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Høringssvar fra Hovedudvalget til budget 2019 - 2022 
  

 

 Hovedudvalget opfordrer byrådet til at holde fokus på de langsigtede mål og 

sammenhængende strategier, således budgetprocesserne også i de kommende år kan 

håndteres indenfor de af staten udstukne rammer. Det er derfor vigtigt, at der fortsat holdes 

et stort fokus på økonomien, således der ikke opstår uforudsete situationer, hvor den samlede 

økonomi ikke kan holde og deraf uplanlagte personalemæssige reduktioner, som det er set i 

en del andre kommuner i regionen.  

 

 Hovedudvalget opfordrer byrådet til at understøtte og prioritere det interne liv i 

organisationen i fremtiden, således trivsel og arbejdsglæde kan udvikles og forbedres 

yderligere for de ansatte, og dermed være medvirkende til forbedret håndtering og 

understøttelse af borgerne. Arbejdet med Faxe i Fællesskab og ledelseskommissionens 

arbejde om ”Sæt borgerne først” skal understøttes og bakkes op af byrådet. Hovedudvalget 

opfordrer byrådet til at understøtte nærværet og trivslen for organisationen gennem aktiv 

politisk ledelse, for de beslutninger der tages.  

 

 Der skal være 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. Den øgede tilflytning til kommunen skal håndteres 

indenfor den gældende service, der stilles til rådighed, men tilpasset de fremtidige antal 

borgere indenfor de enkelte områder.  

 

 Ejendomsstrategien har været en stor forandringsproces, hvor samarbejde og koordinering i 

organisationen er ændret i forhold til tidligere. Det stiller krav til hele organisationen om, at 

samarbejdet skal ske på andre måder, således støj og den gensidige respekt ikke bliver 

yderligere udfordret, nu da vi sidder tættere sammen. Det er derfor vigtigt, at byrådet aktivt 

tager evalueringen til sig og forholder sig til de udestående ting og ønsker, der samles i 

evaluering af ejendomsstrategien, hvilket forventes at ske i eftersommeren 2018. 

 

 Hovedudvalget anerkender arbejdet med beskrivelserne af de forslag, der er udarbejdet i 

forbindelse med budgetprocessen, således konsekvenserne ved de enkelte forslag er 

kendte. Hovedudvalget tager gerne et aktivt medansvar for arbejdet med større nærvær i 

organisationen sammen med byrådet, herunder anerkendelse af de langtidsfriske, den 

forebyggende indsats skal tages seriøst og prioriteres. Byrådet opfordres til at gennemføre 

konkrete forslag og ikke rammetilpasninger, der efterfølgende overlades til organisationen 

at udmønte. 
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 Hovedudvalget anerkender den tidlige involvering og inddragelse, der er sket i processen 

med effektiviseringsforslagene, men må samtidig konstatere, at det er vanskeligt som MED-

udvalg at være involveret i forslag, der konkret medvirker til fjernelse af kollegaer i 

organisationen.  

 

 Hovedudvalget finder det afgørende, at byrådet foretager de nødvendige prioriteringer, 

således der kan gennemføres en samlet og helhedsorienteret indsats for de vanskeligstillede 

borgere i kommunen. Borgere skal involveres og inddrages aktivt gennem dialog, således 

forventningsafstemningen ikke blive ensidigt økonomi eller fagfaglighed.  

 
 Hovedudvalget opfordrer byrådet til at være opmærksomme på høringsfristerne til 

budgettet, hvor den tidligere frist 1. august giver udfordringer for bestyrelser, MED-

organisationen mv. grundet sommerferieperioden. 

HØR-002
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Høringssvar til budget 2019-2022 fra CenterMED 
for Familie, Social & Beskæftigelse

CenterMED for Familie, Social & Beskæftigelse har mødtes den 31. juli 2018 
og har følgende bemærkninger til de fremlagte budgetforslag: 

 Uanset hvilket forslag, der peges på, så har det en konsekvens for 
borgere eller medarbejdere. CenterMED opfordrer byrådet til at 
forklare konsekvenser og nedsat serviceniveau ved de forslag, der 
bliver vedtaget.

 I børne- og ungepolitikken fremhæves: ”Politikken skal sikre 
sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde 
samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for 
særlig støtte” – det skal beslutningerne leve op til. 

 Borgere med særlige behov kan blive ramt ekstra af besparelser. 
Herunder medfører besparelser på almenområdet afledte effekter 
og ekstra opgaver på specialområdet, for eksempel vil lukning af 
SFO’en gå hårdest ud over den gruppe af børn, der har størst 
behov for almenområdets tilbud, da de ingen alternativer har. For 
de helt små børn gælder det, at dagplejen i dag kan rumme de 
børn, der af helbredsmæssige eller psykiske årsager ikke kan være i 
en stor børneflok. Det har også afledte effekter at reducere i puljer 
for forebyggende indsatser, som SSP og aktiviteter for unge. 

 CenterMED opfordrer byrådet at sikre, at de fysiske forhold for både 
borgere og medarbejdere er i orden. Herunder at melde klart ud, 
hvordan evalueringen af ejendomsstrategien håndteres. 
Prioriteringer mht. fysiske forbedringer eller udbedring af mangler 
burde blive meldt tydeligt ud, så de berørte er klar over, hvornår der 
laves hvad. Både de fysiske rammer, men også kendskab til, om der 
foretages forbedringer eller ej, har betydning for arbejdsmiljøet.

 Inddragelse af MEDsystemet i budgetprocessen har fungeret bedre 
i år, men der bemærkes den lidt uheldige placering af 
høringsfristen. 

 Dato 01-08-2018
 j./sagsnr.  81.38.00-P35-2-18

Center for Familie Social & Beskæftigelse
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Høringssvar til budget 2019, udarbejdet på LokalMED møde den 13. juni 2018 
 

Høringssvar med direkte effekt på Centerstaben i CFSB:   
 

ØK-F-2 Reduktion 
stab (CFSB) 
 

Det vil betyde:  
- Forringelse af politisk betjening af såvel udvalg som råd og nævn. 
- Ringere økonomistyring, f.eks. risiko for at vi ikke rettidigt får betalt 

regninger, udsendt fakturaer og hjemtaget refusioner.  
- Længere ekspeditionstider på f.eks. betaling af fakturaer. 
- Længere svartider til ledere i CFSB. 
- Forringet bindeled mellem ledere, kollegaer og borgere, og risiko for 

manglende koordinering på tværs.  
- Mindre strategisk planlægning og reduceret analysearbejde.  
- Risiko for længere svartider ved klager og aktindsigter. 
- Manglende eller ingen koordinering af områderne. 
- Risiko for dårligere borgerbetjening, herunder dårligere betjening ved 

akutte henvendelser. 
- Forringet samarbejde med andre afdelinger i CFSB og i kommunen som 

helhed. 
- Mulighederne for implementering af nye tiltag forringes, herunder 

implementering af ny lovgivning, projekter, tiltag fra IT mm. 
- Forringet mulighed for puljeansøgninger. 
- Større arbejdsbelastning for resterende medarbejderne i Centerstaben. 

 

SOU-F-02 
Alkoholkoordinator 

Det vil betyde: 
- Faxe Kommune vil ikke længere være progressive i forebyggelsen på 

alkohol og stoffer og vil ikke længere være bannerførere på området. 
- Færre borgere vil opsøge rusmiddelbehandling som følge af mindre fokus 

i kommunen.  
- Koordinering af forebyggelsestiltag på tværs af centre vil mindskes og på 

længere sigt forsvinde. 
- Der er risiko for at Faxe Kommunes sundhedsprofil forringes på området. 

Profilen er gennem de seneste år forbedret som følge af en massiv og 
vedvarende indsats på området.  

- Der vil ikke længere være mulighed for at gennemføre analyser for bl.a. 
ugens rusmiddelforbrug. 

- Politik udvikling og faglig rådgivning på dette område vil ikke være mulig.  
Ruskoordinationsgruppen må nedlægges. 

- Der er risiko for at fokus på rusmidler vil forsvinde i de enkelte afdelingers 
drift. 

- Faglige netværk på børn- og ungeområdet må nedlægges. 
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Høringssvar vedrørende øvrige forslag:  
 
TMU-F-2  
Reduktion af rengøring på 
kontorarealer 
 

- Rengøringen er i forvejen på et lavt niveau f.eks. i vinterhalvåret, 
hvor der kan være snavsede gulve.  

- Risiko for allergi og deraf følgende risiko for øget sygefravær. 
 

TMU-F-5 
 Indføre fire dages 
arbejdsuge 
 

- Nytænkende forslag, men fire lange dage kan for nogle 
medarbejdere være svært at forene med privatlivet.  

- Risiko for at lange arbejdsdage bliver ineffektive. Kunne 
samtænkes med hjemmearbejde om fredagen for dermed at være 
mere fleksibel i forhold til arbejdstidsplacering. 

 

TMU-F-8  Nedlæggelse af 
rute 261 i Faxe 
 

- Vi savner information om, hvor mange borgere, der berøres af 
lukningen. Der kan være risiko for, at nogle borgere fravælger 
tilbud på sundhedscentret, Rusmiddelcentret, Værestedet og 
Familiehuset. 
 

ØK-F-3   
Reduktion af udgifterne ved 
sygefravær 
 

- Vi savner mere konkret beskrivelse af tiltag, der kan reducere 
udgifterne til sygefravær.  

- Vi kunne ønske at vide, om den nu nedlagte arbejdsmiljøkonsulent 
funktion havde en positiv forebyggende effekt på sygefraværet.  

 

ØK-F-5 Reduktion af pulje 
til lederudvikling 
 

- Risiko for at Faxe kommune bliver en mindre attraktiv arbejdsplads 
for ledere og dermed også for medarbejderne. 

- Det vil kræve meget af Faxe leder- og læringsakademi at løfte 
uddannelsesopgaven i stedet for.  
 

ØK-F-6  
Reduktion i antallet af 
medarbejdere 
 

- Med forslaget er vi bekymrede for nedsat service og rådgivning, 
uanset hvor besparelsen placeres. Det vil potentielt medføre 
ringere tværsektorielt samarbejde.  

- Risiko for at IT, HR og økonomi arbejdsopgaver forskyder til de 
enkelte centre og afdelinger i højere grad, end det opleves nu.   
 

ØK-F-14 Mødeoptimering - Vi ser også behovet for mødeoptimering og vil gerne sætte fokus 
på at mødeoptimere, og det kræver en gennemgående 
”renovering” af måden vi holder møder på.     
 

SOU-F-1  
Væresteder 
 

- Forslaget synes at være i modstrid med, at der ligger en politisk 
beslutning om at bygge nyt værested, og at værestedet i Faxe for 
nylig er blevet renoveret.  

- Vi ser det gavnligt for borgerne, at der eksisterer et værested både 
i Faxe og i Haslev. 

- En analyse på området har netop vist, at selvstyring ikke er 
optimalt på dette område, da det afholder nogle borgere fra at 
komme på værestedet. 

- Den frivillige indsats, der leveres på Paraplyen er god, så det vil 
være ærgerligt, hvis værestedet lukker.   

HØR-005
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SOU-F-3  
Effektivisering 
længerevarende botilbud 
 

- Risiko for, at den positive udvikling sættes over styr med eventuelt 
ringere kvalitet til følge samt risiko for øget brug af 
magtanvendelse 
 

SOU-F-4 
Fleksible indsatser i Familie- 
og Ungeindsatsen 
 

- Opmærksomhed på risiko for længere ventetid i familie- og 
ungeindsatserne.   

SOU-F-6 
SSP Aktiviteter 
 

- Med henblik på de seneste års udvikling på ungeområdet vil det 
være en dårlig ide at spare på aktivitetsbudgettet. Der ses behov 
for, at SSP fortsat har mulighed for at afholde arrangementer fx 
sidste skoledag, der er en stor succes.   
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Til 
Faxe Kommune 

   
 

Haslev, den 30. juli 2018 
 

 
Fælles høringssvar Faxe kommunes budget for 2019. 
 
I HMDI/Troelstrupgård er vi glade for både nu og i fremtiden at være bidragene til, at børn og 
unge opnår de bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed i dagligdagen. Dette helt 
i tråd med ordene i Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik. 
 
Det er derfor med en vis undren, vi konstaterer, at det fremlagte høringsmateriale rummer 
forslag, der modsat de politiske intentioner vil være med til at forringe den nuværende 
kerneydelse indenfor dagpasningsområdet.  
 
Det er vores oplevelse, at vi i Faxe kommune har en god Børne- og Ungepolitik, som politikerne 
bakker op om – og dette ganske markant i forbindelse med kommunalvalget tilbage i efteråret 
2017. Vi vil opfordre til, at budget 2019 og overslagsår bringes til at afspejle de politiske 
intentioner. 
 
Kommentar til BLU-F-7 Børn pr. voksen i dagtilbud. 
 
Hjerneforskere og forskere inden for økonomi og pædagogik er klare i mælet, når de kommer med 
deres bud på, hvordan man sikrer børns udvikling, trivsel og selvstændighed og dermed danner 
fundamentet for et senere kompetent voksenliv. De siger:  
 
1) flere og kvalificerede ”varme hænder” i det direkte konfronterende børnearbejde, og  

2) så tidligt det er muligt i børnenes liv. 

 
I stedet for flere kvalificerede varme hænder presses medarbejderne fortsat i stadig større omfang 
i det daglige pædagogiske børnearbejde inden for det såkaldte normalområde. Det drejer sig bl.a. 
om inklusion af flere og flere børn med udfordringer i relationerne, og i arbejdet med 
integrationen af tosprogede børn. 
 
Vi mener, at forslaget går i den helt forkerte retning og henstiller til, at der kigges på, og 
fastlægges en normering der rummer muligheder for, at opkvalificere børnearbejdet, og som 
mindsker det daglige pres for medarbejderne. Samtidig kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt 
det er, at der budgetmæssigt sikres dækning for den normering, der nu måtte fastlægges som det 
serviceniveau Faxe kommune ønsker for børnearbejdet i kommunens dagtilbud.     
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Kommentar til BLU-F-2 og BLU-F-3 Lukning af SFO II og III. 
 
Med vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken i november 2016, hvori visionen er, at børn og unge 
”oplever sammenhæng, helhed og mening”, stiller vi os undrende overfor, at en lukning af 
SFO2+SFO3/klubber for unge fra 4. - 7. klasserne atter bringes frem. 
 
Vi mener fortsat, at der er behov for der tilbydes unge mennesker et kvalificeret og gerne 
sammenhængende fritidstilbud i samspil med nærværende voksne.  
 
Vi anbefaler derfor, at forslagene forkastes endeligt, og der i stedet sættes turbo på skabelsen af 
en ny og sammenhængende klubstruktur.  
 
Da HMDI har Fritidshjem/Klubtilbud for 3. – 5. klasserne og gerne ønsker, at der arbejdes på 
glidende overgange til klubtilbud for 6. klasserne og opefter, stiller vi os naturligvis til rådighed for 
at indgå i arbejdet med, og sidenhen implementering af, en ny klubstrategi.  
 
Vi skylder de unge mennesker at opgaven tages seriøst, og det ikke bare forbliver tom snak uden 
handlinger.   
 
Kommentar til ØK-F-9 Øget indtægt fra selvejende institutioner (IT Support Selvejende 
Institutioner).  
 
