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Høringssvar fra Hovedudvalget til budget 2021 - 2024
Hovedudvalget vil gerne anerkende de ændringer, der er gennemført i de senere år med hensyn til
MED-systemets mulighed for dialog og deltagelse i budgetprocessen. Den proces opfordrer vi til
fortsætter, så det også bliver en naturlig del af budgetprocessen, at forslag og konsekvenser drøftes
i alle lokaludvalg og centerudvalg. Alle skal have en løbende dialog og drøftelse af økonomien i det
MED-udvalg, man sidder i. Da der som noget nyt nu er indført månedsvise opfølgninger på
budgettet, giver det en mulighed for, at MED-systemet også kan informeres løbende.
1. halvår 2020 har tydeligt båret præg af budgetmæssig usikkerhed – både som følge af det
uventede merforbrug fra 2019, men i samme grad på baggrund af ikke retvisende budgetter for
2020.
Byrådet opfordres til at sikre retvisende budgetter både i det kommende år, men også i
overslagsårene. Det skaber uro og ineffektivitet i organisationen, når budgettet skrider og
budgetmæssige tilretninger bliver nødvendige udenfor den almindelige budgetproces. Det påvirker
det daglige arbejdsmiljø og kan have negative konsekvenser for sygefraværet.
Hovedudvalget vil gerne opfordre Byrådet til at holde fokus på de langsigtede mål og
sammenhængende strategier, således budgetprocesserne i de kommende år, kan håndteres
indenfor de udstukne rammer. Det er vigtigt, at der fortsat holdes et stort fokus på økonomien,
således der ikke opstår uforudsete situationer, hvor den samlede økonomi ikke kan holde og som
konsekvens deraf kommer til at betyde uplanlagte personalemæssige reduktioner.
Hovedudvalget opfordrer til, at der arbejdes med at gøre budgetmaterialet mere gennemskueligt
for alle - også alle dele af MED-systemet. I budgetmaterialet for 2021 oplever vi f.eks. følgende
udfordringer:
•
•
•

Det er i dag f.eks. ikke muligt at gennemskue, hvor mange/ hvilke stillinger, der rent faktisk er i
spil, hverken indenfor de enkelte politikområder eller samlet set for kommunen.
Det fremgår ikke tydeligt nok, hvad de enkelte besparelser betyder for serviceniveauet
overfor borgerne.
Der er ikke klare politiske udmeldinger om prioriteringerne og de nødvendige til- og fravalg.
Det skal ikke være medarbejderne, der skal forsvare og forklare de nødvendige politiske
beslutninger, men Byrådet selv.
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Hovedudvalget opfordrer derfor til, at der arbejdedes videre med tydelige konsekvensbeskrivelser
for, hvad de enkelte forslag betyder for henholdsvis borgere og medarbejdere.
Igen i år opfordrer Hovedudvalget Byrådet til at gennemføre konkrete forslag og ikke
rammetilpasninger, der efterfølgende skal effektueres i de enkelte centre uden politisk stillingtagen til
hvilke konsekvenser, det skal have på serviceniveauet.
Et af de kommende års store problemstillinger er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
Hovedudvalget opfordrer til, at Byrådet sætter rekruttering højt på dagsordenen og indgår i dialog
med MED-systemet om kommende indsatser. En fælles indsats for at garantere rekruttering af nye
medarbejdere og fastholdelse er nødvendigt for at kunne sikre et højt serviceniveau overfor
borgerne.
Til sidst vil Hovedudvalget opfordrer Byrådet til fortsat at understøtte og prioritere det interne liv og
gode arbejdsmiljø i organisationen, således trivsel og arbejdsglæde kan udvikles og forbedres
yderligere for de ansatte og dermed være medvirkende til forbedret håndtering og understøttelse
af borgerne.
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Direktionssekretariatet
Postadresse:
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev
Telefon:
56 20 30 00
Telefax :
56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direktionssekretariatets høringssvar til budget 2021-2024

Direkte:
Mail:

56203686
ansvc@faxekommune.dk

Dato
j./sagsnr.

24. juli 2020
87.00.00-G01-2-20

Direktionssekretariatet har gennemgået budgetforslagene på virtuelt
personalemøde med MED-status den 15. juni 2020 og har følgende
bemærkninger til besparelsesforslagene:
TMU_F_04
00.25.10
Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler
Selvom det ikke fremgår af overskriften, vedrører forslaget tilsyneladende
også reduktion af rengøring af gange og fællesarealer i
administrationsbygningerne og kantinerne. I en tid som denne, hvor der
er stort fokus på hygiejne og forebyggelse af smittespredning, er vi
bekymret for et forslag om endnu engang at reducere rengøringen.
TMU_F_05
00.25.10
Fordele adm. arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7
Direktionssekretariatets medarbejdere er grundlæggende for fleksibilitet i
forhold til den måde, vi indretter vores arbejdsdag. Men forslaget om at
fordele arbejdstiden over 7 dage - og på en måde, hvor mange
forskellige kolleger skal deles om lokalerne - er uspiseligt i sin nuværende
form.
På flere punkter virker forslaget ikke helt gennemtænkt.
Vi betvivler, at forslaget - hvis det bliver gennemført – vil medføre en
økonomisk gevinst, og vi betvivler, at det overhovedet er praktisk muligt.
Vi har følgende betænkeligheder og spørgsmål/kommentarer til
forslaget:
 At skulle dele lokaler med flere medarbejdere, indebærer en vis
sundhedsmæssig risiko i en tid, hvor hygiejne og forebyggelse af
smittespredning er helt centralt for, at vi i kan møde fysisk på
arbejde. Det fokus vil næppe fortage sig hen over de kommende
år.
 10 timers arbejdsdage harmonerer ikke med familie- og fritidsliv.
Balancen mellem arbejdslivet/karrieren og familie- og fritidslivet
risikerer ganske enkelt at tippe med de trivselsudfordringer, det
kan medføre. Det samme er tilfældet i forhold til at inddrage
vores weekender.
 Vi formoder også, at ekstra tillæg i forbindelse med
weekendarbejde vil æde eventuelle besparelser op.
 I forhold til medarbejderne i direktionssekretariatet specifikt, så har vi
ikke borgerkontakt i et omfang, som kræver fysisk tilstedeværelse
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på arbejdspladsen i Frederiksgade i weekenden – det vil ikke give
mening at øge udgifterne, når behovet for borgerkontakt i
weekenden ikke er der.
Vi forestiller os, at forslaget vil medføre en betydelig udgift til at sikre
it-løsninger, så man kan skifte lokaler og logge på med sin bærbare
computer på andre kontorer. Der vil gå nogle år (frem mod 2024)
med udskiftning af pc’er, før alle vil kunne logge sig på en vilkårlig
dockingstation.
Der vil komme udfordringer i forhold til ergonomi og fysisk indretning
af arbejdspladserne.
Der vil komme udgifter til skabe, skuffer eller lignende, som skal
kunne sikre dyrt elektronisk udstyr.
Hvor skal borgerne, som i dag har daglige møder på Tingvej, møde
ind?
Og nok så vigtigt – er det noget, borgerne er interesserede i – altså
at kunne blive indkaldt til møder med deres sagsbehandler på en
lørdag eller søndag?
Hvordan sikrer vi behandling af følsomme oplysninger? Det vil være
uhensigtsmæssigt, at noter og dokumenter skal flyttes med rundt,
fordi man ikke har et fast kontor længere. Indkøb af låsbare og sikre
rulleskabe vil være en betydelig udgift.
Endelig ses forslaget om afhændelse af administrationsbygningen
på Tingvej 7 at være i modstrid med besparelsesforslaget ØK_F_03,
hvor det vurderes, at der kan opnås en besparelse ved at samle
borgervisitationen på Tingvej 7, for borgere over 30 år.

Øk_F_16
06.45.51
Reduktion af uddannelses- og udviklingspuljen
Direktionssekretariatet ser med bekymring på forslaget om at reducere
puljen.
Det er afgørende for organisationen som helhed, at der er mulighed for
efter- og videreuddannelse for at kvalificere en høj faglighed.
Sammenholdt med besparelsesforslag ØK_F_18, hvor det foreslås at
nedlægge onlinekurserne på Campus, vil det være svært at fastholde et
højt fagligt niveau hos medarbejderne, medmindre de enkelte afdelinger
afholder større beløb til opkvalificering, end tilfældet er i dag.
ØK_F_18
06.45.52
Nedlæggelse af 3 IT løsninger
Løsning 3 - SBSYS-skannere
Nedlæggelse af SBSYS-skannere vil medføre væsentligt øget arbejdsbyrde i
Direktionssekretariatet.
Vi skanner i dag al indkommen post til SBSYS. Selvom fysisk post er faldet, er
der stadig meget post at skanne, specielt til jobcentret. Endvidere samler
Post Nord posten sammen, så vi en gang om ugen får en stor sending.
Hvis vi skal skanne al posten på kopimaskine, skal vi i modsætning til i dag,
skanne brevene enkeltvis, tage stilling til enkelt- eller dobbeltsidet, gå ind i
vores mail og kvalitetstjekke, og videresende til rette afdeling. Vi får ofte
meget store ansøgninger med bilag, der skal skannes. Skal disse skannes på
kopimaskine vil de fylde rigtig meget og det kan være problematisk at
videresende dem, ligesom de vil fylde meget i vores egne mailpostkasser
indtil de slettes.
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Med SBSYS-skanneren kan vi i en enkelt arbejdsgang lægge en stor stak
post i skanneren adskilt af skannerark og så kommer posten ud direkte i
SBSYS-postkasserne, hvorfra sagsbehandlerne kan journalisere posten.
Vi vurderer, at Direktionssekretariatet i dag bruger ca. en time om ugen på
selve skanningsopgaven. Ved nedlæggelse af SBSYS-skannerne vurderer vi,
at skanningsopgaven vil tage 3-4 gange så lang tid, dvs. ca. 3-4 timer om
ugen. Derved vil besparelsen på 20.000 kr. årligt hurtigt blive brugt på øget
medarbejderressourcer.
Ved skanning direkte til SBSYS, sikres det endvidere, at dokumenterne ligger
i SBSYS, som er vores dokumenthåndteringssystem, i stedet for at ligge i
diverse mailbokse.
Venlig hilsen
Direktionssekretariatet
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Center for HR, Økonomi & IT
Center for HR, Økonomi & IT’s høringssvar til Budget 2021-2024.
Indsendelse af høringssvar for budget 2021-2024 har været drøftet i
Centerudvalget, og der er enighed i at Center for HR, Økonomi & IT (CHØI)
fremsender et samlet høringssvar.
Centerudvalget anerkender, at der til trods for udfordringerne for hele kommunen,
ikke er forslag på personalereduktion i CHØI i budget 2021-2024, og at det har gjort
et positivt udspil for personalets trivsel. Vi henstiller dog til, at Byrådet holder for øje,
at personalereduktioner vælges som absolut sidste udvej ved besparelser.
TMU_F_04: Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler
På baggrund af COVID-19 situationen, vil Centerudvalget i CHØI appellere til at
Byrådet ser bort fra dette forslag, da det kan have helbredsmæssige konsekvenser
for alle som arbejder i administrationsbygninger og særligt kantinepersonalet.
TMU_F_05: Fordele adm. arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7
I forbindelse med budget 2021-24 er der blandt andet fremsat forslag om rømning
af Tingvej 7 ved at fordele administrationens arbejdstid over 7 dage. Dette forslag
er ikke klar til implementering, og vil kræve en dybdegående afklaring, hvori der
blandt andet medtages løn og arbejdsmiljømæssige forhold. Centerudvalget
anerkender en anderledes måde se på kommunens ejendomme sammensat med
arbejdstid/sted.
ØK_Fx_119: Kritisk gennemgang af anvendelse af eksterne konsulenter
Med hensyn til ekstern konsulentbistand vil Centerudvalget i CHØI gøre
opmærksom på, at hvis der reduceres på anvendelsen, kan det afstedkomme, at
genererede indtægter, som vi opnår i forbindelse med brug af ekstern
konsulentbistand, vil gå tabt. Minimering af eksterne konsulenter, kan imødegås ved
en dybdegående analyse af anvendelsen og i stedet sætte fokus på
kompetenceudvikling af medarbejdere.
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Center for Plan & Miljø
Høringssvar til budget 2021
CenterMED fra Center for Plan & Miljø har drøftet de besparelsesforslag til budget 2021, som er
offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Økonomiudvalget
Opsige aftale med Orbicon om Byggesag online (Lb. Nr. ØK_F15)
Opsiges aftalen med Orbicon om byggesag online så længe der ikke er en løsning på vores egen platform,
vil det blive en kæmpe belastning, hvis vi i centeret skal udlevere tegninger m.m. fra arkivet. Det vil
ydermere betyde at den nuværende sagsbehandlingstid på byggesager på ca. 4 uger vil blive forlænget og
det vil have negativ indflydelse på servicemålene. For tidlig lukning af Byggesag Online vil derfor betyde
serviceforringelser for borgere og erhvervsdrivende.
Reduktion af uddannelses og udviklingspuljen (Lb. Nr. ØK_F16)
Reduktion af uddannelses- og udviklingspuljen vil betyde, at centrene i højere grad skal finde finansiering
til f.eks. kurser og andre udviklingsprojekter indenfor eget budget. Det medfører en risiko for at ansatte i
forskellige centre ikke har lige mulighed for efter- og videreuddannelse. Centrenes budget til den enkelte
medarbejder kan betyde, at det bliver svært at få mulighed for at sende medarbejdere på
omkostningstunge kurser. Medarbejdernes mulighed for at bidrage med yderligere udvikling af
kommunen, ny viden og nye måder at løse opgaverne på forudsætter, at medarbejderen har mulighed for
at udvikle sig selv, både personligt og fagligt. Reduktion af puljen og dermed muligheden for kurser og
videreuddannelse kan betyde, at det bliver sværere at fastholde kvalificerede medarbejdere.
Kritisk gennemgang af anvendelse af eksterne konsulenter (Lb. Nr. ØK-Fx-119)
Økonomiudvalget har på deres møde d. 3. juni besluttet at de ønsker belysning af anvendelsen af eksterne
konsulenter i Faxe Kommune, samt beregnet et evt. besparelsespotentiale.
I Center for Plan & Miljø kan vi, som det også fremgår af forslaget, være bekymret for at vi kommer i en
situation, hvor der ikke er budget til konsulentydelser. Det drejer sig både om det specialerede område
samt timer der tilkøbes på bundene opgaver, hvor vi ikke har medarbejdere nok til at nå opgaven
indenfor lovens rammer.
Konsulentydelser har for vores vedkommende været ét af de områder, hvor vi gennem årene i
forbindelse med besparelser har forsøgt at skære ned, så der er efterhånden ikke ret meget at tage af mere.
Når der i løbet 2021 skal være en gennemgang af området, så vil det vil derfor være vores opfordring, at
der kigges individuelt på centrene og ikke lægges en ens procentvis besparelse ud til alle.

Teknik & Miljø udvalget
Nedlæggelse af landsbypuljen (Lb. Nr. TMU_F01)
Landsbypuljen er til et af de steder, hvor vi som kommune har mulighed for at styrke lokalområder
og landsbymiljøer, og på den måde øge attraktiviteten. Puljen kan dog til tider være en administrativ
tung opgave og de sidste år, har der ikke været nok ansøgninger til at få afsat alle midlerne.
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Reduktion på kollektiv trafik (Lb. Nr. TMU_F_02 )
Forslag til besparelse på 300.000 kr. En reduktion vil reducere det disponible beløb til uforudsete
ændringer i kørsel til blandt andet flextrafik og PLUS-tur, men en vurdering er, at der vil være rum til
en reduktion uden at det vil have indflydelse på serviceniveauet.
Fordele administrationens arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7 (Lb. Nr. TMU_F_05)
Forslaget afføder mange forhold, der skal tages i betragtning inden det vil kunne realiseres - ikke
mindst dialog med alle de faglige organisationer om anden tilrettelæggelse af arbejdstiden. Ikke alle
overenskomster giver mulighed for det nu. En arbejdsuge med hhv. 9 og 10 timers arbejdsdage er
ikke hensigtsmæssig for mange familier, der skal have hverdagen til at hænge sammen med både
ægtefæller og børn. Særligt de harmoniserede åbningstider i daginstitutioner i Faxe Kommune og for
pendlere, der ikke har bopæl i Faxe Kommune kan ændringen være for omfattende til at kabalen kan
gå op.
Vi finder dog forslaget interessant som oplæg til dialog om en ny og anderledes måde at udføre
arbejdet på. Vi håber at de erfaringer, der er gjort i forbindelse med Corona hjemsendelsen bringes
med ind i en fremtidig dialog om arbejdets tilrettelæggelse.
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Center for Ejendomme

Budgetforslag til budget 2012
Høringssvar fra CenterMED i Center for Ejendomme
Ang. rømning af Søndergård:
Personalekonsekvenser: Det vil give lidt mindre arbejdestid for rengøring.
Resten af besparelsen er til forbrugsafgifter og bygningsdrift som ikke giver anledning til
bemærkninger.

Mindre rengøring af gulve:
Personalekonsekvenser: Det vil give naturligvis mindre arbejdestid for rengøring.
Det giver mere slid på gulvene, at der går længere tid mellem at de bliver gjort ordentlig rent.
Dette kan forøge udgiften til nye gulve.

Fordele administrative medarbejderes arbejdstid over ugens 7 dage og rømme Tingvej 7:
Kantinen skal udvide mindst 2½ dags åbningstid mere på Frederiksgade og Søndergade, hvis
Tingvej lukker. Hvis folk skal være på arbejde 10 timer, skal der måske tilbydes flere måltider.
Park & Vej får lidt mindre arbejde, hvis de ikke skal holde de grønne arealer på Tingvej 7, men vil
skulle rydde sne og salte også i weekenden på Frederiksgade og Søndergade.
Teknisk Service og Rengøring vil skulle fordele deres arbejde over alle dage, lige som de
administrative medarbejdere i bygningerne.
Centerstaben og Kommunale Bygninger vil være omfattet af ændringen og synes det er
interessant at se på om arbejdet kan indrettes på en anden måde end traditionel fast arbejdstid
man-fredag. Men der er ikke enighed om den foreslåede form. Det er ikke alle der er vild med 10
timer arbejdsdag. Resten af samfundet skal indrettes, hvis man fx skal kunne få afleveret børn i
weekenden. Flere taler for at man fortsat skal gøre aktivt brug af hjemmearbejdspladser i en del af
arbejdstiden (men at disse skal indrettes ordentligt med egnede møbler og IT-udstyr).

Indretning til Fælles om forebyggelse og Ungdomsskolen:
Personalekonsekvenser: Der er flere timers rengøring pr skoleareal end hvis arealer indrettes til
kontorer. Hvis Ungdomsskolen flytter fra Søndergade vil det derfor medføre en nedgang i ugentlig
timetal for rengøringsassistenten dér.
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Center for Ejendomme

Budgetforslag til budget 2012
Høringssvar fra CenterMED i Center for Ejendomme
Høringssvar ang: Fordeling af arbejdstid over 7 dage
Det er interessant at se på om arbejdet kan indrettes på en anden måde end traditionel fast
arbejdstid. Men der er ikke enighed om den foreslåede form.
Det er ikke alle der er vild med 10 timer arbejdsdag – kan alle være effektiv arbejdskraft så længe?
Resten af samfundet skal indrettes, hvis man fx skal kunne få afleveret børn i weekenden.
Flere taler for at man fortsat skal gøre aktivt brug af hjemmearbejdspladser i en del af
arbejdstiden (men at disse skal indrettes ordentligt fx med egnet stol og ekstra skærme).
De smalle kompetence-områder får svært ved at dække alle åbningstider over en hel uge. Er det
nødvendigt at tilbyde at betjene borgere også i weekenden? Eller er det samme antal timer fordelt
over flere dage?
Forslaget rejser en interessant debat om emner, som nok med fordel kan undersøges nærmere.
Høringssvar ang: Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler
Mindre gulvvask giver mere slid på gulvene, der således får forkortet deres levetid.
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Dato
Tid:
Deltager:
Formål:

MED Udvalgsmøde referat

10.06.2020
11.30
Lone Højgaard Petersen. Referent
Charlotte Olsen, AMR
Yvonne Lind, TR
Høringssvar fra Rengøringsenheden

Punkt 1: Høringssvar:
TMU_F_03 00.25.10: Rømme Søndergård.
Ved rømning af Søndergård får det personalemæssige konsekvenser for rengøringsenheden, da vi skal
opsige den rengøringsassistent som gør rent på Søndergård.
TMU_F_04 00.25.10: Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler
Forslaget med reducering af rengøring giver personalemæssige konsekvenser for de rengøringsassistenter
som går på de pågældende institutioner.
Når det er efterår og vinter, vil gulvene være mere beskidte af salt og grus, som vil trange ned, og derefter
udtørre gulvene. Gulvene skal plejes med vaskeplejemiddel ved hver vask.
TMU_F_05 00.25.10 – Fordele adm. Arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7
Ved rømning af Tingvej 7, får det personalemæssige konsekvenser for rengøringsenheden, da vi skal opsige
den pågældende rengøringsassistent.
Ved at fordele adm. arbejdstid over 7 dage, gør at vi skal have rengøringsassistenter til at arbejde i
weekenden samt at ledelsen skal står til rådighed for de rengøringsassistenter. Der kræver søn- og
helligstillæg.
Punkt 2: Information omkring flytning af 10. klasserne/PPR
På Søndergade 12 flytter 10. klasserne til måske til Sofiendalskolen og PPR flytter til Søndergade 12, dette
giver personalemæssige konsekvenser for den rengøringsassistent som arbejder på Søndergade 12 i dag.
På Sofiendalskolen vil der måske blive en øgning af rengøringstid.
Vi har drøftet punktet på MED udvalgsmødet, men vi kender ikke tidshorisonten på flytninger.

Yvonne Lind

Charlotte Olsen

Lone Højgaard Petersen
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Hørringsvar til budget 2021-2024
På et samlet trio med-udvalg møde for Parkafdelingen og
Vejafdelingen d. 09-06-2020 blev budget 2021-2024 drøftet.
Udvalget kommenter på punkt 1 til 5.
1.
2.
3.
4.

Nedlæggelse af landsbypuljen i 2021.
Reduktion af pulje på kollektiv trafik.
Rømme Søndergård, det giver bygningsdrift besparelse.
Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på
skoler.
5. Fordele adm. Arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7.
Punkt 1 til 4: Da det ikke om handler Park & Vej har vi ingen
kommentar.
Punkt 5: Her vil Parkafdelingen miste ca. 40 timer årligt på
grønpleje og samlet vil Park & Vej miste timer på
vinterbekæmpelse.
På Trio Med-udvalg vegne
TR Dennis Andersen
TR Ib Jørgensen
AMR Ebbe Grøn
AMR Mads Gregersen
Formand Johnny Brandt
Formand Torben Lauridsen
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Til Hovedudvalget / centerudvalget.

Hørringsvar til budget 2021.
På medmødet d. 09.6.2020 blev budget 2021 drøftet, ud fra forslags
kataloget som ligger på kommunes hjemmeside.
Udvalget mener der er mange positive input til besparelser i spil.
Vi mener dog forslaget som er kommet med besparelser på
rengøring af gange og fællesarealer på skolerne, er meget dårligt i
forhold til det slid der vil komme på skolernes gulve, i forhold til det
beløb der kan spares.
Vi mener måske der kan spares på rengøringen kan i de bygninger
som ikke er ligeså hårdt belastet, det kunne f.eks. være adm.
bygninger, mødelokaler mv.

