de visiterede tilbud på sundhedsområdet, 

og kan understøtte en rettidig opsporing blandt borgerne i forhold til behovet for Kommunens 

visiterede tilbud på sundhedsområdet. 

 

CenterMED er bekymret for, hvilke konsekvenser ophør af en psykiatrisygeplejerske kan have 

for de decentrale enheder. Her kan blandt andet nævnes Ballerup Kommunes Hjemmepleje, som 

har haft stor gavn af psykiatrisygeplejersken i mødet med psykisk sårbare borgere. 

 

CenterMED er bekymret for konsekvenserne af yderligere besparelse på voksen handicap områ-

det, da der er tale om en borgergruppe med særlige behov, og på et område, som i forvejen er 

underlagt en ambitiøs økonomisk handleplan. 

CenterMED foreslår en dyberegående undersøgelse af de individuelle aktiviteter, med fokus på, 

hvorfor udgifterne på det voksen specialiserede område i Ballerup Kommune ser anderledes ud, 

sammenlignet med nabokommunerne. Dette med fokus på, hvilken betydning den enkelte akti-

vitet har for borgerens livskvalitet. 
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Høringssvar til Spare- og omprioriteringspuljen 
2022  
 
 

 

BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 7. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSU-B22-01 Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af 
et arbejdsliv. 
 
Konsekvenserne ved en besparelse er svære at gennemskue, hvorfor der bør ses ind-
gående på de eventuelt afledte konsekvenser heraf, før der træffes beslutning om en 
reduktion. Der er i dag 170 borgere, der tilbydes en indsats, som man kan formode, 
er medvirkende til at gøre en forskel for borgernes sundhed og i den forbindelse også 
kan understøtte et sagsforløb i CARB og borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
EBU-B22-04/05/06 
Den foreslåede besparelse, anbefales erstattet af eller suppleret med en analyse af 
området (hjælpemidler/personlig assistance) for at afdække bevillings- og registre-
ringspraksis ift hjemtagelse af korrekt bevilling og refusion. Der henvises i øvrigt til, 
at det kan risikere at medføre øgede udgifter til fortsat sagsbehandling og forsørgel-
sesudgifter. 
 
EBU-B22-08 Reduktion i kommunallægefunktion 
Det foreslås at afklare om funktionen i de reducerede timer, vil kunne bruges andre 
steder på rådhuset i tværfaglige sammenhænge.  
 
Mulige forslag kunne være at der kunne ses på om der kunne findesen potentiel be-
sparelse, på udgifter til lægeattester, ved i højere grad at inddrage kommunallæge 
funktionen i en kvalificering af, om der er behov for attester, eller blot journaloplys-
ninger fra sygehus eller fra Sundhed.dk (som borger selv har adgang til).  
 
Der kunne også være en gevinst at hente, ved i højere grad, at inddrage kommunal-
lægefunktion i borgernes forløb, så borgerne hurtigere kan afklares/udredes i sund-
hedsvæsenet.  
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ØKU-B22-05 Tilpasning af antallet af fleksjobbere 
Det virker umiddelbart uhensigtsmæssigt at lave en besparelse på en bestemt medar-
bejdergruppe ansat efter en bestemt paragraf frem for en eventuel rammebesparelse.   
 
Ballerup Kommune bør som ved alle andre personalereduktioner, se på muligheden 
for omplacering af medarbejdere. Center for Arbejdsmarked vil hjælpe evt. ledige 
fleksjobbere bosiddende i Ballerup Kommune med at finde nye ansættelser, med 
samme indsats, som ydes for alle ledige fleksjobvisiterede. Dog er det sådan, at dette 
forslag vil have økonomiske konsekvenser for de fleksjobansatte såfremt de er ansat 
på gammel ordning, og efterfølgende skal ansættes på ny ordning.  
 
BSU-B22-03 Køb af kontaktpersoner og familiebehandling 
Det er umiddelbart uklart hvilke opgaver det er der flyttes ud på skolerne, og hvem 
skal varetage disse?  
Er det lærere eller vil der blive ”flyttet” medarbejdere ud, så det f.eks. er sagsbehand-
lerne fra CBUR, der skal ”tættere på” i arbejdet ude på skolerne. Skal lærerne også i 
en eller anden grad agere støttekontaktperson? 
 
Der foreslås en besparelse på støttekontaktpersonområdet, og spørgsmålet er om 
dette vil få indflydelse på mindre brug af efterværn? Dette kan have konsekvenser for 
de unge der fylder 18 år, da det kan belaste rammen for §85 
 
Der er afsat midler til opkvalificering. Der er et ønske om, at alle involverede i arbej-
det omkring de unge bliver inddraget i dialogen omkring afdækning af behovet.  
 
ØKU-B22-10 Besparelser på centraladministration 
Vi er bevidste om, at Ballerup Kommune har et højt forbrug på administration, men 
savner forslag til reelt opgavebortfald i forbindelse med besparelser på administratio-
nen.  
 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at en del af myndighedssagsbehandlerne 
på CARBs område, som er ”centraladministration”, har i dag, i et vist omfang funktio-
ner, som virksomhedskonsulent og mentor for de ledige borgere. Dette er ydelser, 
som normalt ville høre under andre konto områder. 
 
ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne 
Der skal tages højde for de allerede besluttede besparelser på dette område for C-
ARB, samt de besparelser, der er undervejs som konsekvens af finansiering af Aftale 
om ret til tidlig pension (”Arne-pensionen”), der finansieres med besparelser på be-
skæftigelsesområdet. 
 
ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup 
Kommune 
 
Såfremt besparelsen på den decentrale administration også vil omfatte medarbejdere, 
der i dag udfører opgaver som f.eks. § 85 støtte efter Serviceloven ses der en udfor-
dring, idet det allerede nu opleves, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer på områ-
det. Manglende kompetencer og ressourcer på området kan igen have en negativ ef-
fekt på varigheden af borgeres tilknytning til arbejdsmarked og uddannelsesområde. 
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På vegne af CARB MED 
 
Formand Jannik Karoli Plum Nielsen, næstformand Sidse Fisker 
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BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Ordblindeinstituttet 
Lundebjerg 72 

2740 Skovlunde 
Tlf: 4477 6131 

www.ballerup.dk 
 

Dato: 16. august 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høringssvar i forbindelse med kataloget med forslag til Spare- og om-
fordelingspuljen til budgettet for 2022 
 
MED-udvalget på Ordblindeinstituttet tager Spare- og omfordelingspuljen til budgettet 
for 2022 til efterretning. 
 
På MED-udvalgets vegne 
 
Lars Vengfelt 
Skoleleder 
Ordblindeinstituttet.  
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Høringssvar fra MED-udvalget på Ballerup Musik- og Kulturskole ift. forslag 
til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 
 
Dette høringssvar fra MED-udvalget på Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) forholder 
sig til de foreslåede besparelser i "Kataloget med forslag til Spare- og 
omprioriteringspuljen til budget 2022" 
 
 
KFU-B22-03 Ophør eller reducering af Børnekunstpuljen 
Bamuk har siden 2019 arbejdet med musikalske fripladser finansieret af Børnekunstpuljen. 
Musikalske fripladser er en meget effektiv og målrettet måde at sikre, at flere børn fra 
økonomisk og socialt udsatte familier i Ballerup får mulighed for at deltage i musik- og 
kulturaktiviteter. En besparelse på eller et ophør af finansieringen af musikalske fripladser 
gennem Børnekunstpuljen vil dels ramme de børn og unge, som allerede er fripladselever 
på Bamuk, og dels skabe en barriere i forhold til Bamuks strategiplan 2025 ift. at blive 
mere relevant for flere børn og unge fra flere forskellige dele af Ballerup kommune. 
 
KFU-B22-10 Ophør eller reducering af Kulturtjenesten 
I 2020 igangsatte Bamuk med midler fra Kulturtjenesten et nyt initiativ: målrettet og gratis 
daginstitutionsrytmik. Initiativet er igangsat som en udløber af en 
spørgeskemaundersøgelse omkring, hvilken rolle musik aktivt spiller i kommunens 
daginstitutioner. Undersøgelsen viste, at aktiv deltagelse i musik spiller en begrænset rolle 
generelt, og at det er meget tilfældigt, hvordan musikoplevelser finder vej ind i 
daginstitutionerne. De gratis rytmikforløb er således målrettet daginstitutioner, hvor musik 
er mere usynligt i hverdagen. Målet med forløbene er at styrke og højne de musikalske 
oplevelser, som børn møder i deres hverdag, og skabe et fundament for at deltage aktivt i 
musikaktiviteter senere i skolen og i fritiden. En besparelse på eller et ophør af 
finansieringen af gratis rytmikforløb via Kulturtjenesten vil forringe muligheder for at skabe 
en sammenhængende musikindsats i Ballerup kommune; fra vuggen til voksenlivet. 
 
På vegne af MED-udvalget på Bamuk 
 

 
Jesper Sveidahl Hansen 
Leder af Ballerup Musik- og Kulturskole 
11.08.2021 
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MED ved Skovvejens Skole har behandlet forslag”katalog med forslag til Spare- 
og omprioriteringspuljen til Budgettet for 2022” på ordinært MED-møde 17.au-
gust 2021.  
 
MED har set på spareforslagene på eget område og valgt at benævne de forslag, MED støtter,  
Forslagene MED ikke kan tilslutte sig/støtte: 

• Anbringelsesområdet. MED mener, der er et behov. 
• Balltoppen Bio – køb af forestillinger til skoler og børn.  MED mener, der er børn som ellers 

ikke kommer i biografen, samt at der er meget god læring i forløbene 
• En praktisk projektopgave i folkeskolen. MED mener, det styrker den praktisk-musiske del af 

folkeskolen 
• Barnets første 1000 dage. MED mener, det er en forringelse af vilkår for distriktets børn 
• En sammenhængende skoledag. MED mener, det er en forringelse af vores muligheder for at 

skabe en sammenhængende skoledag. 
• Pulje til øget uddannelse i brug af RR/læselyst. MED mener ikke, der skal spares på et tilbud, 

som har stor effekt. 
 
MED støtter spareforslaget: 
Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling 

• MED mener, opgaven skal løses af personer tættere på børnene. Skolerne bør have en del 
af denne opgave. 

 
Toilet heaven 

• Skolen har selv renoveret sine toiletter 
 
Fælleskonferencen 

• Effekt og omkostninger stemmer ikke overens. 
 
Forslag under økonomiudvalget: 
Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup kommune. 
 