Da HMDI i henhold til lovgivningen sidestilles med kommunale institutioner med hensyn til 
tildeling af driftsmidler, må vi forvente, at den besparelse kommunen opnår ved ikke længere at 
skulle supportere de selvejende institutioners IT-drift, på en eller anden måde tilbageføres til de 
selvejende institutioner i forøget driftstilskud.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen    MED 
 
 
Henrik Christensen, formand  Per Løvhøj, leder 
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Høringssvar Centerstab Center for Børn & Undervisning  

BUDGET 2019 

 

Centerstaben i Center for Børn & Undervisning har på personalemøde med 

medstatus drøftet budget 2019 og har følgende bemærkninger: 

 

Generelt 

 

Drøftelserne i medregi ligger forud for Byrådets 1. budgettemadag, idet 

forslagene er tilgængelige ca. 14 dage før. 

Høringssvar fra organisationen kan derfor indeholde bemærkninger til 

forslag, som efter budgettemadagen, kan være ændret. 

Centerstaben har valgt at kommentere på følgende forslag: 

 

ØK-F-3 – Reduktion i udgiften til sygefravær 

Centerstaben kan se en fordel i, at der er fokus på at minimere 

sygefraværet blandt kommunens ansatte. I den forbindelse er det 

interessant, hvilke indsatser der iværksættes for at nedbringe sygefraværet. 

I forslaget er bl.a. beskrevet, at tidligere indsatser ikke har haft den ønskede 

effekt. Der opfordres til, såfremt dette forslag besluttes, at der bliver en 

drøftelse i medorganisationen hvorledes indsatserne skal være. 

I Centerstaben i Center for Børn & Undervisning er der et meget lavt 

sygefravær og det vil derfor ikke være muligt at minimere det yderligere, 

hvorfor en besparelse herpå ikke ville kunne opnås. En evt. pålagt 

besparelse skaber en bekymring for, om besparelsen derfor rammer andre 

områder end det tiltænkte. 

 

ØK-F-15 Reduktion i staben i Center for Børn & Undervisning 

Centerstaben hæfter sig ved, at en evt. reduktion af medarbejder, kobles 

sammen med mængden af opgave der falder bort eller en omfordeling af 

opgaver. Hertil bemærkes, at ved indførelse af Persondataforordningen pr. 

25. maj 2018, ses det meget vanskeligt at reducere med en medarbejder. 

Der er allerede nu et øget efterspørgsel fra borgerne omkring aktindsigter 

og indsigtssager, og det ses vanskeligt at overholde tidsfrister og 

sagsbehandlingsfrister, i takt med at borgerne ønsker adgang til egne 

oplysninger. 

Der er herudover et øget fokus i administrationen på sagsbehandling, 

journalisering, dokumentation og arkivering, som det ligeledes ses 

vanskeligt at leve op til efter gældende regler, såfremt der ikke er 

tilstrækkelig antal medarbejdere. Jo færre medarbejder, jo mindre 

mulighed for fleksibilitet i forbindelse med uddannelse og fravær.  

Færre medarbejdere i administrationen vil desuden betyde et øget på pres 

på det øvrige personale i staben, da disse administrative opgaver ikke 

bortfalder. Der vil følgelig være nogle af nuværende opgaver, som ikke vil 

kunne løses. 

Dette forslag skal sammenholdes med bemærkninger til forslag TMU-F-5 

 

 

Dato 29-06-2018 

j./sagsnr. 81.38.00-A00-3-18 

 

Notat udarbejdet af: 

Dorte Steinmetz Bagge 

  

Center for Børn & Undervisning 
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BLU-F-9 Nedlæggelse af funktionen Naturvejleder 

Naturvejlederfunktionen formidler systematisk Faxes Kommunes natur til 

borgere og turister. Ved at nedlægge naturvejlederfunktionen, vil dette 

ikke længere finde sted, hvorved bl.a. flg. vil bortfalde: De offentlige ture, 

formidlingen til skoleklasser og institutioner, kurser for lærere og pædagoger 

samt anden vejledning og samarbejde om de kommunale institutioners 

udearealer. 

Naturvejlederen er tovholder for brug af naturbaserne. Hvis naturbaserne 

bibeholdes, må administrationen af disse overgå til en medarbejder 

andetsteds i kommunen.  

Naturvejlederen er kommunens repræsentant i det regionale Netværk for 

Friluftsliv, naturvejlederforeningens regionale netværk og 

naturfagskoordinator i Astra. Med mindre denne repræsentation 

fravælges, skal disse opgaver uddeles på andre medarbejdere i 

centerstaben og i Natur og Plan, hvilket vil bevirke et øget arbejdspres på 

de medarbejdere, der tildeles opgaverne, og der vil følgelig være nogle af 

deres nuværende opgaver, som de ikke vil kunne løse. 

I 2019 forventer man at kunne få Blå Flag i Faxe Ladeplads. Sammen med 

Feddets Blå Flag vil det bevirke, at man er forpligtet til at afholde 10 

formidlingsarrangementer om kysten, som man derfor må finde en ekstern 

naturvejleder til at varetage. Skolerne vil desuden fremover selv skulle 

håndtere deres Grønne Flag og Dagplejerne skal selv finde inspiration til 

deres Grønne Spirer-temaer. 

Medudvalget kan ikke anbefale, at Naturvejlederfunktionen nedlægges, 

både at hensyn til samarbejde med kommunens institutioner og af hensyn 

til den værdi formidlingen har, som god reklame for Faxe Kommune. 

 

TMU-F-5 Administrativ 4 dages arbejdsuge. 

Dette forslag kan kun gennemføres efter forhandling med diverse faglige 

organisationer. Forslaget kan ikke anbefales. Forslaget er ikke helbelyst med 

de ekstraudgifter der vil være til forskudt arbejdstidstillæg for arbejdstimer 

lagt efter kl. 17.00.  

Ligeledes indeholdt i forslaget bemærkes et ikke beregnet potentiale på ½ 

times frokostpause som omsættes til antal personaletimer, som der så 

samlet kan reduceres med.  

Da det er en betalt spisepause, der foreslås reduceret med 

(arbejdsopgaver løses normalt ikke i spisepausen), vil dette være en reel 

besparelse på normeringen, med deraf følgende reduceret serviceniveau 

overfor borgeren og et øget arbejdspres såfremt der ikke tilsvarende 

reduceres i opgavemængden. 

Dette forslag skal sammenholdes med bemærkninger til forslag ØK-F-15 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Centerstaben i Center for Børn & Undervisning. 

HØR-010



16.07.2018 

Høringssvar vedr.:  Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen   /Lb. Nr. BLU-F-15 

 

Det fremlagte forslag om færre pædagogiske tilsyn i dagplejen anser vi ubetinget som en forringelse af 

dagplejernes arbejde og dermed også det tilbud, som vi forældre bevidst har valgt frem for øvrige dagtilbud 

i Faxe Kommune. 

 

Pædagogens funktion set fra forældrenes perspektiv 

Allerede ved første samtale inden barnets opstart i dagplejen møder vi forældre pædagogen hjemme hos 

dagplejeren. Vi bliver fra start bekendt med pædagogens funktion, og at vedkommende til enhver tid står til 

rådighed, hvis behovet opstår. Dette møde er vigtigt, når samarbejdet mellem dagplejere og forældre 

etableres, idet begge parter har en tryghed i at kunne inddrage pædagogen som tredje aktør, hvis det kræves.  

Pædagogens tilsyn hos dagplejeren indebærer en stor tryghed for os forældre. Det sikrer, at kvaliteten af det 

pasningstilbud, som vi har valgt til vores børn, er tilstrækkelig høj og at de gældende krav til dagplejernes 

fysiske såvel som sociale rammer efterleves. 

Vi vil også tydeliggøre, at vi i den grad anerkender den faglige sparring, som vores dagplejer har med den 

tilknyttede pædagog. Dagplejen adskiller sig fra vuggestuerne ved, at de flere dage om ugen er alene om 

børnene. Dette kan være en udfordring for den enkelte dagplejer, da faglig sparring med kollegaer er et 

vigtigt aspekt i håndteringen af arbejdsrelaterede problemstillinger. Det er dog vigtigt at understrege, at 

dagplejens trykke og nærværende miljø er helt unikt og at foretrække for de helt små børn. Dagplejen er et 

miljø, hvor børnegruppen er overskuelig, hvor barnet er sammen med den samme voksen hver dag og som 

hele dagen giver vores børn den omsorg, som vi ikke selv kan i mange af døgnets timer. Derudover er 

støjniveauet lavt, der er ”højt til loftet”, da ture i naturen let arrangeres, når børnegruppen er lille, og når der 

ikke skal tages hensyn til personalets pauser, m.m. Alle disse kvaliteter ved dagplejen skal der ikke gås på 

kompromis med. Dagplejen skal i stedet prioriteres blandt andet ved at anerkende pædagogens vigtige 

funktion som sparringspartner for dagplejerne. 

Dagplejens unikke miljø bevirker endvidere, at børn med særlige behov oftest tildeles en plads i dagplejen. 

Pædagogiske opgaver af sådan karakter kræver i den grad, at dagplejerne kan få den fornødne professionelle 

sparring med pædagogen om de udfordringer, der må opstå – hvilket også giver barnet de bedste 

forudsætninger for en positiv udvikling. Pædagogens arbejdsopgaver spænder derfor bredt og kan både 

omhandle håndtering af mere simple forespørgsler fra os forældre, herunder frustrationer om renlighed, det 

kræsne barn osv., men også de mere alvorlige problemstillinger, hvor etablering af tværfaglig dialog mellem 

forældre, psykologer, sagsbehandlere m.m. er en vigtig del af pædagogens arbejde.  

Derudover er pædagogernes arbejde især fremtrædende for os forældre gennem de mange initiativer som 

dagplejen har etableret. Dette gælder blandt andet udarbejdelse af læringsmiljøer, certificeringer (herunder 

naturdagplejer, DGI m.m.), kompetencehjulet, sprogkufferter, science, iPad, brobygning til børnehaver m.m., 

som stort set alle har en dokumenteret gavnlig effekt på barnets udvikling, både i øjeblikket, men også 

fremadrettet når vores børn når skolealderen. Disse initiativer vil utvivlsomt neddrosles, hvis pædagogens 

ressourcer skærpes, hvilket igen vil forringe kvaliteten i dagplejen. 

HØR-011



16.07.2018 

Det bekymrer os i den grad, at Faxe Kommune ved dette forslag negligerer det potentiale der ligger i 

pædagogernes arbejde både når det gælder den pædagogiske sparring med dagplejerne, deres virke i den 

tidlige forebyggende indsat hos udsatte børn samt når dokumenteret gavnlige initiativer for barnets udvikling 

skal etableres i gæstehuse såvel som hjemme hos de enkelte dagplejere.  

 

Med dette høringssvar modsætter vi os kraftigt forslaget om færre pædagogiske tilsyn i dagplejen. 

På vegne af dagplejens Forældrebestyrelse 

HØR-012



16.07.2018 

Høringssvar vedr.: Lukke dagplejen /Lb. Nr. BLU-F-13 

 

Aktuelt er der en øget efterspørgsel af pladser på 0-2 års området i Faxe Kommune, og dagplejen er, med 

sine 184 pladser, i den grad et populært valg hos forældrene. Vi ved, at der politisk er tilkendegivet et ønske 

om, at Faxe Kommune skal have en kommunal dagpleje. Vi ved også, at der er lavet en bosætningsstrategi 

med henblik på at tiltrække nye borgere til kommunen. Nye borgere som skal kunne tilbydes forskellige 

pasningstilbud alt efter deres behov og ønsker, hvorfor dagplejen selvfølgelig også skal være repræsenteret. 

Dagplejens popularitet blandt forældrene skyldes især det unikke miljø, som dagplejen udgør for de helt små 

børn. Dagplejens struktur skaber en tryghed hos både forældre og børn, og er den kvalitet ved dagplejen, 

som gør, at vi forældre har valgt netop dette pasningstilbud til vores børn. 

 

Genkendelighed, nærvær og ro er fundamentale betingelser for det lille barns udvikling. Betingelser som gør 

sig gældende i den struktur, som dagplejen repræsenterer. Den kvalitet det er, at det er den samme voksen 

som tager imod vores børn hver morgen og tilbringer mange timer sammen med dem, må ikke negligeres. 

At det er den samme voksen, som tilbringer dagen sammen med vores børn, betyder også at vigtige 

informationer om barnets søvn, mad og generelle bedrifter i timerne væk fra os, ikke går tabt grundet 

manglende overlevering mellem personalet, som naturligt kan forekomme når børnegruppen, og dermed 

arbejdsbelastningen, er stor. I en større børnegruppe og med skiftende personale gennem dagen vil barnets 

udvikling lettere overses, en problemstilling som ikke gør sig gældende i dagplejen. I stedet udgør den lille 

børnegruppe hos dagplejeren et socialt rum, hvor der er plads til leg, og hvor barnets behov for 

voksenkontakt samtidig opfyldes. En lille børnegruppe muliggør også, at aktiviteter som cykelture på landet, 

skovture, besøg på det lokale plejehjem m.m. let implementeres. Alt sammen bidrager til, at dannelse og 

selvstændighed udvikles hos børnene. 

 

Dagplejens struktur skaber også de bedste forudsætninger for et godt samarbejde mellem forældre og 

dagplejer. Et samarbejde som er altafgørende i håndteringen af eventuelle problemstillinger hos barnet og 

opnåelse af målsætninger om sprogudvikling, renlighed samt motoriske og sociale færdigheder. Dagplejeren 

er derfor en vigtig nøgleperson i den forebyggende indsats mod en uhensigtsmæssig udvikling hos barnet. 

Dette gælder især børn i udsatte positioner. Disse børn har ekstra brug for den ro og tryghed, som dagplejen 

kan tilbyde, og det er stærkt kritisabelt, at I ikke har nævnt denne gruppe i jeres forslag (under 

konsekvenser/afledte effekter). Vi er bekymrede for, at disse børn bliver særligt udfordret, når dagplejens 

lille rolige miljø fravælges. Dette vil i sidste ende også få store økonomiske konsekvenser for kommunen, når 

disse børn må omplaceres, grundet den belastning et øget antal børn under samme tag vil påføre dem. Derfor 

kan vi ikke understrege nok, hvor ringe et beregningsgrundlag vi synes, at jeres forslag bygger på. Dertil har 

I heller ikke medregnet de omkostninger, der vil være i forbindelse med etablering af nye større vuggestuer 

når alle dagplejens børn skal omplaceres – et beløb som ikke kan udelades, når en eventuel besparelse skal 

gøres op. 

 

Vi i forældrebestyrelsen er rystede over jeres forslag om at lukke dagplejen, og modsætter os på det 

kraftigste at jeres forslag realiseres. 

På vegne af dagplejens Forældrebestyrelse 

HØR-013



Den 16.07.2018 

 

Høringssvar vedr.: Lukke gæstedagplejen   /Lb. Nr. BLU-F-6 

 
Som forældre til børn i Dagplejen værdsætter vi i høj grad den fleksible ordning, det er at have en 

gæstedagpleje. Dette skyldes først og fremmest den enorme tryghed, det giver os forældre at aflevere vores 

børn et sted, og hos en dagplejer, de kender rigtigt godt. Tryghed og glæde er også tydelig hos børnene, som 

alle kan være i gæstedagplejen sammen. Disse kvaliteter ved gæstedagplejen gør, at morgendagens aflevering 

bliver så god som mulig, også når sygdom opstår hos den faste dagplejer. 