På med-udvalget vegne
Klaus Simonsen
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Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Postadresse:
Borgerservice
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev
Telefon:
56 20 30 00
Telefax :
56 20 30 01
www.faxekommune.dk
Kontoradresse:
Jernbanegade 62
4690 - Haslev

Høringssvar fra MED-Udvalg for Center for Kultur, Frivillighed og
Borgerservice
Center-MED – Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice afholdt møde
den 13. maj 2020 og udvalget har efterfølgende udarbejdet høringssvar
vedr. budget 2021.
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har taget budget 2021 til
efterretning.
2020 har været et noget anderledes år end vi har prøvet før pga. Covid19.
Vi har, skulle tilrettelægge vort arbejde på en anden måde. Mødet med
borgeren har været anderledes end vi plejer. Vi har klaret de fleste
henvendelser telefonisk, dog har Borgerservice haft nødåbent for akutte
personlige henvendelser.
Sidste år ved vores dialogmøde med Plan & Kulturudvalget gav vi en
anbefaling med, vi vil meget gerne hvis man prøver at se lidt frem i tiden.
Hvordan ser Bibliotek og Borgerservice ud i fremtiden i Faxe Kommune?
Hvilke tiltag skal borgerne i Faxe Kommune tilbydes og hvordan?
Covid19 kan måske være med til, at sætte en undersøgelse i gang som vil
give det rigtige billede af hvordan brugerne/lånerne benytter vore
biblioteker og Borgerservice? Hvordan har det gået mens vi har været
lukket ned og hvordan har borgerne haft det i perioden med nedlukning?
Efter åbning i Borgerservice efter Covid19, er der startet op med obligatorisk tidsbestilling, hvor det er muligt at sikre borgers og medarbejders
helbred ved styring af henvendelse. Det gør at man for borgerne og
medarbejderne undgår kø og længerevarende ophold i Borgerservice.
Det har også gjort at de har haft tid i mellem hver betjening til, at kunne
spritte af efter borgerne.
Center-MED vil gerne henstille til, at man fortsætter med obligatorisk
tidsbestilling, da alle er enige om, at det har og er en stor succes
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Direkte:
Mail:

56203025
sala@faxekommune.dk

Dato

20.07-2020
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Omkring forslag om ophør af personlig betjening på bibliotek &
borgerservice i Haslev på lørdage har vi erfaret efter Covid 19 at der blandt
andet er lånere som kun har mulighed for at besøge bibliotekerne om
lørdagen.
Budgettet 2020 vil medføre serviceforringelser overfor borgerne i Faxe
Kommune. Vi forventer, at I som politikkere, står til ansvar for de valg I
træffer igennem budgetprocessen.
I Faxe Kommune er vore sygefravær fortsat et af de højeste på landsplan.
Selvom vi i centret i de seneste år har fået nedbragt sygefraværet, så
foreslår vi at undersøge om sygefraværet har været dalende i tiden med
Covid 19 og arbejde hjemmefra? At arbejde hjemmefra kan for mange
betyde ro, så man får nedsat sin arbejdsmængde hurtigere end hvis man
var på sin arbejdsplads. Dette kan selvfølgelig kun måles på de
administrative arbejdspladser, som havde mulighed for, at arbejde
hjemmefra. Måske det er tid til at være mere fleksibel med arbejdstiderne.
Til sidst vil vi gerne opfordre Byrådet til, at man prøver at holde fokus på
budgettet, og at man derfor kan sikre budgettet også i overslagsårene.
Med venlig hilsen
Center-MED – Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Side 2 af 2

HØR-16

NOTAT
Høringssvar fra Centerudvalget for Sundhed og Pleje

Til Byrådet
CenterMED i Sundhed & Pleje har læst budgetforslag på udvalgets
områder.
Overordnet set anerkender udvalget, at der skal laves forslag til besparelser
og effektiviseringer, så Byrådet har en mulighed for at tilpasse budgettet til
den aktuelle udfordring.
I forhold til de forslag der ligger på Senior & Sundhedsudvalgets område er
det vigtigt at bemærke:
SSU_F_07 Effektiviseringspotentiale på baggrund af BDO rapport: Denne
effektivisering er en yderligere effektivisering i forhold til den besluttede
effektivisering i budget 2020 på 4 mio.kr. årligt. Gennemføres dette forslag
vil det kunne betyde forringelser i forhold til den borgerrettede del.
SSU_F-11 og 12: Her er det vigtigt at opgaverne prioriteres, hvis forslagene
gennemføres, så det er klart hvilke ydelserne der skæres bort.
SSU-F-13 og 14: Forslaget skal ses i sammenhæng med at Byrådet snart skal
vedtage en ny sundhedspolitisk strategi, og her har brug for medarbejdere
til at øge aktiviteterne i den forebyggende indsats.
Centerudvalget vil endnu en gang understrege nødvendigheden af, at
Byrådet tager ansvar for besparelserne, sådan at der med en reduktion
altid følger af en beskrivelse af konsekvenser for det serviceniveau
borgerne tilbydes.
Marianne Hoff Andersen
Kst. centerchef
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Lissie Andréa
Næstformand
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Høringssvar til budget 2021/24 fra lokalt MED-udvalg Faxe Øst Hjemmepleje.
SSU_F_04: Brugerbetaling på kørsel til dagcenter.
Svar: Problematikken i besparelsen ses især i forhold til de særligt sårbare der ikke har råd til denne
egenbetaling. Det kan få store sociale konsekvenser i form af social isolation og ensomhed, især hvis man
sætter det op imod Faxe kommunes fokus på netop dette. Forslaget kan medføre både fysiske såvel som
psykiske konsekvenser for borgeres livskvalitet. Såfremt at borgeren ikke har mulighed for denne
egenbetaling vil det medføre øget hjælp fra hjemmeplejen, det vil sige øgede visiteringer og dermed
personaleressourcer. Der vil være risiko for at borgeres ernæringstilstand vil forværres da det sociale
aspekt i måltiderne forsvinder hvis borgeren ikke længere har mulighed for at tage til dagcenter.
SSU_F_05: Brugerfinansierede robotstøvsugere i stedet for støvsugning.
Svar: Forskellen på effekten af en støvsuger til 800-8000 er et aspekt der skal tages med i overvejelserne.
Effekten af besparelsen kan blive fiktiv såfremt støvsugeren er af så ringe kvalitet at hjemmeplejen ikke har
mulighed for at vaske gulv efterfølgende. Dette kan medføre en øgning af borgerklager da kvaliteten af
rengøringen forringes hvis støvsugningen ikke er sufficient.
Der ud over er der også et logistisk aspekt i forhold til borgere der ikke har pårørende der kan være
behjælpelig med indkøb, indstilling og reparation, hvem skal være ansvarlige for dette?
SSU_F_06: Ændring af hyppighed for medicindosering udført af medicin i hjemmeplejen.
Svar: Der ses en udfordring ved forslaget da nogle præparater er svære at skaffe hjem til en 4 ugers
dosering, dette gør sig blandt andet gældende ved fx morfika og sovemedicin.
Der udover kan der være udfordring i hjemmene hvor der ikke er den nødvendige plads til at udføre
doseringen på en faglig forsvarlig måde. Her tænkes på plads til at stille medicinen op, tælle tabletterne
efter for om der er nok til en fuld dosering osv. Det kan medføre alvorlige fejl såfremt der ikke er en
mulighed for at skabe overblik over en så stor dosering.
Forslaget formodes at skabe en øget forekomst af efterdoseringer, (ekstra besøg) da medicinændringer
ikke kan vente til næste dosering. Ved 14 dages dosering kan der ske en lægefaglig vurdering på hvorvidt en
ændring i medicin kan vente til næste dosering, dette vil ikke være muligt ved en 4 ugers dosering.
En normal dosering til 14 dage er visiteret til 20 minutter, en 4 ugers dosering vil kræve 40 minutter såfremt
man skal overholde retningslinjerne for medicinhåndtering og undgå alvorlige UTH’er.
SSU_F_07: Effektiviseringspotentiale på baggrund af BDO rapport.
Svar: Hvis man vælger at sætte ATA-tiden op vil det gå ud over borgerne da medarbejderne ikke har
mulighed for faglig sparing og opdateret viden. Der vil ikke være mulighed for sundhedsforebyggende tiltag,
hvilket vil medføre flere indlæggelser da der ikke vil være mulighed for at drøfte den enkelte borgers
udfordring med kollegerne og handle ud fra dette. Vi arbejder intensivt med en udfordret trivsel, vanskelig
rekrutteringsmulighed og for højt sygefravær. Hvis man fravælger muligheden for faglig sparring vil det
have stor betydning for medarbejdernes trivsel. Vi kæmper for at rekruttere faglært personale, en øgning af
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ATA-tid vil ikke kunne dækkes da der i forvejen mangler medarbejdere i en sådan grad at det ikke er muligt
at overholde køretid, pauser mm.
SSU_F_08: Nedlæggelse af indsatser under værdighedspuljen.
Svar: Hvis man fjerner aktivitetsmedarbejderne på centrene skal centrene tilføres ressourcer således at
ressourcerne tilbagelægges plejepersonalet.
SSU_F_09: Nedlæggelse af klippekortsordning til borgere i eget hjem.
Svar: Som klippekortsordningen bliver brugt på nuværende tidpunkt er der måske en del borgere der kan
undvære det, uden de store konsekvenser. Der er mange der benytter ordningen til hjælp til øget
rengøring. I stedet for en nedlæggelse bør der være et øget fokus på korrekt brug af det. En nedlæggelse af
ordningen vil have stor betydning for de borgere uden netværk der har brug for hjælp til kontakt med
offentlige myndigheder, hjælp til at komme til tandlæge, frisør og lignende. Dette er især tilfældet for de
borgere med psykiatriske diagnoser. Alternativet kan her blive, en øgning i ressourcer til mentorordningen.
SSU_F_12: Reducering af den visiterede tid til servicelovsydelser med 2 minutter.
Svar: En reducering med 2 minutter vil have stor betydning for medarbejderne da de, i forvejen er pressede
på at levere ydelserne inden for kvalitetsstandartens retningslinjer. Hvis man vælger dette forslag bliver det
nødvendigt at kigge på kvalitetsstandarten da opgaver ellers ikke vil kunne leveres i overensstemmelse med
dette. Det vil desuden have stor indvirkning for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, hvilket vil kunne
medføre et øget sygefravær.

På vegne af MED-udvalget
23.juli 2020

Ulla Johansen

Lene Hansen

Leder/ formand

TR/næstformand
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Bekymring for de ældre borgere på plejecenteret Tycho Brahes vej 2.
Hvis jeg med mine kompetencer som pædagogisk assistent på plejecenteret Tycho Brahes vej 2 – ikke
længere er der til at igangsætte alle de aktiviteter der pt. er på plejecenteret kan jeg kun udtrykke min
dybeste bekymring.
Hvis min stilling ikke i fremtiden bliver prioriteret vil de ældre beboere komme til at tilbringe deres sidste
tid i ensomhed, og med en hverdag hvor manglende tid og ressourcer fra sundhedspersonalet vil være
altoverskyggende.
En hverdag hvor der ikke længere vil være sociale og fysiske aktiviteter, samt glæde og relationer på tværs
af huset.
Der vil ikke være tid til hygge og den samtale der gør dagen lidt bedre når man savner sine pårørende.
Der vil ikke være fokus på fælleskab, og livskvalitet.
Rammerne for en god sidste tid vil svinde ind til en trist ensom tilværelse bag lukkede døre hvor kun
sundhedspersonalet kommer kontinuerligt forbi.
Når man flytter ind på plejecenteret er man som udgangspunkt et nyt, og fremmet sted i livet.
Man går fra en kendt hverdag med kendte trygge omgivelser, samt vaner og rutiner til en ny og
uforudsigelig hverdag hvor alt er nyt.
Borgerne har forladt venner, og familie og de skal til at finde et nyt ståsted i livets sidste tid.
Man kan som beboer hurtigt komme til at sidde alene, og føle sig ensom og forladt i sin plejebolig uden
daglige tilbud og socialt samvær.
Her er det at jeg som aktivitets medarbejder kommer ind i billedet.
Det er en af mine kerne opgaver, at komme på besøg og byde velkommen ved indflytning.
Jeg fortælle om plejecentret, og omkring beboerbladet Lyspunktet, samt faste aktiviteter og de
arrangementer der er i huset.
Jeg støtter omkring de sociale tilbud og hjælper dem med at komme frem, og tilbage i huset når det er
svært første gang.
Det at blive inkluderet i et allerede eksisterende fællesskab kan for nogle borger godt virke skræmmende,
og det er her at jeg har tiden til at være til stede og støtte i de svære øjeblikke.
Det at jeg har tiden til at lytte og være tilstede, bidrage med observationer, være sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende have et tværfagligt samarbejde med mine kollegaer så vi sammen kan støtte
borgernes helbredstilstand.
Jeg er der og hjælper med at danne nye relationer på tværs, det giver et positivt syn på den sidste tid og
øger livsglæden.
Som aktivitets medarbejder er jeg tovholder for mange forskellige opgaver i dagligdagen.
Det spænder vidt fra de faste aktivitet som fx kan være vendespil, turer ud i det blå i vores bus,
stolegymnastik, petanque på vores nye udendørs bane samt boldspillet boccia, fredags cafe, og til de
glædelige musik arrangementer, gudstjenester, bankospil, film eftermiddage, spille eftermiddage, kreative
aktiviteter, oplæsninger fx af lokal avis, besøgshunden som besøger os fra Tryg fonden, beboerbladet
Lyspunktet, alt dette kan lade sig gøre da jeg som aktivitets medarbejder har et godt samarbejde for
støtteforeningen som jeg er kommende formand for.
De mange frivillige som støtter så godt op i det daglige det er vigtig for, at så mange beboer kan deltage, og
opleve glæden ved at være aktiv.
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Udover at skulle arrangere alt dette står jeg også for årstidens fejringer fx op pyntning til påske, pinse,
høstfest, samt ved julens højtid.
Jeg har i kalenderåret skift af bordpynt rundt i huset så borgerne kan få en snak om hvad der sker uden for
fx bøgegrene, påskeliljer, kastanjer på bordet.
Jeg står for forskellige Indkøb til mange kreative aktiviteter, og hvad der ellers byder sig i forhold til hvilke
arrangement der afholdes.
Ved hvert arrangement samt, aktivitet sørger jeg for at få taget billeder- og lave video dokumentation til
huset informationstavle og beboerbladet Lystpunktet.
Informationstavlen sørger jeg for at opdatere løbende med bl.a. nye billeder som er til stor glæde, og
indbyder til livlig snak rundt om i huset.
Med den daglige aktivitet jeg støtter op omkring er der en tydelig forandring i huset i for af glæde, og snak
da der er liv og socialt samvær.
Beboerne er tydelig mere glade, og deltager i fysiske aktiviteter samt, beboerne går på besøg hos hinanden.
Jeg igangsætter flere aktiviteter hver dag om formiddagen, samt om eftermiddagen, nogle af beboerne er
selv opsøgende og sidder klar når vi skal mødes, mens andre beboer skal have hjælpen som jeg støtter med
for, at komme frem til den faste aktivitet.
Det at borgerne kan spejle sig i, at jeg hjælper, gør at de gode relationer blandt beboerne, at de hjælper
hinanden med at komme frem og være klar til tiden.
Det betyder meget, at kunne deltage i et socialt samvær, og være en del af et fælleskab med jævnaldrene
beboere hvor ensomheden får baghjul.
Fælleskab skaber livsglæde og øger livskvaliteten.
Det at kunne kombinere det sociale med det fysiske giver en øget motivation til at deltage i fx
Stolegymnastik hvor man både kan styrke samvær, og motion i godt selskab hvilket gør det sjovere at
motionere. Det er bl.a. her vi også træner ”de små grå” ved hjælp af bl.a. visuelt vendespil mm.
Hvis man i fremtiden som beboer ikke længere har mulighed for deltage i fysisk aktivitet vil der hurtigt være
et tab af ressource og funktionstab hvilket medføre til inaktivitet, manglende mobilitet, ensomhed og dårlig
livskvalitet.
Hvis man ikke vedligeholder sin krop fysik vil der være risiko for fald, og indlæggelser med brud som igen
lægge et øget pres på det i forvejen travle sundhedspersonale med endnu større plejeopgaver.
Derfor er det livs vigtigt for borgerne på plejecentret Tycho Brahs vej, at i finder økonomi i budgettet til at
bibeholde min stilling som aktivitets medarbejder, da mine kompetencer som pædagogisk assistent
bidrager med så meget godt for borgernes fysiske, psykiske og socialt helbred.
Hvis jeg ikke er der som aktivitets medarbejder vil de ældre på plejecenteret være tvunget til at være
meget i ensomhed i deres egne boliger da det i forvejen presset sundhedspersonalet ikke har ressourcer til
at, lave aktiviteter i det daglige, tage på tur ud i det blå, arrangere fester og andre sociale sammenkomster i
samarbejde med den meget velfungerende støtteforening og de frivillige.
Så derfor kæmpe opråb og den dybeste bekymring fra Tycho Brahs vejs aktivitets medarbejder lad dem ikke
opleve yderligere forringelse i deres sidste tid, det kan vi som samfund ikke være bekendt efter at de har
bidraget med et hårdt arbejdsliv.
Med Venlig Hilsen den uundværlige aktivitets medarbejder
Lene Rasmussen.
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Høringssvar ang. budgetbesparelsesforslag 2021
fra MED-udvalget plejecentrene Faxe Øst og sygeplejen Faxe Øst
Dato:

02.07.2020.

Vi har valgt at kommenterer yderligere på følgende 3 budgetforslag og hvilke konsekvenser det vil medføre,
hvis forslagene vedtages:

SSU_F_08: Nedlæggelse af indsatser under værdighedspuljen.
Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene:
Det vil være umuligt, at imødekomme beboernes behov for en meningsfuld hverdag med et socialt og
aktivt indhold, hvis aktivitetsmedarbejderne ikke længere er en del af beboernes dagligdag.
Plejepersonalet vil ikke have mulighed for at varetage denne funktion, da de allerede har mange
arbejdsopgaver i forhold til pleje og behandling – der er skåret ind til benet på plejepersonalesiden.
Konsekvenser/afledte effekter:
o
o

Reduktion af livskvalitet hos beboerne.
Beboerne vil være i risiko for at sygdomsbilledet forværres i form af:
o
o
o
o

o

Depression: Ikke noget at stå op til, ikke indhold i hverdagen.
Passivitet: Hvis ikke aktivitetsmedarbejderen er der til at iværksætte aktiviteter, vil de fleste
beboere sætte sig passive hen, da mange af plejehjemsbeboere, er sårbare ældre, der
netop mangler evnen til at kunne tage initiativ.
Angst: Ingen synlig aktivitetsmedarbejder til at skabe ro til beboere med demens, som har
brug for trygge rammer og kendte faste ansigter for at kunne få hjælp til at rumme
hverdagen.
Øget uro: Særligt beboere der er ramt af demens, vil være mere kontaktsøgende til
plejepersonalet (der ikke har den samme tid til den tidskrævende gode relation, som
aktivitetsmedarbejderen har, da plejepersonalet har andre beboere, der venter på at få
hjælp til plejeopgaver). Mange beboere vil derfor blive dørsøgende, når de ikke kan finde
aktivitetsmedarbejderen, der ”plejer” at være i dagligstuen. Mennesker med demens søger
tryghed og kan de ikke finde dette, søger de efter trygheden andre steder. Flere beboere
med demens vil derfor forlade plejecenteret med risiko for at komme til skade eller forvilde
sig væk.
Relation skabelse: Ældre på plejecentre er udfordret af selv at kunne tage initiativ til at
skabe relationer. Aktivitetsmedarbejderen har en stor rolle i at være ”relations-formidler”,
har kendskab til hvilke beboere, der vil have gavn af en fælles relation og hvilke beboere,
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o

o

o

der ikke skal sættes sammen. Dette er helt afgørende for om den enkelte beboere føler det
har været en god dag med gode relationer/samtaler.
Aktivitetsmedarbejderen har en anderledes nær/tæt kontakt til den enkelte beboer, da
deres relation bygger på aktiviteter og ”hygge-ting” og er et tilvalg og et ”frirum”.
Plejepersonalets relation til beboeren bygger primært på hjælp til fysiske behov og er
således ikke nødvendigvis et tilvalg, men en nødvendighed. Dette oplever vi bl.a. ved at
beboeren kan betro sig til aktivitetsmedarbejderen omkring oplevelser/ønsker og behov,
som beboeren ikke har lyst til at betro plejepersonalet.
Vægttab/vægtøgning: Ingen appetit - eller modsat: Spiser sin tristhed og kedsomhed væk.
Desuden medfører inaktivitet ofte mindre appetit. Der er allerede nu flere beboere, der er
småtspisende og derfor må fristes med hyppige små mellemmåltider for at undgå vægttab.
Dette vil forventelig blive yderligere forværret, hvis der ikke er noget at stå op til.
Immobilitet: Kroppen – led og muskler - bliver mindre brugt (da fysiske aktiviteter som
stoledans, fredagsbal, ballongymnastik, leg med dagplejen og børnehaven osv. vil
forsvinde). Dermed øges risikoen for fald, behovet for smertestillende medicin øges og
behov for yderligere hjælp til daglige fornødenheder øges – hjælp til toiletbesøg, personlig
pleje osv.
Uhensigtsmæssigt søvnmønster: Når beboeren ikke aktiveres i løbet af dagen, er der risiko
for at beboeren sover hele dagen, vågner op til aftentid og kan ikke falde i søvn til natten.

SSU_F_10: Reduktion på vikardækning i køkkenerne på plejecentrene.
Konsekvenser/afledte effekter:
o
o
o
o
o
o
o

Hvis plejepersonalet skal afløse i køkkenerne, kræver det at de får hygiejne kursus
(økonomisk udgift).
Plejepersonalet har ikke fagligt kendskab til madproduktion og kvalitetskrav.
Personalet vil skulle klæde om (hygiejnekrav), før de kan gå i køkkenet, hvilket kræver
yderligere tid, som går fra plejeopgaverne.
Udgift til fodtøj til plejepersonalet (krav om særligt fodtøj i køkkenerne), vil være en øget
udgift.
Øget udgift til vask af uniformer.
Plejepersonalet vil ikke have tid til at kunne være behjælpelig i køkkenet, da der allerede er
skåret i budgettet til plejepersonale.
Der vil være begrænset mulighed for at producerer dysfagi kost, som er tidskrævende.
Dette vil medføre flere indlæggelser, da beboere, der har behov for ”tyggevenlig” kost, vil
kunne få maden galt i halsen, fejlsynke med øget risiko for lungebetændelse.
Det er forventeligt at antallet af beboere, der har behov for ”tyggevenlig” kost vil være
stigende jf. ældrebølgen.
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SSU_F_11: Reduktion i den visiterede tid til plejepakker med 2 min.
Konsekvenser/afledte effekter:
o
o
o

o

o

En reduktion på plejepakkerne vil påvirke opgaveløsningen om dagen (der er fast
normering aften og nat). Personalet løber i forvejen rigtig stærkt med den nuværende
visiterede tid, hvor der er ofte ikke tid til 29 minutters frokost pause.
Beboergennemgang og planlægning og koordinering af indsatser foregår ofte samtidig med
indtagelse af madpakken for at kunne nå begge dele. Det er ikke et sundt arbejdsmiljø.
I dag går personalet ofte hjem med en oplevelse af, at hvis der var lidt mere tid til
beboerkontakten og dagens øvrige opgaver, ville dagen være bedre for beboeren og
tilfredsheden større hos medarbejderne. Det slider på medarbejdertrivslen og efterlader
medarbejderne med en bevidsthed om at ”jeg kunne gøre det bedre, hvis der var mere
tid”.
Vi har en antagelse om at sygefraværet vil stige, hvis der fjernes yderligere tid til løsning af
opgaverne om dagen. Medarbejderne kan IKKE løbe stærkere. Et yderligere tidspres er ikke
realistisk og såfremt dette vælges, som budgetbesparelse, vil det kræve at politikkerne
tager stilling til, hvad det så er vi ikke længere skal udføre.
Det er engagerede og dygtige medarbejdere, der nødigt vil gå på kompromis med hverken
den faglige kvalitet eller etikken i plejen og omsorgen for den ældre. Derfor vil det kræve
en klar politisk udmelding om kvalitetsstandarden, således at medarbejderne kan henvise
til at det er en politisk beslutning. Det vil påvirke arbejdsglæden og trivslen blandt
medarbejderne og det vil i sidste ende være svært at kunne rekrutterer nye medarbejdere
på disse vilkår.

MED-udvalget for plejecentrene i Faxe Øst og sygeplejen Faxe Øst.
Formand: Anette Falk
Næstformand: Ditte Jane Thomsen
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Hjemmeplejen, Faxe Vest
SSU_F_04: Brugerbetaling på kørsel til dagcenter.

Svar:

Konsekvenser:
• Borgerne vil frasige at komme i Dagcenter da udgiften er høj i
forhold til deres pension.
85 kr. til forplejning + 50kr. til kørsel = 135 kr. pr. gang
F.eks. er borgen i dagcenter 2 gange om ugen, dette vil betyder en månedlig
udgift på 1080 kr.
•
•
•

Når borgeren frasiger at komme i dagcenter kan det medføre ensomhed
Hvis borgeren frasiger dagcenter betyder det mindre aflastning for pårørende
Hvis borgeren frasiger dagcenter betyder det flere visiteringer i form af
toiletbesøg middagsbesøg, eftermiddagsbesøg i hjemmeplejen.