MED ser med stor bekymring på en foreslået reduktion i ledelsesressourcerne på skoleområdet.  
Hele skolestrukturen hviler på, at der er en pædagogisk leder i hver afdeling tæt på kerneydelsen og 
medarbejderne. Dette vil blive vanskeliggjort med færre pædagogiske ledere. Strukturen skal ændres 
og medarbejderspændet bliver meget større, og muligheden for ledelse tæt på reduceres. Netop den 
store ledelseskraft gør forskellen for medarbejderne og dermed elevernes læring og trivsel. 
På vegne af MED ved Skovvejens Skole 
 
Gitte Graatang 
Distriktsskoleleder 

   SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR 

 Skovvejens Skole 
 
 
 
 

- 53 -



 
Høringssvar af kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budgettet for 2022 

 

Med-udvalget har følgende bemærkninger til spare- og omprioriteringspuljen: 

 

• Toiletheaven. Det er allerede foretaget toiletforbedringer på nogle skole med stor succes. 
MED-udvalget mener derfor ikke, at projektet kan stoppes. Det ville skabe a og b skoler. 

• Tilskuddet til Baltoppen Bio. Ærgerligt med en sådan besparelse, da vi er glade for at kunne 
tage hele klasser med i biografen til en kulturel oplevelse og en styrkelse af fællesskabet. 

• Praktisk prøvefag. Det er et nyt prøvefag, og med mangel på håndværkere i samfundet vil 
det fortsat være klogt at opprioritere faget og prøven. 

• En sammenhængende skoledag. Det ville forringe BFO og Klubbernes normeringer.   
• Reading recovery. Læsning er grundlaget for meget læring i skolen. Det ville sætte de 

dårligste læsere bagud i forhold til kunne lære og trives i skolen. Eleverne har stor glæde af 
projektet.  

• Analyse af decentrale administration og ledelse. Det ville betyde en besparelse på ca. 1 leder 
pr. skole. MED-udvalget tror, at der vil blive flyttet opgaver til lærerne, og dermed bliver 
der mindre tid til kerneopgaven – undervisning. 

 

 

 

På vegne af MED-udvalget på Hedegårdsskolen 

 

Henrik Rømer Nielsen,      og     Thomas Kragh-Falkenberg 

Distriktsskoleleder                     TR for lærer  
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BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 24. august 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Send dit høringssvar senest onsdag den 8. september 2021 til okonomi@balk.dk.  
 
Høringssvar vedrørende kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 
2022 fra det lokale MED udvalg fra afdelingen Afgørelse og Hjælpemidler i C-VS 
 
TMU-B22-06 Center for By, Erhverv og Miljø Servicebusser Tema 2: Nøgletal og 
"kan"/"skal"- serviceniveauer 0,8 0,8 0,8 2,2 Det undersøges om servicebusserne 
kan neddrosles, så afgange tilpasses det faktiske behov. Movia har på vegne af Balle-
rup Kommune indgået en kontrakt med busoperatøren om driften på de to service-
buslinjer. Hvor meget der konkret kan spares, såfremt vi helt eller delvist reducerer 
driften på servicebusserne afhænger af, hvor mange busser, der i fremtiden skal an-
vendes og om Movia/Ballerup Kommune kan udnytte de evt. overskydende busser til 
andre formål. Hvis dette ikke er muligt, da vil Ballerup Kommune være forpligtet til 
at dække omkostningerne til den indgåede kontrakt, da der kun er begrænsede re-
duktionsmuligheder. Det oprindelige forslag var at nedlægge servicebusserne. Øko-
nomiudvalget besluttede den 17. august 2021, at forslaget tilrettes, så der tilføjes 
"mulighed for optimering og tilpasning af servicebusser til det faktiske behov". 
 
Reducering af Servicebusserne kan medføre en stigning i tranport hjælpemidler og 
stigning i indkøbsordninger på Myndighedsområdet for ældre, når der i årene frem 
kommer flere med udfordringer med nedsats gangfunktion. Busserne er velegnet til 
borgere med rollatorer og transportkørestole. Afgørelser og Hjælpemidler har vi gen-
nem årene forsøgt at få service - busserne til fx at stoppe ved kommunes hjælpemid-
deldepotet, så borgerne kan benytte kvikservice, hvor borgerne ved at møde op kan 
afprøve hjælpemidler hvilket vil fremskynde deres sagsbehandlings tid.  
Der kan være flere ældre borgere særligt i Skovlunde som ikke kan komme op til 
Skovlunde Bymidte uden servicebusserne. De er i risiko for at blive isoleret yderligere 
da disse busser deres eneste mulighed for en offentlige transport, og som de er i 
stand til at komme hen til fra deres bolig. 
Det kan også medføre at flere borgere tilmelder sig MOVIA flex handicap. Det kan be-
tyder at Ballerup Kommune får øget udgifter til medlemsskabet. Her er budgettet i 
forvejen belastet. 
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EBU-B22-02 Center for Arbejdsmarked Nedlæggelse af sundhedssamtaler Tema 2: 
Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer. Med aftale om budget 2021 blev det be-
sluttet, at ledige borgere med andre udfordringer end ledighed parallelt med uddan-
nelses- og virksomhedsrettet indsats skal have relevante sundhedsindsatser, fx 
sundhedssamtaler, træning og andet. Der blev afsat 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 
og 2022. Forslaget er at annullere den ekstra indsats. 
 
Det skal bemærkes at der også lagt et forslag op fra C-VS om at stoppe alle forebyggende ind-
satser. Det kan betyder at borgere med andre udfordringer end ledighed dvs. sundhedsproble-
mer fysisk som psykisk fratages mulighed for at søge vejledning til at ændre livsførelse i kom-
munalt regi. 
 
EBU-B22-04 Center for Arbejdsmarked Mindsket niveau for hjælpemidler i forbin-
delse med aktivering Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer 0,1 0,1 0,1 
1,3 Udgifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler i forbindelse med aktiverings- og be-
skæftigelsestilbud. 
EBU-B22-05 Center for Arbejdsmarked Mindsket niveau for hjælpemidler i forbin-
delse med job Tema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"- serviceniveauer 0,1 0,1 0,1 1,3 Ud-
gifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler i forbindelse med job. 
 
Er borgere omfatte af lovgivningens personkredsen, så kan kun en konkret individuel 
vurdering afgøre om borgeren er berettiget til et givent hjælpemiddel som understøt-
tende i forbindelse med aktiverings- og beskæftigelsestilbud samt i forbindelse med 
job. Er forslaget tænkt som at opfordre borgerene til at ansøge hjælpemiddelteamet i 
kommunen så er vores oplæg følgende: 
Serviceloven har ikke lovhjemmel til at bevillige hjælpemidler i forbindelse med ”akti-
verings og beskæftigelses tilbud samt job”. Det påhviler alene C-ARB at lave en vur-
dering ud fra ”lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”.  Det betyder, at hvis borger får 
afslag i C- ARB, så kan de ikke få bevilliget det ønskede hjælpemiddel hos hjælpemid-
delteamet. Borger vil her få afslag med begrundelse i at de skal ansøge i C-ARB efter 
”lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”.   
 
SSU-B22-01 Center for Voksne og Sundhed Ophør af forebyggende sundhedsindsat-
ser til understøttelse af et arbejdslivTema 2: Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceni-
veauer På nuværende tidspunkt er Ballerup Kommune forpligtet via Sundhedsafta-
lerne til at levere en række indsatser til borgere med kronisk sygdom. Indsatserne er 
beskrevet i de nationale forløbsprogrammer og omfatter bl.a.: Afklarende samtaler, 
forløbskoordination, patientundervisning, fysisk træning, ernæringsindsats, psykoso-
cial støtte, forebyggende alkoholsamtale og rygestop. Forebyggelsesenheden i Sund-
hedshuset driver også en række andre forebyggende sundhedsindsatser, som Balle-
rup Kommune ikke er forpligtet til at opretholde driften af. Det drejer sig bl.a. om 
håndholdt sundhedsindsats til udsatte borgere, forebyggende sundhedsindsatser 
målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, deltagelse i nationale sundhedskam-
pagner, sundhedscafe i Hede-/Magleparken, sundhedsdage på skoler og ungdomsud-
dannelserne mv. Forslaget går ud på at lukke alle forebyggende sundhedsindsatser, 
som Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at drive via Sundhedsaftalerne. Social- 
og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021:Forslagets besparelse ændres til 1 mio. kr. fra 
og med 2022.Økonomiudvalget godkendte ovennævnte bemærkning den 15. juni 
2021. Tallene er tilrettet som følge heraf. 
 
Hvis Social sygeplejersken opsiges, og ikke længere varetager opgaven som beskrevet med 
hendes forebyggende samtaler, og følgeskab og motivation til at få borgere til at modtager 
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sundhedsindsatser ex.lægen mv. , så vil særligt udsatte ældre borgere over 65 år med psyki-
ske udfordringer ikke længere kunne gøre brug af region og kommunes sundhedsindsatser 
ture til netværk mv.  
 
 
SSU-B22-02 Center for Voksne og Sundhed Aktivcenter BallerupTema 2: Nøgletal og 
"kan"/"skal"-serviceniveauer Aktivitetscenter for friske, raske pensionister, der kan 
komme og få undervisning i forskellige fritidsaktiviteter fx syning, læderarbejde, 
glasfigurer, keramik osv. Der er billard mv. og en café hvor man kan købe et billigt 
måltid mad. Aktiviteterne og cafédriften varetages af kommunalt ansatte medarbej-
dere. Hen over de kommende tre år bortfalder tilbuddet og de raske aktive ældre må 
i højere grad deltage i samme aktiviteter i fx aftenskoleregi. Alternativt kan man ar-
bejde på at aktiviteterne drives af frivillige. Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 
2021:Forslagets besparelse bliver 0,6 mio. kr. i 2022 stigende til 2 mio. kr. i 2024 
samt indførelse af en brugerbetaling fra og med 2022 til sikring af aktivitetens vide-
reførelse. Økonomiudvalget godkendte ovennævnte bemærkning den 15. juni 2021. 
Tallene er tilrettet som følge heraf 
 
Dette tilbud benyttes ikke kun af friske raske pensionister, det benyttes også af borgere der 
ikke selv kan transportere sig. Da der ydes kørsel til dette tilbud (Rene). Det betyder, at bor-
gerne har et væsentligt funktionstab psykisk og fysisk. En konsekvens vil være, at denne 
gruppe vil ansøge det visiterede aktivitets og samværstilbud i kommunen for ældre svækkede 
borgere. Denne visiteret indsats er der lang ventetid til. Ventetiden for de særligt udsatte 
svækkede borgere vil dermed forlænges. 
 
 
 
ØKU-B22-12 Center for Økonomi Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområ-
derne Tema 3: Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne 0,0 18,0 
23,0 1.190,0 Indkøb i kerneforretningen er et nyt fokusområde, hvor der i 
meget bred forstand kigges på den adfærd, der fører frem til en købsbeslut-
ning, bl.a. intern organisering, kompetencer, arbejdsdeling, ledelsesinvolve-
ring mv. Der arbejdes også mere traditionelt indkøbsfagligt på behovsbeskri-
velse, markedsafdækning, styrbare kontrakter og systematisk kontraktop-
følgning. For de specialiserede socialområders vedkommende ser vi på tværs 
af områderne og søger at afdække synergier. Opgaven løses i tæt samar-
bejde mellem fagområderne og Center for Økonomi med gensidig respekt for 
de forskellige fagligheder. Det er en flerårig proces der startes op i 2021. 
 