 

Lukkes gæstedagplejen, skal dagplejerne dække ind for hinanden ved sygdom, ferie, kursus m.m. Dette kan vi 

se flere negative konsekvenser ved. For det første vil der være et stort koordineringsarbejde i at få fordelt 

børnene ud på de andre dagplejere. Her skal der både tages hensyn til dagplejerens egen børnegruppe og 

deres individuelle behov, men også forældrenes behov mht. åbningstider og evt. køreafstand da ikke alle 

forældre nødvendigvis har en bil til rådighed (især relevant hvis dagplejerne bor på landet).  

For det andet vil dagplejerne i ferieperioder blive ekstra belastede, da der grundet ferie er mange flere end 

blot fire børn, som skal placeres hos de dagplejere der ikke holder ferie.  

 

Vigtigst er dog, at det vil være uhensigtsmæssigt for os forældre at skulle aflevere vores børn et fremmed sted, 

hvilket naturligt vil give en meget mere urolig start på dagen. Også for dagplejernes vedkommende vil lukning 

af gæstedagplejen udfordre deres muligheder med børnegruppen. Dette kan være både rent praktisk, fx at 

planlagte cykelture må aflyses da der kun er plads til fire børn i ladcyklen, men også det hensyn de må tage til 

det 5. barn, som måske har svært ved at falde til i de fremmede omgivelser. Dette vil forringe kvaliteten i det 

lille rolige miljø, som netop er Dagplejens kendetegn - og som desuden er en forudsætning for at arbejde 

kvalitativt med børn i udsatte positioner.  

 

Dertil er det vigtigt at nævne, at dagplejere som er fyldt 58 år, kan sige nej til gæstebørn ifølge 

overenskomsten. Der vil således blive færre gæstepladser at disponere over og dermed en øget belastning af 

de resterende dagplejere, hvilket potentielt kan resultere i at et større antal dagplejere sygemelder sig.  

 

Det er også vigtigt at gøre jer opmærksom på at dagplejen kun har 1 hjemmegæstedagplejer ansat og ikke 2, 

som nævnt i forslaget. 

 

Vi forældre vil derfor kraftigt modsætte os forslaget om at lukke gæstedagplejen, da netop denne ordning er 

en stor hjælp i en til tider hektisk morgenstund. 

 

På vegne af dagplejens Forældrebestyrelse 

HØR-014



Den 16.07.2018 

Høringssvar vedr.:  Dagplejens normering   /Lb. Nr. BLU-F-10 

 

Forslaget om at hæve belægningsgraden i dagplejen er meget kritisabelt for det gode arbejde, som 

dagplejerne yder, og som giver vores børn nogle gode og trygge timer væk fra os forældre.  

Jeres forslag vil endvidere være svært at efterkomme i praksis, da dagplejerne i perioder (typisk af nogle ugers 

varighed) har indskrevet færre børn pga. deres enorme indsats over for de helt små børn i udsatte positioner. 

Det bekymrer os meget, at I med dette forslag vælger at negligere denne indsats. En indsats som først og 

fremmest har en enorm positiv betydning for barnet nu og her, men i særdeleshed også for det forebyggende 

arbejde og dermed visionen om at give disse børn et så godt udgangspunkt for et godt liv som muligt. En 

reducering af de løbende tomme pladser vil derfor betyde, at der ikke kan visiteres de antal børn i udsatte 

positioner, som dagplejen i dag kan tilbyde. En visitering som fagfolk i den grad efterlyser til denne gruppe af 

børn, som netop ikke kan trives i vuggestuer grundet det større antal børn og voksne, de skal forholde sig til.  

Dagplejen tilbyder derimod et roligt og trygt miljø, hvor børnene skal forholde sig til én voksen og de samme 

tre børn. Et miljø hvor der naturligt kan arbejdes intensivt med at få udviklet kompetencerne hos de børn, som 

ikke følger deres jævnaldrende. Den lille overskuelige børnegruppe bevirker, at dagplejeren har bedre 

mulighed for at sætte fokus på at skabe gode relationer mellem børnene og igangsætte aktiviteter, således at 

sprog, leg, motorik m.m. styrkes hos børnene. Netop derfor har dagplejerne også dygtiggjort sig, hvorledes 

forskellige aktiviteter naturligt kan indgå i samværet med børnene og derigennem styrke børnenes 

kompetencer (fx DGI-certificering).  

Hæves belægningsgraden, vil det uundgåeligt betyde, at sådanne initiativer nedprioriteres og ideologien om 

den lille børnegruppe undermineres. Dette er, i den grad en forringelse af det pasningstilbud, som mange 

forældre prioriterer højt! Forældrenes prioritering er en vigtig faktor for en kommunes fremgang. Fx har man 

i Ringsted valgt at have en belægningsgrad på max. 80%, hvilket er et tydeligt signal i deres bosætningsstrategi 

– og noget Faxe Kommune kunne tage ved lære af. Selvom der gennem mange år politisk set har været en 

tendens til at lave store institutioner, må det jo erkendes, at det attraktive valg blandt forældrene forbliver de 

små og overskuelige institutioner, og derfor også dagplejen. Det vigtigste som forældre er at vide, at ens barn 

bliver set og ikke forsvinder i børnemængden, hvor nogle børn naturligt vil optage de voksnes opmærksomhed 

mere end andre.  

 

Det er endvidere vigtigt at gøre jer opmærksomme på, at børnetallet generelt er stigende. En positiv udvikling 

som bestemt ser ud til at fortsætte grundet en stigende andel af børnefamilier, som flytter fra de større byer 

og ud til provinsen. Børnefamilier som Faxe Kommune ville gøre klogt i at tiltrække ved at tilbyde gode 

pasningstilbud, herunder de kvaliteter dagplejen tilbyder, hvor de helt små familiemedlemmer får en tryg og 

rolig start i de nye omgivelser. 

Vi kan derfor kun slå fast endnu engang, hvor vigtigt det er at værne om dagplejen, som i vores øjne, er det 

bedste tilbud for det helt lille barn, hvor tryghed og nærvær er det vigtigste. Senere kan udfordringer og 

sociale sammenspil i en større børnegruppe være mere i fokus, hvilket børnehaven vil tilbyde.  

Vi forældre modsætter os derfor kraftigt jeres forslag om at hæve normeringen i dagplejen. 

 

På vegne af dagplejens Forældrebestyrelse 

HØR-015



 

                                                                                                                                    23-07-2018 

Høringssvar budget 2019 

Lb. Nr. BLU-F-6 

Vi foreslår at gæstedagplejen, bevares som den er på nuværende tidspunkt. Vi mener at der er en tryghed, for 

børnene i at komme til kendte dagplejere, ved sygdom og ferie. Vi er bekymret for at børnene, hvis man nedlægger 

gæstehuset, ikke kommer til den samme dagplejer, ved ferie og sygdom. Da der er flere dagplejere, der er på 

senoirordning, og derfor ikke kan modtage gæstebørn, vil det påvirke de andre dagplejeres normering. 

 

Lb. Nr. BLU-F-10 

Vi mener at dagplejernes vilkår forringes, hvis man øger normeringen i dagplejen.  Det kan blive sværere at drage 

omsorg, på en faglig kompetent måde, ved flere børn pr. dagplejer. Vi mener at kvaliteten forringes, ved øget 

normering i dagplejen. 

Lb. Nr. BLU-F15 

Qua nødvendigheden for effektivisering, kan vi tilslutte os dette forslag. 

Lb. Nr. BLU-F-7 

Der er en proportionel sammenhæng imellem normering og pædagogfaglig kvalitet. Der er en række formulerede 

kvalitetskrav, såvel eksterne som interne. I forbindelse med de eksterne krav kan eksempelvis nævnes; det store 

fokus på sprogarbejde, handleplaner i forbindelse med udarbejdelse af kompetencehjul på det enkelte barn, øget 

krav til brobygning i forbindelse med skolestart, samt skærpede kræv til de pædagogiske lærerplaner (ny 

lovgivning).  Ligeledes er der en række ”interne” krav fra forældre, der selvfølgelig har stort fokus på eget barns 

udvikling I praksis betyder begge krav, at der arbejdes kvalitativt og målrettet med det enkelte barn og det 

medfører ofte arbejde med mindre børnegrupper. Vi anerkender, at struktur og organisering er et vigtigt parameter 

i dette arbejde, men vi har i praksis den virkelighed, at det medfører et urimeligt højt arbejdspres, hvis vi skal 

opfylde ovennævnte krav efter hensigten.. Derfor må vi med vores faglige tilgang til arbejdet med børn, til 

stadighed arbejde for en bedre normering, og dermed en bedre pædagogfaglig kvalitet.  

Dette er hørings svar fra medudvalget i område midt 0 til 6 års området. 

 

 

 

HØR-016



Høringssvar på vegne af MED-udvalget – område VEST 

1. Lukke gæstedagplejen   /Lb.Nr. BLU-F-6 

Erfaringen viser, at der er stor kvalitet forbundet ved at have faste gæstedagplejere tilknyttet henholdsvis i 

eget hjem eller i gæstehusene. Når der tilbydes en gæsteplads kan børnegruppen placeres samlet.  

Ordningen afstedkommer stor forældretilfredshed, da det sikrer genkendelighed og tryghed for børn og 

familier. 

Fravælges ovenstående gæsteordningen vil kollegas børnegruppe blive udfordret af, at der placeres 

forskellige gæstebørn på hendes 5. plads. Dette forhold vil forringe kvaliteten i det lille rolige miljø, som 

netop er Dagplejens kendetegn - og som desuden er en forudsætning for at arbejde kvalitativt med børn i 

udsatte positioner. Børn og forældre tilbydes følgelig et ringere gæstepasningstilbud.  

 

Vi er desuden bekymrede for, at sygefraværet vil stige igen, når dagplejere langt oftere skal modtage et 

gæstebarn på 5. pladsen ved kollegaers ferie/fri, kurser og sygdom. 

 

I øvrigt gøres opmærksom på, at vi kun har 1 hjemmegæstedagplejer ansat, - og ikke 2 som nævnt i 

forslaget. 

En særlig udfordring - mangel på gæstepladser. 

Vi henleder opmærksomheden på, at dagplejere som er fyldt 58 år, kan sige nej til gæstebørn – jf 

overenskomsten. Der vil således blive færre gæstepladser at disponere over. Aktuelt har Dagplejen 17 

dagplejere som er fyldt 58 år, hvilket vil belaste de resterende dagplejere og derved afstedkomme et 

ringere arbejdsmiljø. 

 

2. Dagplejens normering   /Lb. Nr. BLU-F-10 

Det vil bekymre os, hvis man vælger at hæve belægningsgraden i dagplejen.  Der vil i perioder (typisk af 

nogle ugers varighed) være brug for at indskrive færre børn hos de dagplejere, som arbejder med børn i 

udsatte positioner.  

Ønskes et fortsat fokus på børn i udsatte positioner, vil dagplejen stadig kunne byde kvalitativt ind, under 

forudsætning af, at der gøres plads til en ordentlig opstart af barnet. Her tænkes specifikt på, at dagplejer 

kan vente x- antal uger med opstart af det 4. barn. 

Således vil en reducering af de løbende tomme pladser, betyde at der ikke kan visiteres de antal børn i 

udsatte positioner, som dagplejen i dag kan tilbyde. I dag efterlyses disse pladser ofte af fagfolk. 

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Ringsted har valgt at prioritere en belægningsgrad på max. 80 %, 

hvilket også har været en del af deres positive bosætningsstrategi.  
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Forslag 

Man kunne overveje, at tilbyde en plads i dagtilbud til den 1. eller den 15. i måneden. Dette vil øge 

forældreindbetalingen.  

 

3. Lukke dagplejen  /Lb. Nr. BLU-F-13 

Politisk er der tilkendegivet et ønske om, at Faxe Kommune skal have en kommunal dagpleje. Dertil har 

man politisk lavet en bosætningsstrategi med henblik på, at tiltrække nye borgere til kommunen. Og disse 

nye borgere får stillet i udsigt, at man tilbydes forskellige pasningstilbud, - herunder også dagpleje. 

Det undrer os derfor, at det foreslås at nedlægge 184 pladser i Dagplejen. Yderligere finder vi dette 

besynderligt, når der aktuelt er en øget efterspørgsel af pladser på 0-2 års området. 

I øvrigt finder vi det betænkeligt, at det fremadrettede arbejde med børn i udsatte positioner ikke er nævnt 

i forslaget (under konsekvenser/afledte effekter).  Vi er bekymrede for, at disse børn bliver særligt 

udfordret, når dagplejens lille rolige miljø fravælges.  

 

4.  Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen   /Lb. Nr. BLU-F-15 

 

Højkvalitet i dagplejen? Det er fortsat en mulighed. Men det fordrer, at der ikke skæres i antallet af tilsyn. 

Vi har tilsyn med 184 børn og 51 dagplejere og 11 legestuegrupper. Der føres således tilsyn i hjemmene og 

gæstestuerne samt i legestuegrupperne. Legestuegrupperne bruges meget målrettet til udvikling af det 

(tvær) faglige arbejde. Der udføres desuden ét årligt myndighedstilsyn, som omhandler de fysiske rammer 

og sikkerhed. Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Tilsynspædagogens arbejdsopgaver  

Dagplejen er på niveau med daginstitutionerne, hvad faglighed angår. Det skyldes et velfunderet tilsyn som 

udføres i en kadence, hvor opgaver og læring har en reel chance for at blive udført og udviklet. 

Tilsynet berører alle børns trivsel og udvikling. Det omhandler bl.a. læringsmiljøer, pædagogiske 

læreplaner, DGI, naturdagplejere, kompetencehjulet, sprogkufferter, science, iPad og brobygning til 

børnehaver.  

Da dagplejen er en del af det samlede dagtilbud, afsættes der tid til andet arbejde, - såsom tovholder i 

Sprognetværket, Trygt og Sundt Videre, Sundhedsnetværket, TVÆRS og Familieiværksættere samt alment 

administrativt arbejde fx dokumentation, journalisering og forberedelse til netværksmøder.   

Øvrige opgaver er forældresamarbejdet samt løbende visitation af nye børn og indskrivningsmøder.  

Børn i udsatte positioner og det tværfaglig samarbejdet med andre fagfolk - både intern og eksternt - 

indgår også i arbejdet.  
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Dagplejen har gode forudsætninger for børn i udsatte positioner. Lige nu har Dagplejen 39 børn som enten 

er præmature, sensitive eller udviklingsmæssigt ikke aldersvarende. Her kræves et tæt samarbejde med 

forældre og tilknyttede fagfolk, hvilket fordrer et øget tidsforbrug. 

Nyere undersøgelser belyser, at børn i udsatte positioner og med anden etnisk baggrund end dansk 

profiterer af at gå i dagpleje. Det bekymrer os således, at man negligerer det potentiale der ligger i den 

tidlige forebyggende indsat, som dagplejen kan tilbyde.   

Der henvises hermed til Sanni N. Breining, Market Manager, Rambøll. 

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at de kommuner vi sammenligner os med fx Ringsted og Næstved, har et 

antal tilsynstimer svarende til Faxe Kommunes. 

Højkvalitetsinstitutioner har Faxe Kommunes politiske bevågenhed  

Der henvises hermed til Sagsnr: 28.00.00-G20-1-16. 