SSU_F_05: Brugerfinansierede robotstøvsugere i stedet for støvsugning.
Svar:
•
•

Faxe Vest foreslår der undersøges hvilke erfaringer andre kommune har til
robotstøvsuger f.eks. Næstved Kommune.
Det vil betyde en udgift til borgeren.

SSU_F_06: Ændring af hyppighed for medicindosering udført af medicin i
hjemmeplejen.
svar
•
•
•
•
•

Sværere for medarbejder at overskue dispenseringen ift. Antal tabletter.
Arbejdet før dispenseringen vil tage mere tid, da medarbejderen skal tælle
tabletter i alle pakninger inden dispenseringen starter.
Efter dispenseringen skal medarbejderen også tælle tabletter i alle pakninger
ift. Om der er nok medicin til næste dispensering. Det vil kunne være sværere
for medarbejderen at overskue.
Øget udgift for borger ift. Indkøb af medicin.
Ved medicinændringer kan det blive omkostningsfuldt for borgeren, hvis
medicin skal kasseres.

SSU_F_07: Effektiviseringspotentiale på baggrund af BDO rapport.
Svar
•
•
•

Hvis man vælger at sætte ATA-tiden op vil det gå ud over borgerne da
Hjemmepleje/sygepleje ikke har mulighed for faglig sparing og opdateret viden.
Der vil ikke være mulighed for sundhedsforebyggende tiltag, hvilket vil medføre flere
indlæggelser da der ikke vil være mulighed for at drøfte den enkelte borgers udfordring
med kollegerne og handle ud fra dette.
Hvis man fravælger muligheden for faglig sparring vil det have stor betydning for
medarbejdernes trivsel.
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SSU_F_08: Nedlæggelse af indsatser under værdighedspuljen.

SSU_F_09: Nedlæggelse af klippekortsordning til borgere i
eget hjem.
Svar:

•

Der er færre borger som reelt har behov for klippekortsordningen I stedet for en
nedlæggelse bør der være et øget fokus på hvilke borger som visiteres ordningen og
hvad den kan bruges til

SSU_F_12: Reducering af den visiterede tid til
servicelovsydelser med 2 minutter.
•
•

Hjemmeplejen løber i forvejen hurtigt derfor vil det have indvirkning på
medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, hvilket vil kunne medføre et øget
sygefravær.
Det er vigtigt at tydelig gøre hvilke opgaver ikke skal løses ved reducering af
tid.
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Køkken og Madproduktion.
Haslev 9. juli 2020

Høringssvar vedr. budget 2021 – 2024.
Reduktion på vikardækning i køkkenerne på plejecentre
Plejepersonalet har allerede i dag opgaver i forbindelse med
køkkenfunktionen. Disse opgaver består af, at lave morgenmad i weekend og
helligdage, samt daglig opvask efter aftensmaden.
Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at plejepersonalet skal løse yderligere
opgaver i forbindelse med madproduktionen end de gør i dag.
Der er strenge hygiejne krav i forbindelse med fødevareproduktion. Det er
vigtigt at vi sikrer en høj hygiejne, da det er svage/sårbare borgere der
modtager maden.
Det er hensigtsmæssigt at vi har nogle faste vikarer som er oplært i flere af
køkkenerne. Der er behov for at vikaren alene kan gå ind og overtage den
daglige produktion, da der typisk kun er en der er på arbejde.
Dette kan vi ikke forvente hvis vi bruger vikarbureau.

Udarbejdet på Personalemøde med med-status for Køkken og Madproduktion
Den 5. juli 2020.
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Høringssvar til Forslagskatalog
Udvalg: Senior- og Sundhedsudvalget
Område: Center for Sundhed og Pleje-Værdighedsmilliarden
Funktion: 05.30.27

Lb.nr. og navn

Høringssvar

LB-nr. SSU_F_08
Reduktion af
pårørendevejleder

Pårørendevejlederen blev ansat den 01.02.19 og er organiseret i
Sundhedsfremme på Faxe Sundhedscenter. Pr. 01.09. 2020 opnormeres
funktionen fra 32 til 37 timer, da den tidligere fællesskabskoordinators opgaver
(ensomhed og fokus på enlige, ældre mænd) kommer til at indgå i
pårørendevejlederens funktion.
Pårørendevejlederen har fået henvendelser fra 140 borgere. Mange henvender
sig flere gange og der har i alt været ca. 400 henvendelser. Pårørendevejlederens
tilbud er til ældre og til pårørende til en person med fysisk eller psykisk sygdom.
Tilbuddene er individuelle samtaler, men der er også gruppeforløb for pårørende.
I de individuelle samtaler sikres den ældre og den pårørende hurtig og relevant
rådgivning og vejledning, så de aflastes og hjælpes med det samme. De
pårørende skal navigere imellem kommunens instanser i deres bestræbelser på
at hjælpe deres nærtstående og har brug for hurtig hjælp til den direkte og rigtige
vej.
Pårørendevejlederen tilbyder mange forskellige gruppeforløb, dels for pårørende,
men også samtalecaféer for efterladte, som har mistet en nærtstående. Caféerne
giver ligesom pårørendegrupperne mulighed for fællesskab med ligesindede og
med fokus på at erhverve sig redskaber til bedre at kunne rumme den nye svære
situation. Evaluering fra alle grupperne viser høj tilfredshed og flere af deltagerne
er fortsat med at se hinanden efter forløbene.
Gruppefællesskaber og muligheden for at mødes med ligesindede viser ud fra
erfaringer og diverse undersøgelser, at være særdeles effektive for den enkeltes
mulighed for at se nye handlemuligheder og bedre at kunne mestre sin egen
situation.
Tal fra Komiteen for Sundhedsoplysning viser, at hver anden pårørende oplever
symptomer på stress, mistrivsel og nedtrykthed og hver femte oplever at blive
syge af at være pårørende. Det stiller store krav både følelsesmæssigt og praktisk,
når ens nærmeste bliver syg eller svækket. Sammenholdt med de pårørendes
opgaver og de psykiske udfordringer, er der stor risiko for, at den pårørende
rammes af stress-belastning, som kan udvikle sig yderligere til depression og/eller
fysisk sygdom, hvis den pårørende ikke får hjælp i tide.
Faxe Kommune risikerer at stå med to syge i stedet for én. Det kan på sigt have
store økonomiske konsekvenser i form af øgede udgifter til indlæggelser, øget
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behov for behandling og pleje(af både den syge og den pårørende), tabt
arbejdsfortjeneste samt generelt dårligere livskvalitet og trivsel for begge parter.
Besparelse af pårørendevejlederen vil få store konsekvenser for ikke blot de
ældre og pårørende, men også de enlige og ensomme og for gruppen af
ensommes mulighed for at opnå en bedre trivsel og indgå i fællesskabet.
Endvidere vil besparelsen medføre manglende adgang til hurtig og relevant hjælp,
samt betyde at de pårørende og de efterladte mister muligheden for
gruppeforløb, og derfor risikerer at være overladt til sig selv.
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Høringssvar til Forslagskatalog
Udvalg: Senior- og Sundhedsudvalget
Område: Sundhedsfremme
Funktion: 04.62.88
Lb.nr. og navn
Lb. Nr. SSU-F - 13
Reduktion af 1
sundhedskonsulent i
Sundhedsfremme

Høringssvar
Sundhedsfremme vurderer, at den foreslåede reducering i antallet af
sundhedskonsulenter fra 4 til 3, vil medføre et væsentligt videnstab og betydelig
reduktion af den samlede opgaveportefølje. Reduktionen vil på sigt have afledte
økonomiske konsekvenser i form af øgede kommunale udgifter til for eksempel
indlæggelser, behandling og pleje, tabt arbejdsfortjeneste og generelt dårligere
livskvalitet for borgerne i Faxe Kommune.
Den seneste Sundhedsprofil fra 2017 viste, en yderligere forværring i borgernes
sundhedstilstand såvel nationalt, regionalt som lokalt. En udvikling som resulterer
i massive sundhedsmæssige udfordringer for såvel den enkelte borger, som for
Faxe Kommune. Sundhedsprofilen viser også, at flere borgere udvikler kroniske
sygdomme, og særligt multisygdomme, som medfører øget brug af
sundhedsydelser, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og generelt nedsat
trivsel og livskvalitet.
Sundhed er kompleks og kræver samarbejde på tværs af centerområder. På
baggrund af kompleksiteten har Sundhedsfremme en væsentlig opgave i at være
ajour med nyeste viden for at kunne koordinere og facilitere indsatser, samt
inspirere og motivere såvel borgere som kollegaer. Vidensbanken, som ligger i
Sundhedsfremme, anvendes endvidere i forhold til sundhedspolitikker, strategier
og kompetenceudvikling såvel internt som eksternt.
I SSU’s forslagskatalog fremgår det, at konsekvensen ved reducering i antallet af
4-3 sundhedskonsulenter i Sundhedsfremme, vil være en væsentlig reduktion i
antallet af indsatser og tilbud til borgere med sundhedsmæssige udfordringer,
herunder betydeligt færre gruppeforløb.
Flere konsekvenser vil være:
• Det faglige niveau kan kun opretholdes, hvis viden løbende ajourføres og
der er et vist flow i aktiviteterne
•

Henvisende parter som læger, jobcenter, hospitaler, mv. har kun
interesse i at bevare eller øge deres kendskab til sundhedstilbuddene,
hvis de oplever, at de er lettilgængelige, når de henviser patienter eller
borgere. Det er langt fra optimalt med få hold om året eller lange
ventetider

•

Samarbejdet med patientforeninger og foreningslivet kræver løbende
sparring om projekter og arrangementer. Relationsarbejdet med
foreninger kræver mange ressourcer, hvis borgerne skal fortsætte i
foreningslivet efter endte forløb i Sundhedsfremme regi

•

Samarbejdsfora og netværk kræver kontinuitet og aktiv deltagelse. Det
er essentielt for kvalitet og udvikling, at der afsættes ressourcer til
deltagelse
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Sundhedsfremmes opgaveportefølje
•

Borgerrettede sundhedstilbud:
Overvægt: kost, motion og mental sundhed
Mental sundhed: angst, stress og depression
Rygestop
Søvn

•

Patientrettede forløb:
Kræft, lungesygdomme, hjertekarsygdom, diabetes, muskelskeletsmerter

•

Opsporing og kampagner:
Fx prædiabetes, lungesygdom, seksuel sundhed samt hygiejne

•

Kompetence og vidensdeling:
Afholdelse af børneovervægtssamtaler
Uddannelse af kollegaer
Konsulentbistand til øvrige enheder/kollegaer

•

Tværgående samarbejder:
Fx Region Sjælland, Sund By Netværket, KL
Politik og strategiarbejde på tværs af kommunen

•

Arrangementer:
Foredrag og temadage ofte i samarbejde med foreninger
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Høringssvar til Forslagskatalog
Udvalg: Senior- og Sundhedsudvalget
Område: Sundhedsfremme
Funktion: 04.62.88
Lb.nr. og navn
Lb. Nr. SSU-F - 14
Reduktion af 2
sundhedskonsulenter
i Sundhedsfremme

Høringssvar
Sundhedsfremme vurderer, at den foreslåede halvering i antallet af
sundhedskonsulenter fra 4 til 2, vil medføre et markant videnstab og væsenlig
reduktion af den samlede opgaveportefølje. Reduktionen vil på sigt have afledte
økonomiske konsekvenser i form af øgede kommunale udgifter til for eksempel
indlæggelser, behandling og pleje, tabt arbejdsfortjeneste og generelt dårligere
livskvalitet for borgerne i Faxe Kommune.
Den seneste Sundhedsprofil fra 2017 viste, en yderligere forværring i borgernes
sundhedstilstand såvel nationalt, regionalt som lokalt. En udvikling som resulterer
i massive sundhedsmæssige udfordringer for såvel den enkelte borger, som for
Faxe Kommune. Sundhedsprofilen viser også, at flere borgere udvikler kroniske
sygdomme, og særligt multisygdomme, som medfører øget brug af
sundhedsydelser, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og generelt nedsat
trivsel og livskvalitet.
Sundhed er kompleks og kræver samarbejde på tværs af centerområder. På
baggrund af kompleksiteten har Sundhedsfremme en væsentlig opgave i at være
ajour med nyeste viden for at kunne koordinere og facilitere indsatser, samt
inspirere og motivere såvel borgere som kollegaer. Vidensbanken, som ligger i
Sundhedsfremme, anvendes endvidere i forhold til sundhedspolitikker, strategier
og kompetenceudvikling såvel internt som eksternt.
I SSU’s forslagskatalog fremgår det, at konsekvensen ved halvering i antallet af 42 sundhedskonsulenter i Sundhedsfremme, vil være en markant reduktion i
antallet af indsatser og tilbud til borgere med sundhedsmæssige udfordringer,
herunder væsentligt færre gruppeforløb.
Flere betydelige konsekvenser vil være:
• Det faglige niveau kan kun opretholdes, hvis viden løbende ajourføres og
der er et vist flow i aktiviteterne
• Henvisende parter som læger, jobcenter, hospitaler, mv. har kun
interesse i at bevare eller øge deres kendskab til sundhedstilbuddene,
hvis de oplever, at de er lettilgængelige, når de henviser patienter eller
borgere. Det er langt fra optimalt med få hold om året eller lange
ventetider
• Samarbejdet med patientforeninger og foreningslivet kræver løbende
sparring om projekter og arrangementer. Relationsarbejdet med
foreninger kræver mange ressourcer, hvis borgerne skal fortsætte i
foreningslivet efter endte forløb i Sundhedsfremme regi
• Samarbejdsfora og netværk kræver kontinuitet og aktiv deltagelse. Det
er essentielt for kvalitet og udvikling, at der afsættes ressourcer til
deltagelse
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Sundhedsfremmes opgaveportefølje
•

Borgerrettede sundhedstilbud:
Overvægt: kost, motion og mental sundhed
Mental sundhed: angst, stress og depression
Rygestop
Søvn

•

Patientrettede forløb:
Kræft, lungesygdomme, hjertekarsygdom, diabetes, muskelskeletsmerter

•

Opsporing og kampagner:
Fx prædiabetes, lungesygdom, seksuel sundhed samt hygiejne

•

Kompetence og vidensdeling:
Afholdelse af børneovervægtssamtaler
Uddannelse af kollegaer
Konsulentbistand til øvrige enheder/kollegaer

•

Tværgående samarbejder:
Fx Region Sjælland, Sund By Netværket, KL
Politik og strategiarbejde på tværs af kommunen

•

Arrangementer:
Foredrag og temadage ofte i samarbejde med foreninger
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Center for Sundhed & Pleje
Træningsafdelingen

Høringssvar på budgetforslag for 2021
Vi har valgt, kun at kommentere på de budgetforslag som meget direkte omhandler vores hverdag.
SSU_F_07 Effektiviseringspotentiale på baggrund af BDO rapport
I rapporten er beskrevet, at Træningsafdelingen kan spare kr. 200.000 ved at øge antallet af holdtilbud
fremfor individuel træning.
De beskrevne effekter/konsekvenser der er beskrevet i budgetforslaget kan vi fuldt ud tilslutte os.
Derudover vil vi informere om, at coronakrisen har betydet:
• Vores holdstørrelser er blevet reduceret til max. 6, hvilket betyder, at vi skal have flere hold, for
at træne det samme antal borgere.
• Vi bruger en del mere tid end tidligere på afspritning af redskaber, og andet inventar. Ved mere
holdtræning fremfor hjemmetræning øges tidsforbruget til afspritning.
Så – vi har svært ved at se, at der kan opnås en besparelse ved at oprette flere hold
SSU-F-13 og SSU-F-14. Reduktion af 1 og 2 Sundhedskonsulenter.
I Faxe Kommune er der mange borgere der har udfordringer i f.t. deres sundhedstilstand.
Vi frygter at, ved at reducere antallet af sundhedskonsulenter vil antallet af borgere med dårlig
sundhedstilstand øges. På kort sigt, vil dette være en besparelse på budgettet, men på længere sigt, vil det
betyde, at disse borgere vil blive dyrere for kommunen – da deres ringe sundhedstilstand gør, at de vil få
behov for andre kommunale tilbud som f.eks. øget træningsbehov, tidligere behov for hjemmepleje samt
flere indlæggelser.
SSU – Fx 74 FeedBack informed treatment - skypemøde om træning
Virtuelle møder som supplement til træning er en rigtig god ide, og som beskrevet i forslaget, er vi i gang
med at undersøge, hvilke muligheder der kan være aktuelle.
Umiddelbart vurderes det, at der indtil videre ikke vil være en økonomisk besparelse i implementering af
virtuelle møder. Årsagen er at det kræver indkøb af særlige programmer og udlevering af tablets til de
borgere, der ikke selv har tablet eller pc.
SSU-Fx-82 Reduktion af pladser på Grøndal fra 18-15 pladser
Den fysiske plads på Grøndal er begrænset i f.t. alle de tilbud der er på stedet, så hvis lukning af 3
pladser kan betyde, at Træningsafdelingen kan få flere kvadratmeter at råde over, hilser vi tilbuddet
velkommenet. Behovet er ikke blevet mindre efter coronaen, hvor der skal være et vist antal
kvadratmeter pr. person.
Udarbejdet af TRIOen i Træningsafdelingen
Tanja Højris Bendtsen - Amr
Michelle Storm - TR
Helle Skovgaard - Leder
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Faxe kommunes Ældreråds høringssvar vedr. budgetter
2021-2024
Fra mødet afholdt den 30. juli 2020 kl. 10.
Rådet har gennemgået de foreliggende budgetforslag fra alle centre/politiske
udvalg.
Og har bemærkninger til følgende:
Plan & Kultur
PKU F 02 Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere.
Forslaget kan vi ikke anbefale fremmes. Ældrerådet anbefaler, at der foretages en
undersøgelse omkring antal brugere. Der findes måske flere der kunne have gavn af
tilbuddet, men som ikke ved at det eksisterer.
PKU F04, PKU F05, ØKFf07, ØK F08 – lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen i
Haslev og om fredagen i Faxe
Begge disse forslag bør efter ældrerådets opfattelse ikke føres ud i livet. Det er
formentlig for Haslevs vedkommende personer, der er på arbejdsmarkedet, der
benytter borgerservice lørdag. Samme argumentation kan ikke bruges omkring Faxe,
men generelt er det ikke uden konsekvenser, at der hele tiden beskæres i
arbejdstiden, og dermed skabes dårlige arbejdsvilkår for de ansatte, som jo trods alt
er dem, der får butikken til at fungere i det daglige.
Senior & sundhedsudvalget
SSU F01, SSU F02, SSU F03 – tages til efterretning
SSU F04 – kan modstræbende accepteres under forudsætning af, at der sker en
fornyet visitering, og at der gives de pågældende brugere vejledning omkring
ansøgning om pensionstillæg til dækning af den øgede udgift til kørsel. Vi vil påpege,
at hjemmeplejen med stor sandsynlighed vil blive påvirket med flere besøg.
SSU F05 – kan ikke anbefales.
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SSU F06 – kan godkendes med de bemærkninger der er fremsat ved fremsættelsen
af forslaget.
SSU F07 – kan ikke anbefales, der er i de foretagne målinger alt for stor usikkerhed
omkring fokus på ATA-tid, hvilket kan medvirke til, at der ikke skabes tid og rum til
at styrke fagligheden på områder til glæde og gavn for borgere og medarbejdere. Vi
skal være opmærksomme på, at god pleje ikke kun handler om den tid
medarbejderen har hos borgeren, men også den faglige kvalitet, som
medarbejderen møder borgeren med. Der henvises til budgetforslagets side 15,
hvor der redegøres for den tid som BDO har registreret som ” øvrig tid” og hvad
denne bruges til.
SSU F08 – kan ikke anbefales – der er med de ansættelser, der blev iværksat i 2016
med udgangspunkt i puljen til en mere værdig ældrepleje, virkelig skabt noget
meget positivt omkring aktiviteter, der på ingen måde kan opretholdes hvis opgaven
fremover skal varetages af plejepersonalet. Ældrerådet finder det meget uheldigt, at
man vil rulle ældrepulje midlerne tilbage til nul.
SSU F09 – dette forslag kan vi vel leve med, selvom det for den enkelte borger, vil
føles som svækkelse af frihed og selvbestemmelse, som kan opleves som forringet
livskvalitet.
SSU F10 - kan ikke anbefales – konsekvenserne kan læses på side 24. Vi mener dog,
at der mangler en ikke uvæsentlig oplysning, idet prodiktion af mad ikke må
foretages af personer der ikke er uddannede dertil og er i besiddelse af
hygiejnebevis.
SSU F11 og SSU F12 - ja, det ser jo ikke ud af meget med sådan bare 2 minutter pr,
time, men betyder trods alt, at der sker en total reduktion på 11.200 timer, hvilket
vel svarer til omkring 7-8 stillinger. Vi er, så vidt vi husker, tilbage til
problematikkerne i forbindelse med budgetlægningen for 2020 i oktober måned,
hvor de foreslåede besparelser ikke kunne godkendes af byrådet.
Vel vidende at der skal spares, er det paradoksalt, at regering og folketing vedtager
det ene forslag efter det andet, der alle til formål at styrke indsatsen omkring de
ældre og deres forhold, og at kommunen i samme moment drøfter forslag, der har
den modsatte virkning.
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De fremlagte forslag indebærer, at der pålægges ledelsen i Center for Sundhed og
Pleje et ikke ubetydeligt ansvar, for at det overhovedet kan gennemføres på et
niveau der kvalitetsmæssig er i orden.
Opsummering omkring forslag til markant reducering i normeringerne for personale
i hjemmeplejen og på plejecentrene:
Det virker totalt ulogisk først at reducere i mht. BDO rapport (SSU_F_07) for derefter
at reducere personalenormeringen yderligere ved reducering af visiterede
plejepakker med 2 min. pr. time (SSU_F_11-12), hvorefter man pålægger det nu
begrænsede plejepersonale nye opgaver i forbindelse med udførelse af opgaver
tidligere dækket af værdighedspuljen (SSU_F_08) eksempelvis aktiviteter og
yderligere vikardækning til køkkener (SSU_F_10) etc.
Forhåbentlig er den procentvise andel af spareforslagene ikke udtryk for
Forvaltningens vægtning af ældreområdet – forslag total besparelse 2021
dkr. 36.366K = 100 %, heraf udgør:
Teknik & Miljø
Plan & Kultur
Økonomi
Senior & Sundhed
- Sundhed
- Senior
Beskæftigelse & Integration
Social
Børn & Læring

2,87 %
2,70 %
23,85 %
0,59 %
39,56 %
4,67 %
0,00 %
25,77 %

Udover de forannævnte forslag har ældrerådet også haft lejlighed til at gennemse
SSU FX 77 – Gennemgang af indsatser, som ikke er lovpligtige, der er her endnu ikke
fremsat konkrete forslag. Når disse fremkommer ønsker vi at få forelagt dem til
høring.
SSU Fx78 – Kan T-huset drives af Frederiksgadecentret. Vi kan tilslutte os den
beskrevne oplysning, at der ikke umiddelbart er en driftsmæssig rationalisering.
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SSU FX82 – reduktion af pladser på Grøndal fra 18 – 15 pladser, Er enig i, at en
besparelse her, meget vel kan betyde øgede udgifter til pleje/optræning i hjemmet
eller medføre flere ”ventedage” på sygehus.
SSU Fx87 – Visitation infomøde om hjælpemidler overfor borgerne. Som oplyst vil
der næppe kunne findes mindre forbrug ved sagsbehandlingen, som jo nødvendigvis
kræver en individuel sagsbehandling.
SSU Fx114 – stigning i antallet af borgere til specialiseret tilbud. Det at der i perioder
er flere personer, der har brug for et specialiseret rehabiliteringstilbud, kan have
mange årsager, som ikke sådan umiddelbar kan styres. Vi går ud fra, at de
visiterende myndigheder overholder reglerne. Kan der med et ambulant tilbud, der
efter en konkret individuel vurdering er i orden, bør det vel afprøves.

