Modtaget i Ballerup Kommune den 28. februar 2018

Budget 2019 Ballerup Kommune.
Budgetprocessen i Ballerup Kommune besvaret af Forældrebestyrelsen i Distrikt Baltorp.
Vi har efter en nærmere dialog internt i bestyrelsen valgt at komme med følgende indspark til processen
omkring besparelser i Ballerup kommune på børne- og ungeområdet.
Bestyrelsen finder det meget upassende at spare endnu mere på børne- og ungeområdet. Vi vurderer, at
der er så mange områder, hvor kvaliteten ikke stemmer overens med ambitionsniveau på området.
Alle ansatte, ledere og frivillige i vores distrikt ligger en indsats, der er noget over niveau for, hvad der
burde forventes af den enkelte. Økonomien i distriktet er særdeles sund og kan tildeles et meget ambitiøst
niveau af alle ledere samt personale. Men den er kun sund grundet, at man nedprioriterer investeringer på
områder, der trænger til økonomisk indsprøjtning.
Derfor mener vi ikke, at der burde findes besparelser på børne- og ungeområdet:
-

-

Vi har igennem de sidste 12 år skåret mere og mere ind til benene på den daglige økonomi
Personalet yder store indsatser for at højne kvalitet, men mangler midler for at kunne gennemføre
på det høje ønskede og ambitiøse niveau, der forventes i Ballerup Kommune.
Kommunen har en særdeles sund økonomi og er blandt top 5 på attraktive industrikommuner.
Dette burde afspejles i lækre tilbud for tilflytterfamilier og herboende familier.
Kommunen poster alt for mange penge i anlægsprojekter, der ikke understøtter den sociale del af
at bo i kommunen.
Alle haller i kommunen kører desuden også på sparedrift; her mangler også økonomi for at få et
højere niveau.
Alle udearealer og bygninger på institutioner kunne snildt tilføres en masse midler, da de pt. er
meget misligholdte, og økonomien tillader ikke at tilføre dem ekstra kvalitet. Desuden er der ekstra
slid på dem, da de er åbne for offentligheden uden for åbningstiden.
Der er tænkt alt for lidt over kvalitet i det daglige indkøb i forhold til økologi og skadelige stoffer for
vores fremtid, børnene. Dette koster, og det er der i forvejen ikke økonomi til.
Vi kan se, at kommunens pengekasse lyder på +500 millioner og vurderer, at dette er sket på en
solid spareindsats igennem en del år. Nu burde det så være tid til at investere for at få en højere
kvalitet og ikke spare på børne- og ungeområdet og på en faggruppe og et område, som i den grad
har lidt i mange år.

Vores forslag er, at man kigger på at tilføre flere midler på børn og unge, således at kvaliteten rammer et
ønsket niveau. Man kunne starte med at kigge på følgende:
-

Energibesparelser.
Service og drift på kommunale ejendomme. Alt for mange bygninger er ikke up to date og bliver
ikke inspiceret.
Udearealer på kommunens institutioner er ikke tilført nok kvalitet - børneantal og alder taget i
betragtning.
Langsigtede planer for drift og vedligehold.
Byggeboliger der tiltrækker flere borgere og derved bedre økonomi.

MVH Bestyrelsen i Distrikt Baltorp.