Citat: 

”Lokalt blev nyt koncept for tilsyn i dagtilbud godkendt 20. januar 2016, som er baseret på forskning fra Branda 

Taggert ECERS – børnemiljøvurderingsskala og fra det danske forskningsteam Charlotte Ringmose og Grethe Kragh-

Müller, Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, KIDS”. 

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at høj kvalitet i dagtilbud skaber en varig effekt hos børn og unge. 

Således bliver børnene mere selvstændige, øger deres koncentrationsevne og har højere sociale 

kompetencer. Ligeledes bliver deres selvreguleringsevne og evnen til at lære optimeret. 

Vi undrer os over, at et øget fokus på højkvalitetsinstitutioner i dagtilbud ønskes optimeret samtidig med at 

der er forslag om at reducere i Dagplejens pædagogiske tilsyn. 

 

Private Børnepassere 

Dagplejen forestår både godkendelser og tilsyn med de Private Børnepassere. Vi har pt. 20 Private 

Børnepassere bosat i kommunen. Derudover er der 9 Børnepassere i de omkringliggende kommuner, hvor 

vi skal føre tilsyn med indskrevne Faxebørn. Lige nu føres der 1-2 årlige tilsyn – fastsat af 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Til orientering gøres der opmærksom på, at den nye dagtilbudslov pålægger os – jævnfør § 81: 

”Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen”. 

 

Således må det forventes, at antallet af tilsyn hos de Private Børnepassere bliver forøget. 
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Børn pr. voksen i dagtilbud.                                                                  Lb. Nr. BLU-F-7 

 

Høringssvar fra område vest MED-udvalg vedrørende forslag om ændring af 

normering i dagtilbud   

 

præcisering af forslaget; om ændring i normeringen i dagtilbud. Det forslås at normeringen i dagtilbud 

løbende opjusteres, således at normeringen, efter implementeringen af dette forslag, slutteligt vil betyde at 

der er 6 vuggestuebørn pr. voksen samt 11 børnehavebørn pr. voksen.  

 

Område vest MED-udvalget vil i forbindelse, med dette forslag, påpege konklusionerne i den nyligt 

fremlagte BDO rapport. Rapporten viser med al tydelighed, at de i forvejen politisk vedtaget normeringer 

ikke efterleves. Det fremgår af BDO rapporten at der en negativ difference på 0,7 barn i vuggestue og 1,39 

barn i børnehave. Det er svært, at se sammenhængen mellem dette og det politisk ønskede løft af 

børneområdet. Samtidig med, at de vedtagne normeringer ikke efterleves, ønsker man nu fra politisk hold 

at ændre normeringerne, så belasntningsgraden øges yderligere. Det Stiller Område vest MED-udvalg sig 

både undrende og i særdeleshed kritiske overfor.          

 

Område vest MED-udvalg finder ikke, at dette forslag er foreneligt med de ambitioner, som gør sig 

gældende på kommunalt, regionalt, nationalt niveau. Samtidig foreligger, baseret på empiri fra 

dagtilbudsområdet, evidens for, at det bliver markant sværere at leve op til de nationale ambitioner og krav 

vedrørende f.eks. styrkede læreplaner, inklusion, rammer for et ordentligt læringsrum m.m. Se b.la. 

Charlotte Ringmoses1 (prof. cand.pæd.psyk.) forskningsprojekt om kvalitet i daginstitutioner2 der 

understreger, og understøtter vigtigheden af såvel udannet personale som ratio mellem børn og personale 

i daginstitutioner.   

Område vest MED-udvalg finder, at dette forslag står i skærende kontrast til Faxe Kommunes egne 
ambitioner og målsætninger som bl.a. forefindes i Faxe Kommunes børnepolitik.  Udvalget finder det 
stærkt kontrastfyldt at øge belastningsgraden på dagtilbudsområdet sideløbende med, at der på flere 
niveauer stilles et stadigt større antal krav til såvel læring, dokumentation og personale.  
Af Faxe Kommunes børnepolitik fremgår det bl.a. at; ” (…) vi medvirker til, at børn og unge lærer så meget 
som muligt (…) At vi ser de større sammenhænge og har øje for alle led af barnets/ den unges liv (…) At vi 
både er nærværende og fremsynede, Så vi kan reagere hensigtsmæssigt og hurtigt når der er behov for det.” 
Dette er i uoverensstemmelse med forslaget om den øgede normeringen, særligt når der ikke samtidig sker 
en øget tilgang af de nødvendige ressourcer.  
  

                                                           
1
 Herefter Ringmose 

2 Ringmoses forskningsprojekt kan findes på 

http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/omdpu/institutforlaering/forskningsprojekter/ludvi/forskning_projekter_lae

ring-og-udvikling-i-daginstitutioner_20090430130007_kvalitet-i-daginstitutioner.pdf   
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Det er samtidig indiskutabelt, at langt de fleste opgaver som pålægges dagtilbudsområdet, reelt kun kan 

overdrages og varetages af uddannet personale. Det er svært at gennemskue hvorledes ønsket om 

højkvalitetsinstitutioner med ambitioner i forhold til rum, møbler og læring, samt fokus på sprog, nærvær 

og styrkelse af forældresamarbejdet, kan kombineres med flere børn pr. voksen, dvs. øget belastningsgrad. 

I tilknytning hertil fremgår det af det tidligere nævnte forskningsprojekt at; ”Flere studier viser 

sammenhæng mellem kvalitet i dagtilbud og sproglige, kognitive samt sociale kompetencer. Børnenes 

udbytte af dagtilbud er sammenhængende med Personalets uddannelse. ”Børnene virker mere sociale og 

positivt engagerede i kammeraterne når personalet er sensitive og positive over for dem, samt når barn-

voksen rationen er mindre – det vil sige, at antal børn pr. voksen har betydning. For mange børn kan 

vanskeliggøre en positiv og udviklende kontakt mellem voksne og børn. Antallet af børn pr. voksen har 

betydning. Børnene har færre adfærdsproblemer og viser mere positive adfærdsformer.”  

Ringmose har, udover disse fremhævede pointer, langt flere konklusioner som peger i den modsatte 

retning af forslaget om opnormeringen i daginstitutioner.  

Endeligt finder MED-udvalget det vedkommende forslag bekymrende i forhold til nærvær med børnene, 

forældrekontakt/samarbejde – og ikke mindst arbejdsmiljøet, da forslaget unægtelig vil få den konsekvens, 

at personalet vil have færre minutter pr. barn og pr. opgave i løbet af dagen. Dette medfører ligeledes, at 

den enkelte medarbejder vil have endnu mere travlt, end tilfældet er på nuværende tidspunkt. På den 

lange bane kan udvalget være bekymret for, om der er tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at tage hånd 

om de udsatte børn, gråzone børnene og børn med sproglige udfordringer.   

På baggrund af ovenstående vil MED-udvalget derfor på det kraftigste fraråde, at forslaget om ændring af 

normering i dagtilbud vedtages, idet konsekvenserne, på både den korte og lange bane, vil have 

vidtrækkende konsekvenser i forhold til samtlige af de ovenstående parametre.  
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Center for Børn & Undervisning – Område Øst 
 

 

Høringssvar i forhold til Budget 2019 
 

 

Med-udvalget i Område Øst har forholdt sig til høringsmaterialet og har følgende bemærkninger.  

 

 

BLU-F-5 - Etablering af landsbyordning i Karise 

 

Det samlede med-udvalg peger på, at det skaber utryghed, igen at skulle forholde sig til en 

forandring. Der har været mange forandringer i ledelsesstrukturen, både på skole og dagtilbud og 

ønsket er nu, at der kan komme mere stabilitet. Der er også en opmærksomhed omkring, hvilken 

betydning, det kommer til at have, hvis børnehuset skal ledes af en med skolebaggrund – hvordan 

vil sådan en model, kunne sikre en kontinuerlig pædagogisk udvikling af 0-6 års området? For 

nuværende er Karise Børnehus en del af Område Øst og det samlede dagtilbud, og dette giver 

gode muligheder for at videns dele, og sparre omkring løsninger i forhold til den pædagogiske 

opgave.  

 

I selve reduktionsforslaget, er der især peget på fordele for skolen, ved at etablere en 

landsbyordning. Hvad skal 0-6 års børnene have ud af at blive en del af et samlet hele med skolen? 

Der er ikke beskrevet noget argument for, hvilken fordel det vil være for de små børn – der er kun 

fokuseret på skoledelen, hvilket giver et fingerpeg på, at der tilsyneladende ikke er tænkt i 

helheden fra 0-16 år. 

 

Der er også opmærksomhed i med-udvalget omkring, at hvis man politisk vælger at indføre en 

landsbyordning, vil det også betyde, at inddelingen i de 3 områder – Område Øst, Midt og Vest - vil 

være udfordret, for det er antageligt usandsynlig, at man vælger at fortsætte med Område Øst, 

hvis der kun er 2 afdelinger tilbage. Derved vil indførslen af en landsbyordning, sandsynligvis også 

medføre en tilpasning i områdestrukturen i den samlede kommune.  

 

Brøndum og Fliess rapporten peger på, at der skal være mere faglig ledelse tæt på, og ved 

indførslen af Landsbyordningen, vil der være en afdelingsleder mindre, end der en i nuværende 

struktur – derved ses det ikke hensigtsmæssigt, at reducere i ledelsen, da det både strider i mod 

anbefalingerne fra Brøndum og Fliess og de anbefalinger, som Ledelseskommissionen er kommet 

med.   

 

BLU-F-7 - Børn pr. voksen i dagtilbud  

Med-udvalget har svært ved at se sammenhængen i dette forslag og tænker ikke, at det er 

gangbart. Dette især set ud fra, at BDO rapporten, peger på, at der allerede med nuværende 

økonomi, er for lidt ressourcer på området.  

Hvis man politisk vælger at indføre reduktioner ift. personalet, vil det have stor betydning i forhold til 

service niveauet og vil stride imod det politiske ønske om, at Faxe kommune skal have højkvalitets 

daginstitutioner.  

 

 

Med venlig hilsen 

Med-udvalget i Område Øst 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning 
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På vegne af områdebestyrelsen i Område Øst, Anne Ansbjørn Andreassen  

BLU-F-13- Lukke dagplejen 
Vi synes det er godt, at kommunen har et varieret tilbud til børn 0-3år, da børn og forældre er 
forskellige og en del børn har, af forskellige årsager eks. for tidlig fødsel, mere brug for et mindre 
miljø, som en dagplejer tilbyder. I vores kommune kan der også være længere til en daginstitution, 
så man af praktiske årsager hellere vil vælge en geografisk tættere placering, som en dagplejer 
kan være. 
Hvis man lukker dagplejen, vil det kræve en markant udgift til udbyggelse af de eksisterende 
vuggestuer i kommunen, da der pt. ikke er plads til alle dagplejebørn. I det lange løb, vil det give 
større driftudgifter at placere børn i vuggestuer i stedet for at have dagplejere, hvor man nemmere 
kan ansætte og afskedige dagplejere i takt med stigende eller faldende børnetal. 

BLU-F-7 - Børn pr. voksen i dagtilbud  
Pt. viser BDO rapporten, at der er for få ressourcer i insititutionerne, så det giver ingen mening at 
skabe endnu færre ressourcer. Beregningen på antal børn per voksen udfordrer forståelsen, da 
man før har brugt en anden beregning – man har tidligere talt om belastningsgrad og taler nu om 
normering. Hvad kan man så regne med? Som forældre oplever vi ikke, at der er for mange 
hænder, men ser derimod at der ofte er travlt eller at der er et stort behov for vikarer, da man ikke 
kan undvære personalet ifb. efteruddannelse eller sygdom. 

BLU-F-5 - Etablering af landsbyordning i Karise 
Vi ser at flere realistiske faktorer, der meget hurtigt kan spille ind på, at grænsen på 300 børn snart 
overskrides.  
- Permatopia er ikke færdig med at producere børn, så en forventet stigning i antal børn 
- Visionen for Karise By vedtaget 27/2-17 indebærer udbygning både/enten vest for Karl af Rises 
Vej og/eller mellem Drosselvej 41 og 43. Flere huse, flere familier, flere børn. 
- Karise ligger godt geografisk ift. det kommende supersygehus i Køge og kan forvente en del 
tilflyttere. Også her kan der følge børn med 
- Der vil den kommende tid være fokus på at forbedre Østskolen, afd. Karise, også på omdømme 
for at optage nogle af de elever, der hvert år søger ind på friskolerne, pt. er tallet vist 24 elever pr. 
år. Hvis Karises folkeskole gøres mere attraktiv, kan det også tiltrække flere børn 
- Karise skole hedder nu Østskolen afd. Karise. Kan man så indføre landsbyordning, uden at det 
berører de andre afdelinger? 
- Betyder det så at Heimdal og Mælkevejen istedet skal knyttes sammen med institutioner i Haslev 
eller Rønnede i stedet for Karise? Områdestrukturen på dagtilbud er indført for 3 år siden og der 
har allerede været indført ændringer, vi ser det derfor mindre optimalt, at der nu igen foreslås 
ændringer. Vi ved, at en af parametrene i højkvalitetsdagtilbud er stabilitet, det være sig både i 
personalegruppen men også i strukturen. Daginstitutionerne vil så formodentlig skulle tilknyttes 
institutioner i enten Haslev eller Rønnede, hvilket vil betyde store afstande pga. geografisk 
placering. Samtidig vil det udfordre samarbejdet med skolen – og den ønskede sammenhæng i 
barnets  0-16 år, hvis dagtilbud skal til at samarbejde med flere skoler, eks. både Østskolen og 
Midtskolen.  
  
- I landsbyordningen er skoledelen vel beskrevet, men småbørnsdelen er ikke. Dagtilbud og skole 
er to forskellige verdner, der skal være gode til at kommunikere og samarbejde, men man kan ikke 
tro at man kan overføre den ene verdens fokus over på den anden uden store konsekvenser. De 
kan begge noget forskelligt og vi frygter at Dagtilbud vil forsvinde med en ledelse, der 
sandsynligvis vil have et større fokus på skoledelen. 
- VI kan være bekymret for at en fælles ledelse vil have større fokus på læring fremfor leg og den 
styrkede pædagogiske læreplan anbefaler bl.a., at der kommer mere leg ind i de tidlige år for at 
øge børns generelle kompetencer og gøre dem mere læringsparate i skolealderen 
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- Pt. fungerer brobygning mellem børnehave og skole rigtig fint, så man vil ikke opnå større gevinst 
her, ved at samle ledelsen 
- Ledelseskommisionen og Brøndum og Fliess rapporten anbefaler ‘mere ledelse, tæt på’, hvilket 
dette forslag er den modsatte handling på, da der reduceres med en afd. leder 
- Der kan være en fordel i, at man gør brug af fælles legepladser, bh og skole, men der vil så være 
udgifter til at sikre legepladserne til de yngre børnegrupper, som bl.a. vil kræve mere hegn og låger 
- Der kan være udfordringer for personalet, hvis forventningen er, at man skal kunne indgå i mange 
forskellige arbejdsgrupper – eks. både i børnehaven, SFO og 0. klasse. Det vil betyde, at man skal 
indgå og fordybe sig i flere arbejdsarenaer, hvilket kan medvirke til, at opgaveløsningen kan blive 
mere overfladisk, da det kan være svært at være fordybet i flere praksisser.    