Det er et meget fint initiativ fra Økonomi og Indkøb, at støtte op om dette området. 
Særligt i udformning af kontrakternes indhold og juridisk bistand til ordlyd.  
Endvidere i forhold til at have fokus på at vi ikke betaler for indsatser til borgerne som 
myndigheden ikke har visiteret til.  
Social Vejledning er allerede i gang med at reducere udgifterne på området. Vi har 
god effekt af at arbejde systematisk ind i området på enkeltsags niveau. Derfor har vi 
et ønske om at blive draget tidligt ind i en proces der skal se på dette område. 
At skulle tilbyde en borger et botilbud eller følge op på en allerede indgået kontrakt 
kræver en konkret individuel vurdering af borgeren jf deres udfordringer. Vurdering, 
Indsats, Pris på det givne tidspunkt. Det kræver et særligt fagligt fokus. Så to borgere 
kan have to forskellige kontrakter på det samme tilbud.  

- 57 -

http://www.ballerup.dk/


www.ballerup.dk Side 4  
 
 

Det er også en visitationsproces der lægger op til et botilbud, hvor det er et visitati-
onsudvalg der afgør, om et botilbud overhovedet skal bevilliges. Organisationen (Bal-
lerup) skal geares ind i at have fælles mål for borgeren.  
At forhandle en fast pris på et botilbud? Det vil betyde at en grundpris måske sættes 
for højt, og fordyre de supplerende tilbud, dvs dyrere tilkøb til borgerene. Alle borgere 
har dobbeltdiagnoser, adfærd som er svære at håndtere, misbrug eller tidligere ska-
der fra misbrug. 
Vi har i socialvejledning gennemgået et længerevarende kursusforløb, hvor vi er ble-
vet gjort beviste om at vurdere borgernes; behov, indsats og derefter sættes pris, så 
Ballerup Kommune ikke betales for indsatser der tilbydes på botilbuddet som borgeren 
ikke modtager.  
Efter ledelsesmæssig styring i samme retning, er vi nu klare på at vurdere borgernes 
behov ens, hvilke indsatser som borgerne har behov for, og vi er blevet klædt på til at 
have de kritiske øjne på, når vi forhandler samarbejdsaftaler og kontrakter med de 
bevilligede tilbud.  
 
Vi er blevet styrket i at benytte vores metode VUM (voksenudredningsmetoden) på 
den bedste måde, så det bliver gennemsigtigt for os som myndighed og ikke mindst 
leverandøren hvad vi ønsker for borgeren. VUM og den socialfaglige vurdering bygger 
på den fælles forståelse, som er med til at forventningsafstemme borgerens behov og 
dermed takst.  
Vi har gennem vores kursus lært at lave en indsatsliste, som vi bruger til at forhandle 
taksten for borgerens bevilligede indsats. VI foretager fælles opsamlinger på kontrak-
ter og deres indhold for at fastholde læringen. 
 
Vi vil gerne påpege, at vi på nuværende tidspunkt er i gang med en kulturændring, 
hvilke vi som myndighed ser som en forudsætning for at nå i mål. Rette indsats på 
rette tidspunkt. Der arbejdes fokuseret med den målsætning.  
Kulturen var tidligere, at det var indsatsten (botilbuddet) som kendte borger bedst, og 
derfor skulle myndighed indordne sig og have tillid til at tilbuddene var ærlige omkring 
den indsats og takst, som borger har brug for. Dette er ikke længere vores tilgang. 
Myndighed skal tage styringen, og derfor er personalets uddannelse ind i VUM og kon-
trakter en forudsætning for at det lykkedes.  
 
Det er derfor vigtigt at det er uddannede socialrådgiver og socialformidlere som besid-
der den rette tilgang, viden og kompetencer, som skal til for at kunne vurdere borge-
rens behov.  
Vi anbefaler at metodetilgangen inddrages i det videre forløb. 
 
ØKU-B22-13 Center for Økonomi Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 
1-årig Tema 4: Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig 8,0 0,0 
0,0 157,0 Besparelsen er en etårig besparelse på varekøb på samtlige af 
kommunens bevillingsrammer inden for servicerammen. Besparelsen udgør 
en forbrugsopbremsning på 8 mio. kr., som er ligeligt fordelt ud over kommu-
nens varekøbsbudget på ca. 160 mio. kr Denne besparelse svarer til en for-
brugsbegrænsning på varekøb svarende til ca. 4 procent i 2022. 
 
Inden for hjælpemiddel området – Genbrugshjælpemidler; Her indgås aftaler i SKI 
samarbejdet for hele landet. Hjælpemidler bevilliges efter borgeranmodning, og er de 
omfattet af personkreds skal deres sag behandles konkret og individuelt, og det er 
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ikke lovligt at begrunde et afslag i en besparelse. Derfor kan der ikke på hjælpemid-
delområdet foretages en ”opbremsning resten af året”. Det er ikke lovligt at begrunde 
et afslag i en besparelse. 
For Kropsbårne hjælpemidler indgås aftalerne for 9 kommune samarbejdet omkring 
Herlev Hopsital. Her er baggrunden for anmodning om et hjælpemiddel en lægelig be-
grundelse, og er borger omfattet af personkredsen og opfylder social styrelsens vej-
ledningen og derved er berettiget, er det ikke lovligt at give et afslag. Derfor kan et 
”stop op” begrundet i en besparelse ” ikke gennemføres. 
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VOKSNE OG SUNDHED 
Forebyggelsesenhed 

 
 
 

Dato: 31. august 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Høringssvar vedrørende forslag til Spare- og omprioriterings-puljen til 
Budget 2022 - fra Forebyggelsesenheden, personale med MED-status. 
 
Forebyggelsesenheden har bemærkninger til følgende spareforslag: 
 
SSU-B22-01: Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et ar-
bejdsliv 
 
Besparelser fører til øgede udgifter på længere sigt 
Forebyggelsesenheden mener – understøttet af omfattende evidensbaseret forsk-
ning på området – at besparelser på forebyggende sundhedsindsatser på den lange 
bane, vil betyde øgede kommunale udgifter. Desuden vil det give øget ulighed i 
sundhed.  
 
Det vil betyde at: 
   

• færre sårbare borgere vil få hjælp 
• flere får en dårligere service og der er færre tilbud, især i forhold til mental 

sundhed  
• flere af de borgere, der får håndholdt sundhedsindsats bliver indlagt på hos-

pitalet  
• færre stopper med at ryge 
• der kommer flere udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp   
• færre får opsporet deres risikofaktorer og sygdom i tide  
• der bliver mindre samarbejde om sundhed internt og eksternt i kommunen 

samt med frivillige og foreninger 
 

De forebyggende sundhedsindsatser benyttes primært af sårbare borgere, der ofte 
har færre ressourcer, er dårligt stillet økonomisk, er sygemeldte fra job eller ar-
bejdsløse og har mange udfordringer i deres liv, ikke mindst med deres sundhed og 
helbred. Vi er bekymrede for, at besparelsen vil medføre, at de ikke i samme grad 
kan få den hjælp og støtte, som de har brug for.  
 
Effekten af besparelserne er derfor tvivlsom, tværtimod kan det på sigt medføre 
flere udgifter for kommunen. På kort sigt vil det givetvis også betyde, at Arbejds-
markedscenteret i stedet for at benytte Forebyggelsesenhedens trænings- og be-
handlingstilbud skal købe disse tilbud til de sygemeldte og arbejdsløse hos private 
aktører. 
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Bedre mental og fysisk sundhed fastholder borgere i job og uddannelse 
Der har gennem de seneste år været en stigende efterspørgsel fra samarbejdspart-
nere som fx arbejdsmarkedscentret, psykiatrien og de praktiserende læger på fore-
byggende sundhedsindsatser, hvilket også hænger sammen med et voksende antal 
borgere med mentale udfordringer. Borgerne er oftest sygemeldte erhvervsaktive, 
som er henvist pga. kroniske smerter, angst, depression og stress.  
 
I forebyggelsespakken om mental sundhed er anbefalingen, at kommunen tilbyder 
kursus i håndtering af angst og depression til borgere, som har eller er på vej til at 
udvikle angst og/eller depression. 
Naturbaseret terapi har lige så god effekt på deltagernes psykologiske velbefin-
dende som fx mere traditionelle kognitive adfærdsterapier. Skriftlige deltagerevalu-
eringer efter hvert forløb viser, at 100 % af deltagerne har oplevet en bedring af 
deres mentale tilstand. 
 
Forebyggelses- og sundhedsindsatserne bliver også benyttet af borgere med kræft, 
hjerte-kar sygdom og type 2 diabetes, som har udfordringer med deres mentale 
sundhed. Flere af disse borgere er i den erhvervsaktive alder, og for dem er tilbud-
dene derfor også en hjælp og støtte til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
 
Lige adgang til sundhedsvæsenet 
Den håndholdte sundhedsindsats er med til at reducere ulighed i adgangen til sund-
hedsvæsnet. Socialsygeplejersken motiverer fx socialt udsatte borgere, som ofte 
har flere både fysiske og psykiske sygdomme, til behandling på hospital, misbrugs-
behandling og tager med til lægebesøg. Funktionen er derfor med til at forebygge 
indlæggelser og genindlæggelser. Socialsygeplejersken giver tryghed ved at fun-
gere som en gennemgående støtte, som sikrer sammenhæng for borgeren mellem 
kommunale sundhedstilbud og indsatser, men også mellem kommunen, hospitalet 
og egen læge.  
 
Samarbejde om sundhed og implementering af den nye sundhedspolitik 
Aktiviteter og indsatser som sundhedsdage og rygestopevents på skoler og ung-
domsuddannelser, projekter med foreninger om mere bevægelse eller med bolig-
selskaber er med til at skabe opmærksomhed om sundhed samt etablere samar-
bejdsrelationer på tværs i kommunen. Sundhedscaféen i Hede- og Magleparken dri-
ves fx i samarbejde med projekt Hedegaven. Formålet er dels at opspore sygdom 
og risikofaktorer hos sårbare borgere og borgere med anden etnisk baggrund, der 
ellers ikke ville søge sundhedstilbud i kommunen samt at bidrage med at sætte fo-
kus på sundhed i boligområdet. 
Samarbejder som disse er også vigtige for at kunne lykkes med implementering af 
den nye sundhedspolitik.  
 