Afslutningsvis skal ældrerådet udtale, at det er med megen skepsis, vi ser de
fremsatte forslag til besparelser på ældreområdet, når der henses til de sager, der
daglig florer i radio/tv og den skrevne presse. Vi er selvfølgelig bevidste om, at der er
mange forskellige årsager til disse sager, men massive besparelser befordrer ikke
god tone og arbejdsglæde, hos de medarbejdere der hver dag år ud og ind, skal tage
vare om de mest sårbare borgere.
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Høringssvar fra jobcentret vedr. budget 2021
Punkter vedr. Økonomiudvalget.

ØKO_F_02 – Samling af administrative opgaver:
1. Samle borgervisitationen på Tingvej 7, for borgere over 30 år.
2. Automatisk beregning af flekslønstilskud
3. Optimering efter indførelse af KY (nyt ydelsessystem)
Punkt 1.
Borgermodtagelsen er samlet på Tingvej 7 nu. Den betjenes i dag af en administrativ medarbejder hele
åbningstiden, og den åbne vejledning fra 8-13 betjenes af en sagsbehandler.
Punkt 2.
Ved indførelse af robotteknologi, vil vi gøre opmærksom på – at der stadig vil være opgaver vedr. borgerne,
som en robot ikke vil kunne udføre. Det vil ligeledes være nødvendigt med yderligere ressourcer til at
indtaste de nødvendige data til robotten også.
Punkt 3.
Det antages at der i punkt 3 tales om Kommunernes Ydelsessystem, som skal erstatte KMD Aktiv, og at der
ikke er tale om Ydelsesrefusion, som ellers nævnt i punktopstillingen.
KOMBIT har ved KY-projektets start beregnet en forventet besparelse på 20%, ved 100%
digitaliseringseffekt. Ud fra tidligere erfaring med implementering af nye systemer, forventes denne
effektivisering/besparelse ikke at kunne træde i kraft med det samme. Der må tages højde for oplæring af
medarbejdere, fejl i systemet, opstartsfejl m.m. i forbindelse med selve implementeringen m.m. Der skal
også tages højde for, at en del data skal indtastes manuelt inden implementeringen kan indledes. KY
forventes implementeret den 8/3 2021.
Udover ovenstående, skal det nævnes at der ydermere bør tages højde for, at der også bliver
implementeret nyt økonomisystem, hvilket også forventes at være tidskrævende bl.a. i forbindelse med
oplæring.

ØKO_F_05 – Reduktion af virksomhedsservice
Tiden efter Covid-19 gør ikke behovet for øget samarbejde med virksomhederne mindre – tværtimod. Det
er vores vurdering, at det fortsat er nødvendigt at have en målrettet indsats på virksomhedsservice.
Muligheden for en forbedret placering i det lokale erhvervsklima, inden for kategorien arbejdskraft - samt
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dét at have større og bedre samarbejde med flere udvalgte virksomheder i Faxe Kommune med henblik på
øget kvalificeret arbejdskraft - ved at kende behov i løbet af året inden for forskellige brancher kræver en
fokuseret og prioriteret indsats fra jobcenterets side.
Derudover styrker de fysiske kampagner relationer til kommunens virksomheder, der oplever jobcenteret
som en samarbejdspartner. På baggrund heraf vælger de at kontakte os, når de kan se en åbning for en
ansættelse eller vil tilbyde et virksomhedsrettet forløb til en udsat borger.
Ved ændring af Faxe kommunes jobbørs arrangement fra årligt til hver 2 eller 3 år kan være medvirkende til
at Faxe kommune mister varetegnet som ”årets jobbørs” blandt landets virksomheder. Mange kommuner
har forsøgt at gøre os kunsten efter, men vi er fortsat den største og bedst besøgte jobbørs i hvert fald på
Sjælland. Vi oplever, at selv virksomheder fra Jylland har hørt om Faxe Kommunes Jobbørs og selv
kontakter os for at sikre sig en plads.
Besparelsesforslaget er en konkret mulighed, som ikke påvirker lovgivningens krav overfor lediges ret og
pligt, og derved et område hvor det anerkendes at der kan gennemføres en besparelse.
Dog ser vi en besparelse på området have meget store konsekvenser for den indsats, image og branding,
der er opnået, samt for kommunens planstrategi på området. En reduktion af virksomhedsservice kan dog
give en afledt risiko for at færre ledige opnår en virksomhedsrettet opkvalificering og derved ender som
langtidsledige.

ØKO_F_16 – Reduktion af uddannelses- og udviklingspuljen
Vi mener det er en meget dårlig ide, at spare på uddannelse- og udviklingspuljen. En besparelse her, vil
forringe muligheder for uddannelses- og kompetenceløft, for de medarbejdere vi har. Lovgivningen og
muligheder i de offentlige sektorer ændrer sig med rivende hast, og det er i den grad essentielt, at vi har
kompetente medarbejdere der kan følge med og tilpasse sig. Hvis vi ikke følger med, risikerer vi, at Faxe
kommune sættes bagud, og det vil i dén grad forringe vores service til borgerne.
En forringelse på dette område vil også forringe vores rekrutteringsmuligheder, når vore muligheder for
kompetenceudvikling er ringere end de andre kommuner.

Punkter vedr. Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

BIU_F_01 – Besparelse på eksterne mentorer – omlægning af indsats:
Intet høringssvar til dette punkt

BIU_F_02 – Reduktion på integrationsområdet:
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Set i lyset af nedgang i antal borgere på området, erkender vi at det kan være et område at spare på.
Dog vil vi belyse følgende:
Kvoten af flygtninge for næste år er 10, i år er kvoten 8 – hvilket næste år vil tyde på en stigning i Faxe
Kommune. Kvoten er variabel, men der skal også fokus på – at der kan følge familier med til de flygtninge vi
modtager. Sammenligneligt er Ringsted sat til at modtage 0 flygtninge i 2021 – og Næstved 3 flygtninge.
Vi vil gøre særlig opmærksom på, at integrationsområdet IKKE kan, eller bør, sammenlignes med
kontanthjælpsområdet. Integrationsområdet er en væsentligt tungere borgergruppe at arbejde med, idet
kulturforskelle, manglende forståelse og læring omkring det danske samfund, læring omkring digitalisering
for borgerne, regler ved modtagelse af flygtninge og repatriering – samt dét, at alle selvforsørgende stadig
skal have integrationsprogrammet at følge.
Faxe Kommune har et stort fokus på repatriering og dette kræver, store ressourcer, da der er tale om en
voksende og omfangsrig opgave.
Alle borgere på området, uanset selvforsørgende eller ydelsesmodtagere, kan der trækkes refusion på,
såfremt de kommer i praktik – men det kræver at de kommer i praktik – så her er der brug for
virksomhedskonsulenter der kan finde praktikker til integrationsborgerne.

BIU_F_03 – To fastholdelseskonsulenter til sygedagpengesager:
Intet høringssvar til dette punkt

25/6 2020
Medudvalget i Jobcenter Faxe
Anja Elfriede Johansson, Helle Holm Håkansson, Anita Kjeldsen, Vibeke Dyhr, Emin Toy og Luise Nielsen
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Høringssvar fra Udsatterådet 31/7-20
I forbindelse med fastlæggelse af budge3et i Faxe Kommune for 2021, har
Udsa3erådet valgt at afgive høringssvar.
Udsa3erådet har gennemgået alle forslagene, vi har følgende kommentar Bl nogle af
dem:
Socialudvalget har valgt ikke at indsende budgeForslag, hvilket også blev
bekendtgjort over for Udsa3erådet i forbindelse med vores dialogmøde med
Socialudvalget 22. juni 20. Man har Blkny3et et konsulenFirma der skal komme med
en analyse over, hvordan man fremover skal anskue økonomien på området. Når
denne analyse samt forslag fra Socialudvalget forligger, forbeholder Udsa3erådet sig
re3en Bl, at afgive et Bllæg Bl Socialudvalgets forslag.
Økonomiudvalget har ﬂere forslag der vedrører Socialudvalget. Derfor har vi en
enkelt bemærkning Bl et af forslagene.
Økonomiudvalget:
SOU_Fx_148 05.38.52:

Vi kan i Udsa3erådet godt stø3e forslaget, så langt Bd der er tale om at borgerne får
den anbringelse/boBlbud deres behov kræver.
Dog er der i selvet forslaget ydereligere et forslag vedr. sagerne om eWerværn for
unge over 18 år - med mulighed for at opkræve egen betaling, hvilket vi i
Udsa3erådet ikke kan stø3e.
Børn og læringsudvalget:
1 BLU_F_01 05.25.14:

Udsa3erådet kan stø3e model 2, dog under forudsætning af, at der fortsat tages
hensyn Bl børn med udfordringer. Vi er dog bange for - at netop udsa3e familier kan
blive taber heri.
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BLU_F_02 05.25.14

Dette forslag kan Udsatterådet ikke støtte. Det kommer til at ramme børnene
i familier med udfordringer hvor netop en tidlig indsats og understøttelse er alt
afgørende for barnets og familiens fremtid -herunder at kunne bryde med
den sociale arv.
BLU_F_09 05.25.14

Udsatterådet kan ikke støtte forslaget. Fordi det her igen rammer skævt,
både økonomisk og socialt.

Beskæftigelse og integrationsudvalget:
BIU_F_01 05.68.90

Udsatterådet kan støtte forslaget. Når man som skrevet i forslaget tager
hensyn til, at den udsatte borger får det helt korrekte mentormatch (kan
derfor kræve en ekstern leverandør). Vi vil se frem til at få en evaluering af
den nye ordning.
BIU_F_03 05.57.71

Udsatterådet støtter i princippet forslaget. At havne udenfor arbejdsmarkedet
er ikke noget man som udsat har valgt. Derfor er det vigtigt i en tidlig fase
under sygdom, at sætte ind med hjælp også for at undgå langvarige
sagsforløb.
Dog skal det være på præmisser af ,at det foregår med borgeren som aktiv
medspiller - og især under hensyntagende til sygdommens karakter.

Senior og sundhedsudvalget
1 SSU_F_04 05.30.27

Udsatterådet kan ikke støtte forslaget. Umiddelbart er det en meget stor
stigning på brugerbetaling på kørsel til dagcenter. At går fra 0 kr. til 50 kr. er
voldsomt. På Stevns giver de 20 kr. pr dag.
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Et forslag på 50 kr. vil ramme vores udsatte ældre økonomisk, især de ældre
som kun har den rå folkepension -eller kun har en meget beskeden
arbejdsmarkedspension oveni. Det vil kunne afholde de ældre for at bruge
dagcentret. De vil miste vigtige fællesskaber med andre ældre - som derfor
kan føre til yderligere marginalisering og ensomhed. Det som man sparer ved
forslaget vil hurtigt kunne koste i den anden ende bl.a. i form af flere
hjemmehjælpsydelser.

Teknik og miljøudvalget
Ingen bemærkninger.

Hermed fremsendes Udsatterådets høringssvar til Budget 2021.

Med venlig hilsen
Udsatterådet i Faxe Kommune
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Høringssvar – udkast

Danske Handicaporganisationer – Faxe (DH)’s medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at
indgive hørringssvar til Faxe Kommunes forslagskatalog, bestående af besparelses- og
effektiviseringsforslag på driftsbudgettet til budget 2021-2024.
DH’s medlemmer af Handicaprådet forholder sig til materiale der forligger på høringssiden, heri også det af
Socialudvalget fremsatte forslag, velvidende at dette bliver rullet tilbage og der vil komme et revideret
forslag pga. af en analyse udarbejdet af et konsulentfirma.
Når der foreligger et nyt forslag fra Socialudvalget forbeholder DHs medlemmer af Handicaprådet retten til
at indsende et tillæg til nærværende kommentarer.
På hjemmesiden kan man læse: ”Forslagene er fremkommet ved involvering af en bred forsamling af
medarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, samt i chefforum, som har arbejdet med at finde yderligere
besparelses- og effektiviseringsforslag”.
Indledende betragtninger
Organisering/indplacering af Handicaprådet.
Handicaprådets DH medlemmer ønsker sig brændende, at Handicaprådet placeres under økonomiudvalget.
I dag er Handicaprådet organiseret under Social og Sundhed, men at være handicappet berører den enkelte
borger i alle livets facetter, fra vugge til grav. Faxe Kommune er via lovgivningen forpligtiget til at alle
initiativer skal forelægges Handicaprådet, hvilket ikke sker i dag. På Faxe Kommunes hjemmeside kan man
finde følgende ordlyd:
Handicaprådet
Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.
Handicaprådets formål er:
at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål
vedrørende mennesker med handicap.
Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med
handicap.
•
•

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire
medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.
Når man gennemlæser de forskellige forslag og ideer gennemlyser forslagene af, at der ikke på et eneste
tidspunkt er foretaget en vurdering ud fra et handicap perspektiv.
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DH’s medlemmer af Handicaprådet forslag er, at den skabelon de enkelte forslag er bygget over, hvor man
har en række faste punkter som skal besvare, fx ”Forudsætninger” og ”Konsekvenser”, også skal være et
punkt der vurderer . ”konsekvenser for handicappede”. Disse konsekvenser skal vurderes i meget bredt
perspektiv. En blind har behov for nogle tilpasninger, mens en døv har brug for andre ting, og
gangbesværede har behov for helt tredje ting. I forvaltningsøjemed/udvalgsøjemed, er tilgængelighed
blevet lig med den fysisk tilgængelighed der kan måles i højde og bredde. Men tilgængelighed er ikke kun
fysisk tilgængelighed men lige så meget kommunikativ/social tilgængelighed. (Konkret eksempel på
udelukkelse af handicappede i den offentlige debat: Byrådets møder streames ganske fint på Facebook,
men udelukker fx hørehandicappede i deltagelsen, dels fordi der ikke er tekster på streamingen, dels er
lyden alt for ringe på modtager siden.)
Alle udvalg skal have en skabelon der minder udvalget om, at tage stilling til om en given indstilling eller
forslag har handicapkonsekvenser. Det er så her Handicaprådet skal spørges.
DH’s medlemmer af Handicaprådet forstår den udfordring der er, med at få budgetenderne til at nå
sammen. Det er dog ærgerligt at læse, Faxe Kommune refererer til ”sammenlignelige kommuner” – og
dermed er det dem der lægger barren for serviceniveauet. Hvorfor kan Faxe Kommune ikke være en
foregangskommune og turde prøve nogle ting af. Fx har der tidligere været succes med at øge en given
budgetpost, der senere generere overskud og bidrager positivt til budgettet (enkelte udvalg har forstået
den øvelse).
Den ånd mener DH’s medlemmer af Handicaprådet generelt mangler i de forslag der er blevet lagt på
bordet. Det skyldes måske at budgetforslaget er udarbejdet af embedsværket fremfor det politiske niveau.
Handicaprådets kommentar til de enkelte forslag kommer herunder:

Teknik og miljø udvalgets forslag:
Budget idekatalog besparelse: 6,5 mill.
02.22.01
Buslinje 266
I fremstillingen af forslaget angives der ikke hvor mange ældre eller handicappede der benytter sig af ruten.
Handicaprådet kan acceptere forslaget, såfremt den forslåede ændring sikrer at handicappede kan køre
med bussen, og at det ikke har indvirkning på de visiterede ture i øvrigt.
00.25.15

Nedlæggelse af landsbypuljen

I fremstillingen af forslaget er det ikke oplyst, hvilke typer forbedringer der har været søgt om. Hvis der
tidligere har været søgt om midler til tilgængelighedsinitiativer(ramper, niveaufri adgang, skydedøre,
handicaptoiletter etc.), vil Handicaprådet være betænkelig ved at nedlægge denne pulje, med mindre der
kan findes midler andre steder til tilsvarende forbedringer.
00.25.10

Arealoptimering kommunes bygninger

Handicaprådet er ikke vidende om, hvor mange medarbejdere i kommuneadministrative funktioner har et
handicap af den ene eller anden art. Ved at presse arealudnyttelsen, vil nogle handicappede få en
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udfordring på deres arbejdsplads, da det enkelte handicap måske forudsætter hjælpemidler, guldplads,
plads til hjælpere etc.
Det er vigtigt at en sådan arealoptimering ikke afholder Faxe Kommune fra at ansætte folk med handicap
fordi man ikke har den nødvendige arbejdsplads/arbejdsstation.
00.25.10

Reduktion af rengøring i kommunens kontorarealer, opholds- og fællesrum på skoler samt
servicearealer på ældrecentre

Uanset om vi har en Corona tid, så er rengøring alfa og omega for hindring af smittespredning. Ved at
nedsætte rengøringsintervallerne, er der risiko for øget bakteriel smittespredning. Mange handicappede er
måske i medicinsk behandling og immunforsvaret påvirket. Den gruppe af borgere vil dermed være i en
øget risiko for at pådrage sig andre infektioner.
I denne kontekst handler det ikke kun om ældre handicappede – børn kan også være i denne risikogruppe.
00.28.20

Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og
grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande

Handicaprådet kan acceptere forslaget, såfremt det IKKE forhindrer handicappede i at benytte sig af de
offentlige arealer.
00.25.10

Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale Bygninger

Ved at nedsætte budgettet, og dermed indirekte undlade at vedligeholde bygningerne, vil der på sigt kunne
opstå nogle indeklimamæssige udfordringer for lokalernes brugere. Igen må vi henvise til at handicappede
kan være i medicinsk behandling, hvor et dårligt indeklima kan have fatale følger.
00.10.25

Reduktion i personalegruppen i centerstaben Center for Ejendomme

En af funktionerne der bliver berørt af denne reduktion, er borgerbetjening. Udstyr til hjælpemidler til
handicappede udleveres i borgerbetjeningen, og en længere sagsbehandlingstid må ikke medføre
forsinkelser i leverancer/udlevering.
02.22.01

Reduktion i serviceniveau vedr. vej- og stivedligeholdelse

Såfremt reduktionen ikke giver dårligere tilgængelighed for handicappede, har DH’s medlemmer af
Handicaprådet ikke nogen kommentarer.
00.25.10

Reduktion i Teknisk Service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler,
institutioner og administrationsbygninger

DH’s medlemmer af Handicaprådet har ingen kommentar, så længe det ikke påvirker indeklimaet.
04.62.88
og 00.25.11

Reduktion i Teknisk Service og bygningsvedligeholdelse Faxe Sundhedscenter

DH’s medlemmer af Handicaprådet har ingen kommentar, så længe det ikke påvirker serviceniveauet for
handicappede.
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Plan og kulturudvalget
Budget idekatalog besparelse: 2,5 mill.
03.32.50

Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)

Et godt eksempel på at man skal sammenligne sig med andre kommuner. Er der foretaget vurdering af
konsekvenser for borgerne? Vil en nedjustering af indkøb af lydbøger evt. ramme personer med handicap?
(Blinde og ordblinde)?
Såfremt en besparelse ikke får en direkte konsekvens for handicappede, kan DH’s medlemmer af
Handicaprådet acceptere forslaget.
03.38.70

Tilskyndelse for en bedre booking og benyttelse af udlån af lokaler til folkeoplysende
foreninger

Handicaprådet forstår udspillet, men vil samtidig gøre opmærksom på, at der er organisationer der ikke
søger midler fra Folkeoplysningsloven, og med et gebyr vil være nødsaget til at søge midler, for at kunne
betale for at låne de lokaler de før kunne få adgang til gratis. Dette vil gå ud over de øvrige foreninger der
allerede modtager tilskud, da der vil være flere ansøgere, til de samme midler.
03.38.75

Nedlæggelse af pulje til nedsættelse af egenbetaling for børn og unges deltagelse i kulturog fritidsaktiviteter

Handicaprådet kan slet ikke acceptere dette forslag. Puljen har åbenbart været en succes, med flere
ansøgere igennem årene. Børn i den berørte aldersgruppe har behov for at kunne mødes med andre, hvis
man ikke senere vil se dem i andre uheldige sammenhænge.
Vi er bekymret for at det kan være fatalt hvis handicappede børn mister muligheden for at kunne deltage i
fritidsaktiviteter.

Økonomiudvalget
Budget idekatalog besparelse:

06.45.51

19,3 mill

Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter

På samme måde som Teknik og Miljøs besparelsespunkt 00.25.15 er der i fremstillingen af forslaget ikke
oplyst, hvilke typer projekter der har været søgt til. Hvis der tidligere har været søgt om midler til
tilgængelighedsinitiativer (ramper, niveaufri adgang, skydedøre, handicaptoiletter, adgang til grønne
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arealer etc.), vil DH’s medlemmer af Handicaprådet ikke støtte nedlæggelsen af puljen, medmindre der kan
findes midler andre steder fra, hvilket ikke er muligt i forhold til forslaget.
06.45.51

Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrig organisation (forsøg)

Baggrunden for forslaget er egentlig beskæmmende og viser at der er behov for denne kontrolfunktion.
Utroligt at man ikke får indhentet betaling fra andre kommuner, som jo ville kunne have givet et løft på
andre områder, når man ser tilbage på de besparelser man har været igennem de sidste par år.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan klart støtte projektet, og yderligere appellere til, at der kommer en
større koordinering på alle områder.
06.45.51

Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan på ingen måde acceptere at der snydes med forskellige offentlige
ydelser. Vi kan klart støtte op om, at der sættes ind over for den slags. Men når det så er sagt, er det vigtigt
at evt. sager IKKE får konsekvenser for folk, der ikke har snydt. Der er før set eksempler på at en indsats har
ført til nye retningslinjer der straffer dem der ikke har snydt og dermed nedsætter serviceniveauet.
Specielt gruppen af Handicappede har i forvejen svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og mange af
dem er tilkendt forskellige støtte ordninger (flexjob, personlig assistent, skånejob m.fl.). Her bliver
handicappede den store tabere, hvis der kommer for store opstramninger.
06.45.51

Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan tilslutte sig dette, såfremt det ikke har en indvirkning på
sagsbehandlingen.
06.45.51

Obligatorisk tidsbestilling til pas/kørekort

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan tilslutte sig dette, såfremt det ikke har en indvirkning på
sagsbehandlingen.
00.00.00

Gevinst i forbindelse med øget nærvær

DH’s medlemmer af Handicaprådet hæfter sig ved, at der i dette punkt er valgt en anden sammenlignelig
kommune end et andet udvalg gør i deres budgetforslag.
DH’s medlemmer af Handicaprådet er af den opfattelse, at der hele tiden sparres på lønkroner, og at det
rammer de folk som er ude på plejehjemmene, skolerne, bostederne etc. Effekten af denne fortsatte
sparreøvelse ser man så den negative effekt af nu.
Forslaget er lidt dobbelt rettet. Først ser det ud til, at nu vil man rulle den helt store plan ud med mere
nærvær, og lidt længere nede er der en løftet pegefinger til dem der har højest sygefravær også skal
sygefraværet falde mest! Og lidt længere nede igen, så skal dem der ingen vikarbudget har, sparre ved
naturlig afgang. Denne udmelding er ikke fordrende for mindre sygefravær. Det vil formentlig have en
omvendt effekt med øget sygefravær.
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DH’s medlemmer af Handicaprådet skal ikke komme med løsninger på, hvordan ledere og mellemledere
skal kunne motivere, anderkende og ”være mere nærværende”, men i vores øjne, er det almindelig
ledelsesprincip. Vi håber derfor at man også får set indad i organisationen – ”så alle dele af organisationen
skal bidrage”, som der står i forslaget.
Der ligger en besparelsesudmelding i dette forslag, og DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte
forslaget, såfremt besparelserne rammer ude hos borgerne, der i forvejen er skåret HELT NED med
forskellige former for støtte og hjælp.
Samme personalebesparelser vil også medføre længere sagsbehandlingstider, hvilket DH’s medlemmer af
Handicaprådet på ingen måde kan acceptere, da en sag kan være livsvigtigt for den enkelte.
00.00.00

Indkøb – besparelse ved gennemførelse af udbud

DH’s medlemmer af Handicaprådet kommentar til udbud er, at så snart der er tale om hjælpemidler, skal
man have for øje, at der skal være plads til individuelle og/eller personlige løsninger, samt kvalitetssikre
udbuddet. Fx ortopædisk fodtøj, også udføres af uddannet personale.
06.45.51

Personalereduktion - Økonomikonsulenter

Når dette forslag gennemlæses virker det som om forslagsstillere ikke selv kan gå ind for forslaget.
Et andet forslag (06.45.51 - forsøg) viser at der har været udfordringer med at inddrive betalinger fra
handlingskommuner. Det virker lidt underligt/”selvmodsigende” når nærværende forslag stiller i udsigt, at
der generelt er risiko for manglende kvalitetssikring.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan derfor være betænkelig ved forslaget, hvis det giver en generel
serviceforringelse.
06.45.51

Ressourcer til udvikling, vejledning og rådgivning af frivillige foreninger m.fl. reduceres

Det offentlige indgår i flere og flere opgaveløsninger via civilsamfundet. Foreningerne o.a. løfter her en stor
frivillig opgave der giver direkte besparelser som kommunen ellers selv skulle varetage.
Man skal – på samme måde som med personalepleje – passe på med, at man ikke kvæler det frivillige
initiativ, hvis man oplever indsatsen ikke påskønnes.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan derfor ikke acceptere forslaget.
03,05,06

Administrativ besparelse

DH’s medlemmer af Handicaprådet er meget skeptisk overfor forslaget, der direkte har med
specialområdet at gøre. Ved en reduktion af personalet, risikerer vi at sagsbehandlingen enten bliver
forlænget, eller mangelfuld, med risiko for at tabe det enkelte individ.
06.48.67

Nedlæggelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats

DH’s medlemmer af Handicaprådet er meget kritiske overfor forslaget. Den kommunale indsats overfor
erhvervslivet er vigtigt ifm. at få handicappede ud i erhverv.
Ved at lade en ekstern varetage opgaven, sikrer man ikke Handicappedes rettigheder, hvilket også vil være i
strid med FNs Handicapkonvention.
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06.45.51

Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen

Når man ser på nogle af de andre besparelsesforslag, vil det være at skyde sig selv i foden, ved
nedlæggelsen af denne pulje. I et andet forslag taler man om mere nærvær – hvilket mange gruppeledere,
mellemledere og andre ledere skal klædes på til at kunne varetage – men her uden mulighed for at kunne
kompetenceudvikle sig.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte forslaget.
06.45.51

Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI)

DH’s medlemmer af Handicaprådet kommentar til udbud er, at så snart der er tale om hjælpemidler, skal
man have for øje, at der skal være plads til individuelle og/eller personlige løsninger. Ved at forlade
samarbejdet i SUI, kan vi frygte at handicappede får tildelt forkerte hjælpemidler.