BLU-F-9 - Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen 
- Det vil være et stort tab, da det pt. er en dygtig formidler overfor børnene og en stor inspirator for 
personalet. Hun bruges også både i skole og dagtilbud udover til at forbedre naturen ift. turisme  
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Budget 2019  

Høringssvar fra CenterMED-Udvalget - Center for Kultur, 

Frivillighed og Borgerservice  
 

Center-MED-udvalget i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 

afholdt møde den 20. juni 2018 og udvalget har efterfølgende udarbejdet 

høringssvar vedr. budget 2019.  

 

 

Selvbetjent bibliotek i Faxe og ingen borgerservice (PKU-F-1):  

Der er over de seneste år foretaget en tilpasning af personaleforbruget i 

Faxe og efter b-sidens opfattelse, er der opnået en fornuftig balance 

mellem forbrug af ressourcer og borgernes brug af ydelser på Faxe 

Bibliotek.   

Det vil fratage børn og unge muligheden for, at blive introduceret til 

biblioteket og derved blive en del af den fremtidige lånermængde. Der er 

et fornuftigt flow i brugen af de services, der stilles til rådighed.  

Besparelsen står efter vores opfattelse ikke mål med de mangler, der for 

borgerne i den østlige del af kommunen vil opstå ved en selvbetjent 

løsning. 

 

Bibliotek og Borgerservice lukkes og der etableres et afhentningspunkt 

(PKU-F-9):  

Samme argumentation som vedr. F-1 (ovenfor).  

Hertil kommer den manglende mulighed for biblioteksbrugerne for, at finde 

forskellige materialer som ikke direkte er reserveret. Derudover vil der være 

langt til biblioteks- og borgerservicetilbud.  

Børn og unge vil blive hårdt ramt, da det er et kultur- og undervisningstil-

bud, der bliver brugt af småbørnsforældre, dagplejemødre, skoler, efter- 

og specialskoler.  

Postadresse: 

Centersekretariatet 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Jernbanegade 62 

4690 - Haslev 

 

Direkte: 56203741 

Mail:                     beag@faxekommune.dk 

 

Dato 31.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 
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 Side 2 af 2 

Besparelsen står efter vores opfattelse ikke mål med de mangler, der for 

borgerne i den østlige del af kommunen vil opstå ved en selvbetjent 

løsning. 

 

Reduceret åbningstid samt beskæring af materialebudgettet (PKU-F-9):  

Allerede i dag er der borgere, der har svært ved, at bruge det betjente 

bibliotek og borgerservice, hvis der er behov for personlig service. Det vil 

blive sværere ved mindre åbningstid.  

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem materialebudget og 

udlån. Der vil være et mindre tilbud og udbud af materialer og titler ved et 

mindre budget og det kan være en medvirkende årsag til de faldende 

udlånstal.  

Hvis man ønsker, at biblioteket skal være en medspiller i forhold til 

uddannelse og som overbygning til de pædagogiske læringscentre, så er 

det vigtigt, at bibliotekets samling kan leve op til dette. 

 

Antallet af betjente timer vil altid være et valg. Det gælder også telefon-

tiden for borgere og virksomheders henvendelser til kommunen. Det er 

ledelsens vurdering at dette område kan justeres i forhold til det faktiske 

antal henvendelser (faldende) – en betjent åbningstid som andre 

kommuner også har reguleret på. 

 

Generelt om de 3 ovenstående forslag: 

Der er i dag stor fokus på unges læselyst og –evne, livslang uddannelse og 

mulighed for præsentation af viden og kultur fra forskellige platforme. 

Bibliotekerne er en stor kilde i dette arbejde og skal fortsat være det. Vi 

mener, at de nævnte forslag er med til, at fjerne en del af grundlaget for et 

sådan fokus.   

 

Indførsel af obligatorisk tidsbestilling PKU-F-8) 

B-siden anfører at man ser forslaget som en begrænsning for de borgere, 

der af den ene eller anden grund, har behov for, at få hjælp fra 

Borgerservice her og nu. 

 

Med henvisning til andre kommuners erfaringer anfører Ledelsessiden at 

forslaget helt overordnet opleves som en kvalitativ forbedring, værdisat af 

borgerne og samtidig skaber et bedre arbejdsflow for medarbejderne. 

 

Kun en svømmehal (PKU-F-10): 

Det er mange mennesker, der går en del længere til en svømmehal, end i 

dag. Det er vigtigt, at børn og unge lærer at svømme og også vigtigt, at 

denne lærdom kan holdes ved lige gennem hele livet. Disse muligheder vil 

blive kraftigt begrænsede, hvis der kun er en svømmehal i den vestlige del 

af kommunen. 

 

 

 

På vegne af CenterMED 

 

 

Benny Agergaard  Jens Vejlstrup 

Formand/centerchef  næstformand 
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Til Børn & Læringsudvalget  
vedr. BLU- F-8 nedlæggelse af pulje til ”Åben skole” 

 

18. juni 2018 

 

Høringssvar fra Faxe Musikskoles bestyrelse i forbindelse med budget 2019 

Et af forslagene, som er fremsat i forbindelse med budgetprocessen for 2019, er BLU- F-8 nedlæggelse af pulje til 

”Åben skole”. Den samlede pulje udgør i alt 1. mio. kr. årligt, hvoraf de 0,7 mio. kr. er afsat til samarbejdet mellem 

Faxe Musikskole og folkeskolen. 

Samarbejdet startede i 2015, hvor byrådet med sin bevilling understøttede såvel folkeskoleskoleloven som 

musikskolelovens krav om gensidigt forpligtende samarbejde, der skal opfylde begge skolers formål. Det har udviklet 

sig til et unikt samarbejde, som har bidraget til at: 

 alle børn i 2. klasse får kompagnonundervisning (en musiklærer fra folkeskolen underviser sammen med en 

lærer fra musikskolen i folkeskolens obligatoriske musikundervisning) 

 alle børn bliver præsenteret for musik og bliver dygtigere til musik, hvilket kan aflæses af niveauet, når 

børnene starter i musikskolen  

 understøtte den videre musikundervisning  

 samtlige musiklokaler i folkeskolen er blevet opgraderet 

 musiklærere fra folkeskolen og musiklærere fra musikskolen får et gensidigt kompetenceløft via det fælles 

undervisningssamarbejde og fælles kursusdage 

 styrke børnefællesskaber via musikken og skabe plads til at alle børn og unge får mulighed for at være en del 

af et musikalsk fællesskab  

 børn, unge og musiklærere fra folkeskolen og musikskolen mødes omkring musikken og der dannes baggrund 

for udvikling af en bedre musikkultur i Faxe Kommune 

Som følge heraf påpeger bestyrelsen, at det er vanskeligt at opretholde nuværende musikkultur, hvis midler til 

samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen spares væk. En kultur, som det tager tid at udvikle og en kultur som 

er afgørende for børn og unges udvikling, og for deres evne til at lære og at begå sig i livet. 

Det har med relativt få midler været muligt at løfte musikkulturen for børn og unge i Faxe Kommune. Det betyder, at 

omkring 730 børn og unge årligt er en del af ”Åben skole” og dermed på forskellig vis får opøvet deres musikalske, 

kreative og almene dannelseskompetencer. Det er som følge her af bekymrende, at dette unikke samarbejde er i spil i 

forbindelse med budgetprocessen.  

Bestyrelsen anbefaler, at puljemidlerne som anvendes i samarbejdet med folkeskolen og musikskolen ikke indgår som 

en del af budgetbesparelsen for 2019.  

 

På vegne af bestyrelsen  

Anette Nygaard Bang 

Formand for bestyrelsen i Faxe Musikskole 
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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. Budget 2019 

 

På vegne af Folkeoplysningsudvalget (FOU) i Faxe Kommune fremsendes hermed 

høringssvar til specifikke punkter i Budgetforslag 2019. 

 

Emnerne i dette høringssvar er de samme, som FOU fremførte på dialogmødet med 

PKU den 26. juni 2018. 

 

Der fremsendes høringssvar til følgende punkter i forslagskataloget 2019-2022: 

 

 PKU-F-2 

 PKU-F-4 

 PKU-F-5 

 PKU-F-10 

 BLU-F-8 

 

Vedr. PKU-F-2 

 

Forslaget om nedlæggelse af puljen til udendørs anlæg hører ikke direkte under FOU, 

men vi skal dog minde om at ”Kultur og Fritidspolitikken” for 2015-2019 bl.a. 

indeholder sætningen ”Faxe kommune ønsker at sikre bedre faciliteter og bedre 

anvendelse ved løbende udvidelse af udendørs kunst-, kultur-, og fritidsaktiviteter i 

byrummene og landsbyernes parker, pladser og fælles arealer for alle aldre. 

 

Vedr. PKU-F-4 

 

Forslaget om gebyr for udlån af kommunale lokaler, anlæg, haller mm. til 

folkeoplysende foreninger, kan FOU – selvfølgelig – ikke støtte. 

Forslaget har været med i ”kataloget” i flere år. 

I såvel Kultur- og Fritidspolitikken som Folkeoplysningspolitikken understreges det 

vigtige i, at alle borgere skal have mulighed for at deltage i kultur-, idræts- og 

fritidsaktiviteterne i Faxe kommune. En gebyrordning vil udløse en betydelig 

kontingentstigning i de berørte foreninger og blive opfattet som ”mere administrativt 

bøvl”. En undersøgelse i andre kommuner viser, at netop gratis lokaler betyder mest for 

de frivillige i forhold til kommunal støtte. Drøftelser i det af kommunen nedsatte § 17.4 

udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund peger helt i samme retning, 
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Forslaget bærer lidt præg af at fodre hunden med sin egen hale – gebyrindtægten skal 

nemlig blive på ”lokaletilskudsområdet”. 

Endelig vil de folkeoplysende foreninger blive dårligere stillet i forhold til de kulturelle 

og sociale foreninger. 

 

Vedr. PKU-F-5 

 

Forslaget om en reduktion på 0,5 mio. kr. på Anlægspuljen hører heller ikke direkte 

under FOU, men iflg. retningslinjerne for puljen skal FOU inddrages i større 

prioriteringssager. FOU har løbende modtaget informationer om puljens anvendelse, og 

har hver gang udtrykt stor tilfredshed og glæde over de mange store og små projekter, 

hvor puljen har gjort en forskel. Hvis forslaget vedtages, vil det selvfølgelig påvirke de 

folkeoplysende foreninger som benytter kommunale faciliteter.  En vedtagelse af 

forslaget betyder, at det er tredje gang puljen reduceres. Her skal vi minde om, at puljen 

nu også indeholder den tidligere pulje til belysning af boldbaner. Det er FOU's opfattelse, 

at netop denne pulje har løftet de kommunale bygninger, anlæg og inventar indenfor 

fritidsområdet, således at ”Ejendomsstrategien” har kunnet gennemføres. Det er FOU's 

klare opfattelse, at der stadig er brug for denne pulje, således at de eksisterende 

faciliteter til stadighed renoveres, udvides (mangel på depotrum) og udvikles, således at 

de kan anvendes til flere formål og brugere. FOU opfordrer til ingen eller minimal 

reduktion. 

 

Vedr. PKU-F-10 

 

Forslaget om kun én svømmehal i Faxe kommune, kan FOU selvfølgelig ikke støtte. 

Forslaget illustrerer hvorledes der kan spares ca. 1 mio. kr. årligt, ved at opsige 

driftsoverenskomsten med S/I Faxe Hallerne. 

En sådan opsigelse vil berøre de 5 foreninger med ca 1.000 medlemmer 

der har ugentlig svømmeundervisning i hallen. Skolesvømning i den østlige del af 

kommunen vil blive påvirket – nedlagt eller med udgift til transport til f.eks. St. 

Heddinge eller Haslev – transporttid er lig mistet undervisningstid. For borgerne i Faxe, 

Faxe Ladeplads, Rønnede og måske Karise vil en mistet driftsoverenskomst betyde, at 

deres svømmehal, måske allerede fra 2020, må lukke. Husk at området har den eneste 

adgang til havet og dermed flere idrætsforeninger som har brug for, at borgerne har 

mulighed for lære og vedligeholde svømmefærdigheder. 

FOU har på den seneste erfaret, at ledende politikere har undsagt forslaget. 

 

HØR-029



 

 

Vedr. BLU-F-8 

 

FOU har noteret, at Børne- og Læringsudvalgets forslagskatalog indeholder et forslag 

om at nedlægge puljen til at støtte den ”Åbne Skole”, hvilket i vores optik vil 

svække/ødelægge muligheden for at udvikle samarbejdet mellem foreninger og skoler. 

FOU ønsker derfor, som minimum at bevare denne pulje på nuværende niveau. 

 

Anlægsplan 2019 - 2022 

 

Efter at have deltaget i et møde den 28. juni 2018 om fremtidens faciliteter i Faxe 

kommune, hvor foreningslivet udtrykte stor entusiasme, idérigdom og virkelyst, men 

også akutte og mere langsigtede behov, har FOU med glæde noteret sig, at 

Anlægsplanen indeholder hensættelser til idrætsbyggerier. 

 

Med venlig hilsen 

Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune 

 

 

Torben Reiner Jensen                                                Poul Erik Holm 

Formand       Næstformand  
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Faxe kommune 

Frivilligrådet 

 
Rønnede, d. 14-07-2018 

Jh / sek 
 

 
 
Udtalelse vedr. budget 2019 – 2022. 
 
Frivilligrådet i Faxe kommune har gennemgået det fremlagte forslag til budget 2019, som det 
fremgår af www.faxekommune.dk/budget-2019. 
 
Rådet har valgt første at udtale sig generelt om området og senere at tage de enkelte forslag til 
besparelser / ændringer op som de fremgår af Forslagskatalog 2019-2022. 
 
Generelt kan rådet udtale tilfredshed med samarbejdet mellem de frivillige som rådet 
repræsentere og Faxe kommune. Vi vil sætte stor pris på, at dette samarbejde fortsætter og stadig 
udvikles. I civilsamfundet – repræsenteret af den enkelte borger eller sammenslutninger (klubber / 
foreninger) – er der store ressourcer, der under rette forhold herunder en positiv understøttelse 
fra Faxe kommunen, vil kunne udløses til gavn for den enkelte borger og sammenhængskraften i 
kommunen. 
 
Frivilligrådet, der ud over at være bindeled mellem de frivillige, der gør en stor indsats indenfor 
det sociale område, har også påtaget sig en række opgaver, der på forskellig vis er med til at 
markedsføre eller opkvalificere den føromtalte indsats. Der kan her nævnes: Frivillig fredag, 
Foreningers dag og en række kurser med relevant indhold. Til gennemførelsen af disse initiativer 
har rådet haft mulighed for at disponere over et beløb, der har muliggjort, at de nævnte initiativer 
har kunnet holdes på et for kommunen fornuftigt niveau. Frivilligrådet ønsker denne mulighed 
videreført i den kommende budgetperiode. 
 
Rådet vil her udtrykke stor tilfredshed med de resultater, der gennem de sidste år er opnået m.h.t. 
værdighedspolitikken. Det er et fint eksempel på de resultater, der kan opnås til gavn for 
borgerne, når forvaltning og frivillige initiativer lytter til hinanden. 
 