SSU-B22-15: Sundhedspolitiske indsatser 
 
Røgfrit liv – også for borgere med lav indkomst.  
Besparelsen tilskud til rygestopmedicin og opnormering af rygestopkurser, mener vi 
ikke skal gennemføres. Tilskuddet til rygestopmedicin er med til at mindske ulighed 
i sundhed, så borgere med lav indkomst ikke får begrænset deres muligheder for at 
vælge et røgfrit liv. Et røgfrit liv betyder for den enkelte flere leveår og færre år 
med sygdom og reducerer samtidig de kommunale udgifter.     
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Høringssvar fra Tandplejen: Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022. 

 
 

Tandplejens MED udvalg er bekymret i forhold til alle forslag, som vedrører de forebyggende 

sundhedsindsatser.  

Flere forebyggende sundhedsindsatser foreslås ophørt eller reduceret i deres omfang. 

Tandplejens kerneopgave er at skabe sundhed og understøtte borgerne til sunde liv med sunde 

tænder og sunde vaner. Tandplejen har dagligt stort fokus på at forebygge sygdomsudvikling 

og arbejde med sundhedsfremme generelt og oplever et stort behov for disse forebyggende og 

sundhedsfremmende tiltag fastholdes. Flere af de indsatser, som der forslås ophørt i kataloget, 

er med til at understøtte Tandplejens sundhedsfremmende arbejde. 

Tandplejen ser i flere af forslagene en nedprioritering af sundhed og forebyggelse af sygdom, 

hvilket er til stor bekymring, da der er stort behov for fastholdelse alle indsatser eller 

aktiviteter, der støtter borgerne i at leve sunde liv. 

 

 

Tandplejens MED udvalg. 

 

Birte Cassøe (næsteformand) og Rikke Louise Østergaard (formand) 

 

Tandplejen 

 1.9.2021 
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Høringsvar fra MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt vedr. Kataloget af forslag 

til spare – og omprioriteringspuljen til budget 2022 

MED- udvalget har behandlet høringen på ekstraordinært MED møde 26. august 

2021 og har følgende bemærkninger: 

BSU-B22-05 Baltoppen Bio- Køb af forestillinger til skoler og dagtilbud  

En nedprioritering af tilskud til biografbilletter, finder vi ærgerligt, men det vil ikke 

have store konsekvenser for vores kerneydelse i dagtilbud. 

BSU-B22-15 Barnet første 1000 dage 

En reducering eller fjernelse af puljens midler til de tre distrikter Skovvejen, Skovl-

unde og Måløvhøj, ser vi på med stor bekymring, da dette vil medfører at vi ikke 

kan få efterudannet vores medarbejdere eller skabe mulighed for at de kan tilegne 

sig viden og faglige kompetencer i lighed med det kompetenceløft som medarbej-

derne får i ”projekt sammen om børn”. Ved gennemførsel af dette forslag, mener vi 

at der i Ballerup Kommune opstår en faglig skævvridning og større ulighed mellem 

distrikterne, som vil få betydning i forhold til kvaliteten af kerneydelsen. 

KFU-B22-03 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. 

KFU-B22-10 Kulturtjenesten  

Ophør eller reducering af ser vi med stor bekymring på for vores børn i Måløvhøj, 

da vi i vores kulturnetværk mellem dagtilbud og skole, har tradition for at søge 

denne pulje i forhold til at skabe sammenhængende kulturoplevelser på tværs for 

0-16 år.

Endvidere mener vi at en reducering af midlerne til Kulturtjenesten, vil kunne få

konsekvenser for opretholdelsen af nogle af de målrettet og gratis tilbud som dag-

tilbuddene i dag benytter sig af og som har stor gavn for børnene, eksempelvis ryt-

mikforløbene i dagtilbuddene.

På vegne af MED-udvalget i Måløvhøj Distrikt 

Ann Chérie Fleron 
Distriktsleder for Dagtilbud 

Måløvhøj Distrikt 

Klakkebjerg 4  

2750 Ballerup 
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Ballerup d. 3/9 2021 

 

 
 

 

 
 

Høringssvar vedrørende budget – omprioriteringspulje 

fra Medudvalget i Skovvejens distrikt 0 – 5 år 
 
 
 
 
 

I Skovvejen er vi glade for at se, at sammenlægningen mellem Lundegårdens vuggestue 

og børnehave er på budgettet. Det er et væsentligt indsats for at skabe større sammen-

hænge i børnenes liv, skabe helhed for medarbejdergruppen, etablere en større fleksibili-

tet i forhold til børnenes alder samt etablere læringsrum for børnene i alle aldre.  

 

Positivt med en fleksibilitetspulje, så nødvendige ændringer i ekstraordinære situationer 

kan ske med understøttelse af økonomi. 

 

En legepladspulje til renoveringer på 1. 262.000 kr. virker som et meget lille beløb til alle 

Børnehusene i hele Ballerup. I Skovvejens distrikt har vi flere legepladser, der står overfor 

større renoveringer og med et større fokus på børnenes udeliv og læringsmiljøerne her, 

med afsæt i corona erfaringer, er der brug for en væsentlig indsats her. Ejendomme giver 

også udtryk for mange slidte legepladser.  

 

Et forslag om nedlæggelse af kunstpuljen og kulturnetværkstjenesten er fuldstændig ufor-

ståeligt i en tid efter corona, hvor netop kulturlivet har været lukket ned. I børnenes udvik-

ling, læring og dannelse, som beskrevet i den pædagogiske læreplan, har kultur en væ-

sentlig betydning. Endvidere har vi værdsat et godt samarbejde med kunstnere, som har 

givet pædagogerne inspiration i deres arbejde. Kulturnetværket står over for en evaluering, 

som det giver god mening at afvente. Vi vil dog fremhæve værdien af at kulturen – blandt 

andet teater kommer ud i Børnehusene med fokus på de forskellige aldersgrupper og un-

derstøtter det distriktet har af projekter og er optaget af.   

Økonomien i Bio tilbuddet anbefaler vi i stedet går til flere teater oplevelser.  
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Barnets første 1000 dage – sammen om børn. En besparelse på kompetenceudvikling kan 

ikke anbefales. Viden om børn og familier i udsatte positioner – tilrettelæggelse af lærings-

miljøer, hvor specialpædagogik bliver mere og mere påkrævet, er en stor efterspørgsel og 

en nødvendighed, hvis vi skal lykkedes med en tidlig – forbyggende indsats også i Skov-

vejen. En vidensdeling af forskningen omkring ”Sammen om børn” kan med bidrage med 

noget, men kompetenceudvikling generelt, er der et stort behov for.  

 

Det er svært at gennemskue, hvad besparelsen på servicerammen indeholder og har af 

betydning for Skovvejens Børnehuse. Rammekontoen skal dække mange rigtig mange 

forskellige ting, som der ikke er tilført ressourcer til blandt andet alt vedligeholdelse/ny ind-

køb af ”materiel” til brug af AULA, hårde hvidevarer nu også til børnehavekøkkener, der 

har fået frokostordninger, hegn på legepladser og meget mere. Derfor kan en besparelse 

på rammen ikke anbefales. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Christine Riis   Susanne Froberg 

Næstformand   Formand 

Skovvens distrikt 0 – 5 år   
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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 

 

 
 

      

 

     Måløvhøj Skole d. 24. august 2021 

 

 

Høringssvar vedr. forslag til spare- og omprioriteringspuljen for budget 

2022 

 

MED-udvalget på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 24. august 

2021.  

 

Vi har kommentarer på nedenstående punkter: 

 

BSU-B22-03 

MED-udvalget ønsker at påpege, at et behov for køb af eksterne parter til f.eks. fa-

miliebehandling ud over behov for intern kompetencedækning også kan skyldes for 

få medarbejdere. MED-udvalget kan være bekymret for om en besparelse på dette 

område vil få betydning for elever, der har behov for behandling. 

 

BSU-B22-04 

MED-udvalget gør opmærksom på, at toiletforhold fortsat fylder negativt i skolens 

trivselsmåling, hvor der er ikke er renoveret. Der er stor forskel i målingerne fra før 

skolen fik ”Toilet Heaven” på Østerhøj. 

 

BSU-B22-05 

MED-udvalget finder, at dette er et fornuftigt sted at spare og at skolen selv kan 

påtage sig udgiften, såfremt det vurderes, at et biografbesøg skal være en del af 

undervisningen. 

 

BSU-B22-08 

MED-udvalget finder, at det er et fornuftigt sted at bespare. 

 

BSU-B22-17 

MED-udvalget finder, at det er fornuftigt at spare på fælleskonferencen. I stedet 

bør der kigges på formatet for skoleforum og gøre formålet mere tydeligt. 

 

BSU-B22-18 

MED-udvalget finder at beløbet er så ubetydeligt, at en nedlæggelse af puljen er 

uproblematisk. 

 

BSU-B22-19 

MED-udvalget vil på det kraftigste fraråde denne besparelse, da den har stor positiv 

effekt på de svageste læsere i indskolingen. En reduktion vil betyde, at de svageste 

læsere ikke får den nødvendige hjælp rettidigt, hvilket vil føre vil dårlige selvværd 

og ringere faglig udvikling hos denne elevgruppe. 
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ØKU-B22-11 

MED-udvalget gør opmærksom på, at en ændring af ledelsesstrukturen kan gå ud 

over ”ledelse tæt på”. MED-udvalget finder, at et besparelsesforslag uden et forslag 

til en ændret styrelsesvedtægt er uhensigtsmæssigt. Forslaget bør derfor udgå ind-

til, der forelægger et konkret forslag til en fremtidig ledelsesstruktur. 

 

ØKO-B22-13 

MED-udvalget gør opmærksom på, at en reduktion af budgettet til drift og under-

visningsmaterialer kan gå ud over alt fra indkøb af undervisningsmaterieler, ture ud 

af huset til lejrskoler. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Haldor Hansen   Rikke Hykkelbjerg 

Distriktsskoleleder   Næstformand 
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VOKSNE OG SUNDHED 
Køkken Ballerup 

 
  

Bybjergvej 11 
2740 Skovlunde 
Tlf: 2516 9828  

 
 

Dato: 6. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar  
på spare- og omprioriteringspuljen 2022. 
 
Distriktsvis café – plejecentrene 
 
Køkken Ballerups MED. udvalg bakker op om distriktscaféer, og dermed 
nedlukningen af Rosenhavens café. Vi foreslår dog at man i denne sammen-
hæng, ved omfordeling af midler, sikre weekendåbent i Café Lindehaven. 
Gæsterne efterspørger dette, og på denne måde vil man sikre Ballerup di-
striktet en café der er åbent alle årets dage, på samme måde som tilbuddet 
i dag er i Skovlunde distriktet via Café Lundehaven. 
 