Senior- Sundhedsudvalget
Budget idekatalog besparelse: 25,8 mill
05.30.26

Mere selvhjulpne borgere ved hjælp af robotstøvsugere

Uagtet der ligger en afgørelse i ankestyrelsen omkring robotstøvsugere, så vil der fortsat være folk som ikke
har økonomi til at investere ml. 5-10.000 kr for en god robotstøvsuger. På den anden side, så kan 15 min.
støvsugning heller ikke være kvalitetsmæssigt i top. Dermed kan meget dårligt stillede borgere være
nødsaget til ikke at få rengjort deres hjem, hvis alternativet er hyre ekstern rengøringshjælp.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte forslaget om, at lægge rengøringsopgaven over på den
enkelte borger, når vedkommende i princippet er blevet visiteret til rengøringshjælp.
05.30.26

Rengøring hver 4. uge – i eget hjem og på plejecentre

Vi har p.t. en verdensomspændende pandemi, der kræver at vi alle er varsomme med vores smitteveje og
omhyggelig personlig hygiejne. Nærværende forslag går lige i den modsatte retning. Fra rengøring hver 3.
uge til hver 4. uge.
Den del af befolkningen der ikke er afhængig af ekstern hjælp, har en hyppigere rengørings frekvens i eget
hjem, end en støvsugning hver 3. uge. Nu vil man sænke niveauet for hvad hvermand vil se som normal
frekvens yderligere, oveni en pandemi, og få en støvsugning en gang om måneden.
Det er godt set af udvalget, at konsekvensen heraf, vil bringe Faxe Kommune i den absolutte bund – uden
at skulle måle sig til ”sammenlignelige” kommuner.
For folk med handicap, kan dette resultere i alvorlige følgevirkninger for helbredet, og DH’s medlemmer af
Handicaprådet kan derfor ikke støtte forslaget.
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05.30.27

Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre

Med dette forslag er man i gang med at pille ved det eksistentielle for den enkelte borger.
Klippekortordningen er netop en ordning der skal give lidt gode stunder ind i udsatte/handicappedes
dagligdag.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte et forslag der i den grad giver en forringet livskvalitet.
05.30.27

Nedlæggelse af alment dagcenter - Grøndalscenteret

Det er helt ude af proportioner, hvis forslaget skulle blive vedtaget. Man vælger at nedlægge et tilbud med
93,8% besøgende, og flytte borgerne til et andet tilbud der har 44,5% belægning.
Ville det ikke være mere oplagt, at lukke Æblehaven og transportere deres brugere til Grøndalscenteret, og
samtidig overføre midler/personale fra det lukkede tilbud?
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte et forslaget i sin nuværende udformning.
05.30.27

Brugerbetaling for kørsel til dagcentre

Såfremt forslaget ikke påvirker handicappedes muligheder for deltagelse i fællesskaber sammen med andre
borgere, kan DH’s medlemmer af Handicaprådet støtte forslaget.
05.30.27

Afskaffelse af den tidligere ældremilliard – ældrepulje

DH’s medlemmer af Handicaprådet ser med største bekymring på dette sparreforsalg, da netop
koordinering mellem sygehusene og hjemkommunen i yderste konsekvens kan være livstruende.
05.30.27

Fjerne Værdighedsmilliarden – puljen til en mere værdig ældrepleje

Det er trist, at man kan foreslå at fjerne en kompetence man ved, der kun vil blive mere og mere brug for.
Det er også trist at man her sidestiller demente med ældre borgere. Aldrig har der været så mange
demente borgere i samfundet spredt ud over flere alderstrin, så det er ikke kun ældre der rammes af
demens. Demens området er i forvejen meget kompliceret, og kompliceres yderligere hvis borgeren har et
handicap.
DH’s medlemmer af Handicaprådet er meget betænkelig ved forslagets vedtagelse der ikke alene vil ramme
den demente/handicappede men også pårørende.
05.30.26

Reduktion: ½ planlægger i hjemmeplejen

Uden en beskrivelse af arbejdsopgavens indhold, diversitet, kompleksitet og geografisk område, kan det
være svært at tage stilling til en sammenligning af to områder – hhv. ØST og VEST.
HVIS man kan opnå samme effektivitet som VEST – og uden det påvirker borgeren – kan DH’s medlemmer
af Handicaprådet støtte forslaget.
05.30.28

Reduktion: 1 sygeplejerske i hjemmesygeplejen
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Vi har en ”ældrebyrde” (som politikerne ynder at kalde det) der bliver større og større år for år. Flere og
flere borgere må forventes at skulle have hjælp til plejekrævende/sygeplejefaglige udfordringer. Ved en
reduktion på 1½ medarbejder, må serviceniveauet alt andet lige dale.
DH’s medlemmer af Handicaprådet er betænkelig ved at fjerne resurser til et område der på sigt vil have et
stigende behov for at efterspørge kvalificeret hjælp.
05.30.27

Reduktion i budget til vikardækning i køkkenerne på plejecentrene

I princippet kan DH’s medlemmer af Handicaprådet støtte forslaget, forudsat at vikardækningen sker fra
andre fastansatte køkkenmedarbejdere fra andre enheder.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte forslaget, når vikardækningen tænkes dækket af
fastansatte plejepersonaler. Dermed fratages borgerne den tid der er afsat til plejeopgaverne.
05.30.27

Nedsættelse af normering i træningsenheden / 1 træningsterapeut

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte forslaget, da mange borgere er afhængige af en videre
individuel tilpasset genoptræningsforløb. Området er i forvejen skåret ind til et minimum til folk der har
brug for kvalificeret træning, for at kunne undgå at blive endnu dårligere end de er i forvejen.
05.30.26 +
05.38.38

Udbud af praktisk hjælp i hjemmeplejen

I princippet er DH’s medlemmer af Handicaprådet tilhænger af fri valg konceptet, men der skal altid være
en faglig myndighed der står bag, hvis der skulle opstå situationer hvor en plan afviger fra det aftalte, eller
at det viser sig frivalgsleverandøren ikke kan magte opgaven.
05.30.27 m.

Resultater på baggrund af BDO Rapport

DH’s medlemmer af Handicaprådet er betænkelig ved, at der hele tiden skal optimeres på alle områder.
Optimeringer har ofte den negative konsekvens, at der ikke er tid til udvikling og refleksion. Dette inden for
et område der i forvejen er meget sårbar.
Forslaget har meget fint beskrevet eventuelle konsekvenser af forslaget, som langt hen ad vejen er i tråd
med Handicaprådets skepsis.

Beskæftigelses & Integrationudvalget
Budget idekatalog besparelse: 4,5 mill.
06.45.51 +

Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager

Tidlig indsats, og den rette indsats, er vigtigt for at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Men den hurtige
indsats må ikke blive for krævende for den enkelte, således der vil være fare for et længere fraværsforløb.
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For ofte har man set ugennemtænkte sager, hvor man tænker i høje sagsrater og svarrater frem for at se på
det enkelte individs behov og muligheder.
DH’s medlemmer af Handicaprådet er i princippet enig i en tidlig indsats, for at undgå langvarige sagsforløb,
men det skal være med rettidig omhu.
05.57.78

Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge

Man kan undre sig over, at der først nu kommer en mere smidig og fleksibel mulighed på området. Ideen er
rigtig fin, og DH’s medlemmer af Handicaprådet ser frem til at der kommer mere flow i sagsbehandlingen
og ikke skal kontakte forskellige sagsbehandlere.
DH’s medlemmer af Handicaprådet ser frem til at den ændrede indsats vil have positiv indflydelse på
handicappedes muligheder for at komme ud på det ordinære arbejdsmarked.
05.57.73

Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp

DH’s medlemmer af Handicaprådet ser frem til at den ændrede indsats vil have positiv indflydelse på
handicappedes uddannelsesmuligheder og efterfølgende komme ud på det ordinære arbejdsmarked.

Socialudvalget – som lagt op på hjemmesiden (ny forslag afventer)
Budget idekatalog besparelse: 9,95 mill
00.28.21

Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan være betænkelig ved at hjemtage den slags opgaver, uden at have
de nødvendige kompetencer up front.
Forældrekompetenceundersøgelser bliver jo bl.a. foretaget i sager om tvangsfjernelser. Dette kan oftest
være tilspidsede sager hvor kommunen står på den ene side og forældrene på den anden. Det må anses
som værende uhensigtsmæssigt at hjemtage denne opgave, da det vil være en del af forældrene
retssikkerhed at få en uvildig enhed indover en undersøgelse der er så afgørende for familiens fremtid
05.28.21

Øge den direkte tid i FUI

Såfremt effektiviseringen ikke påvirker sagsbehandlingen, kan Handicaprådet støtte forslaget.
05.38.39

Optimere driften af kommunalt drevne botilbud

Jo mere tid hos borgeren jo bedre. Hvis effektiviseringen ikke påvirker sagsbehandlingen, kan DH’s
medlemmer af Handicaprådet støtte forslaget.
05.38.39

Fusion af mentorkorps
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Her forsøger man at sammenligne to afdelingernes effektivitet uden at beskrive kompleksiteten i typer af
opgaver. Mentor -30 skal have flere sager, og mentorer +30 skal bevare aktivitetsniveauet.
DH’s medlemmer af Handicaprådet vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om den sammenligning er fair, og
samtidig stilles der spørgsmålstegn ved kvaliteten af det arbejde Mentor +30 leverer. Alt andet lige, så er
der mindre tid til den enkelte sag.
Ideen med at sammenlægge de afdelinger er DH’s medlemmer af Handicaprådet i princippet tilhænger af,
men er usikre på om den opgjorte metode er retvisende (jfr. et andet forslag om ”Nærhed”).
03.22.04+

Fælles om Forebyggelse

Ideen bag forslaget har DH’s medlemmer af Handicaprådet arbejdet med i mange år. Der har ikke været en
helhed fra barn, til skolebarn, til ungdom og senere voksenlivet. Sager der bliver trukket i langdrag,
forældre der får afvist forskellige sager og efterfølgende får medhold i ankestyrelsen er med til at forhale
en sag, og dermed miste kostbar tid, for at samle en borger op der måske har kæmpet mod systemet i 2-3
år. Det kan udefra virke som om, at det er bevidst handlinger fra sagsbehandlere, for at gå til kanten af
hvad Serviceloven siger, og få afprøvet sager i Ankestyrelsen.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan støtte forslaget så længe det giver en større sammenhæng mellem
skiftet mellem de forskellige sektorer, og at sagsbehandlingen ikke trækker unødig ud.

Børn og Læringsudvalget
Budget idekatalog besparelse: 21,8 mill
05.25.13 m.fl. Harmonisering af åbningstid dagtilbud A
Uagtet at dette ikke umiddelbart er et Handicapråds anliggende, har DH’s medlemmer af Handicaprådet de
samme betænkeligheder, som beskrevet under forslagets konsekvenser. Faxe Kommune vil gerne bryste sig
af, at være en god pendler kommune, mens man med dette forslag mener noget andet. Ingen tvivl om, at
nogle forældre vil blive udfordret med en yderligere stramning på åbnings-/lukketider. Allerede i dag er
flere forældre presset, som er nødt til at udnytte den fulde åbningstid.
05.25.13 m.fl Harmonisering af åbningstid dagtilbud B
Samme kommentar som ovenfor.
03.22.05

Ændring af residual på SFO-området

Handicaprådet er ikke begejstret for forslaget. Hvis lovgivningen på området opfyldes, herunder støtte til
børn og unge med særlige udfordringer, kan vi støtte forslaget.
05.25.13+.14 Udvidelse af lukkeuger dagtilbud – samt transport til talesprog grupper mm.
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Handicaprådet forstår forslaget, og så længe der tages særlige hensyn til børn med særlige udfordringer,
kan forslaget støttes. Fx vil børn med autisme have svært ved den slags omstillinger.
Forældrekørsel til tale-sproggruppe: Faxe kommune bærer et ansvar overfor børn med særlige behov. - DHmedlemmerne kan der ikke gå ind for denne besparelse
DH medlemmerne mener om 2% reduktion lønbudget på dagtilbud:
Om man vælger model 1 eller 2 skal man være opmærksom på, at man forringer et allerede blødende
område. Ved model 1; får børnene mindre nærvær da der er flere børn til færre voksne, ved model 2; får
børnene ikke den samme mulighed for udvikling da man forringer muligheden for kontakt til uddannede
pædagoger.
Man skal være opmærksom på, at dette vil gøre inklusion af børn med handicap endnu mere forringet end
den allerede er.
Nedjustering af pulje til sociale normeringer: DH medlemmerne af Handicap rådet er imod dette forslag, da
det rammer tidlig indsats og understøttende arbejde. Flere af de "udsatte børn" kan ende med en diagnose
indenfor handicapområdet.
03.22.07+08 Børn i fællesskaber
Mennesker er ikke bare tal. At forsøge at finde årsager/udfordringer med procent sammenligninger med
andre kommuner grænser til det usmagelige. At sige, vi har 8,3% mens det burde være 4,1% er en underlig
opgørelse.
Er tallet for stort i Faxe Kommune må man vel se bag tallene. Hvorfor er der flere der visiteres til andre
tilbud end folkeskolen? Er det fordi Folkeskolen i Faxe Kommune ikke er lykkedes med inklusion af børn
med udfordringer, som andre kommuner måske er lykkedes med?
Nogle (fagpersoner) har vurderet at der har været behov for et andet tilbud end folkeskolen, og det kan
ikke matematisk ændres. Man kan ikke bare sige, at nu skal vi have 4% færre børn i specialtilbud, når der er
et behov.
Men det er godt der nu vil tages udgangspunkt i inklusionen, det er det Projekt Børn i Fællesskaber egentlig
dækker over, og have fokus på området.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan støtte forslaget, men må ikke fratage børn og unge der har behov
for andet tilbud, at blive fjernet derfra.
03.22.01

Nedsættelse af residualen på skoleområdet

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan ikke støtte forslaget, når nedsættelsen påvirker
specialundervisningen.
Der skrives i forslaget at man risikerer at Faxe kommune ikke udvikles kvalitetsmæssigt. Det er en risiko
som Faxe kommune ikke kan tåle at løbe. Skoleområdet er i forvejen ramt økonomisk bl.a. grundet
manglende inklusion. Udviklingen omkring Faxe stopper ikke, så det skal udviklingen i Faxe heller ikke.
05.25.13+.14 Nedsættelse af residual på dagtilbud
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Der er allerede nu eksempler på, at institutioner med fælles ledelse, behandler de enkelte institutioner
forskelligt. Enkelte institutioner får nyt inventar og udeområder, mens andre under samme ledelse, aldrig
får opdateret deres udstyr.
Når DH’s medlemmer af Handicaprådet nævner dette, er det frygten for, at enkelte dårligt stillede
institutioner, vil blive endnu dårligere stillet end søster-institutionen under samme ledelse. Dermed
risikerer vi, at enkelte børn bliver tabt, hvis der ikke er fagpersonale til at udføre det pædagogiske arbejde
på lige vilkår.
Ved en nedsættelse af residualen, er man også nødt til at sikre, at nedsættelsen rammer alle, hvilket ikke
sker lige nu.
03.22.05

Øge forældrebetaling i SFO

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan frygte at en øget forældrebetaling, vil få dårlig stillede familier til
ikke at melde deres barn ind i SFO. Dermed vil børn blive udelukket af et fællesskab, som ikke kun handler
om skolen, men om fællesskaber i fritiden.
En øget søgning på socialpædagogisk friplads, vil ikke være en garanti for at omtalte børn opnår tilskud, og
er dermed i risikozonen for at blive ”udstødt” af fællesskabet.
03.22.01

Nedlæggelse af Sund mad puljen

Et forslag går på at nedsætte resisudalen på skoleområdet, og nu vil man fjerne Sund Mad der i motivering
for forslaget skriver, at området fremover skal finansieres af midlerne til den almindelige drift.
DH’s medlemmer af Handicaprådet ser med bekymring på forslaget, da ca. 25 % af alle børn kæmper med
overvægt og dermed deres helbred. Det er et stort ansvar at fralægge sig.
03.22.01

Nedlægge puljen for pædagogisk udvikling på skoleområdet

Når et projekt er overstået, skal det ikke forhindre at der udvikles på andre områder. Handicaprådet er af
den overbevisning, at pædagogisk udvikling aldrig stopper. Der vil altid være nye udfordringer, nye områder
at udforske eller udvikle.
DH’s medlemmer af Handicaprådet kan frygte, at når først denne pulje nedlægges, bliver det svært at få
den genetableret hvis der pludselig skulle vise sig at være et behov.
03.22.01

Nedlægge puljen til målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed

DH’s medlemmer af Handicaprådet er lidt uforstående overfor begrundelsen for nedlæggelsen af puljen.
Der er ingen evaluering af om indsatsen har båret frugt, kun at der har været tre indsatser til den samme
målgruppe.
Hvis der er et positivt resultat, skal man ikke nedlægge en pulje, der har et væsentligt mål.
05.25.10

Nedlæggelse af social normering

HØR-57

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan være bekymrede for, at børn med udfordringer bliver tabere når
der ikke er resurser til tidlig indsats.
03.22.05 mfl. Styrkelse af førskoleforløb med start 1. april
Handicaprådet mener det er en god ide at børnene får en længere periode til at få opbygget relationer og
tryghed inden skolestart.
DH’s medlemmer af Handicaprådet afventer udtalelse på forslaget indtil der foreligger resultater af en
analyse for børn i special dagtilbud.
03.38.76

Reducering af aktiviteter i Bådhuset

DH’s medlemmer af Handicaprådet tager forslaget til efterretning, men ville gerne se hvor mange bliver
berørt af en reduktion.
03.38.76

Reducering i fritidsundervisningens hold

Trist at man er nået dertil at man vil reducere antallet af hold. DH’s medlemmer af Handicaprådet tager
forslaget til efterretning.

Anlægsplan
Budget idekatalog: 45,4 mill.
00.22.02

Byggemodning

Handicaprådet en kommentar til forslaget. Vigtigt at der tænkes handicap tilgængelighed når områder
udlægges til byggemodning.
00.22.03

ECO Valley Byggemodning

DH’s medlemmer af Handicaprådet en kommentar til forslaget. Vigtigt at der tænkes handicap
tilgængelighed når områder udlægges til byggemodning.
00.25.10

Udvidelsesmuligheder og kvalitetsforbedring af eksisterende bygninger/institutioner

Når der iværksættes den slags forbedringer på byggemassen, henleder DH’s medlemmer af Handicaprådet
opmærksomheden på tilgængeligheden til offentlige bygninger.
00.25.10

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser

DH’s medlemmer af Handicaprådet synes det er vigtigt at der tænkes i grønne baner og en naturlig
konsekvens må være at se på nye lavenerigi forbrugende udstyr. Det er vigtigt at en udskiftning ikke
forringer lysforholdene for folk med synsudfordringer.
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02.28.11

Pulje til trafikhandlingsplan

Tilgængelig trafiksikkerhed kan DH’s medlemmer af Handicaprådet kun bakke op omkring.
02.28.10

Udskiftning af gadelys til LED

DH’s medlemmer af Handicaprådet henleder opmærksomheden på, at eventuel udskiftning til LED, KAN
blive for kraftig så det for modsatte effekt, hvis de blænder folk med syns-handicap.
Derudover vil der også være behov for at se på, om enkelte veje har behov for mere belysning end der er i
dag. Flere veje og fortove er dårligt belyst til stor gene for folk med syns-handicap, og ældre der ofte har
lidt dårligere syn, og skal færdes med hjælpemidler.
Det er vigtigt at man kan færdes sikkert og trygt i gadebilledet – også efter mørkets frembrud.
02.28.11

Renovering af broer og bygværker

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan kun bakke op omkring bedre broer og stisystemer, således
tilgængeligheden øges.
02.28.22

Pulje til cykelstier

DH’s medlemmer af Handicaprådet vil gerne opfordre udvalget til at tænke handicappede OG bløde
trafikanter ind i deres prioriterings arbejder. Forbedringer af stisystemer kan kun øge tilgængeligheden for
handicappede, og derfor støtter DH’s medlemmer af Handicaprådet op omkring forslaget.
02.28.22

Renovering af fortove

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan støtte forslaget om forbedringer af fortove, da ujævne fortove er
en udfordring for handicappede hvor fald ulykker kan være en konsekvens.
Planlægges fortove at nedlægges skal det ske i samråd med relevante råd og udvalg.
02.28.22

Vejunderføring af banen i Haslev

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan tilslutte sig forsalget, såfremt handicappede også vil kunne benytte
sig af tunellen.
02.35.42

De Hvide Dronninger

DH’s medlemmer af Handicaprådet kan tilslutte sig forsalget, hvis handicappede også vil kunne benytte sig
af anlægget.
02.28.22

Nye stibelægninger - cykelstier

Det er afgørende for handicappede at der er et godt og sikkert stisystem. DH’s medlemmer af
Handicaprådet kan tilslutte sig forsalget.
00.25.10

Ny daginstitution Haslev
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DH’s medlemmer af Handicaprådet støtter forslaget, og vil henlede opmærksomheden på tilgængeligheden
til offentlige bygninger.
02.28.22

Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej i Haslev

DH’s medlemmer af Handicaprådet har ingen kommentar til forslaget, ud over at der henvises til
tilgængelighed på veje og stier for handicappede.
00.28.20

Kunstgræsbane

DH’s medlemmer af Handicaprådet ser med en vis skepsis på projektet. Der er flere undersøgelser der
viser, at det granulat der er på den slags baner kan være allergi fremkaldende. Der ud over er der risiko for
at der strømmer mikroplast ud med spildevandsudledningen.
00.32.31

Svømmehal i Haslev – opsparing

Lidt svært at vide, hvad man skal forholde sig til, uden motivering af forslaget.
Men DH’s medlemmer af Handicaprådet vil opfordre til, at en ny svømmehal bl.a. får et varmtvandsbassin
med tilhørende hjælpemidler, således handicappede kan få en optimal (genop-)træningsmulighed.
00.32.31

Pulje til haller i kommunen – opsparing

Lidt svært at vide, hvad man skal forholde sig til uden motivering af forslaget.
00.32.31

Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Handicaprådet kan tilslutte sig forslaget, hvis tilgængeligheden er en del af renoveringen.
xx.Udvikling Infrastrukturpuljen
Enhver forbedring af infrastruktur er positiv. Alt andet lige, så løfter det også tilgængeligheden for
handicappede.
Faxe Kommune skal finde løsninger der er grønne. Allerede opsatte infotavler ved indfaldsveje bruger
strøm 24/7, og nogle gange er visse farver blandet med de rette/uheldige vejrforhold med til at trafikanter
bliver blændet.
00.25.19

Etablering og renovering af plejeboliger

DH’s medlemmer af Handicaprådet støtter forslaget, og vil henlede opmærksomheden på tilgængeligheden
til offentlige bygninger.