I forbindelse med Forslagskatalog 2019-2022 vil Frivilligrådet udtale sig om følgende: 
 
SSU-F-8 Indførelse brugerbetaling for kørsel til dagcenter 
SSU-F-5 Lukning af S/I Æblehaven 
SOU-F-1 Reduktion af tilskud til Paraplyen 
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SSU-F-8 (SSU-F-6)  
 
Rådet er her af den mening, at en ændring af det nuværende niveau i udpræget grad vil ramme 
personer, der i forvejen er i en vanskelig situation, og som har et stort behov for at komme i de 
tilbud, de har mulighed for at blive visiteret til. Vi tro på, at deltagelse i et tilbud samt det at 
komme ud hjemmefra er medvirkende til at forbedre den enkeltes livskvalitet. 
En betaling for kørsel på kr. 75,- pr. gang vil helt sikkert medføre, som det jo også er nævnt i 
punktet i forslagskataloget, at en del vil fravælge tilbuddet til skade både for den enkelte og evt. 
ægtefælle (aflastning). 
Det vil efter vor vurdering samtidig medføre en forkert udvikling bort fra en aktiv tilværelse og hen 
imod passivitet (kun pleje). 
 
SSU-F-5 
 
For Frivilligrådet er det med den største forundring, at dette forslag (Lukning af S/I Æblehaven) 
endnu engang bringes på bane. 
 
Set fra vor side er S/I Æblehaven uomtvistelig et fornemt eksempel på et samarbejde mellem en 
offentlig og flere frivillige aktiviteter. Her er disse to vokset sammen til en helhed til gavn for et 
stort antal borgere i Faxe kommune. Det store deltagerantal taler her for sig selv. Samarbejdet er 
fremhævelsesværdigt og er for øvrigt kendt udenfor Faxe kommunes grænser. 
 
Konsekvensen af en evt. lukning vil i vore øjne være uoverskuelig, og det er meget vanskeligt at se, 
hvorledes de mange aktiviteter på frivillig basis vil kunne etableres andet sted. Det vil samtidig 
være næsten umuligt at fastholde eller genskabe den stemning og positiv ånd, der præger 
dagligdagen på Æblehaven. 
 
Det er vor opfattelse, at de forbyggende foranstaltninger som dagligt foregår i S/I Æblehaven er af 
største betydning for muligheden for, at mange borgere i 60+ alderen kan have en god og aktiv 
tilværelse. For 2017 kan det oplyses at S/I Æblehaven havde et besøgstal på 41.358 og en 
medarbejderstab på omkring 60 frivillige. S/I Æblehaven og tilsvarende institutioner bør også ses i 
sammenhæng med den sundhedspolitik, som Faxe byråd har vedtaget. 
 
I denne sammenhæng vil vi gerne udtale (selvom det ikke umiddelbart er vort område), at der bør 
ses på den visitationspolitik, der føres i Faxe kommune. Tilbuddene i såvel S/I Æblehaven og 
Grøndalscentret vil efter vor opfattelse med en mindre restriktiv og stram visitation kunne 
udnyttes bedre og til gavn for flere borgere i den berørte gruppe. 
 
SOU-F-1 
 
Frivilligrådet er af den opfattelse, at en fjernelse af det kommunale tilskud til Paraplyen i Haslev vil 
være til ubodelig skade for den indsats som en moderne velfærdsorienteret kommune bør yde 
overfor borgere i en sårbar og udsat situation.  
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Det kommunale tilskud har jo som så mange andre steder være den katalysator, der gør, at en 
række frivillige har bakket op omkring projekter og dermed mangefold forøget det kommunale 
tilskud. 
Rådet kan derfor kun tilskynde til, at der stadig ydes et kommunalt tilskud til driften af Paraplyen 
m.fl. 
 
 
Frivilligrådet ser fortsat frem til en godt samarbejde med Faxe kommune såvel på det politiske 
som det administrative plan. Vi ønsker en fortsat udvikling, hvor samarbejdet er præget af en 
positiv holdning fra begge sider med gensidig respekt for den indsats der ydes. Der bør på alle 
niveauer være en erkendelse af nødvendigheden af en balance mellem den professionelle og den 
frivillige indsats. Ingen må føle sig udnyttet.  
 
På frivilligrådets vegne 
 
Kjeld Folke Jørgensen 
Formand   / Svenn Erik Kristensen 
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Høringssvar vedr. budget 2019 fra Centerudvalget for Sundhed og Pleje 
 

Centerudvalget har på sit møde d. 21. juni 2018 drøftet oplægget til Budget 2019. 

Centerudvalget ser med bekymring på de foreslåede besparelser på medarbejderområdet. Den 

samlede medarbejderstab i Faxe Kommune er siden kommunesammenlægning blevet 

reduceret med mange hundrede medarbejdere.  

 

I Center for Sundhed og Pleje er vi også blev reduceret i årenes løb, samtidig med at der skal 

løses flere og mere komplekse opgaver i forhold til den generelle udvikling på ældreområdet. 

 

I oplægget forslås det, at der bliver reduceret med en medarbejder i centerstaben og to 

medarbejdere i afdeling for sundhedsfremme. 

Centerudvalget vil advare mod en generel udvikling, hvor det ser ud til, at man mener at 

kunne få udført de samme opgaver med stadig færre medarbejderressourcer. 

Såfremt man vælger at reducere medarbejderstaben, anbefaler Centerudvalget, at Byrådet 

samtidig peger på, hvilke opgaver, der ikke skal løse eller skal løses på et lavere niveau. 

Det findes desuden betænkeligt at reducere i afdelingen for sundhedsfremme. Faxe Kommune 

er kendt for sin generelt dårlige sundhedsprofil. Centerudvalget vil tillade sig at henlede 

opmærksomheden på, at mange medarbejdere også er borgere i Faxe Kommune og som 

sådan kan være omfattet af den dårlige sundhedsprofil, hvilket kan være en medvirkende 

årsag til det høje sygefravær i Faxe Kommune. 

Centerudvalget støtter gerne en indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet, men finder 

det betænkeligt med en rammebesparelse på 3 mio. Der bør sættes et gennemgribende 

arbejde i gang, hvor alle dele af organisationen involveres og hvor der bl.a. kigges på 

sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær. 

Udover reduktion af medarbejderstaben foreslås en række serviceforringelser. Som sådan 

forholder Centerudvalget sig ikke til fastsættelse af serviceniveauet, men anbefaler, at Byrådet 

melder klart ud til borgerne, hvordan nedprioritering af serviceniveauet foretages, så det ikke 

bliver den enkelt frontmedarbejder, der stilles til ansvar for eventuelle reduceringer. 

Centerudvalget opfordrer desuden til, at Byrådet tager de fremsendt forslag fra Med-systemet 

med i sine drøftelser om budget 2019. 
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Høringssvar til Forslagskatalog 

Udvalg: Senior- og Sundhedsudvalget 

Område: Sundhedsfremme & Forebyggelse 

Funktion: 04.62.88 

Lb.nr. og navn Høringssvar 

Lb. Nr. SSU-F - 10 
Reduktion i afdeling 
for Sundhedsfremme 
& Forebyggelse 
 
 

Vi vurderer også, at den foreslåede halvering i antallet af sundhedskonsulenter 
fra 4 til 2 vil medføre en væsentlig reduktion af den samlede opgaveportefølje. 
Reduktionen vil på sigt have afledte økonomiske konsekvenser i form af øgede 
kommunale udgifter til for eksempel indlæggelser, øget behov for behandling og 
pleje, tabt arbejdsfortjeneste og generelt dårligere livskvalitet. 
 
Sundhedsprofilen såvel nationalt, regionalt som lokalt, viste i 2017 en fortsat 
negativ udvikling. En udvikling som giver massive sundhedsmæssige udfordringer 
for såvel den enkelte borger som for Faxe Kommune. Sundhedsprofilen viser også 
en stigende udvikling af kroniske sygdomme, som blandt andet medfører øget 
brug af sundhedsydelser, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og generel 
nedsat trivsel og livskvalitet. 
 
Sundhed er kompleks og skabes på tværs af centerområder samt fordeler sig på 
og involverer mange af kommunens områder. På baggrund af kompleksiteten har 
Sundhedsfremme og Forebyggelse en væsentlig opgave i, at indsamle viden og 
være på forkant for at kunne koordinere, facilitere, inspirere og motivere alle  
områder.  Vidensbanken som ligger i Sundhedsfremme & Forebyggelse anvendes 
endvidere i forhold til sundhedspolitikker, strategier og kompetenceudvikling 
såvel internt som eksternt.  
 
En reduktion af afdelingen vil have store sundhedsmæssige og økonomiske 
konsekvenser for Faxe Kommune. 
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Høringssvar på budget 2019. 

 

 

En overordnet kommentar til hele budgetforslagsmappen  er, at det er sørgeligt, at Faxe  

Kommune skal spare så mange penge.  

Generelt er der mange forslag, som vi kan kommentere på, men vi har valgt at udplukke 

de områder, hvor det vil få indflydelse for de borgere, som vi har med at gøre i 

Træningsafdelingen. 

 

Lb. Nr. TMU-F-2. Reduktion af rengøring i kommunens kontorarealer. 

Under dette punkt nævnes Træningsafdelingens lokaler ikke.  

Vi har fortsat behov for den rengøringsstandard som der er i øjeblikket i de lokaler, hvor der 

kommer borgere. Vi har flere borgere med operationssår, hvorfor rengøringsstandarden i 

vores lokaler skal svare til det niveau som er nødvendigt på sygehusafdelinger med 

kirurgiske patienter. 

I forvejen er rengøringsstandarden  i Rengøringsafdelingen reduceret således, at vi bruger 

terapeuttid på rengøring af træningsredskaber, behandlerbrikse o. l.  (når vi kan afse tid til 

det). Det er nødvendigt med denne rengøring, da vi modtager tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed, som også kigger på rengøringsstandarden. 

Det optimale ville være, at rengøringspersonalet får tid til at rengøre ALT, hvad der er 

relevant, og ikke kun det, der står i deres standarder. 

 

Lb. Nr. TMU-F-8. Nedlæggelse af rute 261 i Faxe 

Vi er ikke bekendt med, hvor meget denne busrute benyttes, men vi hører jævnligt borgere 

der går til træning som benytter sig af bybussen for at komme til træning på 

Sundhedscentret. Også borgere som kommer med bus fra Haslev til Faxe og benytter 

bybussen til det sidste stykke. Alternativet for disse borgere er en dyr flextur fra Haslev og til 

Faxe Sundhedscenter. 

Hvis forslag PKU-F-9 - Et bibliotek og borgerservice i kommunen, med bogudlevering og 

aflevering på Faxe Sundhedscenter besluttes, vil der formodentlig være endnu mere behov 

for bybussen end der er på nuværende tidspunkt. 

 

SSU-F-5 - Lukning af den selvejende institution Æblehaven og  

 SSU-F-6 - Reduktion af udgifter til kørsel på dagcenter, hvis Æblehaven og Grøndalscentret 

lukkes 

Det er svært at se, om disse 2 forslag også indeholder forslag om lukning af dagcenteret på 

Grøndalscenteret, hvorfor vi vælger at kommentere på en eventuel lukning af begge 

dagcentre. 

Vi finder det uhensigtsmæssigt at lukke de visiterede dagcentre, da disse steder er med til 

at bibeholde og i nogle tilfælde forbedre funktionsniveauet hos brugerne af dagcentrene. 

Dagcentrene fortsætter ofte den træning vi igangsætter og på denne måde er med til at 

fastholde borgerne i at træne. 

 

Center for Sundhed & Pleje 

Træningsafdelingen 
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Side 2 af 2 

Ligeledes er alle de forskellige tilbud der er i kommunen til ældre borgere med til at 

vedligeholde deres funktionsniveau.  Det være sig tilbud både i Æblehaven, Oasen i Haslev 

og alle de andre tilbud i kommunen.    

 

 

 SSU-F-9 - Lukning af Kongsted Ældrecenter 

Vi finder, det vil være uhensigtsmæssigt at lukke Kongsted Ældrecenter, da vi fornemmer, 

at stedet er i fuld gang med at blive udviklet til psykiatrisk plejehjem samtidig med, at de 

stadigvæk har svært demente beboere.  

Træningsafdelingens personale kommer rundt på alle ældrecentrene i kommunen, og vi 

oplever i særdeleshed på Kongsted Ældrecenter en tryg og rolig atmosfære og et meget 

dygtigt personale. 

 

 SSU-F-10 - Reduktion i afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Vi fornemmer, at afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse både har SKAL og KAN-

opgaver, og det kunne måske være aktuelt, at nogle af KAN-opgaverne kunne lægges ud 

til private fittnessfirmaer o.l., Vi har dog ikke nok faglig indsigt i afdelingens opgaver til at 

kunne vurdere, hvor meget der kan spares ved dette. 

 

. 

 

 SSU-F-11 - Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret . 

Vi undrer os over, at der er forslag om at skære i det rehabiliterende niveau på et sted, 

hvor borgere med avanceret senhjerneskade indlægges for at blive genoptrænet.  

Vi opnår – i samarbejde med pleje på Rehab Grøndal – nogle rigtig gode resultater. Vi har 

flere gode fortællinger om borgere der indlægges på Rehab Grøndal som CNN (Center for 

neurorehabilitering under Region Sjælland) har afvist, fordi de vurderer, at borgerne er for 

dårlige til at blive genoptrænet. Flere af disse borgere har vi i samarbejde med 

Grøndalscenteret fået genoptrænet, så de har kunnet udskrives til eget hjem – og en 

enkelt endda helt uden hjemmehjælp efterfølgende. 

Ved en reduktion af det rehabiliterende niveau frygter vi, at disse borgere i fremtiden ikke 

kan opnå det funktionsniveau, som de kan i dag – og at Faxe Kommune ikke kan leve op til 

den faglige standard som det forventes af et sted, som genoptræner avancerede 

senhjerneskadede borgere. Konsekvensen for det reducerede rehabiliterings-

/genoptræningsniveau vil være færre af de yngre neurologiske borgere der vil komme 

tilbage på arbejdsmarkedet og flere af de ældre indlagte borgere der vil have behov for 

øget hjemmehjælp. I dag oplever vi flere borgere som udskrives fra Rehab Grøndal med 

hjemmehjælp men efter et kort stykke tid kan hjælpen reduceres eller fjernes – takket være 

det funktionsniveau, som der er opnået ved opholdet på Rehab Grøndal. 

Udover de senhjerneskadede borgere ,indlægges også borgere på Rehab Grøndal som er 

atypiske i deres adfærd – nogle har krævet mandsopdækning. Spørgsmålet er, hvor disse 

skal ”placeres”, hvis normeringen reduceres på Rehab Grøndal. 
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Der afholdes et ekstraordinært MED. møde den 05.07.18 

For at drøfte budgetbesparelses forslag 2019 

 

Deltager : Maria L.,  Hanne, TR Kate, Susanne B., AMR Rikke og UT  

 

Fraværende Bettina R., p.g.a. ferie  

 

Dagsorden : 

Budget 2019  

Punkterne gennemgås punkt for punkt alle har mulighed for at melde ind med deres 

forslag.   

 

Nedlægge klippekortordningen for borgere på plejecentre: 

Der peges på denne besparelse som en mulighed da det ikke berør kerneopgaven i 

plejen, hvor personalet i tale sætter at her er der skåret helt ind til benet. Der gøres 

opmærksom på at der vil blive en væsentlig forringelse af livskvalitet for den enkelte 

b.b, hvis denne funktion ophør. 

          Nedlægge klippekortordningen for hjemmeboende: 

Der kendes ikke til hvordan det håndteres i hjemmet men vi regner med at det har 

samme konsekvens for borgeren der er i eget hjem, som på plejehjem. En 

forringelse af livskvalitet på det sociale plan.  