 
Med venlig hilsen  
Køkken Ballerups MED.udvalg  
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Til: Kommunalbestyrelsen  
 
Kopi til: C-PO  

 

POLITIK OG ORGANISATION 
 
  

Dato: 6. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Høringssvar til budget 2022 fra lokal-MED i Center for Politik og Organisa-
tion   
 
MED-udvalget i Center for Politik og Organisation har drøftet det administrative 
budgetforslag, som er sendt i høring, og vi har to bemærkninger:  
 
MED-udvalget bemærker, at der i spare- og omprioriteringskataloget er mange for-
slag, som rummer reduktioner på forebyggende indsatser på en række områder, 
hvilket vi ønsker at gøre Kommunalbestyrelsen opmærksom på kan være meget 
kortsigtede løsninger.  
 
Derudover bemærker MED-udvalget følgende til forslaget om at reducere midlerne 
til det internationale område:  
 

- Det nuværende udgiftsniveau i 2021 på 324.000 kr. til det internationale 
område er det laveste de seneste ti år. Senest blev budgettet beskåret med 
100.000 i budget 2021. 
 

- Midlerne dækker både over rejseudgifter, som beskrevet i forslaget, men 
også frikøb af den lærer, der indgår i det igangværende Masterclass-forløb 
samt en række tilskud til venskabsbyforeninger, Årets Leder mv.  

 
- Ud over en forventet aflysning af det igangværende Masterclass-forløb vil en 

reduktion på 0,2 mio. kr. også indebære manglende midler til politikere og 
administrationens besøg og samarbejder med Ballerup Kommunes samar-
bejdsbyer, som må forventes at blive nedjusteret.  

 
 
Med venlig hilsen  
 
Mick Fürst Steffensen   Mette Louise Ebdrup  
Næstformand for lokal-MED Formand for lokal-MED  

Sagsid: 81.00.00-P35-6-19 
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Høringssvar til kataloget med forslag til Spare- 
og omprioriteringspuljen til budget 2022

 

VOKSNE MED HANDICAP 
Administrationen 

 
Bybjergvej 25 

2740 Skovlunde 
Tlf: 4477 3830 

  
 

Dato: 7. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar afgivet på vegne af MED-udvalget i Voksne med Handicap.  
 
Indledende bemærkninger 
 
Høringsbemærkningerne i dette svar omhandler det specialiserede voksen-
område og specifikt de konsekvenser besparelser og omprioriteringer vil 
kunne have i Voksne med Handicap. Det drejer sig om:  
 

- Boligerne i Skovlunde 
- Dagtilbuddet i Skovlunde 
- Aftenklubben 
- BOF Sønderhaven 
- Bibliotekscaféen 

 
Tilbuddet er etableret med følgende overskrifter: Stordriftsfordele og øget 
kvalitet i løsningen af kerneopgaven – øgede kompetencer. Allerede ved 
etableringen var der indlagt besparelser svarende til 1,5 mio. og det er van-
skeligt at begribe hvordan der yderligere skal kunne findes besparelser.  
 
Nedenfor er de enkelte områder der berører tilbuddet udfoldet med konse-
kvenser for opgavevaretagelsen.  
 
SSU-B22-14: Reduktion af udgifter på det voksen specialiserede om-
råde 
 
Forslaget handler om servicereduktion og lyder på 2 mio. kr. Det fremgår 
ikke af beskrivelsen hvordan denne reduktion kan effektueres og derfor bli-
ver høringssvaret også bredt.  
 
Færre indsatser i Voksne med Handicap vil betyde:  

- markant mindre støtte og færre aktiviteter på fridage fra dagtilbuddet 
/ beskæftigelsestilbud (også omtalt ”hjemmedage”).  
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- flere 1:1 aktiviteter bliver afløst af gruppeaktiviteter, hvor den pæda-
gogiske indsats handler om at igangsætte og derefter gå til andre 
kerneopgaver. Det vil også kunne indgå i overvejelser om servicere-
duktion hvorvidt vi fortsat kan understøtte ferier på 5 hverdage årligt 
eller dette skal reduceres.  

- færre individuelle aktiviteter i al almindelighed 
- i de tilfælde hvor behovet for støtte (omsorg og pleje som følge af 

ældning ex.) vil vise sig at være mere end tilbuddet kan tilbyde vil 
der blive ansøgt om øget takst og/eller etablere særtakster for den 
enkelte. Det kan vise sig at være en dyrere løsning på den lange 
bane.   

- det er i kataloget klart, at de 2 mio. skal findes på ramme 50.54 som 
allerede er underlagt en massiv spareplan, der følges tæt månedligt. 
Det er dog uklart hvor mange af de 2 mio. der helt konkret skal fin-
des i indsatser på de decentrale botilbud.  

- Voksne med Handicap på Bybjergvej er etableret med et ønske om at 
øge den pædagogiske kvalitet og det er stadig ambitionen. Dog kan 
det vise sig vanskeligt at prioritere midler til kompetenceudvikling og 
generelle udviklingstiltag såfremt den primære kerneopgave omkring 
personlig pleje og omsorg skal løses.  

- der kan blive tale om at trække os fra deltagelse i udviklingsprojek-
ter. Her kunne ex. tænkes ”frem mod fuld tid” som vi netop er gået 
ind i.  

- udviklingsprojekter på området må anses for usandsynlige at give op-
mærksomhed – det koster altid medarbejderressourcer at drive det 
frem.  
 

Det er dog ikke klart hvad konsekvensen egentlig vil være og hvilke indsat-
ser der tænkes at blive færre af. Hvilke indsatser får man ikke i sammenlig-
nelige kommuner eftersom nettodriftsudgifterne er så meget højere i Balle-
rup sammenlignet med andre kommuner. Det kunne være spændende at gå 
på opdagelse i.  
 
ØKU-B22-11: Analyse af den decentrale administration og ledelse i 
Ballerup Kommune.  
 
Forslaget handler også her om servicereduktion og den konkrete admini-
strative udmøntning er forelagt fagudvalget til orientering i august men 
endnu ikke offentliggjort. Det betyder, at Voksne med Handicap skal finde 
et endnu ikke fastlagt beløb til at indhente denne besparelse med. Hvordan 
vil en egentlig fordelingsnøgle se ud – det kender vi endnu ikke svaret på.  
 
Det er ingen hemmelighed at vi ved at det statistiske materiale der ligger til 
grund for beløbene ikke er i overensstemmelse med virkeligheden – hver-
ken dengang undersøgelsen blev lavet eller på nuværende tidspunkt. Opga-
ver og forandringer håndteres altid og løbende.  
 
En konsekvens af besparelsen på 1,1 mio. efter en eller anden fordelings-
nøgle kan blive:  

- ledere, der overtager administrative opgaver og har mindre tid til det 
at lede tæt på kerneopgaven – og den faglige udvikling forsinkes. Og 
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ikke mindst bliver opgaven med at gå tæt på og guide i forhold til at 
undgå forråelse reduceret. 

- administrative opgaver pålægges andre faggrupper og der vil være 
mindre tid til den pædagogiske og sundhedsfaglige kerneopgave – 
herunder dokumentation, opfølgning på mål og indsatser.  

- opgaverne forsvinder ikke og der kommer hele tiden nye til – den se-
neste er at vi som tilbud skal hjælpe mange beboere og pårørende 
med at håndtere deres penge, fordi der er lukket i bankernes kon-
tantkasser. Det er komplekst administrativt arbejde som vil kræve 
megen oplæring og opfølgning at lade andre ikke administrativt ud-
dannede faggrupper varetage. Konsekvensen af dette er mindre tid til 
det nære og vigtige arbejde med beboere / brugere.   

- endelig er der hele spørgsmålet om arbejdstidsplanlægning – en ar-
bejdsopgave der er kompleks og som skal understøtte kerneopgaven 
og arbejdsmiljøet. Den skal løses professionelt for at undgå dyre løs-
ninger i forhold til arbejdstidsaftaler. Vi står overfor store rekrutte-
ringsudfordringer og derfor skal dette gå hånd i hånd med arbejds-
miljø og gives den fornødne ledelsesmæssige opmærksomhed.  

 
ØKU-B22-12: Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne 
 
Her er der tale om opgavebortfald uden at det dog er muligt at gennemskue 
den konsekvens. At betragte køb og salg af pladser på det specialiserede 
socialområde som indkøb er selvfølgelig legitimt og fornuftigt – det er en 
praksis vi ser udfolde sig i andre kommuner hvor man forhandler pris og 
takster (udarbejder kontrakter) med andre end de der arbejder sammen 
med borgerne.  
 
Det kan dog nogle gange være en udfordring og temmelig vanskeligt at 
gennemskue for borgerne. Det er vigtigt her at forholde sig til, at det er et 
marked mange kommuner bevæger sig ud på og oplevelsen er, at det en-
kelte tilbud sidder med en større opgave i at forhandle overfor drevne kon-
traktmagere. På botilbudsområdet internt i Ballerup Kommune (som Voksne 
med Handicap er en stor del af) må vi således kunne forvente et pres på 
taksterne og dermed reduktioner i budgettet. Konsekvenserne af dette er 
velbeskrevet i første afsnit.  
 
Til det kan lægges at visitationsprocedurerne som de lige nu er beskrevet 
giver stor indflydelse til bostederne. Det har den åbenlyse fordel af der bli-
ver tale om faglige overvejelser omkring sammensætning af beboergrupper 
og dermed gode levemiljøer for alle. Det er under alle omstændigheder 
værd at fastholde uanset de øvrige overvejelser.  
 
ØKU-B22-13: Begrænsning af indkøb for hele kommunen – 1-årig 
 
Forslaget her omhandler ligeledes opgavebortfald og det er ikke muligt at 
gennemskue de fulde konsekvenser af dette.  
 
Betyder det i virkeligheden at der udmeldes 4 % mindre i budget ved årets 
start? Det konkrete beløb afventes med spænding og kan have konsekven-
ser for bl.a. indkøb af hjælpemidler.   
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Ballerup Kommune 
Økonomi

 

RØDBO 
  
 
  

Klausdalsbrovej 621 A-E 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 6161  
www.roedbo.dk 

 
Dato: 7. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra Rødbos MED-udvalg vedr. kataloget med forslag til 
Spare- og omprioriteringspuljen til budgettet for 2022. 
 
 
Vedr. reduktion af udgifter på det voksen specialiserede område 
På baggrund af KØF nøgletal, der viser, at Ballerup Kommune har højere 
udgifter til det voksenspecialiserede område end flere andre kommuner, øn-
skes der en servicereduktion. Hvor eller hvordan denne besparelse skal ud-
møntes, nævnes der intet om i høringsmaterialet. 
 
Det er svært at se gennemsigtigheden i en besparelse på et område, som i 
stor udstrækning er baseret på salg af pladser til andre kommuner end Bal-
lerup Kommune. Besparelser på indsats overfor borgere på Rødbo, vil ikke 
gavne, borger eller helhed. 
 