Handicaprådets afsluttende bemærkninger
Som indledningsvis nævnt, vil DH’s medlemmer af Handicaprådet, gerne være med til at finde de rette
områder at spare på, så vi kan have en ansvarlig økonomisk udvikling af Faxe Kommune.
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Samtidig vil vi gerne at Faxe Kommune udvikler sig selv. At sammenligne sig med ”naboen” bringer ikke
kommunen foran andre, men hele tiden bagefter andre. Alle kommuner forsøger i disse år, at udfordre
Servicelovens rammer. Mange sager bliver med ”vilje” udfordret, og lagt over i en langstrakt
sagsbehandling med klager og ankesager. Dette er faktisk en ond cirkel for de medarbejdere der er ansat til
at sagsbehandle, og er en skrue uden ende. Ved at sagsbehandle korrekt fra starten, vil der være en gevinst
ved at få nedbragt sagspukler. Det nytter ofte ikke noget at få afprøvet sagerne, da de ofte bliver hjemvist
og kommunen må omgøre en afgørelse.
Ved at benytte ovenstående strategi vil man forholdsvis uden omkostninger kunne opnå kortere
sagsbehandlingstider, medarbejderne får større arbejdsglæde (mindre fravær) og borgerne oplever en
mere imødekommende forvaltning. Det kan kun blive en win-win situation
Faxe Kommune skal passe på med, ikke at udhule kommunen. Det ene tiltag forslår serviceforringelse på
erhvervsområdet, og et andet tiltag foreslår kortere åbningstider i kommunes daginstitutioner. Det er
virkelig ikke udvikling, men afvikling man er i gang med.
Uden civilsamfundet vil Faxe Kommune pludselig stå med mange opgaver kommunen selv skal løfte. Derfor
skal vi værne om alle de foreninger, organisationer og frivillige der lægger mange kræfter og mandetimer i
at opretholde et kæmpe socialt/kulturelt/fritidstilbud til alle borgere i kommunen. Det skal vi huske at
værne om.
Med dette fremsender Danske Handicaporganisationer ’s medlemmer af Handicaprådet i Faxe Kommune
sine kommentarer til budgetplan 2021-2023.
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Høringssvar fra Centerudvalg for Center for Børn & Undervisning vedr. Budget 2021 – 2024
Centerudvalget for Center for Børn og Undervisning har den 11. juni 2020 drøftet budgetforslag vedr.
budget 2021, som er sendt i høring d. 2. juni 2020 med svarfrist 31. juli 2020.
Først og fremmest ønsker Centerudvalget at udtrykke sin samlede tilslutning til, at udvalget oplever, at Faxe
Kommunes prioritering af inddragelsen i dette års budgetproces, har været prioriteret på en måde, som til
trods for Covid-19 situationen, har betydet at der har været de bedst mulige rammer og oplevelser af
medinddragelsen og medindflydelsen ift. budget 2021-24.
Dernæst har Centerudvalget en række opmærksomhedspunkter, som Centerudvalget ønsker at fremføre
ifm. budgetforslag for budget 2021.

Generelle opmærksomhedspunkter
Centerudvalget ønsker indledningsvist at gøre opmærksom på, at der i udvalget opleves en synergi i
tænkningen omkring de to projekter ”Børn i Fællesskaber” og ”Fælles om Forebyggelse”, som med fordel
kan omsættes til mere koordineret indsats og bedre effekt ved et øget fokus på at tænke de to projekter
sammen indsatsmæssigt og økonomisk.
Som et generelt opmærksomhedspunkt på tværs af hele Faxe Kommune, ønsker Centerudvalget for Center
for Børn og Undervisning at understrege, at Faxe Kommune har brug for at investere i
kompetenceudvikling, så vi i højere grad kan lykkes med at sikre, at vi har de kompetencer, som
morgendagens velfærdsopgaver forudsætter. Vi ønsker også at gøre opmærksom på, at en prioritering af
muligheder for kompetenceudvikling er et væsentligt element i kommunens og centerets muligheder ift.
rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Med den kendte befolkningsudvikling samt den
allerede nu tiltagende udfordring med at rekruttere de varme hænder til velfærdsydelserne, er det en
prioritering som Centerudvalget gerne ser prioriteret også budgetmæssigt.
Centerudvalget ønsker ligeledes som et generelt opmærksomhedspunkt at påpege, at det gennem en
årrække har været oplevelsen, at det for de budgetansvarlige og medarbejderne har været særdeles
vanskeligt at se sammenhængen mellem politisk besluttet serviceniveau, tildelt budget og de ændringer i
budgetterne, som efter tildelingen har været oplevet. Det gælder f.eks. skolernes budget, hvor en besluttet
tildelingsmodel sigter mod et besluttet serviceniveau, men hvor en række andre udgiftsdrivende aktiviteter
efterfølgende skal finansieres inden for den tildelte ramme. Sådanne aktiviteter er f.eks. it i skolerne,
Professionsaftale for pædagoger, modtageklasser samt renovering og vedligeholdelse af legepladser i
dagtilbud og SFO’er. På den baggrund er det centerudvalgets ønske, at der afsøges muligheder for, at
særlige særskilte aktiviteter, som f.eks. de ovenfor nævnte, tildeles deres eget budget ifm.
budgetlægningen. Udvalget vurderer at en sådan praksis vil skabe et bedre oplyst beslutningsgrundlag for
alle og en større transparens ift. budget og forventningerne hertil.

Konkrete bemærkninger til budgetforslagene:
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BLU_F_02: Centerudvalget ønsker at gøre opmærksom på, at centerområdet i prioriteringen af Fælles om
Forebyggelse har en stor opgave foran sig, som handler om styrkelse af den forebyggende indsats på hele
0-16 års området. En reduktion i puljen til sociale normering vil betyde, at vi for en række af vores dagtilbud
får forringede muligheder i forhold til at sætte ind tidligt med de ressourcer, som barnet har behov for.

BLU_F_03: Centerudvalget ønsker at gøre opmærksom på, at harmoniseringen af åbningstider i
kommunens dagtilbud sandsynligvis vil opleves som en væsentlig serviceforringelse af de forældre, som har
behov for pasning i ydertimerne, og herunder særligt vil være en udfordring for de mange forældre, som
pendler længere til og fra arbejde. Dette skal ses i sammenhæng med, at Faxe Kommune ønsker at være en
bosætningskommune, som appellerer til pendlere og småbørnsfamilier.
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Høringssvar budgetforslag 2021
Dagplejens Forældrebestyrelse
BLU-F-02

Nedjustering af pulje til sociale normeringer
Dagplejens Forældrebestyrelse finder det bekymrende og tankevækkende, at man i dette
budgetforslag lægger op til nedjustering af sociale normeringer.
Hvis man googler ”Fælles om Forebyggelse Faxe”, er det første der dukker op dette skriv:
”Parterne ønsker at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsats for at sikre, at
familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt.”
Derfor virker det meget modsættende, at der er kommet forslag om nedjustering af puljen
til sociale normeringer, som netop begrænser muligheden for pædagogisk indsats. Der
beskrives i forslaget, hvordan det i så fald ikke længere vil være muligt at arbejde med tidlig
forebyggelse, understøtte børn i udsatte positioner; herunder at kunne handle hurtigt og
med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.
Som forældre ser det ud til at Faxe Kommune modsiger sig selv med dette forslag.
Samtidig stiller vi os undrende overfor dette forslag, når der i foråret 2019 blev påbegyndt
implementeringen af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Her er der et tydeligt krav til, at
dagtilbuddet reflekterer over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø organiseres og
tilrettelægges, så det tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioner; fx børn med en
svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller
børn i risiko for at stå uden for fællesskabet.
I lighed med andre børn, lærer og udvikler udsatte børn sig i et fagligt kompetent
pædagogisk læringsmiljø og i mødet med velfunderet pædagogisk faglighed, hvilket med
dette forslag vil blive kraftigt forringet i takt med, at ressourcerne forsvinder.
Vi vil for god ordens skyld også gøre opmærksom på Dagtilbudslovens §8, stk. 5
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan læringsmiljø tager højde for børn
i udsatte positioner, så børns trivsel, læring, udvikling og dannelse fremme.”
Den tidlige indsats og dagtilbud af høj kvalitet er afgørende for, at vi lykkes med at sikre en
god start på livet for alle børn og sikre den sociale mobilitet. Forskningen viser, at dagtilbud
af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og at
investering i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig. Også på den lange bane…1
Hvorfor det i den grad forbavser os, at dette forslag overhovedet kan komme på tale.
Desuden vil dette forslag skabe såkaldte ”A og B institutioner”. Visse institutioner, som fx
Frøen og Heimdal, rummer pt. flere udsatte børn end andre institutioner i Faxe Kommune.
Dette kan medføre, at forældre højest sandsynligt vil afstå at søge disse, da de kan forvente
en forringelse i den pædagogiske indsats, da forslaget påvirker ressourcer og overskud i
netop den pædagogiske indsats.
Vi forældre vil derfor kraftigt fraråde nedjustering af puljen til sociale normeringer.

1

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/dagtilbud/
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Høringssvar budgetforslag 2021
Dagplejens Forældrebestyrelse
BLU-F-04

Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn
For Dagplejens Forældrebestyrelse er det vigtigt, at Faxe Kommune tilbyder en bred vifte af
pasningsmuligheder. Som forældre ønsker vi at kunne tilrettelægge familie- og arbejdsliv på
den bedst mulige måde for vores børn. Vi anerkender, at nogle familier vælger pasning af
egne børn og dette bør honoreres, da der dermed ikke er den samme belastningsgrad på
kommunens øvrige dagtilbud. Vi bemærker ligeledes, at tilskud til pasning af egne børn
netop er blevet indført i 2019. Den politiske slingrekurs ved allerede et par år efter at
nedsætte tilskuddet betragteligt sender et uheldigt signal.

BLU-F-07

Få fokuserede projekter i CBU
Sagsfremstillingen beskriver ”… risiko for, at Faxe Kommunes skoler og dagtilbud ikke
udvikles kvalitetsmæssigt i takt med nyeste viden på området…”, hvilket vi i Dagplejens
Forældrebestyrelse finder dybt bekymrende. Desuden står det uklart for os, om
spareforslaget også vil have indirekte virkning på de igangværende projekter? Vi kan derfor
kun bakke op om dette forslag, hvis det ikke får konsekvenser for de igangværende
projekter ”Børn i Fællesskaber”, ”Literacy” og ”Fælles om Forebyggelse”.

BLU-F-08

Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser
I sagsfremstillingen er beskrevet tildeling vedr. børnehaver. Dagplejens Forældrebestyrelse
mener, at det er et rimeligt forslag gældende for både vuggestuer og børnehaver, da det er
muligt at være fleksibel med personaletimer ift. fuldtids- og deltidspladser. Hvis forslaget
imidlertid også gælder for dagplejen, er det i praksis ikke muligt at gennemføre, da en
dagplejer er den eneste voksne og det derfor ikke vil gøre nogen praktisk forskel, om hun
har tre fuldtidspladser og én deltidsplads. Det bør derfor præciseres, at reduceret tildeling
til dagtilbud ved deltidspladser ikke gælder dagplejen.

HØR-65

Høringssvar budgetforslag 2021
Dagplejens Forældrebestyrelse
BLU-F-10

Nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet
Dagplejens Forældrebestyrelse finder det (endnu engang) bekymrende, at man i dette
budgetforslag lægger op til nedsættelse af residual på dagtilbud.
Som forældre består bekymringen grundlæggende i konsekvenserne af en tydelig forringelse
af bl.a. materialer, inventar, forældresamarbejde, sprogkurser mv.
I skrivende stund burde Den styrkede pædagogiske læreplan være fuldt implementeret.
Dette blev igangsat ved en fælles seminardag lørdag d. 16. marts 2019 i Faxe Hallerne for
kommunens pædagogiske personale. Som del af arbejdet med den pædagogiske læreplan
skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbuddet og forældre kan samarbejde om
barnets trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. Desuden beskrives pædagogiske
læringsmiljøer som fundamentet til ambitionerne i den styrkede pædagogiske læreplan –
her henvises til netop et oplæg fra den føromtalte fælles seminardag i marts 2019 ved
Marcelo Ibanez, Københavns Professionshøjskole, hvor oplæggets titel netop var
Læringsmiljø som fundament for ambitionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.
Og endeligt vil en nedsættelse af residualen have konsekvenser for mindst ét af de seks
læreplanstemaer; Sprog og Kommunikation, da netop sprogkurser nævnes som et af de
elementer, der ligger under residual jf. Budgetforslag 2020 Lb. Nr. BLU_F_10

Vi føler os frustrerede over den manglende konsensus i budgetforslag Lb. Nr. BLU_F_10 og
den netop implementerede Den styrkede pædagogiske læreplan og de konsekvenser dette
vil medføre for vores børn samt det pædagogiske personales arbejdsforhold og forringelse
af pædagogisk understøttende muligheder i dagtilbuddet.
Vi forældre vil derfor kraftigt fraråde nedsættelse af residual på dagtilbud.

Høringssvar fra Områdebestyrelsen Midt for dagtilbud
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Høringssvar til Budget 2021 fra forældrene i Områdebestyrelsen Midt
for dagtilbud
BLU-F-01og BLU F-02
Områdebestyrelsen har til dialogmødet med BLU i februar 2019 drøftet med udvalget, at der er
behov for friere rammer for daginstitutionerne til at tilpasse både åbnings- og lukketid, og at der er
store udfordringer i forvejen med at nå at aflevere og hente børn for pendlerforældrene. Vi
foreslog derfor, at institutionerne selv måtte undersøge behovet hos forældrene for at tilpasse
åbningstiden inden for de eksisterende rammer. I det lys giver det ingen mening at foreslå en
harmonisering af åbningstilbuddene, og en nedskæring i antallet af timer, da det kan betyde store
udfordringer for forældrene – det kan i sidste ende have større omkostninger for kommunen, idet
forældrene må flytte eller de skal gå ned i tid for at få hverdagen til at hænge sammen. I en
pendlerkommune som Faxe Kommune er åbningstiden i dagtilbuddene et vigtigt salgsargument.

BLU-F-05
I forvejen dikterer lukkedagene i kommunen ca. 40 % (ca. 2,5 uger) af forældrenes ferie og
yderligere beslaglæggelse af ferieugerne ville betyder store udfordringer for forældre i arbejde. At
sende et barn i en fremmed nødpasningsinstitution kan betyde stress for børnene.
I forhold til hvor lille besparelsen er, synes vi at konsekvenserne er meget store for familierne.

BLU-F-08
I forvejen er der ikke råd til specielle tiltag længere i institutionerne som fx ture ud af huset, særlige
pædagogiske udviklingsprojekter, særlige forældresamarbejder osv, og der er meget få faste
opfølgningsmøder mellem forældre og pædagoger – noget som vi i forvejen vurderer, er
utilstrækkeligt.
Børnene kommer i forvejen meget lidt på ture (udover 300 m til en nærliggende legeplads), og slet
ikke til steder, der kræver transport.
At skære yderligere ville betyde, at børnene slet ikke kommer ud mere fx, at forældresamarbejdet
bliver ikkeeksisterende osv. – i forhold til at forældresamarbejdet skal styrkes med de nye, styrkede
læreplaner, er det kontraproduktivt at skære i ressourcerne til netop dette.

BLU-F-13
Vi undrer os over, at dette forslag overhovedet er i spil, når der de sidste mange år har været påvist
et stort behov for særlige midler til den ekstra indsats ift. socioøkonomiske udfordringer og den
forebyggende indsats. Dette diskuterede vi også til dialogmødet med BLU, hvor vi havde en lang
snak om de særlige udfordringer i enkelte institutioner, og at de sociale normeringer i forvejen ikke
er tilstrækkelige.
At fjerne puljen ville betyde, at der ville være en meget ujævn service på tværs af institutionerne
og i sidste ende betyde, at man taber nogle børn på gulvet, og dermed ville der opstå en større
regning andetsteds.
Ud over det vil vi kommentere på bemærkningen i budgetforslaget, om at noget forebyggende
arbejde sker gennem den opnormering, der kom sidste år. Dette er vi overhovedet ikke enig i.
Opnormeringen er så lille, at det ikke gør en forskel for det forebyggende arbejde, men blot
dækker de basale behov og den service, man egentlig havde vedtaget, men ikke levede op til.
Hvorfor en fjernelse af de sociale normeringer ville være en direkte serviceforringelse og dele
institutionerne op i A og B hold.
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BLU-F-14
Vi mener ikke, at læringsmiljøerne er blevet fuldt implementeret i alle afdelinger, hvorfor det ikke
giver mening at afvikle puljen.

BLU-F-15
Udfordringen ved dette forslag er, at normeringen i SFO’en er så meget dårligere, at det er
tvivlsomt, hvor meget overgangen ville kunne styrkes, tværtimod ville det også efterlade nogle
meget unge børn i længere tid med få voksne og dermed muligvis føre til en dårlig skolestart.

BLU-F-18
Som vi også skrev sidste år, så er det en meget lille besparelse i forhold til at det er vigtig læring, der
kan tilføres børn i alle aldre i hele kommunen

TMU-F-10
Der sker meget lidt vedligeholdelse i forvejen og der er store mangler i institutionerne. Der må ikke
skæres yderligere.

Med venlig hilsen
Forældrene i Områdebestyrelsen Midt
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Faxe kommune

BLU_F_01

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
2% reduktion lønbudget på dagtilbud

Område Vest område bestyrelse ønsker at tage klart afstand fra dette forslag.
Da man igennem en længere periode, har arbejdet på, at få tilpasset normeringerne, så vil en reducering af
dette, bl.a. betyde flere børnehave/vuggestue børn pr ansat.
Hvis man så samtidig berører det tal, der hedder 60-40 % pædagoger- assistenter, ja så vil det uden tvivl, gå
ud over fagligheden og indlæringen, derudover vil der også lægges et stort pres på de ansatte, i forhold til,
læreplaner, forældresamtaler osv. I det hele taget et mere presset arbejdsmiljø.
På vegne af område bestyrelsen dagtilbud Vest
Formand
Søren Bjerrum.

HØR-69

Faxe kommune

BLU_F_09

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Forældrekørsel til tale-sproggruppe
Områdebestyrelsen område Vest finder dette forslag problematisk, da Faxe kommune, er en pendler
kommune, og forældrene er meget afhængige, af tilpasset åbningstider. Der vil også være forældre der ikke
har tilgang til bil, og for denne gruppe vil det nærmest være uladesiggørligt, og børn vil ikke nødvendigvis,
kunne få den hjælp, der netop er behov for.
En løsningsmodel, kunne være, at talepædagogerne, evt kørte rundt til de forskellige institutioner, for der
at hjælpe. Børn ville måske også have det lettere i trygge kendte rammer.
På vegne af områdebestyrelsen dagtilbud Vest
Formand
Søren Bjerrum

HØR-70

Faxe kommune

BLU_F_03

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.

Harmonisering af åbningstid i dagtilbud.
Områdebestyrelsen dagtilbud område Vest, er for et forslag om harmonisering af dagtilbud.
Dette begrundes bl.a. med at det er vigtigt, at tilbyde befolkningen et ensartet tilbud, uagtet hvor i
kommunen man bor.
Da Faxe kommune er en pendler kommune, ses vigtigheden af et ensartet serviceniveau.
På vegne af områdebestyrelsen dagtilbud Vest
Formand
Søren Bjerrum

HØR-71

Faxe kommune

BLU_F_02

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Nedjustering af pulje til sociale normeringer

Områdebestyrelsen dagtilbud område Vest, anbefaler ikke en nedjustering af pulje til sociale normeringer.
Da nogle institutioner har en større gruppe af børn i udfordrende og sårbare situationer end andre, kan
dette påvirke de ansattes ressourcer og overskud i den pædagogiske indsats, hvilket kan resultere i en
skævvridning af et serviceniveau.
Sociale normeringer styrker det almene pædagogiske arbejde, da det pædagogiske personale selv er med til
at udvikle forløbet.
På vegne af områdebestyrelsen område Vest
Formand
Søren Bjerrum

HØR-72

Faxe kommune

BLU_F_04

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn.

Områdebestyrelsen dagtilbud område Vest mener, at en mulig konsekvens af forslaget, vil gøre ordningen
mindre attraktiv, og derved vil der også opstå et større behov for pasningstilbud i kommunens dagtilbud.
På vegne af områdebestyrelsen dagtilbud område Vest
Formand
Søren Bjerrum

HØR-73

Faxe kommune

BLU_F_08

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser

Områdebestyrelsen dagtilbud område Vest mener, at der kan være konsekvenser ved en reduceret
tildeling, af deltidspladser. Bl.a. vil det være svært at ansætte fast personale, samt at fastholde de
besluttede normeringer, hvilket kan gå udover kvaliteten, samt øge arbejdspresset hos de ansatte.
På vegne af områdebestyrelsen dagtilbud Vest
Formand
Søren Bjerrum

HØR-74

Faxe kommune

BLU_F_10

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Forslag om nedsættelse af residualindholdet på dagtilbudsområdet.
Område Vest område bestyrelse, kan ikke støtte dette forslag, da det kan få store
konsekvenser, hvis der skæres yderligere i drift budgettet.

Vi mener bla. det kan gå ud over børnenes trivsel, hvis man skærer ned på budget til,
legepladser, legetøj og møbler, inventar med mere.

HØR-75

Høringssvar, Budget 2021
Område Øst
30. juli 2020

Høringssvar til budget 2021, Faxe kommune

Nedenfor følge områdebestyrelsen for Område Øst’s kommentarer på fremsendte budgetforslag
for 2021.

•

BLU_F_01 - 2% reduktion i lønbudgettet på dagtilbud

At reducere lønbudgettet med 2% med en af de to modeller der er blevet sat op, virker ikke
som værende i overensstemmelse med Faxe kommunes ønsker for dagtilbud. Den første
model ser vi slet ikke komme på tale, da kommunen således vil miste regeringens
minimumspuljemidler. Tværtimod virker det særdeles favorabelt, at kommunen får del i
minimumspuljemidlerne, da disse kan bidrage til et dagtilbud af høj kvalitet, for alle børn –
uanset baggrund.
Den anden model synes vi falder ved siden af kommunens ønsker om høj kvalitet i dagtilbud.
Ved at reducere antallet af pædagoger og erstatte disse med medhjælpere højner ikke
kvaliteten. Vi har bestemt nogle gode, omsorgsfulde og dygtige medhjælpere, men disse kan
ikke erstatte uddannet pædagoger, der har en anden faglighed og indgangsvinkel i børns
udvikling og læring. For at højne niveauet i dagtilbud og give børnene en god start på livet, som
det lyder til at være Faxe kommunens ønske, kræver det at midlerne og personalet er der –
derfor ser vi ikke at en reduktion på 2%, hverken med model 1 eller 2 som muligheder.
•

BLU_F_02 - Nedjustering af pulje til sociale normeringer

At nedjustere puljen til sociale normeringer set i forhold til ønsket om en god start for alle
børn, synes ikke at hænge sammen. Hvis der ikke længere er samme muligheder for at give en
ekstra hånd til udsatte børn, risikerer vi at flere børn for brug for mere/anden hjælp senere i
livet. Den rette hjælp tidligt i livet er afgørende for trivsel og udvikling for alle børn, som der så
rigtigt står skrevet i Aftalen om Kommunens Økonomi. Dette forslag harmonerer heller ikke
med at man i Faxe kommune i foråret 2019 begyndte implementeringen af De Styrkede
Pædagogiske Læreplaner. Der stilles også her krav til at dagtilbuddet reflekterer over, hvordan
det pædagogiske læringsmiljø organiseres og tilrettelægges, så det tilgodeser og understøtter
børn i udsatte positioner. Vi vil derfor på det kraftigste fraråde nedjustering af pulje til sociale
normeringer.