 

Nedlægge musikterapistillinger: 

Der peges på at denne aktivitet også kan spares væk med samme begrundelse som 

klippekort, dog skal der gøres opmærksom på at musik og sang har en god og meget 

positiv effekt på b.b. med demens. 
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         Reduktion i serviceniveau for rengøring (hjemmeplejen): 

Der i tale sættes det samme som i forslaget om tøjvask, med lugt gener og at det 

hvis plejehjem skulle spare på dette punkt ville det i flere tilfælde ikke kunne lade 

sig gøre da en del af vores b.b. har brug for at få skiftet deres tøj / sengetøj x flere 

om dagen / ugen, samt have daglig rengøring hvis der ikke skal komme lugt gener.  

 

    Lukning af den selvejende institution Æblehaven: 

  Hvis der også spares på klippekort ordningen, vil der ikke være nogen                

aktiviteter  tilbage for de borgere der bor hjemme og slet ingen ting i Faxe øst. 

Hvilket vil betyde en stor forringelse for de ældre der bor i eget hjem.   

  

 

Reduktion af udgifter til kørsel på dagcenter, hvis Æblehaven og 

Grøndalscentret lukkes:  

 

Der vil så automatisk blive besparelse af kørsel. 

 

         Reduktion i serviceniveau for tøjvask: 

Det vil i mange tilfælde ikke kunne lade sig gøre til b.b. på plejehjem da flere har 

brug for at få tøjvask daglig. Vores b.b. har deres egen vaskemaskine og deraf 

forventer der kan være tøjvask daglig, vedr. lugtgener er der ikke et rum hvor 

snavset tøj kan opbevares hvilket øger lugtgener betydeligt i hele deres bolig, samt 

på fælles arealerne. 

   

 

- Indførsel af brugerbetaling for kørsel til dagcenter: 

Kommunes dårligst stillede borgere får ikke mulighed for at komme til dagcentret 

hvilket vil betyde at der vil blive et A & B hold hos vores ældre borgere. 

Landkommuner er udfordret i forvejen med afstande fra land til by.         
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- Lukning af Kongsted Ældrecenter: 

 

Der bliver talt om, hvor skal de meget dårlige borgere så være, disse borger har 

brug for små gode forhold der er til at overskue, ikke for meget uro omkring sig 

og gerne i små grupper. Der vil blive store omkostninger i forhold at skærme disse 

b.b. både inde og ude på de andre plejehjem hvor man må beregne en del 

ombygning, som nu er blevet etableret på Kongsted. 

  

- Reduktion i afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse: 

Der vil være en besparelse her og nu, i form af lønninger, men måske en større 

udgift på den lange bane i forhold til borgere med overvægt, rygning osv , ikke får 

den hjælp som de på nuværende tidspunkt har mulighed for at modtage i 

sundhedsfremme og forebyggelse.  

 

 

- Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret: 

 

Hvis man ikke genoptræner på et effektivt niveau, vil der ikke være den effekt for 

den enkelte borger som medfølger at de kan komme hjem igen. Når der hele tiden 

skal være kompromis i behandlingen er de penge der bruges på halv behandlings 

niveau spildt.     

 

 

 

 

Ref.  

Centerleder  

Tycho Brahes Vej 2 

Anette Kornerup  
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Faxe Byråd 

Faxe 

Indsendt via centerchef Kasper Sonne 

 

Haslev d 31. juli 2018 

 

Udtalelse fra DH medlemmer af Handicaprådet i Faxe kommune vedr. budget og budget fremlæggelses 

modellen i Faxe kommune budget 2019 – frem. 

De 4 DH medlemmer af Handicaprådet (HR) har d.d. været samlet for at drøfte budget og budget plan/ 

fremlæggelsen.  

DH medlemmer føler at meget arbejde går spildt, idet man ikke kan forholde sig til endelige forslag, men 

skal gennemgå alle de besparelses muligheder, der indleveres fra forvaltningerne. 

Dels er denne fremgangs måde ikke særlig tilgængelig, idet man skal hente alt materiale på kommunens 

hjemmeside, og dels man ikke ved hvilke ting der kommer i spil og hvilke der ikke gør, idet man jo inden 

høringsfristens udløb ikke er præsenteret for de reelle budgetter, med tal fra indenrigsministeriet. 

Ligeledes deltog alle DH medlemmer i dialog mødet med Socialudvalget, og trods det at vi er overbeviste 

om den positive ånd i dette mødes afholdelse, mener vi ikke at vi fik meget konkret med hjem på dette 

møde. 

Vi vil derfor som på dette møde understrege, at man ved besparelser på kommunens svage borgere, 

hvorunder mange af de som ligger under HR område- kan opnå en boomerang effekt idet en mindre 

besparelse nu, meget nemt kan medføre et stort merforbrug senere, og hertil skal lægges de menneskelige 

omkostninger, som borgerne og deres pårørende har måttet ofre i mellemtiden. 

Vi beder derfor samtlige af byrådets politikere tænke grundigt over dette inden der skæres i bevillingerne. 

PÅ DH medlemmernes vegne 

Claus Bo Hansen 

Formand for Handicaprådet. 
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Høringssvar fra Frederiksgadecenteret vedr. 
Budget 2019 og besparelsesforslag  
 
Der opfordres til fra MED-udvalget, at ud fra en overordnet betragtning, så må 
livskvaliteten vægtes højt for beboerne på plejecentrene, der er de svageste borgere. 

 
 

Vedr. forslag: Lb. Nr. SSU-F-1 og Lb. Nr. SSU-F-3 
Nedlæggelse af klippekort og musikterapeut; vil det ved begge forslag være en rigtig 
stor serviceforringelse til beboerne.  
Men ved en prioritering opfordres det på kraftiges til, at bibeholde musikterapeuten, 
pga. af den store værdi, livskvalitet, sanseoplevelse det giver, de meget svækkede 
samt demente beboere. 

 
Vedr. forslag: Lb. Nr. SSU-F-4 
Reduktion af rengøring til hver 4 uge på plejecentrene – der kan bekymringen være, 
at rengøringen må flyttes over til daglig oprydning/ eller gives hyppigere ud fra en 
individuel vurdering dvs. der er realt ingen besparelse. 
 
Vedr. forslag: Lb. Nr. SSU-F-7 
Reduktion af tøjvask til hver 14 dag på plejecentrene, der kan størrelsen af 
lejlighederne give problemer med opbevaring/ skabsplads af en større mængde tøj 
samt opbevaring af snavsetøjet.  
Opbevaringen af snavsetøj kan måske betyde dårligere indeklima og lugt i 
lejlighederne, eller at der må visiteres til hyppigere tøjvask ud fra en individuel 
vurdering, dvs. at besparelse bliver mindre eller ingen. 
 
Vedr. forslag: Lb. Nr. SSU-F-8 
Ud fra en generel betragtning, kan forslaget tilsluttes vedrørende brugerbetaling på 
kørsel til dagcentrene. 
 
Øvrige forslag ingen kommentar. 
 
 

        På vegne af MED-udvalget Frederiksgadecenteret  
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Hørring på forslags katalog 2019  

SSU-F-1 - Nedlægge klippekortordningen for borgere på plejecentre. 

MED - udvalget støtter ikke forslaget.    

 Det mener vi vil give en forringelse af livskvaliteten – borgerne kan nu med et en klippekorts blive mødt med effekt af et givent 

ønske som - familiebesøg – frisør- shopping – lægebesøg o.s.v med deltagelse af en ansat. Denne mulighed, vil med nedlæggelse 

af klippekort forsvinde. 

SSU-F-2 - Nedlægge klippekortordningen for hjemmeboende  

Samme som ovenstående –   

SSU-F-3 - Nedlægge musikterapistillinger 

MED- udvalget støtter ikke forslaget. 

Mange mennesker raske som syge responder godt på musik – kroppen kan næsten ikke være i ro og en tone slås til – Vores 

demente borgere som stort set ikke reagerer på kontakt, regerer positivt når musik spilles – Vi kunne sætte en radio til ja! men en 

levende musikker kan starte stille og langsomt op. mærke om det er den rigtige melodi – spille lige det stykke som der reageres på 

igen og igen og på den måde tage hensyn til den ofte lange latens tid.  

SSU-F-4 - Reduktion i serviceniveau for rengøring (hjemmeplejen)  

MED- udvalget tilslutter sig forslaget – dog bør der tages hensyn til de borgere der modtager hjemmehjælp.  

SSU-F-5 - Lukning af den selvejende institution Æblehaven  

Ingen kommentar.  

SSU-F-6 - Reduktion af udgifter til kørsel på dagcenter, hvis Æblehaven og Grøndalscentret lukkes  

Ingen kommentar.  

SSU-F-7 Reduktion i serviceniveau for tøjvask  

Vi tilslutter os forslaget . 

SSU-F-8 - Indførsel af brugerbetaling for kørsel til dagcenter .  

En mulighed som MED - udvalget støtter.   

SSU-F-9 - Lukning af Kongsted Ældrecenter  

MED- udvalget  tilslutte  sig  ikke dette forslag. 

Kongsted har en del borgere med dobbelt diagnoser -denne type borgere har brug for at være et std hvor personalet er speciel 

udannet til opgaven – Kongsteds størrelse (få borgere ) giver et godt grundlag for tilbud til denne type borgere .  

SSU-F-10 - Reduktion i afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse.  

 Ingen kommentar  

SSU-F-11 - Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret  

Ingen kommentar  

MED-udvalget Grøndalshusene 25-07-2018  

HØR-045

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-1_nedlaegge_klippekortordningen_for_borgere_paa_plejecentre.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-2_nedlaegge_klippekortordningen_for_hjemmeboende.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-3_nedlaegge_musikterapeutstillinger.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-4_reduktion_i_serviceniveau_for_rengoering_hjemmeplejen.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-5_lukning_af_den_selvejende_institution_aeblehaven.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-6_reduktion_af_udgifter_til_koersel_til_dagcenter_hvis_aeblehaven_og_groendalscenter_lukkes.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-7_reduktion_i_serviceniveau_for_toejvask.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-8_indfoerelse_af_brugerbetaling_for_koersel_til_dagcenter.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-9_lukning_af_kongsted_aeldrecenter.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-10_reduktion_i_afdelingen_for_sundhedsfremme_og_forebyggelse.pdf
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ssu-f-11_reducere_rehabiliterende_niveau_paa_groendalscenteret.pdf
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Høringssvar om forslag til budgetbesparelser 2018 fra plejecentrene i Faxe Øst: 

MED-udvalget fra plejecentene i Faxe Øst har valgt at kommenterer på 3 af de udmeldte forslag, som har 

direkte berøring med vores område: 

 

1. Klippekortsordningen: 

Konsekvenser/afledte effekter: 

Det er vores oplevelse, at ordningen har medført øget livskvalitet for rigtig mange af beboerne. Der opleves 

øget socialt samvær mellem beboerne og øget deltagelse i øvrige aktiviteter på centrene, da beboere, der 

ellers ikke ville kunne rumme det store fællesskab, qua klippekort har kunne deltage, da et personale har 

siddet sammen med beboeren efter dennes ønske. 

Beboerne har været mere fysisk aktive, da mange har ønsket at bruge sine klip til gåture, busture og 

cykelture. 

Arbejdsglæden hos personalet er øget, da det har været ”legalt” at have socialt samvær med beboerne og 

hjælpe til med opgaver hos den enkelte beboer, som der ellers ikke er tid til (f.eks. sy bukser op, hækle, 

rydde op i papirer, se på fotos, sorterer ud i klædeskabet osv.). Nogle beboere har også ønsket at samle klip 

til ledsagelse på sygehus e.lign, hvor det ellers ville være de pårørende, som skulle ledsage eller borgeren 

skal tage af sted alene.  

Nedlæggelse af klippekortsordningen vil derfor medføre væsentlig nedgang af livskvaliteten for mange 

beboere. 

 

 

2. Musikpædagogstillingerne (MP): 

Konsekvenser/afledte effekter: 

Vores forventninger til MP var håbet om at øge livskvaliteten hos beboerne og dette er fuldt ud indfriet: 

Flere borgere der lider af demenssygdom og er udfordret på sproget, er begyndt at få et lille ordforråd, liver 

op og synger/nynner med eller ”rokker” til musikken. Urolige beboere er blevet roligere på grund af den 

levende musik, hvor genre, rytme og genkendelighed tilpasses den enkelte. Musikken bruges således 

pædagogisk til glæde for den enkelte, som reminiscens og historiefortælling i fællesskabet, som den 

enkelte kan relaterer sig til. Beboerne er blevet mere aktive og deltagende fordi musikken blivet et naturligt 

samlingspunkt. 

Beboere, som ellers ikke har interesseret sig meget for aktiviteterne i huset, oplever vi nu, spørger ind til, 

hvornår Jens kommer igen og har travlt med at blive færdige med morgenritualerne, så de er klar til 

besøget af MP. Det vil således blive et savn og påvirke livsglæden hos rigtig mange af beboerne, såfremt 

MP ikke længere bliver en del af hverdagen. 

HØR-048



3. Lukning af Kongsted Ældrecenter: 

Konsekvenser/afledte effekter: 

- Beboere på almindelige plejecentre er sårbare ældre, der har stort behov for ro og tryghed. Ofte 

har beboerne svært ved at kunne rumme og have forståelse for andre beboere, som blot er lidt 

anderledes end dem selv. Det vil således være forventeligt at beboerne vil blive meget utrygge og 

angste i hverdagen, hvis centrene skal kunne rumme beboere med en udad-reagerende adfærd.  

Erfaringen viser, at beboerne trækker sig tilbage og isolerer sig i egen lejlighed for at undgå 

konfrontationer og er angste for om ”han nu kommer ind til mig”. 

- Behov for opnormering på centrene, da flere af denne type beboere, har behov for øget opsyn og 

socialpædagogiske tiltag, som kræver ekstra ressourcer. 

- Behov for fysiske ændringer på centrene for at sikre at hverdagen kan være tryk og sikker (f.eks. 

afskærmning, aflukning til køkkenerne, så der ikke er direkte adgang, indhegning af udeområder). 

- Øget kursusbudget: Personalet skal uddannes til at kunne håndterer denne type af borgere og 

uddannelsen skal løbende holdes ved lige. 

- Øget lønudgift (ekstra personale, faretillæg, demenstillæg). 

 

 

På vegne af MED-udvalget 

Anette Falk, områdeleder 
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Til Hovedudvalget / centerudvalget. 
 

 

 

 

Hørringsvar til budget 2019. 

 
På medmødet d.18.6.2018. blev budget 2019 drøftet, ud fra forslags 

kataloget som ligger kommunes hjemmeside. Udvalget mener der er 

mange positive input til besparelser i spil. 

 

Vi mener dog forslaget som er kommet med besparelser på 

bygningsvedligeholdelse og klimaskærm, og tekniske installationer. 

Er meget dårlig i forhold til det efterslæb der er på vores bygninger. 

Center for ejendomme er godt gang med en masse planlagt 

vedligehold, så pilen peger i den rigtige retning. 

 

Med hensyn til tekniske installationer, er Faxe kommune langt fremme 

i forhold til mange af vores nabo kommuner, med ABA, m.v. 