I en tid med et presset arbejdsmiljø, ikke mindst grundet de rekrutterings-
udfordringer, som vi står med. En yderligere serviceforringelse vil for såvel 
beboere og ansatte på Rødbo være en yderligere udfordring i et fremadret-
tet arbejde med vision 2029 til at blive et attraktivt botilbud samt arbejds-
plads i Ballerup Kommune for nuværende og kommende beboere og medar-
bejdere. 
 
 
Vedr. analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kom-
mune 
De stedbundne opgaver, som er lokalt forankret. Disse er vigtige for, at de 
decentrale organisationer kan fungerer i dagligdagen. Vores borgere og 
medarbejdere er afhængige af den nære ledelse og den administrativ funk-
tion fungerer i forhold til dagligdagen. 
En ændring af disse forhold ser vi ikke kan give fordel for Rødbo. 
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Vedr. begrænsning af indkøb for hele kommunen 
 
Som lokal institution, er det svært at overskue hvor der kan ligge besparel-
ser af væsentlighed. De store store poster, som forplejning og hygiejne, er 
allerede indtaget. 
 
 
 
 
 
 
På vegne af Rødbos MED- udvalg 
 
 
 
Marianne Sinding   Jens Dahm-Rasmussen 
Formand / forstander   Næstformand / TR-SL 
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Høringssvar fra Plejecenter Rosenhaven og Plejecenter Lundehaven  

til Spare-og omprioriteringspuljen 2022 

 

 

Svar vedrørende SSU-B22-06 

Distriktsvis café – Plejecentre 

Lukning af Café på Plejecenter Rosenhaven. 

Kommentar:  

Da Rosenhavens Café kun benyttes af meget få ældre, kan vi støtte forslaget om at 
lukke caféen. 

Lundehaven Café er meget besøgt, og det vi give god mening at ældre, for at få social 
kontakt benytter denne café fremover. 

 

Svar vedrørende SSU-B22-11 

Ophør af psykiatrisygeplejerske 

Vi har mange beboere med psykiatriske diagnoser. Vi har derfor et behov for at kunne 
spare med en fag person på dette område.  

Dette behøver ikke være i form af en psykiatrisygeplejerske, men kunne også være  

midler afsat til undervisning inden for emnet.  

 

Svar vedrørende SSU-B22-13 

Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre 

Forslaget støttes, da vi på Plejecenter Rosenhaven desværre ikke har set hverken 
samarbejde eller fællesskab udvikle sig mellem beboere og brugerne af ældreklubben. 

 

På vegne af MED udvalget på Plejecenter Rosenhaven og Plejecenter Lundehaven 

 

Charlotte Harbou 

Plejecenterleder 
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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 til forslag til Ballerup kommu-
nes spare- og omprioriteringspulje, fra MED 
udvalget på Helhedstilbuddet Stokholtbuen 
og aflastningstilbuddet Torvevej.

 

BALLERUP KOMMUNE 
 
 

Stokholtbuen 
Stokholtbuen 13-23 

2730 Herlev 
Tlf: 44776201 

 
 

Dato: 7. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MED udvalget på Stokholtbuen afgiver hermed kommentar på føl-
gende forslag til spare- og omprioriteringspuljen:  
 
SSU-B22-14: Reduktion af udgifter på det voksen specialiserede om-
råde: 
Ved evt. beslutning om reduktion budgettet på Stokholtbuen (nedsættelse 
af takster for ophold på Stokholtbuen og Torvevej) kan konsekvenserne 
være følgende: Færre muligheder for at understøtte borgernes individuelle 
ønsker om aktivitet, samvær og integration til omverden, ringere mulighed 
for at imødekomme pårørendes behov for hjælp og støtte i samværet, rin-
gere mulighed for at understøtte borgerens udviklingsmuligheder.  
 
Derudover er der i disse år en særlig udfordring med såvel rekruttering som 
fastholdelse af nødvendige fagligt kompetente medarbejdere, der koster ar-
bejdstid (arbejdet med onboarding initiativer som videoproduktion, internt 
uddannelsesprogram, mentorordning osv.) og nyindkøb og er afgørende for 
en fortsat opretholdelse af kvaliteten i tilbuddet til borgerne.  
 
Der er desuden farer for, at de færre økonomiske midler medfører en væ-
sentlig forringelse i arbejdsmiljøet med højt sygefravær, massiv personale-
gennemstrømning og ringe overskud til faglig udvikling, der potentielt kan 
øge risikoen for at forråelse vil finde sted.  
 
Stokholtbuen har desuden i en årrække været en aktiv part i udviklingen af 
forskellige former for metoder til forbedring af indsatser samt dokumentati-
onen deraf, inden for det voksenspecialiserede område, hvilket vi finder 
nødvendigt idet den centrale understøtning dertil er fraværende. Denne er 
indsats er en absolut nødvendighed for at vi også fremover som område 
kan præstere høj kvalitet som bl.a. også socialtilsyns rapporter er med til at 
synliggøre. Ved beslutning om besparelser på området vil denne indsats 
ikke kunne understøttes, ej heller en prioriteret deltagelse i andre tværgå-
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ende udviklingsindsatser i C-VS. Dertil kommer at der ifm. med en beslut-
ning om besparelsen også vil blive færre muligheder for den fortsatte og lø-
bende understøtning af supervision, uddannelse og anden kompetenceud-
vikling der kan føre til ringe kvalitet i tilbuddet, som formodentligt ville 
kunne ses afspejlet i fremtidige tilsynsrapporter for området. 
 
Desuden vil vi gøre opmærksom på at taksterne på Stokholtbuen allerede i 
2021 er nedsat med ca. 1,5 mill. som konsekvens af at vi igennem de sene-
ste år, via effektivisering af vores drift har formået at nedsætte forbruget.  
Der vil derfor ved beslutningen herom blive tale om yderligere nedsættelse 
af taksterne med en fordelingsnøgle vi ikke er i stand til at gennemskue, 
idet det syner ugennemsigtigt hvor og hvordan besparelsen skal opnås. Idet 
der i tilbuddene under Stokholtbuen bor flest udenbys borgere vil det desu-
den betyde en væsentlig nedgang i indtægter til Ballerup kommune fra de 
ca. 20 kommune der køber pladser i tilbuddene.  
 
Afhængigt af hvordan besparelsen vil udmøntes, kan det potentielt betyde 
at driftsfundamentet for at drive aflastningstilbuddet Torvevej kan blive så 
vanskeligt (idet der Pt. er vigende tilgang) at der bliver tale om en væsent-
lig nedsættelse af kvaliteten i tilbuddet at der sættes tvivl om den fortsatte 
drifts godkendelse fra socialtilsynet, idet driftsøkonomien allerede er svæk-
ket.  
 
 
ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i 
Ballerup Kommune: 
Vi bekymres meget ved forslaget om en reduktion af udgifterne til ledelse 
og administration idet vi ifm. de seneste års besparelser på central admini-
strationen har set opgaveglidning af opgaver der har givet de decentrale 
enheder, herunder Stokholtbuen, flere administrative opgaver og en væ-
sentlig ringere central understøttelse i hverdagens drift og udviklingsbehov.  
 
Desuden forventer vi, at der ved beslutning om yderligere besparelser på 
centraladministration jvnf. forslaget i dette katalog, kan komme yderligere 
opgaveglidning fra centraladministrationen til Stokholtbuen, der oveni vil 
gøre os ude af stand til at løfte mængden og kompleksiteten i de admini-
strative opgaver.  
 
Ved evt. beslutning om at reducere udgifterne til ledelse og administration 
vil der forventeligt ske yderligere opgaveglidning til tilbuddenes pædago-
gere, sygeplejersker, SSA’er o.lign. med en potentielt ringere kvalitet og ef-
fektivitet i opgaveløsningen til følge men som en absolut nødvendighed 
overfor opgaver der SKAL løses. 
 
Der er ifm. Stokholtbuens tidligere effektiviseringsprocesser allerede opnå-
ede besparelser ved bl.a. at flytte arbejdstidstilrettelæggelsesopgaver fra 
sundheds/pædagogisk uddannede til administrative/ledere mhp. at opnå en 
bedre og mere effektiv løsning af en opgave som i store døgndækkede til-
bud fylder og koster en del.  
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Vi imødeser desuden, at en besparelse på ledelse, i et område med stor 
kompleksitet i målgruppen, høje følelsesmæssige krav i arbejdet samt be-
hovet for specialviden, kan føre til en væsentlig forringelse af ledernes mu-
lighed for at agere, rollemodel, faglig vejviser, coach, oversætter, forebyg-
ger og problemknuser.  
 
Dette med forøget risiko for et øget sygefravær, personalegennemstrøm-
ning samt ringere arbejdsmiljø, der alt sammen vil kunne føre til en ringere 
borgeroplevet livskvalitet og kontinuitet i hverdagen med risikoen for forrå-
else i kulturen.  
 
Der bedes henlede en særlig opmærksomhed omkring, at tilbuddene under 
Stokholtbuen har en regional forsyningsforpligtelse og i det daglige samar-
bejder med 20 af regionens kommuner, hvilket betyder at Stokholtbuens 
primær driftsøkonomi kommer fra indtægter fra de øvrige kommuner og at 
samarbejdet med disse stiller særlige krav til flere dele af den administra-
tive opgaveportefølge.    
 
ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne: 
Vi har vanskeligt ved at gennemskue konsekvenserne af denne besparelse 
på indkøb af tjenesteydelser men vil formode at det potentielt kan føre til 
besparelser udover de ovennævnte, idet det må forventes også at have be-
tydning for taksterne på Stokholtbuen.  
 
 
 
Sammenfatning: 
Ved beslutninger om hele eller dele af ovenstående spare- og ompriorite-
ringsforslag vil Stokholtbuen potentielt kunne imødese en samlet reduktion 
af budgettet på op mod ca. 4 %, af et budget der allerede er reduceret med 
1,5 % i 2021. Dertil kommer at der, ved beslutning om reduktion af vare-
køb i 2022, blive tillagt yderligere en besparelser. 
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Hørringssvar til ”Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022  Budget”  fra L-MED i Kirstinehaven og Egely. 
 

Lokal Med i Plejecenter Kirstinehaven og Egely har ikke umiddelbart kommentarer til kataloget, 
men bemærker dog, at der er mange forebyggende indsatser, der bortfalder. 

På vegne af MED udvalget Kirstinehaven og Egely 

Konstitueret Plejecenterleder¨ 

Anette Wintlev-Jensen 
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Hørringssvar til ”Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022” fra L-MED i Plejecenter Lindehaven og Aktivitets- og 
aflastningstilbuddet. 