•

BLU_F_03 - Harmonisering af åbningstider i dagtilbud

Faxe kommune er en pendlerkommune. Der er mange der gør brug af tidlige åbningstider.
Inden en evt. harmonisering af åbningstiderne, burde det vurderes for hver institution hvor
behovet for pasning ligger. Det giver ikke meget mening at harmonisere, hvis behovet for tidlig
åbning i én institution er højt og én anden er lavt. Besparelsen kan måske komme ved at se på
hvornår pasningsbehovet er der i de enkelte institutioner – høre erfaringerne fra
pædagogerne, og deraf vurdere om åbningstiderne kan reduceres/ændres. En løsning kunne
1
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også være at tildele hver institution 51,5 ugentlige timer, som de selv kan disponere over, ud
fra behov.

•

BLU_F_04 – Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn

Der kan være mange grunde til at vælge at passe sine børn selv, og det er godt at der er en
tilgængelig mulighed for de forældre der ønsker det. Vi ser det ikke som et problem at
nedsætte tilskuddet til hjemmepasning, da det ikke skal være af økonomiske årsager man
vælger denne ordning.

•

BLU_F_05 – Konsekvent brug af den matematiske model på skoleområdet

Vi finder det meget bekymrende at man vil gøre brug af den matematiske model helt fra
0.klasserne. Der er i forvejen blevet langt imellem kommuneskolerne, så færre elever har
mulighed for at cykle i skole. Det vil kræve mere buskørsel, hvilket både er en økonomisk
udgift, et ressourcespild ift. tid for elever og familier samt en reducering af muligheder for
daglig motion. Derudover vil det også gå kraftigt ud over elevernes sociale netværk, hvis man
ikke går på samme skole som sine nabokammerater. Der er heller ingen tvivl om at hvis der
bliver langt til børnenes skolemuligheder, vil børnefamilier bosætte sig i andre kommuner.

•

BLU_F_08 – Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser

Vi mener det er et rimeligt forslag for børnehaver og vuggestuer, da det er muligt at være
fleksibel med personaletimer ift. fuldtids- og deltidspladser.

•

BLU_F_09 – Forældrekørsel til tale-sproggruppe

Ved at gøre det til forældrenes eget ansvar til få deres børn til tale-sproggruppen, frygter vi at
nogle børn ikke vil komme af sted. Det kan være svært i forvejen at få familie- og arbejdslivet
til at hænge sammen, hvorfor tale-sproggruppen kan blive valgt fra, hvis taxakørslen fjernes.
Dette også set i forhold til at tale-sproggruppen placeres i Faxe Ladeplads, som for nogen kan
være en lang tur, da Faxe kommune dækker et stort område. Hvis familien derudover måske
ikke har en bil, kan det være helt umuligt at nå at aflevere barnet og dernæst nå på arbejde.
Hvis dette skulle give lidt mening, burde gruppen ligge mere centralt i kommunen.

•

BLU_F_10 – Nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet

Læringsmiljøer er vigtige for alle børn i alle aldre. Ved at investere mindre i læringsmiljøer,
reducerer man samtidig i den høje kvalitet Faxe kommune udtrykker som et ønske for
dagtilbudsområdet. Der har i forvejen ikke været råd til anderledes aktiviteter med børnene –
udflugter og ekskursioner, i mange år, så ved at skære endnu mere, kan vi kun frygte hvad det
så bliver på bekostning af – hygiejne artikler, legetøj, morgenmad. Nedsættelse af residualen
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vil derudover også have konsekvenser for mindst et af de seks læreplanstemaer; Sprog og
kommunikation, da netop sprogkurser nævnes som et af de elementer der ligger under
residualen ift. budgetforslag 2020 Lb. Nr. BLU_F_10.
Vi fraråder kraftigt at nedsætte residualen på dagtilbudsområdet.

På vegne at Områdebestyrelsen for Områder Øst
Anne Ansbjørn Andreassen, formand
og
Katrine Kirkeskov Rasmussen, næstformand
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Center for børn og undervisning - Område midt
Hørringssvar på Budget 21-24 fra MED-udvalget i område Midt dagtilbud.
BLU_F_01:
Vi kan ikke tilslutte os dette forslag, hverken model 1 eller model 2.
Model 1 betyder en forringelse af normeringerne på dagtilbudsområdet og kan få
betydning for udmøntning af midler til minimumsnormeringer fra staten.
Model 2 går imod politikernes beslutning om fordelingen af pædagog/
pædagogmedhjælper som hedder 60/40. Det vil forringe fagligheden, kvaliteten og den
tidlige indsats, som ”Fælles om Forebyggelse” og ”Børn i Fællesskaber’’ lægger op til. Det
vil ikke længere være et pædagogisk dagtilbud vi kan tilbyde i Faxe, men et
pasningstilbud.

BLU_F_02:
Dette kan vi ikke tilslutte os, da det også vil få konsekvenser for den tidlige indsats som
skrevet ovenover. Derudover vil der blive en skævhed imellem daginstitutionerne, da de
sociale normeringer tildeles på baggrund af socio økonomiske faktorer. Det vil også
betyde en forringelse af muligheden for at arbejde med børn i udsatte positioner, som
tidlig opsporing og forebyggelse.

BLU_F_03:
Som udgangspunkt syntes vi det er en god ide med en harmonisering af åbningstiden,
især hvis man ikke går efter den laveste åbningstid. Faxe er en pendler kommune og vi
skulle jo gerne tiltrække nye familier som har lyst til at flytte på landet og fastholde deres
arbejde i København fx, og ikke holde dem væk ved ikke at tilbyde en åbningstid som
understøtter deres arbejdstider. Sidste år harmoniserede Faxe kommune lukketiden og der
rettede dagpasningen ind i forhold til lukketiden på SFO’erne om fredagen. Det samme
kunne man jo gøre igen ved at følge SFO’ernes åbningstid.
Vi oplever i vores område at forældrene i dag holder i tomgang på vores parkeringsplads
og venter på vi åbner, tænker ikke dette bliver bedre hvis åbningstiden bliver forringet.
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BLU_F_04:
Dette forslag kan vi godt tilslutte os, da det vil give flere børn i daginstitutionerne. Men det
forudsætter også at man ikke forringer det dagtilbud vi har i dag.

BLU_F_07:
4 år er måske for lang en periode, men det kunne måske være 2 år.
Det ville være rart med en pause på projekter, så vi også kan nå at fordybe os ordentligt i
de projekter der er i gang lige nu og evaluere dem.

BLU_F_08:
Vi kan ikke tilslutte os dette forslag, da dagtilbuddet bliver skåret i tilskud, hvilket gør at vi i
dagtilbuddet bliver mere opmærksomme på i hvilket tidsrum børnene er der.
Derudover er vi uforstående overfor at det kun er børnehavebørn der kan få deltidsplads,
at det ikke også gælder vuggestuebørn, som i langt højere grad har brug for sine forældre
– og imødekomme moderne forældres behov for en mere fleksibel barselsordning.

BLU_F_09:
Med hensyn til sprogligt udfordrede børn, er der i forvejen en social og økonomisk slagside.
Vi kan derfor ikke tilslutte os dette forslag, da vi risikerer at tabe nogle børn, hvor
forældrene ikke har mulighed for at køre dem til tale-sproggruppe på netop de
tidspunkter hvor der er taleundervisning. Det vil give bagslag for netop denne
børnegruppe når de skal i skole og ikke er i stand til at følge undervisningen.
Det forslag vil have en social slagside og vi kan ikke leve op til Kommunens ide om tidlig
indsats og fælles om forebyggelse, som er hele taleinstituttets grundide.

BLU_F_10:
Vi kan ikke tilslutte os dette forslag, da det vil betyde en forringelse af serviceniveauet.
Derudover går det imod de nye styrkede læreplaner, som netop sætter fokus på legen og
læringsmiljøerne.

Med venlig hilsen MED udvalget for dagpasningen i Område Midt.
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HØR-80
Faxe Kommune

BLU_F01

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Forslag om 2 % reduktion lønbudget dagtilbud.
Område vest MED-udvalget vil i forbindelse, med dette forslag, påpege
konsekvenserne, såfremt dette forslag vedtages. Det er vores helt klare opfattelse,
at konsekvensen, ved en vedtagelse af dette forslag, vil have betydning på flere
niveauer. Dels må det det forstås, at det først er nu, at normeringer og lønsum er
balanceret således, at det er proportionelt. Dette forslag vil igen skabe en
skævvridning, i forhold til personale og normering. Dette er en indiskutabel
konsekvens. Ved en ændring af ratioen, af pædagoger i forhold til 60-40. Forringer
vi også kvaliteten/ fagligheden i de enkelte dagtilbud. Det betyder samtidig at de
pædagoger, der er tilbage, kan opleve et mere presset og stressende
arbejdsmiljø, det er primært pædagogerne, der står for forældresamtaler,
implementering og udvikling, af de styrkede pædagogiske læreplaner, Literacy
m.m. Når de pædagogfaglige opgaver bliver fordelt ud på pædagogerne
betyder det samtidig at, de er nødsaget til i momenter, at forlade deres
børnegruppe, dette efterlader de storebørnegrupper med mindre udannet
personale og derved et tab af faglighed og i sidste ende kvalitet.
Pædagogerne kan som følge af dette, opleve det som et øget arbejdspres og i
sidste ende, kan konsekvensen være en stigning i sygefraværet. Hvilket er et
fokuspunkt i Faxekommune.
Stress hos børn, nedsættes betragtelig, ved mere pædagogisk personale det er
blevet bekræftet i flere undersøgelser. Det må ligeledes ikke underkendes at
forældrene efterspørger pædagogisk uddannet personale, en høj faglighed samt
harmonisk glade børn der trives. Det er vores klare overbevisning at dette ikke kan
opnås, ved en vedtagelse af dette forslag.
Brenda Taggart en anerkendt britiks forsker. Redegøre, i den hidtil største
undersøgelse, af dagtilbud. Der påvises i undersøgelsen, en sammenhæng
mellem kvalitet, ressourcer og outcome. Jo mere kvalitet vi giver det enkelte barn,
jo mere får vi igen. Undersøgelsen viser, at hvis vi prioriterer, at styrke den tidlige
indsats, vil vi både sikre os et stærkere fælleskab børnene i mellem men også sikre
en mindre problematisk skolegang. Dette vil kunne betyde færre udgifter til f.eks.
specialtilbud og ekstraundervisning. Vi skal altså styrke fagligheden og det
relationelle arbejde hvis vi ønsker at ”spare” på den lange bane. Faxe kommune
fokuserer jo netop selv på den type indsatser i form af,” fælles om tidlig
forebyggelse i Faxe kommune” Samt” børn-i-fælleskaber”.
https://www.norddjurs.dk/media/5086183/Oplaeg-fra-UCL-Brenda-Taggart-april2015.pdf

Det er derfor MED-udvalgs Vest anbefaling at se bort fra dette forslag.

Haslev 19.06.20
HØR-81
Faxe Kommune

BLU_f02

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.

Budgetforslag om nedjustering af pulje til sociale normeringer.
Område vest MED-udvalget vil i forbindelse, med dette forslag, påpege
konsekvenserne, såfremt dette forslag vedtages.
Dette forslag ser vi skabe en skævvridning, i forhold til personale og normering.
Dette er en indiskutabel konsekvens, idet det kun, er det faste personale der har
mulighed for, at gå fra i hverdagen. Visse områder i kommune er allerede presset, i
forhold til andelen af børn, der har behov for en særlig indsats. Såfremt det
besluttes, at der skal nedjusteres i forhold til de sociale normeringer. Dette vil
betyde at de institutioner, der ikke længere kan få tildelt samme mængde
ressourcer som før, er tvunget til at lade det faste personale, gå fra store
børnegrupper, for at kunne yde den fornødne omsorg og nærvær, til et udsat
barn med særligt behov. Dette betyder, helt basalt, mindre pædagogisk kvalitet til
den store børnegruppe. Samt, at det vil være umuligt for personalet, at yde
præcis den indsats, der er påkrævet mht. Børn med særlige behov og indsatser,
da den enkelte samtidig vil være bundet op, af andre forpligtelser i forhold til drift.
Dagplejen ønsker, foruden det overstående, at påpege såfremt dagplejen skulle
miste de sociale normeringer, vil det ikke i sammen grad være muligt, at
tilrettelægge individuelt tilpassede løsninger til de enkelte familier/børn ud fra de
behov som der kan opstå undervejs, både i forhold til tidlig indsats og
forebyggelse, men også i forhold til vejledningsforløb hos dagplejen. En del af det
pædagogiske arbejde der udføres af tilsynspædagogerne, bruges på netop
individuelle vejledningsforløb hos den enkelte dagplejer. Hvor et enkelt par barn
kan være i en udsat position eller i forhold til børnegruppen som helhed. En
opgave der ligeledes står beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan ”understøtte at alle børn, uanset forudsætninger og baggrund, oplever at være
en del af børnefællesskabet” En opgave der næppe ville kunne lykkes, at løse, i
liges så høj grad med en nedjustering af de sociale normeringer. Det må også
tages i betragtning, at tilsynspædagogerne efter 2019 har 4 årlige tilsyn hvor det
tidligere var 6. Det er derfor vigtigt, for forsat at kunne yde en høj faglighed og
kvalitet i den pædagogiske udvikling og med afsæt i ”styrkede pædagogiske
læreplan” at tilsynspædagogerne forsat har samme muligheder, for at gøre brug
af de sociale normeringer.
Det er vigtigt, at have et blik på at give børn en ligeværdig start i livet, dette
fordrer at nogle dagtilbud/områder, bliver kompenseret, med yderligere ressourcer
til gavn for det enkelte barn.

HØR-82
Brenda Taggart en anerkendt britisk forsker, redegøre, i den hidtil største
undersøgelse, af dagtilbud. Der påvises i undersøgelsen, en sammenhæng
mellem kvalitet, ressourcer og outcome. Jo mere kvalitet vi giver det enkelte barn,
jo mere får vi igen. Undersøgelsen viser, at hvis vi prioriterer, at styrke den tidlige
indsats, vil vi både sikre os et stærkere fælleskab børnene i mellem men også sikre
en mindre problematisk skolegang. Hvilket vil betyde færre udgifter til f.eks.
specialtilbud, ekstraundervisning, inklusionspædagoger m.m.

Undersøgelsen fra Brenda Taggart kan i hovedtræk læses her.
https://www.norddjurs.dk/media/5086183/Oplaeg-fra-UCL-Brenda-Taggart-april2015.pdf

Haslev 19.06.20
HØR-83
Faxe Kommune

BLU_F03

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.

Forslag om harmonisering af åbningstider i dagtilbud.
Område vest MED-udvalget, er for en harmonisering af åbningstider. Dog er det
vigtigt for os at, påpege at vi i område Vest og formentlig også i resten af
kommunen, har en stor andel pendler forældre. Derfor ser vi gerne en ensretning
af serviceniveauet. Således at alle forældre har lige muligheder, for at aflevere
børn og møde ind på deres respektive jobs til tiden. Det er derfor område Vest
MED udvalgets klare anbefaling, at alle daginstitutioner i Faxe Kommune åbner KL
06:00.
Område vest MED-udvalget støtter forslaget om harmonisering, med det
overstående forbehold in mente. Hvilket betyder en opprioritering i stedet for
reducering.

Haslev 19.06.20
HØR-84
Faxe Kommune

BLU_F07

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Forslag om få fokuserede projekter i CBU.

Område vest MED-udvalget, kan bakke op om forslaget, så længe der forsat vil
være plads, i budgettet, til en tidlig indsats. Da dette forlagskatalog i høj grad er et
spørgsmål om prioritering, betyder det mere for os, i område Vest, at fastholde
normeringen samt at kunne dedikere og koncentrere os, om kerneopgaverne.
Samtidig er ikke alle projekter, fuldt udrullet og vi mener derfor at, det derfor giver
god mening at pause, tværgående udviklingstiltag for en periode. Da der stadig
arbejdes med de igangværende projekter på dagtilbudsområdet, så som
Llitteracy, Børn- i- fælleskab, De styrkede læreplaner, Sundt og trygt videre, Fælles
om tidlig forebyggelse.

MED-udvalg område Vest kan bakke op om BLU_F07

Haslev 19.06.20
HØR-85
Faxe Kommune

BLU_F08

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.

Forslag til reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser.

Område vest MED-udvalget vil i forbindelse, med dette forslag, påpege
konsekvenserne, såfremt dette forslag vedtages. Dagtilbuddene i Faxe kommune
vil, hvis dette forslag vedtages, ikke kunne fastholde de normeringer, der fra
forældreside og politisk hold, er så meget fokus på. Det er vigtigt at forstå at
normeringer og kvalitet er 2 sammenhængende størrelser. Derfor kan en
forringelse af normeringen ses som en forringelse af kvaliteten.
Overenskomsterne besværliggøre/umuliggøre tidsbegrænsede ansættelser, i det
omfang der er nødvendigt. Økonomien i dette forslag, betyder at vi ikke kan
ansætte i fuldtidsstillinger. Konsekvensen er at det faste personale skal ”løbe
stærkere” dårligere normeringer. Hvilket i sidste ende kan medføre dårligere
arbejdsmiljø, øget pres, hvilket i yderste konsekvens kan betyde øget sygefravær.

Det er derfor, område VEST MED-udvalgs klare anbefaling at se bort fra BLU_F08.

Haslev 19.06.20
HØR-86
Faxe Kommune

BLU_F09

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.

Forslag om forældrekørsel til tale-sproggruppe.

MED-udvalg Vest, finder dette forslag problematisk, i praksis, Faxe Kommune er en
pendlerkommune. Dette forslag vil besværliggøre dagligdagen for de
børnefamilier der pendler ind og ud af kommunen, hvilket betyder at de børn som
har brug for en særlig indsats, måske ikke får den, da forældre ikke har mulighed
for at afse tid til dette. Der er naturligvis også en socioøkonomisk faktor, i det at
måske ikke alle har ressourcer til, at holde hånden under deres barns særlige
behov, dette vil sætte barnet i en yderligere udsat position.
MED-Udvalg Vest vil gerne stille et modforslag. Vi ønsker at styrke de sproglige
milijøer, i de lokale dagtilbud. Således at talepædagogerne, kan arbejde på
institutionerne, dette giver samtidig mulighed for at arbejde med flere børn, samt
at kunne have større fokus på det relationelle arbejde. De fleste dagtilbud har
rammer og sprogmilijøer til at påtage sig opgaven, i samarbejde med
talepædagogerne.
Dette vil samtidig give talepædagogerne et større indblik i, hvordan der arbejdes i
det enkelte dagtilbud, ligeledes kan der udveksles fælles faglig viden, hvilket kan
støtte yderligere op om sprogvejlederne i deres daglige arbejde. Ligeledes vil det
ikke påvirke forældrenes arbejdsliv og eller dagligdag.

Dette mener MED-udvalg Vest er et bedre alternativ.

HØR-87
Haslev 19.06.20

Faxe Kommune

BLU_F10

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Børn og læringsudvalget område dagtilbud; center for børn og undervisning.
Forslag om nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet.
Område vest MED-udvalget kan ikke støtte dette forslag.
Der er I forvejen et yderst sparsomt driftsbudget, til at dække udgifterne til mælk,
legetøj, møbler, køleskabe, renovering samt legepladser. I forhold til den styrkede
pædagogiske læreplan, hvor æstetik og læringsmiljøer, spiller en central rolle,
også for børns generelle trivsel.
Område vest MED-udvalget foreslår at der ses på muligheden for at det enkelte
dagtilbud får tilført midler pr. barn, til alt udendørs renovering og vedligeholdelse
af legepladser, da også det udendørs læringsmiljø spiller en rolle, i børns udvikling,
læring og trivsel.

HØR-88

Center for Børn & Undervisning – Område Øst

Høringssvar fra Område Øst, vedrørende budget 2021-2024
Med-udvalget i Område Øst, har forholdt sig til høringsmaterialet og har følgende bemærkninger.
Vi læser med stor bekymring, at det foreslås, at lønbudgettet reduceres med 2 %, samt at puljen
med de sociale normeringer, også nedsættes væsentligt.
Det vil have stor betydning for, hvordan vi kan arbejde forebyggende og tidligt, i forhold til barnets
trivsel, udvikling, dannelse og læring.
Med færre personaleressourcer, vil det i mindre omfang være muligt at kunne tilbyde børnene
aktiviteter i små grupper, ligeledes vil det være svært at tilbyde særlige forløb, hvor der f.eks. er
fokus på barnets sproglige udvikling.
De sociale normeringer bidrager for nuværende til, at det er muligt hurtigt at sætte ind i forhold til
det enkelte barn. Det er tidlig forebyggelse meget tæt på opgaven, som ofte bidrager til en positiv
og hurtig effekt. Med de sociale normeringer, er det muligt at designe særlige forløb, alt efter hvad
barnet eller børnegruppen har brug for. Med den foreslåede reduktion, vil dette ikke længere
være muligt.
Faxe Kommune har stort fokus på tidlig forebyggelse, bl.a. med den fælles indsats, som ”Fælles om
forebyggelse”, skal bidrage til, samtidig har Center for Børn og Undervisning igangsat indsatsen
”Børn i fællesskaber”. Disse to indsatse harmonerer rigtig godt med Heckman kurven, der peger på,
at det bedst kan betale sig at investere i de helt små børns udvikling – at det vil give det bedste
udbytte. Det kan derfor undre, at man politisk ønsker at spare på ressourcerne på børneområdet,
og derved skabe dårlige forhold for tidlig indsats.
Residualen på dagtilbudsområdet foreslås også reduceret med en 1/3, hvilket er en stor
besparelse. For nuværende indeholder det midler til både mad, arrangementer for børn og
forældre, ture og udflugter, rengøringsmidler o.l., vedligeholdelse af legeplads – det indeholder alt,
som anvendes i en hverdag i institutionen, uden lønkronerne. Beløbet er allerede lavt og med en
reduktion i den størrelse, vil det eks. betyde, at vi vil have svært ved at leve op til de krav, der er i
Den styrkede læreplan omkring læringsmiljøer.
Åbningstiden foreslås harmoniseret, så alle dagtilbud åbner kl. 6:30. Vi ser en harmonisering, som en
god ide, men tænker, at det optimale ville være, at alle institutioner åbnede kl. 6. Vi er en pendler
kommune, hvor forældrene har brug for at kunne aflevere tidligt. I Faxe åbner den ene institutionen
eks. først kl. 6:30 om fredagen, og det er en stor udfordring for mange af forældrene, der står i kø
og venter på at aflevere den dag. Arbejder man eks. på Køge sygehus, kan man ikke nå at
aflevere kl. 6:30, og nå på arbejde kl. 7:00.
Med venlig hilsen
Med-udvalget i Område Øst

Haslev Menigheds Daginstitutioner
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TROELSTRUPGÅRD
Børnehave | Fritidshjem | Klub

Til
Faxe Kommune

Haslev, den 31. juli 2020

Fælles høringssvar Faxe kommunes budget for 2021.
I HMDI/Troelstrupgård har vi med stor tilfredshed hilst velkommen, at Faxe Kommune med budget
2020 satte handling bag ordene om, at kommunens dagtilbud skulle have forbedrede muligheder
for at udfylde deres opgave med skabelse og udvikling af det gode børneliv.
Forbedrede normeringer og fastholdelse af de sociale normeringer har således skabt grobund for
optimisme på børnenes vegne om det gode børneliv samt for forbedrede arbejdsvilkår for et hårdt
prøvet pædagogisk personale.
Desværre lægges der i de fremlagte budgetforslag op til besparelser på børneområderne på bl.a.
ovenstående punkter, hvilket vi finder ærgerligt, når nu kommunen fra budget 2020 i
budgettildelingen endelig står ved det politisk vedtagne serviceniveau og reelt tildeler de krævede
normeringer.
Vi savner i det fremlagte budgetforslag fortsat visioner for eller bare tanker om fritidstilbud for
børn- og unge fra 6. klasse. Det bekymrer os, at vi år efter år oplever en gruppe børn fra 5. klasse
tigge og bede om lov til at fortsætte deres børne- og ungdomsliv under trygge forhold.
Vores svar til de unge er, at vi desværre ikke kan imødekomme deres ønske, og at vi heller ikke kan
anvise andre muligheder, hvor samvær med andre unge sker under betryggende rammer og vilkår.
Igen i år vil vi anvende denne lejlighed til at opfordre Børn & Læringsudvalget til at overveje en
ændring af tidspunkterne for opkrævning af forældrebetaling. I dag opkræves forældrene hver
måned. Vi foreslår, at forældrene i stedet opkræves 10 gange om året (alle måneder undtagen juli
og december) alternativt 11 gange om året (alle måneder undtagen juli). Afsættet er fortsat, at vi,
ligesom forventeligt også de kommunale institutioner, i stigende grad oplever, at forældre melder
deres barn ud af institutionen i juli måned for blot at indmelde dem igen i august. Dette giver en
unødig ekstra administration, ligesom Faxe Kommune og Troelstrupgård mangler
forældrebetalingen.
At Corona-pandemien ikke ramte vores Frit/Klub synderligt hårdt i forhold til udmeldelser hen
over sommeren 2020 er vi lykkelige for, da det kunne have forværret vores økonomiske situation
yderligere, idet pandemien naturligvis har påført os mange ekstraomkostninger.