 

Der er en generel bekymring over, at det ser ud til at det særligt er de forebyggende 
indsatser, der er med i spare kataloget. L-Med udvalget peger her på ” Ophør af 
forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv” og ”Ophør af 
støtte til at styrke fællesskaberne”. 

Lokal MED udvalget er ligeledes bekymret over ”Ophør af psykiatrisygeplejerske”. Der 
er behov for at understøtte hjælpen til borger med psykiske symptomer og ligeledes 
at understøtte medarbejderne i opgaven. Man er bekendt med at funktionen i længere 
perioder ikke har været til stede, men behovet er tilstede, så der bør findes en synlig 
løsning på, hvordan behovet imødekommes. 

I forhold til bortfald af tilbuddet i Aktivcenter Ballerup har Lokal-MED en bekymring i 
forhold til den forebyggende indsats, der ydes her som et socialt styrkende tilbud, en 
del af huset brugere kommer ikke kun pga. af aktiviteterne, men i lige så høj grad for 
at skabe nye relationer, for dermed at nedsætte både ensomhed og social isolation. 
Der kommer brugere, der for nylig er blevet enker/ enkemænd, her er personalets 
opgave, at tage hånd om dem, og hjælper dem i gang, og danner nye venskaber, så 
ensomhed forebygges hos denne sårbare gruppe. Brugerne af tilbuddet kommer med 
meget forskellige baggrunde, flere kommer efter anvisning fra fx demensteamet i 
kommunen. Der kommer både de aktive raske ældre, der beskrives i kataloget, men 
også mange sårbare, nogle med en kognitiv udfordring, andre med fysiske handikap, 
som her oplever, at de får mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Det vil 
være et tab for disse grupper af borgere. Hertil kommer også utrygheden ved at 
skulle ud i de sene aftentimer, hvis tilbuddet bliver i et aftenskole-regi. 

De fagligt uddannede personaler i tilbuddet er med til at opdage forandring/sygdom 
hos brugerne i huset og kan derfor målrettet hjælpe og sende brugerne i relevant 
støttende/hjælpende retning. 

Aktiv Center Ballerup samarbejder tæt med kommunens øvrige aktivitets- og 
aflastningstilbud i Sønderhaven, Dag- og Døgntilbuddet og medvirker dermed til 
sammenhæng i kommunens aktivitets- og aflastningstilbud.  

 

På vegne af lokal-MED i Plejecenter Lindehaven og Aktivitets- og aflastningstilbuddet 

Centerleder Anette Wintlev-Jensen 
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Center for Økonomi 
Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup     Sept. 2021 
 
 
 
Høringssvar vedr. Kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen 
til budget 2022.  
 
 
I Distrikt Hedegårdens MED-udvalg vil vi gerne benyttet os af muligheden for at afgive 
et høringssvar vedr. kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022. Vi har følgende kommentarer: 
 
 
Vedr. forslag. BSU-B22-04 Toilet Heaven 
Vi bliver bekymrede over at se, at det påtænkes at nedlægge denne pulje. Vi oplever, 
at det er væsentligt for børnenes trivsel og sundhed, at deres toiletforhold er 
hygiejniske og ordentlige. Vi forestiller os ikke, at der kan opretholdes den fornødne 
standard, hvis dette skal ske inde for det almindelige vedligeholdelses-budget. 
  
Vedr. BSU-B22-05 Baltoppen bio 
Vi mener det vil være meget ærgerligt, hvis dette forslag besluttes. For nogen børn er 
dette tilbud den eneste mulighed de har for at få kultur-oplevelser. Vi mener derfor, 
at det er vigtigt at bevare puljen sådan, at alle børn har lige muligheder. 
 
Vedr. BSU-B22 15 Barnets første 1000 dage 
Vi mener det vil være ærgerligt, hvis denne pulje nedlægges, men dog ikke nær så 
sårbart som de øvrige puljer, da der i puljemidlerne til ”Sammen om børn” i forvejen 
er afsat penge til vidensdeling. 
  
Vedr. BSU-B22-17 Fælleskonference skole og dagtilbudsbestyrelser 
Vi oplever ikke, at det vil være kritisk at gennemføre denne besparelse og vil bestemt 
foretrække, at nogen af pengene findes her, frem for andre mere sårbare steder. 
 
Vedr. KFU-B22-03 Børnekunstpuljen 
Ved afskaffelse af denne pulje, gør man det vanskeligere for børnene i vores distrikt 
at arbejde med og møde kunsten i børnehøjde. At mødes gennem kunsten giver 
børnene mulighed for at mødes i et fælles tredje, hvor alle kan indgå på lige fod.  
Flere børn i vores distrikt er ofte i forskellige udfordringer og kunsten er med til at 
styrke børnene i deres livsduelighed og giver dem nye måder til, at mærke og se 
verden og dem selv. Kunst repræsenterer noget andet end de får i det daglige i deres 
dagtilbud. 
 
Vedr. ØKU-B22-13 Begrænsning af indkøb for hele kommunen 
Vi mener, at Ballerup kommunes kommunalbestyrelse er meget ambitiøse på bla. 
børneområdet. Det betyder, at der sættes mange ting i gang som, hvis vi skal tage 
opgaverne på os og udvikle på dem med høj kvalitet, er behov for, at vi lokalt kan 
investere – eks. koster det penge, hver gang vi samler personale på tværs af 
distriktet for at gennemfører den kompetenceudvikling, som er nødvendig for, at vi 
kan leve op til kommunens forventninger til os. Vi mener derfor, at en begrænsning af 
vores indkøbsmuligheder vil være meget uheldig. 
 
MED udvalget  
Distrikt Hedegården 
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Ballerup, den 8. september 2021 

 

MED udvalgets høringssvar vedrørende forslag til Spare- og 

omprioriteringspuljen til budget 2022 

 

Reduktion af puljen til Toilet Heaven 

Toiletforholdene er en væsentlig faktor i børnenes trivsel på skolen. Derfor er det 

vigtigt, at der fortsat er fokus på renoveringen af toiletter. Konceptet for renoveringen 

er underordnet. 

Baltoppen Bio – køb af forestillinger til skoler 

Som det fremgår af beskrivelsen, vil der ikke længere være de samme muligheder for 

kulturelle oplevelser i nærmiljøet, som primært vil gå ud over børn, der i forvejen 

kunne have dårligere forudsætninger for at komme i biografen. Derudover har skolen 

muligheden for at introducere børn og unge for film og genre, som de ellers ikke ville 

vælge. Det udgør såvel en faglig og dannelsesmæssig dimension.  

En praktisk projektopgave i folkeskolen 

Den gode ide om den praktiske projektopgave er startet op under Corona, og har 

derfor haft en vanskelig opstart. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring 

den praktiske projektopgave er et forsøg på at lave den obligatoriske projektopgave 

på en mere praktisk faglig måde og tilgodeser elever, som profiterer af den mere 

praksisorienterede tilgang. Samtidig forventes der en øget motivation og kvalificering 

af elevernes UPV. Baltorpskolen har et planlagt forløb i uge 47 sammen med Next. Vi 

ser det som absolut givende at samarbejde med kvalificerede kræfter tættere på 

ungdomsuddannelserne.  

Analyse af den decentrale administration og ledelse 

De højere udgifter dækker over både ledelse og administration og er et udtryk for et 

højere serviceniveau, som er politisk ønsket og besluttet.  

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. 
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Vive rapporten fra 2018 peger på, at der er en generel enighed i, at ledelse ”tæt på” 

er en stor styrke ved den nye struktur. Den nye skolestruktur synes at understøtte 

opbygningen af et mere fælles skolevæsen i Ballerup Kommune og det vurderes, at 

den nye ledelsesstruktur i høj grad understøtter kerneopgaven. 

En ændring i ledelsesstrukturen ville kræve en ændring af styrelsesvedtægten og 

dermed få en stor indvirkning på skolevæsenet som helhed. 

Skolebestyrelsen har ikke ønsket at udarbejde et særskilt høringssvar og bakker op 

om MED-udvalgets høringssvar. 

 

Baltorpskolens MED-udvalg 
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Høringssvar: Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 
________________________________________________________________________________ 
 

På vegne af MED udvalget Distrikt Skovlunde 0-5, har vi følgende bekymring og kommentar til 

forslaget om besparelse på Barnets første 1000 dage- Sammen om Børn projektet.  

Vi anerkender, at der skal findes penge indenfor budgettet, men kan være bekymret over, at 

Barnets første 1000 dage står nævnt.  

Vi som arbejder i Børnehusene, har kunne opleve effekten af det rigtig gode samarbejde med 

distriktets sundhedsplejersker, der er et af tiltagene i projektet. Dette samarbejde er til gavn for 

både børn, forældre og det pædagogiske personale, på grund af en mere bred og kvalificeret viden 

om barnet inden opstart i vuggestue. En god start der er fundamental vigtigt i forhold til barnets 

trivsel og læring i tæt samarbejde med forældrene. Et tæt samarbejder, der starter allerede ved 

opstart. 

Det er et projekt, der skal understøtte den gode start, og vi har kun haft positive oplevelser som er 

kommet af de tiltag, som projektet har medført indtil videre.  

Hvis midlerne ikke tilføres, vil erfaringsudveksling distrikterne mellem kunne gå tabt og vil derved 

påvirke den videre udvikling af projektet. Et projekt, der ellers har rettet en vigtig fokus på, 

hvordan både børn og forældre kan få den bedste start i Dagtilbud.  

Vi håber i samme tråd som Forældrebestyrelsen i Distrikt Skovlunde 0-5, at pengene kan findes 

indenfor budgettet, så dette vigtige projekt kan fortsætte og videreudvikles, da det rummer så 

megen potentiale. En god start er også vigtig i forhold til at kunne være og bidrage ind de 

forskellige fælleskaber. 

 

Med venlige hilsner,  

MED udvalget Distrikt Skovlunde 

Medarbejderrepræsentanterne 
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Høringssvar fra Lokal-MED i Center for Økonomi vedr. kataloget med for-
slag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 
 
Lokal-MED i Center for Økonomi har på sit møde den 31. august 2021 drøftet de fo-
reslåede besparelser i "Kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til 
budget 2022”. Lokal-MED i Center for Økonomi har bemærkninger til følgende spa-
reforslag: 
 
 ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 
 ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen  
 ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune 
 
ØKU-B22-09 Erfaringer fra COVID-19 

I forbindelse med en eventuel besparelse baseret på erfaringer fra COVID-19 er 
MED-udvalget i Center for Økonomi optaget af, at vi som medarbejdere bliver ind-
draget i, hvordan den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdspladsen 
kommer til at se ud.  
 
Vi er glade for muligheden for en mere fleksibel arbejdsuge, hvor det er muligt at 
arbejde hjemmefra engang imellem, og vi anerkender, at der er medarbejdere der 
trives rigtigt godt ved at arbejde hjemmefra størstedelen af ugen. Det skal dog 
også understreges, at mange medarbejdere har behov for at møde ind på Rådhu-

set, både i forhold til deres arbejdsopgaver men i høj grad også i forhold til deres 
psykiske velværd. Dette skal der tages højde for, når der bliver drøftet om mulighe-
der for optimering af bygningsudnyttelsen.  
 
Vi håber derfor, at alle centre bliver inddraget i drøftelserne, da der er forskellige 
behov i centrene alt efter arbejdsopgaver og personalesammensætning.  
 
  

ØKONOMI 

   

 

Rådhuset 

H Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000  

www.ballerup.dk 

 

Dato: 8. september 2021 

 

E-mail: okonomi@balk.dk  

 

 

 

 

 

  

  

Sagsid: 81.38.05-P35-1-21 
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Side 2 

 

ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen 

Der har de sidste par år været større administrative besparelser ved budgetvedta-
gelserne, og der sættes derfor spørgsmålstegn ved, hvornår vi er i mål med bespa-
relserne på det administrative område. Det er uhensigtsmæssigt at have en admini-
strativ besparelse hvert år, der påvirker organisationen. Det har konsekvenser for 
den daglige drift og styring.  

 
Der ønskes derfor en samlet vision på det central administrative område i kommu-
nen, samt en drøftelse af, hvilket administrativt serviceniveau Kommunalbestyrel-

sen gerne vil have i fremtiden.  
 
Center for Økonomi understøtter kommunens organisatoriske enheder, ledere, 
medarbejdere og politikere omkring budget, regnskab og indkøb. Endvidere ydes 
borgeservice omkring ejendomsbeskatning, betaling af ejendomsskatter og ikke 
mindst opkrævning af virksomheder og borgeres gæld til kommunen. 
 
En besparelse på den centrale administration, herunder i Center for Økonomi, vil 

derfor have en indvirkning på opgavevaretagelsen og herunder understøttelsen af 
ledere og medarbejdere i kommunens centre og institutioner og for den oplevede 
Borgerservice. Derudover kan det have betydning for Center for Økonomis betje-
ning af direktionen og det politiske niveau.   
 
Center for Økonomi vil derfor gerne have en beskrivelse af, hvordan man tænker at 
besparelsen skal udmøntes på de forskellige centre/områder, herunder hvilke opga-
ver som borfalder eller som skal udføres på en anden måde.  
 
Derudover gøres der opmærksom på, at der efter fusionen pr. 1. maj 2019 i Center 
for Økonomi og dermed samlingen af kommunens centrale økonomimedarbejdere, 
er ansat flere økonomimedarbejdere i centrene. Vil man medtage disse medarbej-
dere, når der skal ses på besparelser i Center for Økonomi?   
 

 
ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup 
Kommune 

Når der tages en besparelse på den decentrale administration medfører dette ofte, 
at der er arbejdsopgaver, der falder tilbage på den centrale administration. Dette 
skal der være opmærksomhed omkring, og især hvis besparelsen på den centrale 
administration også bliver gennemført.  

 
Der bør også her ses på, om der er opgaver, der skal bortfalde eller om serviceni-
veauet skal ændres. 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Lokal-MED i Center for Økonomi 
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VOKSNE OG SUNDHED 
Hjemmeplejen 

 
Telegrafvej 4, 2 sal 

2750 Ballerup 
Tlf: 4477 3340 

  
  
 

Dato: 6. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballerup Hjemmepleje  
 Høringsspørgsmål vedr.  

budget 2022 og  
omprioriteringspuljen 

 
 
 
Det lokale MED ved Ballerup hjemmepleje er blevet  
præsenteret for en samlet oversigt over bidrag til ompriorite-
ringspuljen til budget 2022 for Ballerup Kommune. 
 
Lokal MED i Hjemmeplejen har nedenstående opmærksomhedspunk-
ter og spørgsmål til de forskellige forslag som der ligger i oplægget. 
 
Vedr. Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøt-
telse af et arbejdsliv. 
Vi forventer, at besparelserne vil have en konsekvens for borgernes 
helbred og trivsel, da vi formoder, at alle de medarbejdere, der er an-
sat til de forebyggende indsatser, er med til at gøre en forskel. Det 
skal derfor overvejes, hvilken betydning konsekvenserne ved dette, 
vil have. 
 
Aktivcenter Ballerup. 
Vi har ikke kendskab til, at nogle af Hjemmeplejens borgere benytter 
sig af Aktivcenter Ballerup. Vi ser, at der er andre tilbud, som bor-
gerne kan benytte sig af som f.eks. ældresagens tilbud og bibliote-
kerne, i stedet for Aktivcenter Ballerup da målgruppen er friske, raske 
pensionister. 
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www.ballerup.dk Side 2
  
 
 

Dog skal man have for øje, at en lukning af Aktivcenter Ballerup vil 
kunne have en konsekvens i forhold til ensomhed hos nogle borgere. 
 
Distriktsvis Café – plejecentre. 
Vi kan se en mening med at lukke caféen på Rosenhaven plejecenter, 
da der er anden café på Lundehaven plejecenter, som ligger tæt på. 
Det kræver opmærksomhed på, at guide brugerne til at bruge anden 
café i stedet – dette er en opgave, som vi ser, at Hjemmeplejens per-
sonale godt kan deltage i. Det er positivt, at der er mulighed for at 
bevare caféen på Lundehaven plejecenter, da det ligger tæt på of-
fentlige transportmuligheder. 
 
 
Ophør af psykiatrisygeplejerske. 
Denne stilling er pt. vakant. 
Vi ser, at funktionen er meget vigtig i forhold til at sikre godt tvær-
fagligt samarbejde, ved borgere med komplekse forløb. Ved borgere 
med store psykiske udfordringer, vil personalet i Hjemmeplejen 
mangle vigtig supervision og undervisning i at takle forskellige situa-
tioner, da denne viden ikke er hos personalet. Spørgsmålet er, hvor 
vi så kan hente råd og vejledning, da vi ikke selv har de specifikke 
psykiatrikompetencer i Hjemmeplejen. Dette punkt gælder ikke kun 
ved de ældre borgere, men også yngre borgere, der kan have mis-
brugsproblemer og en udad reagerende adfærd – her har psykiatrisy-
geplejersken tidligere hjulpet godt.  
 
Ophør af støtte til at styrke fællesskaber. 
Der har gennem tiden været rigtig mange forslag, idéer og tiltag, 
som fællesskabskoordinatoren har haft et samlet overblik over. Bl.a. 
har fællesskabskoordinatoren hjulpet os i Hjemmeplejen med input 
omkring Fællesskabspuljen, da hun kender til alle de forskellige til-
bud. Hvis denne koordinatorfunktion spares væk, kan det få den kon-
sekvens, at viden om diverse tiltag og tilbud mangler, så personale 
og borgere ikke kender til dem – og dermed ikke benytter tilbuddene, 
ligesom nogle tilbud risikerer at ”leve deres eget liv” på forskelligvis, 
så det kun er en lille gruppe borgere, der får glæde af det. 
 
Ophør af tilskud til ældreklubber på f.eks. plejecentre. 
Vi ved, at en stor del af Hjemmeplejens borgere benytter sig af æl-
dreklubberne, og glæder sig til de dage, hvor de skal derhen. Det gi-
ver dem et fællesskab, som de sætter stor pris på. Konsekvensen ved 
at spare disse ældreklubber væk kan være, at nogle borgere ikke 
længere ved, hvor de så kan gå hen. Det er en af de ting, vi ser, der 
er med til at forebygge ensomhed hos borgerne. Ligesom vi ser, at 
der vil være behov for, at have fokus på, hvordan denne ensomhed 
så kan forebygges i stedet for. 
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Reduktion af udgifter på de specialiserede voksenområde. 
Ved en besparelse i udgifterne på dette område, ser vi, at det igen 
kan resultere i øget ensomhed hos borgerne, hvorfor der skal være 
fokus på, hvordan vi også forebygger det på dette område. Det er 
svært at gennemskue konsekvenserne ved en besparelse, da der er 
behov for at få identificeret årsagen til, at Ballerup Kommune har hø-
jere udgifter i forhold til sammenlignelige kommuner. 
 
Center for økonomi – Analyse af den decentrale administration 
og ledelse. 
Da spareforslaget ikke er konkretiseret, og vi ikke kender til, hvor og 
hvordan man ønsker at gennemføre besparelserne, er det svært at 
gennemskue konsekvenserne – vi kender ikke til fordelingsnøglen.  
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Høringssvar fra Lokal- MED sundhedsområdet, vedrø-
rende forslag spare- og omprioriteringspuljen til bud-
get 2022 

MED udvalget har en bekymring for, at 2 af spareforslagene i kataloget kan 
medføre en opgaveglidning fra de berørte områder til T og A’s opgaveporte-
følje. 

Det drejer sig om: 

Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et 
arbejdsliv (Katalog med forslag til spare og omprioriteringspuljen til budget 2022, s. 54) 
Når tilbuddet ikke længere eksisterer, kan det medføre en stigning i henvis-
ninger til genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social ser-
vice. TogA samarbejder i dag med Forebyggelsesenheden (FE) om borgere 
med psykiatriske diagnoser, psykisk sårbare borgere og borgere med er-
hvervet hjerneskade. Ved træningsafslutning overtager FE i dag disse bor-
gerforløb. Når tilbuddet spares væk, vil borgeren ikke have et alternativ til-
bud. Vi forventer dermed øget sandsynlighed for genhenvisning. Disse bor-
gere har brug for hjælp til at fastholde træningen og implementere deres 
opnåede funktionsniveau i deres hverdag. Vi er bekymrede for, at borgerne 
får nye funktionstab og at vi får flere genhenvisninger efter serviceloven. 

Aktivitetscenter Ballerup. (Katalog med forslag til spare og omprioriteringspuljen til 
budget 2022, s. 56) 
Lukning af tilbuddet vil medføre et øget behov for genoptræning og vedlige-
holdende træning efter Lov om social service. TogA henviser i dag borgere, 
som ikke selv kan varetage, at vedligeholde et opnået funktionsniveau efter 
endt træning til Aktivcenter Ballerup. Det drejer sig om ældre svagelige bor-
gere, borgere med demens, samt borger med ensomhedsproblematikker. 
Borgerne har brug for støtte til at komme hjemmefra, til at deltage i aktivi-
teter og kan ikke benytte tilbud i foreninger og ældreidrætten. Der er behov 
for et tilbud til denne gruppe. Bortfalder tilbuddet vil sandsynligheden for 
genhenvisning til TogA stige. 

Venlig hilsen 

Anne-Marie Mølbæk 
Formand for Lokal MED sundhedsområdet

Sundhedsområdet 

Gl. Rådhusvej 13 
2750 Ballerup 
Tlf: 24988547 

www.ballerup.dk 

Dato: 6. september 2021 
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