Troelstrupgård ● Troelstrupvej 37 ● 4690 Haslev
Tlf.: 5620-4212 ● E-mail: troelstrupgaard@faxekommune.dk ● Hjemmeside: www.troelstrupgård.dk

Haslev Menigheds Daginstitutioner
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TROELSTRUPGÅRD
Børnehave | Fritidshjem | Klub

Kommentar til BLU-F-01 2 % reduktion lønbudget på dagtilbud samt BLU-F-2 Nedjustering af
pulje til social normering.
Uagtet hvor beskedne besparelser præsenteres og ser ud på papiret, så vil det udover negativ
signalværdi for Faxe Kommune (andre kommuner tilfører midler til børneområdet) uvilkårligt reelt
forringe mulighederne for at fremme det gode børneliv, særligt for de børn der er i udsatte
positioner. Og disse børn oplever vi desværre flere og flere af i disse år. Vi henstiller derfor til, at
disse besparelsesforslag droppes.
Kommentar til BLU-F-03 Harmonisering af åbningstid i dagtilbud.
Vi har en vis forståelse for, at der ønskes en form for harmonisering af serviceniveauet i
kommunens dagtilbud.
Tidligere undersøgelser i Faxe Kommune blandt forældre om åbningstid i dagligdagen har vist, at
det om morgenen er vigtigt med så tidlig åbning i dagtilbud som muligt, så forældrenes
tidsmæssige forbrug på pendling mod bl.a. København kan gøres så kort som muligt.
Det er nok for tidligt at vurdere, om Corona-pandemien medfører så markante ændringer i nogle
forældres arbejdsvaner, at der ikke længere er behov for tidligere åbningstider end i det forslåede
kl. 6.30. Vi mener, det må komme an på en prøve hos brugerne. Derfor foreslår vi, at
besparelsesforslaget droppes i år, og at der gennemføres en brugerundersøgelse inden en
eventuel genoptagelse af forslaget til budget 2022.
Kommentar til BLU-F-10 Nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet.
I forbindelse med tildeling af midler til opretholdelse af byrådets besluttede serviceniveau på
dagtilbudsområdet, fremkom økonomien til dette bl.a. ved hjælp af vidtrækkende besparelser på
residualen. I dag er der stort set ingen midler til rådighed for bl.a. kompetenceudvikling af
personale, ligesom driftsmidler til børneområdet også er stærkt begrænsede. Det er for nemt, som
i det fremlagte besparelsesforslag, blot at pege på en besparelse på 25 % uden at tage ansvar for,
hvor der skal spares. Er det personalets kompetenceudvikling, der skal sættes i bero? Eller er det
børnenes muligheder for ture ud af huset, legepladsen og legetøj m.v., der skal barberes? Vi
mener, der er skåret mere end rigeligt på residualen på dagtilbudsområdet, så vi henstiller til, at
spareforslaget droppes.
Vi ser frem til et budget på børneområdet, der lever op til pejlemærkerne fra budget 2020, så vi
kan fortsætte med at udvikle og være rammen om det gode børneliv.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

MED

Henrik Christensen, formand

Per Løvhøj, leder

Troelstrupgård ● Troelstrupvej 37 ● 4690 Haslev
Tlf.: 5620-4212 ● E-mail: troelstrupgaard@faxekommune.dk ● Hjemmeside: www.troelstrupgård.dk
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Østskolen d. 1/7 - 2020

Høringssvar på udsendte materiale vedrørende budget 2021- 2024
OBS: Høringssvaret er på vegne af Østskolens MED – udvalgs medarbejderside (B-siden). Vi
har haft et MED- udvalgsmøde og drøftet elementerne i et høringssvar fra Østskolens samlet
MED- udvalg. Vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget udkastet fra leder-siden (Asiden), og vælger derfor at sikre vores synspunkter i dette høringssvar.

Vi har følgende bemærkninger :

BLU- F- 06- Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning
Vi er på på Østskolen meget opmærksomme på, at vi har kystnære afdelingsskoler. Der en
kultur blandt børn- og unge på Østskolen, at kysten/strandene er et naturligt samlingssted.
Hvis ikke de modtager stabil og ugentlig svømmeundervisning, kan det have en konsekvens
for deres fortrolighed med at være i vandet.
Samtidig er vi bevidste om, at Faxe svømmehal er et lokalt aktiv. Et aktiv, hvis eksistens
måske afhænger af indtægten fra skolernes svømmeundervisning. Der er altså en lokal
sammenhængskraft, som også indgår i vores overvejelser .
BLU- F – 07- Få fokuserede projekter i CBU
Umiddelbart giver dette god mening, da det samtidig vil give mere arbejdsro og sikre, at fokus
og resurser er på den daglige kerneydelse.
Literacy er så langt inde i implementeringsfasen, at det vil give mening at sikre projektet
lykkedes i forhold til succeskriterierne.
BLU – F – 11- Nedsættelse af residualen på skoleområdet
En nedsættelse af residualen vil give Østskolen store udfordringer, og kan få svære
konsekvenser for den daglige drift. Østskolen har samlet set et relativ lavt gennemsnit i
antallet af elever pr. klasse, og er i forvejen underlagt en driftreduktion jævnfør Østskolens
godkendte handleplan for besparelseskravet på budget 2020. Den handleplan har også
virkning ind i 2021. Driftreduktionen påvirker kvaliteten i den opgaveportefolie, som
residualbeløbet indeholder.
Ydermere bandt vi i maj måned mange driftsmidler (residualpenge) op på en massiv itinvestering (64 smartboards). Indkøbet er lavet på en 3- årig leasingaftale og gør os endnu
mere sårbare i forhold til, som residualbeløbet indeholder. Vores bekymringer for den
investering, bliver altså forstærket af udsigten til en eventuel nedsættelse af residualen.
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Østskolen
29-07-2020 2020

Høringssvar fra Østskolen vedr. Budget 2021 – 2024

Østskolen MED-udvalg afgiver hermed høringssvar vedr. budget 2021, som er sendt i høring d. 2. juni 2020
med svarfrist 31. juli 2020.
Østskolen har en række opmærksomhedspunkter, som Østskolen ønsker at fremføre ifm. budgetforslag for
budget 2021.

Generelle opmærksomhedspunkter:
Østskolen har brug for at investere i kompetenceudvikling, så Østskolen i højere grad kan lykkes med
fremtidige tiltag, som er planlagt herunder it i skolerne samt renovering og vedligeholdelse af legepladser
og SFO’er.
Konkrete bemærkninger til budgetforslagene:
• BLU_F_06 Svømmelejr i stedet for traditionel svømmeundervisning
Østskolen ønsker ikke, at vi udskifter den traditionelle svømmeundervisning for børn.
•

BLU_F_11 Nedsættelse af residualen på skoleområdet

Østskolen er i forvejen underlagt en drift-reduktion jævnfør handleplanen 20/21. Der er ikke sammenhæng
mellem det politisk besluttet serviceniveau og det tildelte budget f.eks. på it i skolerne, professionsaftale
for pædagoger, modtageklasser samt renovering og vedligeholdelse.
• BLU_F_07 Få fokuserede projekter i CBU
Østskolens MED-udvalg ser gerne, at man laver status på igangværende projekter for at se, om de har den
ønskede effekt.

Med venlig hilsen
Østskolens MED-udvalg
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Center for Børn & Undervisning
PPR
Vedrørende budget 2021
Høringssvar fra Medudvalget i PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon
56 20 34 60
www.ppr2@faxekommune.dk
Kontoradresse:
Sofiendalsvej 42 A
4690 Haslev

BLU_F_01 og 02
Begge disse forslag ligger op til en forringelse af kvaliteten i vore dagtilbud. Det er vores
oplevelse at der er brug for prioritering af den pædagogiske kvalitet og arbejdet med
børn og særlig de børn som har udfordringer.
BLU_F_07
PPR finder dette forslag uambitiøst og medvirkende til stagnation. Faxe Kommune har
brug for udviklingsprocesser for at kunne forbedre den platform vi arbejder ud fra samt
også at tiltrække nye medarbejdere. Det vil indebære at Faxe Kommune stagnerer på
et område der har brug for fortsat udvikling. Vedtagelse af dette vil blokere for
relevante udviklinger samtidig med at vore nabokommuner udvikler sig.
BLU_F_09
Der henledes opmærksomhed på at forældre kan have vanskeligt ved at anvende
tilbuddet i sproggruppen, som følge af transport til Mælkevejen, Faxe Ladeplads. Dette
medfører at tilbuddet bliver afhængigt af forældres formåen til transport og ikke børns
behov for en særlig indsats.
Opprioriterings forslag
Medudvalget undrer sig over at opprioriteringsforslaget, oprettelse af Nest klasser som
nyt tiltag i CBU, er bortfaldet.

Medudvalget i PPR
10-07-2020
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31. juli 2020

Høringssvar til budget 2021
Faxe Kommune har sendt forslag til budget 2021 i høring. Her følger BUPL Sydøsts
bemærkninger til de fremsatte forslag.
I en tid, hvor kommunerne får tilført ekstraordinære ressourcer fra staten, undrer og
bekymrer det os, at der i Faxe Kommune stilles så markante forslag til besparelser, som klart
vil forringe kvaliteten.
I vores optik står spareforslagene i skærende kontrast til de løfter, der blev givet i
kommunalvalgkampen i 2017 og efterfølgende delvist udmøntet og indfriet i form af blandt
andet yderligere ressourcer til grundnormering og sociale normeringer.
I Faxe Kommune har der ellers været flere lovende takter på børneområdet i de senere år,
og kommunen har tilmed fået tilført en god portion statslig støtte. Vi nævner i flæng:
•
•
•
•
•
•
•

at stort set samtllige partier udtrykte ønske om at styrke kvaliteten i dagtilbud i
kommunalvalgkampen 2017 ved blandt andet at øge andelen af uddannede
pædagoger.
at flere partier i selvsamme valgkamp ønskede at forbedre normeringerne, så
vi kunne opnå færre børn pr. pædagog i dagtilbuddene.
at den styrkede pædagogiske læreplan fortsat er under implementering og for
tiden kræver pædagogernes fulde opmærksomhed.
at kommunen i 2020 og årene fremover får ekstra ressourcer fra staten til at
indfase minimumsnormeringerne.
at kommunen ligeledes har fået del i Puljen til flere pædagoger til institutioner
med mange børn i udsatte positioner, hvor fire navngivne institutioner årligt får
tilført 3,5 mio. kr. til styrkelse af arbejdet i vuggestuerne.
at kommunen får et yderligere tilskud til SFO’erne på godt 1 mio. kr. fra staten
i forbindelse med Folketingets beslutning om en kortere skoledag og dermed
længere åbningstid i SFO’erne.
at udligningsreformen har tilført Faxe Kommune ekstra ca. 33 mio. kr.

Samlet set har Faxe Kommune fået tildelt en hel del penge. Penge, som i vores optik bør
være med til at styrke velfærdsområdet i kommunen.
På den baggrund bekymrer og undrer det os, at der stilles forslag om normeringsforringelser
på dagtilbudsområdet på knapt 5 mio. kr.
Vi ser forslagene som værende i direkte modstrid med intentionen bag en styrkelse af det
pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner og i strid med intentionen bag indførelsen af minimumsnormeringer, som regeringen og dens støttepartier besluttede at indfase fra
2020. De endelige minimumskrav kendes ikke endnu, men reformen skal være fuldt implementeret senest i 2025.
Vi er bekendte med, at kommunerne er og bliver omfattet af serviceloftet, dog kender vi ikke
aftaler gældende for 2021 og fremefter.

1
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Når budgettet for 2021 skal behandles og vedtages, er det vores opfattelse, at byrådet bør
gøre op med sig selv, hvilket serviceniveau der ønskes i Faxe Kommune, naturligvis set i
forhold til det forventede indtægtsprovenu.
Det ville være dejligt, hvis Faxe Kommune kom på landkortet som en kommune, der prioriterer velfærd og kvalitet i blandt andet dagtilbud og skoler.

SFO-området – normeringer og ledelsestid
Administrativt har forvaltningen truffet beslutning om at reducere i residualen. Dette til stor
undren for BUPL.
Siden indførelsen af den nuværende budgettildelingsmodel, hvor normeringen blev reduceret
og residualen øget, har der været usikkerhed om normeringsforholdene i Faxe Kommunes
SFO’er.
Senest her i forsommeren 2020 blev denne bekymring forstærket, da der grundet manglende
budget til modtageklasserne blev foreslået, at beløbet blev delvist finansieret ved, at pengene blev taget fra SFO-residualen.
Denne sag er i vores optik heldigvis faldet på plads ved, at BLU har vedtaget, at det manglende budget til modtageklasserne IKKE finansieres af SFO-residualen. BLU har bedt økonomiudvalget om at dække udgiften til budget til modtageklasserne.
Ud fra den politiske indstilling til ny budgettildelingsmodel dateret den 8.11.2018 står der citat: Modellen skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære
forudsætninger, der afspejler hverdagen i kommunens SFO´er.
Der er behov for, at budgettildelingsmodellen revurderes, og vi ser frem til, at der skabes
transparens i budgettildelingsmodellen, så der kommer fuldstændig klarhed over, hvad der er
normering, og hvad der er residual.
Herudover er det qua budgettildelingsmodellen sådan, at ledere af SFO’er med både SFO1
og SFO2 har fuld ledelsestid, men der findes SFO’er i Faxe Kommune, som ikke har en
SFO2 og derfor ikke har ledelse på fuld tid. Dette til trods for, at SFO’en samlet set har flere
indmeldte børn end andre SFO’er med en SFO1 og en SFO2.
Dertil er vi også vidende om, at vi har en SFO i Faxe Kommune med kun en enkelt uddannet
pædagog, det være sige SFO’ens leder. Resten af normeringstimerne, 60 %, er besat af
ikke-uddannede.
BUPL opfordrer til følgende på SFO-området i Faxe Kommune:
• At sikre kvaliteten i SFO’erne ved at øge normeringen til det niveau, der var gældende før den nuværende budgettildelingsmodel.
• At det præciseres i budgetmodellen, at normeringen skal overholdes og dermed adskille budget til normering og residual. Der er simpelthen ingen reel og god argumentation for, at man blander normering og residual sammen. Det har vi sagt før, og det
siger vi igen nu.
• At budgettildelingsmodellen sikrer fuld ledelsestid i alle SFO’er.

HØR-96

Dagtilbudsområdet - normeringer
Overordnet set er BUPL bekymret for omfanget og karakteren af de spareforslag, som berører daginstitutionerne i Faxe Kommune, herunder navnlig forslagene om to procents reduktion i lønbudgettet, nedjustering af puljen til sociale normeringer og reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser.
De tre forslag til besparelser på normeringerne løber samlet op i 4,9 mio. kr., inkl. den mindre
forældrebetalingsindtægt på 25%. Dette svarer til, at der mistes ca. 12 pædagogstillinger på
fuld tid.
I 2017 undersøgte BUPL forholdene på daginstitutionsområdet, og undersøgelsen viste, at
omfanget af pædagogers alenearbejde med børnene var uacceptabelt højt i Faxe Kommune,
hvilket var både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Faxe Kommune placerede
sig på de dårligste pladser på en rangliste over danske kommuner.
Undersøgelsen satte skub i en konstruktiv dialog mellem byrådet/udvalget og BUPL’s medlemmer og tillidsfolk. Dialogen førte til, at man politisk tog en række modige og ambitiøse beslutninger om at genrejse daginstitutionsområdet. Denne indsats er på vej til at bære frugt.
I BUPL’s optik ville det være synd og skam at udvande den positive udvikling. Derfor appellerer vi til byrådet om at afvise de tre forslag. Det gælder også den variant af forslag 01, som
omhandler en reduktion i andelen af uddannede pædagoger.
En succesfuld investering i børneområdet skal bæres af kompetente, uddannede pædagoger. Der er solid videnskabelig evidens for, at netop uddannelsesniveau sammen med normeringer er de faktorer, som på afgørende vis kan gøre en forskel for børn. Navnlig de udsatte og sårbare af dem.

BLU_F_01 Reduktion af lønbudget
Besparelsesforslaget kommer samtidig med, at Faxe Kommune i år har modtaget 2,8 mio.
kr. fra regeringens pulje til minimumsnormeringer, og i 2021 forventes beløbet at stige til små
3,5 mio. kr. med udgangspunkt i det samme antal børn. Det er BUPL’s opfattelse, at Faxe
Kommune ikke bør kunne skære i normeringen med den ene hånd og modtage tilskud til normering med den anden.
Puljemidlernes formål er at løfte normeringerne gradvist i kommunerne, så de bliver parate til
at indfri de krav til normeringer og kvalitet, som følger sidste års aftale mellem regeringen og
dens støttepartier.
Faxe Kommune løber derved en risiko for at måtte tilbageføre pengene. Uanset eventuelle
juridiske kattelemme fraråder BUPL, at Faxe Kommune spekulerer i regeringens puljemidler.
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BLU_F_02 sociale normeringer
Spareforslaget omhandler nedskæringer i de sociale normeringer, som kommune selv har
prioriteret. En kun få år gammel evaluering af netop de sociale normeringer viste god effekt
af investeringen. I dag viser erfaringerne, at man meget hurtigt oplever tydelige forbedringer i
børns adfærd, trivsel og udvikling, når der sættes ind med gode normeringer og uddannet arbejdskraft.
Derfor er det uforståeligt, at man i en kommune, som i forvejen har betydelige udfordringer
med udsatte børn og unge og store udgifter til specialtilbud og specialundervisning, overvejer
at nedprioritere de tiltag, som på sigt kan få nogle af problemerne under kontrol og reduceret
udgifterne til særlig indsatser fremover.
BUPL fraråder, at beløbet til sociale normeringer reduceres, som heller ikke giver mening
med tanke på byrådets tidligere beslutning om at ville agere langsigtet gennem tidlige indsatser.

BLU_F_10 Residual på dagtilbudsområdet
Aktivitetsmidlerne foreslås beskåret med 25%.Forslaget betyder, at området mister 430.000
kr i daginstitutionernes aktivitetsmidler. Penge, som bruges, så børnene kan komme på udflugter, arbejde kreativt og til at skabe gode rammer om forældresamarbejdet med.
Dette står også i skærende kontrast til, at daginstitutionsområdet samlet set havde et overforbrug på residualen på ca. 500.000 kr. i regnskab 2019.
Fjernes der yderligere 430.000 kr., er der stor risiko for, at pengene findes på normeringerne
og dermed udhuler den politisk besluttede normering.
BUPL fraråder, at residualen nedsættes.

BLU_F_14 Forslag om at harmonisere åbningstid til 51,5 timer ugentlig
Det foreslås, at man harmoniserer åbningstiderne, som det så poetisk kaldes. BUPL har forståelse for, at man generelt ønsker samme service i hele kommunen. Men dermed hører
harmonien også op.
Forslaget reducerer åbningstider med op til 2,5 timer ugentligt, og der indføres samme åbningstid i hele kommunen i tidsrummet 06.30 – 17.00 mandag til torsdag og 06.30 – 16.00
om fredagen. Dette er til ugunst for kommunens pendlere.
Faxe Kommunes udviklingspotentiale ligger i vidt omfang i at tiltrække pendlere fra Storkøbenhavnsområdet. Undersøgelser viser, at børnefamilier, der flytter ud fra byen, har service
og kvalitet på børneområdet som en af deres væsentligste præferencer. Set i det lys, er det
ikke i kommunens interesse at forringe service eller kvalitet på børneområdet.
BUPL fraråder at reducere åbningstiden.
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ØK_F_01 Økonomiske fripladser
For år tilbage havde man i Faxe Kommune en væsentlig større udgift til økonomiske fripladser på dagtilbud og SFO-området (BLU’s område), end der var budgetteret med.
Dette medførte, at der blev foretaget besparelser på institutionernes driftsbudget i budgetåret. Altså at driftsbudgettet blev forringet.
På den baggrund oprettedes i efterfølgende budgetår en pulje under økonomiudvalget, som
ville kunne dække eventuelle større udsving i størrelsen af de økonomiske fripladser, således at det fremover IKKE ville berøre driftsbudgettet, hvis der kom større udgifter til fripladser.
BUPL er bekymret for en nedlæggelse af puljen under ØK, da det ville kunne medføre en
gentagelse af den tidligere situation, hvis der igen i løbet af budgetåret skulle komme flere
udgifter til økonomiske fripladser.
BUPL fraråder derfor at puljen nedlægges.

Opsummering
Alt i alt fraråder BUPL de fremlagte spareforslag, som vil sætte flere års gode takter på børneområdet i Faxe Kommune over styr.
BUPL står til rådighed for uddybning af det fremsendte og ser frem til gode drøftelser om
Faxe Kommunes budget, serviceniveau og kvalitet for 2021.

Joakim Rex Blankschøn
Faglig sekretær, SFO- og skoleområdet
25323300
jrb@bupl.dk

Jørgen Krossing Eberhardt
Faglig sekretær, Dagtilbudsområdet
61611382
jke@bupl.dk

HØR-99

FOA Sydsjælland har følgende bemærkninger til budget 2021-2024 - Børn & Læringsudvalget.
2% reduktion lønbudget på dagtilbud
Hvis dette forslag vedtages som beskrevet i model 1, vil det betyde en reduktion i normeringen på den enkelte
daginstitution. Dette vil betyde at medarbejderne i daginstitutionerne vil være nødsaget til at prioritere yderligere i
det pædagogiske arbejde og børnenes behov, ydermere vil det betyde at omfanget af alenearbejde må forventes at
stige.
Herudover vil det blive problematisk for Faxe kommune at leve op til betingelserne for udmøntning af midler til
minimumsnormeringer.
Model 2, her beskriver Faxe kommune at det kan betyde en forringelse af kvaliteten af dagtilbuddene, hvis der
ændres på % fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere / pædagogiske assistenter.
Ingen forskning har påvist, at en højere pædagogandel er den enkeltfaktor, der udgør den største positive forskel for
kvaliteten i dagtilbuddene.
Nedjustering af pulje til Sociale normeringer
Al forskning peger på at tidlig indsats er vigtig, de sociale normeringer er tiltænkt at øge muligheden for at arbejde
med tidlig forebyggelse ved effektivt, fleksibelt og lokalt, at målrette pædagogiske indsatser for børn og børnegrupper
med særlige behov, og det at institutionerne har Sociale normeringer har haft en effekt.
Så vi vil fraråde at der tages en politisk beslutning om at nedjustere puljen til sociale normeringer.
Harmonisering af åbningstiden
En reduktion af åbningstiden vil få indflydelse på at der vil være et mindre antal medarbejdere i åbningstiden. Dette vil
betyde færre hænder til det pædagogiske arbejde samt et øget pres i den fulde åbningstid. (ydertimerne) ydermere vil
det være en serviceforringelse for forældrene. FOA mener, at en harmonisering af åbningstiden bør ske uden
besparelse.
Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser
Dette spareforslag vil have betyde en forringelse af normeringen i den enkelte institution.
Deltidsbørn i Faxe kommunes dagtilbud, har jf. retningslinjerne i dag mulighed for at deltage i heldagsarrangementer,
udflugter, koloni og lignende på lige fod med heldagsbørn. Herudover er vi af den opfattelse at forældresamarbejde,
samtaler mm. er det samme som ved et heldagsbarn. Derfor mener vi, at den tildelingsmodel der er i dag hvor der
ikke skelnes mellem deltidsbørn / heldagsbørn skal bibeholdes da arbejdsopgaven er den samme.
Nedsættelse af residual på dagtilbud
En reduktion på aktivitetskontoen får konsekvenser for dagligdagen i institutionerne.
Reduktionen rammer aktiviteter, indkøb af materialer, forplejning, legetøj og inventar bl.a. til lærings miljøer, m.m.
Også ture og arrangementer ud af huset vil blive reduceret, som følge af denne besparelse

Venlig hilsen
Ulla Mikkelsen
Pædagogisk sektor
FOA Sydsjælland
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