Hvor vores forsikring enhed er behjælpelig med at installerer disse 

tiltag og afholde udgiften til installationen i vores bygninger. Og 

dermed spare på forsikrings præmier, og sikrer vores bygninger mod 

diverse skader, som kan blive meget bekostelig. 

Evt. besparelse vil gøre at der ikke er budget til at vedligeholde disse 

anlæg, så de lever op til de lovkrav der på området.     
 

 

 

 

På med-udvalget vegne  

 

Klaus Simonsen 
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Høringssvar budget 2019 - 2022 Centerudvalget Center for Ejendomme 

TMU-F-2: Reduktion af rengøringen i kommunens kontorarealer 
Forslaget vil få ansættelsesmæssig konsekvens for de medarbejdere som gør rent i kontorarealerne. 

I praksis er det sådan at brugerne skal rydde borde og reoler så disse er rengøringsparate. Dette bliver 

endnu mere vigtigt ved en lavere frekvens, ligesom affaldet i kontoraffaldsbeholderen ikke må indeholde 

madaffald. 

Det vil medføre øget slid på gulve, og dermed øgede udgifter til bygningsvedligeholdelse. 

TMU-F-3: Reduktion af administrativt personale centerstab/Kommunale 

bygninger 
Hvis dette forslag besluttes vil det få konsekvenser for antallet af byggeprojekter og 

vedligeholdelsesopgaver som kan løses. Som det er i dag er der et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesmæssigt 

efterslæb i kommunens bygningsmasse, selvom vi dog har indhentet en del i de senere år. Det har også 

betydning for den dataopsamling vi kan indsamle og vedligeholde omkring hele centerets ansvarsområde. 

Der er også bestilt ejendomsstrategi på ældreområder samt Kultur og fritidsområdet – disse ikke 

ubetydelige opgaver skal også kunne løftes. 

TMU-F-4: Reduktion af personaleressourcer Park og Vej 
Forslaget vil få ansættelsesmæssig konsekvens for de medarbejdere som passer de nævnte arealer. 

Serviceforringelsen vil betyde at arealerne kommer til at fremstå mere uplejede og bymidterne i Faxe og 

Haslev vil være urengjorte fra fredag morgen til mandag morgen. 

TMU-F-5: 4 dages arbejdsuge 
Forslaget vil få ansættelsesmæssig konsekvens for de medarbejdere som gør rent i kontorarealerne. 

Dele af udvalget mener at produktivitet pr time vil falde, lige som der er en serviceforringelse overfor 

borgerne og brugerne af bygningerne når der er lukket om fredagen. Børnepasning bliver en udfordring for 

ansatte med små børn.  

TMU-F-7: Reduktion af bygningsvedligeholdelse, klimaskærm og tekniske 

installationer 
Reduktion af bygningsvedligeholdelsen vil få negative konsekvenser for bygningstilstanden, med risiko for 

flere udgiftsforøgende skader som fx skimmelsagen på Rollo. 

Der arbejdes på at mindske det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i bygningerne, dette forslag vil bidrage 

til en forøgelse af dette efterslæb. 

ØK-F-3: Reduktion i udgifterne til sygefravær 
Forslaget indeholder ikke stillingtagen til langtidsfraværet, som i hvertfald for Center for Ejendommes 

vedkommende udgør en stor del af fraværet fx som følge af kræftsyge hos gode trofaste medarbejdere 

med lang anciennitet. Der bør tages stilling til hvor lang tid skal kommunen fortsætte med at have ansatte 
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med lang anciennitet ansat når de får en alvorlig langvarlig sygdom. Dette vil kunne rykke antallet af 

sygedage markant. 

Vi er enige i at et lavere sygefravær skal være målet. Men vi ser det ikke som en løsning af fjerne 3 mio. kr. I 

stedet bør besparelsen alene komme ved lavere forbrug på vikarkonti. 

ØK-F-14: Mødeoptimering 
Konsekvenserne ved dette forslag er flere, bl.a. vil det få negativ virkning på den politiske og 

organisatoriske sammenhængskraft. Det kan som følge heraf også få betydning for kvaliteten og 

produktiviteten i opgaveløsningen. 

Dialog og god kommunikation er meget vigtig. 

Forslag fra Med-systemet 
Lb. Nr. BLU-E-10 Kommunale hushåndværkere (FORSLAGET ER FREMSAT AF CENTER MED FOR BØRN & 

UNDERVISNING) 

Man kan altid drøfte fordelingen af kommunalt ansatte vs hvad der indkøbes af håndværkerydelser. 

Konkret vil der ofte give god mening at tilkøbe eksterne håndværkere med det rette udstyr til løsning af 

opgaverne af en vis størrelse og/eller hvis der ikke er tid til at løse den internt. 

Der gøres samtidig opmærksom på at kommunens tekniske servicepersonale ordner mange mindre 

problemstillinger i kommunens bygninger. 
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Høringssvar budget 2019 – 2022 Personalemøde med Med-status 

Centerstab/Kommunale Bygninger 

TMU-F-2: Reduktion af rengøringen i kommunens kontorarealer 
Det kan være svært at gennemskue konsekvenserne fuldt ud, idet mindre rengøring kan medføre øget slid 

på gulve og øget smuds generelt. Hvis det gennemføres foreslås det at man følger det og retter hvis 

konsekvenserne er for uheldige. 

TMU-F-3: Reduktion af administrativt personale centerstab/Kommunale 

bygninger 
Hvis dette forslag besluttes vil det få konsekvenser for antallet af byggeprojekter og 

vedligeholdelsesopgaver som kan løses. Som det er i dag er der et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesmæssigt 

efterslæb i kommunens bygningsmasse, selvom vi dog har indhentet en del i de senere år. Det har også 

betydning for den dataopsamling vi kan indsamle og vedligeholde omkring hele centerets ansvarsområde. 

Der er også bestilt ejendomsstrategi på ældreområder samt Kultur og fritidsområdet – disse ikke 

ubetydelige opgaver skal også kunne løftes. 

TMU-F-5: 4 dages arbejdsuge 
Dele af udvalget mener at produktivitet pr time vil falde, lige som der er en serviceforringelse overfor 

borgerne og brugerne af bygningerne når der er lukket om fredagen. Børnepasning bliver en udfordring for 

ansatte med små børn. 

TMU-F-7: Reduktion af bygningsvedligeholdelse, klimaskærm og tekniske 

installationer 
Reduktion af bygningsvedligeholdelsen vil få negative konsekvenser for bygningstilstanden, med risiko for 

flere udgiftsforøgende skader som fx skimmelsagen på Rollo. 

Der arbejdes på at mindske det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i bygningerne, dette forslag vil bidrage 

til en forøgelse af dette efterslæb. 

ØK-F-3: Reduktion i udgifterne til sygefravær 
Vi er enige i at et lavere sygefravær skal være målet. Men vi ser det ikke som en løsning af fjerne 3 mio. kr. I 

stedet bør besparelsen komme ved lavere forbrug på vikarkonti. 

ØK-F-14: Mødeoptimering 
Konsekvenserne ved dette forslag er flere, bl.a. vil det få negativ virkning på den politiske og 

organisatoriske sammenhængskraft. Det kan som følge heraf også få betydning for kvaliteten og 

produktiviteten i opgaveløsningen. 
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Høringssvar budget 2019 – 2022 MED Udvalgsmøde Rengøring 

TMU-F-2: Reduktion af rengøringen i kommunens kontorarealer 

Forslaget vil få ansættelsesmæssig konsekvens for de medarbejdere som gør rent i de berørte 
lokaler.  

Hvis forslaget bliver vedtaget kan det blive svært at planlægge grundige rengøringsdage for 
brugerne. Rengøringen vil blive foretaget hvert 7./8. arbejdsdag, så brugerne skal være obs på at 
skraldespandene ikke bliver brugt til køkkenaffald, kun til papir, da de vil blive tømt hver 7./8. 
arbejdsdag. Brugerne skal tømme bord og inventar i samme interval.  

Hver 3. uge vil der ingen rengøring være i lokalerne. 

Der vil være øget slid på gulvene, da sand/grus lægger længere på gulvene end i dag. 

TMU-F-5: 4 dages arbejdsuge 

Forslaget vil få ansættelsesmæssig konsekvens for de medarbejdere som gør rent i på de berørte 
adresser. 

ØK-F-3: Reduktion i udgifterne til sygefravær 

På vores område udgør en stor del af fraværet fx som følge af kræftsyge hos gode trofaste 
medarbejdere med lang anciennitet. Der bør tages stilling til hvor lang tid skal kommunen fortsætte 
med at have ansatte med lang anciennitet ansat når de får en alvorlig langvarlig sygdom. Dette vil 
kunne rykke antallet af sygedage markant. 

ØK-F-14: Mødeoptimering 

Manglende dialog og god kommunikation kan forringe opgaveløsninger.  

Vi er enige i at der ikke skal holdes møder bare for at holde møder. Alle møder skal have et sagligt 
indhold. Kun inviterer mødedeltagere som har med emnet/fagligheden at gøre. 
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Høringssvar fra Center for HR, Økonomi & IT vedrørende budget 2019-2022. 
 
Det er centrets grundlæggende forståelse, at vi loyalt leverer den service, som Byrådet definerer 
gennem det kommunale serviceniveau. Vi ser derfor høringssvaret som vores mulighed for, at gøre 
opmærksom på evt. konsekvenser, som ændringer i budget 2019-22 kan/vil have på det af Byrådet 
ønskede serviceniveau. 

Det er opfattelsen, at det udmeldte sparekrav for 2019 er blevet højere end nødvendigt. De faktiske 
serviceudgifter de seneste år viser, at forbruget ikke når op på de vedtagne serviceudgifter i 
budgetterne. 
 
På denne baggrund hermed vores kommentarer til udvalgte besparelsesforslag. 
 
Primære høringssvar: 
 
ØK-F-6 – Reduktion af antallet af medarbejdere i CHØI 

Forslaget peger på en mulig besparelse af 1-2 medarbejdere i centret. En sådan besparelse kan ikke 
undgå at medføre serviceforringelser. Derfor anbefaler medarbejdergrupperne, at Byrådet tager 
dette med i sine overvejelser. 

Man kan ligeledes se af arbejdsmiljøberetningerne for 2017, at medarbejdere i alle tre afdelinger i 
Center for HR, Økonomi og IT, giver udtryk for at arbejdspresset er stort, og der opleves samtidigt et 
fortsat stigende arbejdspres. Det høje arbejdspres håndteres gennem intern prioritering, da ikke alle 
opgaver kan løses. I centret er flere opgaver allerede sat i bero, hvilket er en serviceforringelse. 

En reduktion vil give et dårligere arbejdsmiljø samtidig med, at det lave sygefravær må forventes at 
ville stige og risikoen for stress vil være markant. Hvis sygefraværet ønskes nedsat er det ikke 
foreneligt med en reduktion i antallet af medarbejdere. 

Da centeret varetager mange specialiserede opgaver, som er grundlaget for organisationens 
øvrige drift, vil en besparelse påvirke organisationen bredt. F.eks. servicerer IT & Digitaliserings 
afdelingen dagligt ca. 5.000 - 8.000 pc’er/mobile enheder og ca. 240 printere/scannere, en service 
der er en forudsætning for resten af organisationens daglige drift. Særligt til sikring af alle forhold og 
forbehold i forbindelse med databeskyttelsesforordningen, kan det være svært at få øje på, 
hvordan en personalereduktion kan ske, uden at det vil få direkte konsekvenser for resten af 
organisationen. 

ØK-E-4 Nærværsprojektet og ØK-F-3 Nærværsprojektet 

Vi stiller os undrende overfor, at man kan lave samme besparelse mere end en gang? En del 
arbejdspladser i Faxe Kommune har højt sygefravær. Nærværsprojektet har blandt andet til formål 
at nedbringe sygefraværet, og indsatsen kræver en investering i tid og ressourcer. Hvis man sparer 
på budgetterne før sygefraværet er nedbragt, vil det blot medføre, at medarbejderne bliver 
frustrerede, og samtidigt skal løbe endnu hurtigere, hvilket sandsynligvis vil få sygefraværet til at 
stige. En besparelse før sygefraværet er nedbragt, kan medføre modstand mod projektet og 
dermed forhindre Nærværsprojektet i at lykkedes. 

Herudover giver fordelingen af besparelsen store problemer, for skal kun dem med højt sygefravær 
bespares? Pålægges besparelsen alle enheder, er der tale om serviceforringelse, og så bør man 
overveje at kalde det en serviceforringelse. 
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Sekundære høringssvar: 

ØK-E-1 – Etablering af betalingscenter 

 Umiddelbart vil en gennemførelse af dette forslag medføre en merudgift, da de fleste af 
forslagets emner, kræver en investering i yderligere systemer for at varetage funktionerne 

 Implementering af et betalingscenter vil kræve lang tid  
 Yderligere kontrol af indkomne fakturaer skal iscenesættes, bl.a. for at imødegå ”fup”-

fakturaer 
 Vi henstiller til at forslagets emner medtages i kravspecifikationer i et kommende udbud af 

økonomi- og lønsystemer 

ØK-E-3 Mobiler og tablets 

Er et fornuftigt besparelsesforslag, da det ud over at spare kommunen for penge, også er med til at 
lette arbejdspresset for medarbejderne i IT & Digitaliserings afdelingen, da de således skal 
administrere færre typer mobiler og tablets.  

TMU-F-2 – reduktion af rengøring i kommunens kontor arealer  

Som en konsekvens af ejendomsstrategien sidder vi i dag en del tættere sammen i administrationen. 
Sygefraværet i centret og i kommunen som helhed har været stigende fra 2017 til 2018. Ved en 
reduktion i rengøringen på kommunens kontorarealer – er der en stor risiko for, at smittefaren øges 
og sygefravær vil stige. 

TMU-F-5 – administrativ 4 dages arbejdsuge 

 Nedsat service overfor interne samarbejdspartnere/kollegaer samt borgere 
 Minimal besparelse i forhold til konsekvenserne for den enkelte medarbejder 
 For lange arbejdsdage, som kan påvirke præstationen samt koncentrationen 
 Langvarige forhandlinger og stor usikkerhed om godkendelse af ordningen med de faglige 

organisationer 

SSU-E-1 Sammenlægning af uddannelses- og elevområdet 

Centerets andel af uddannelsesområdet er under 5 % af en fuldtidsstilling, der alene omfatter HK 
elever. F.eks. er uddannelsesområdet for pædagoger m.fl. ikke forankret i HR & Løn afdelingen, 
formålet med forslaget er derfor ikke logisk. 

Centeret er uforstående over, at man i rammen af Faxe i Fællesskab og som led i samskabelse på 
tværs af centre og arbejdspladser, ikke har drøftet forslaget med centret. Det er vores oplevelse, at 
der på nuværende tidspunkt er to medarbejdere til at løfte uddannelsesopgaven i Center for 
Sundhed & Pleje.  

Hvis opgaven overflyttes til HR & Løn afdelingen, skal disse midler medgå. Dog vil forslaget medføre 
forringet service, da vi ikke har den fornødne ekspertise, ligesom vi ikke har tid og ressourcer til de 
nye opgaver, som forslaget ligger op til. 
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Direktionssekretariatets høringssvar til budget 2019 - 2022

Vi har gennemgået budgetforslagene på personalemøde med MED-status den 28. juni 2018 og vil 
gerne fremsætte bemærkninger til nogle enkelte punkter: 

 Vi er bekymrede over forslaget om at reducere udviklingskapaciteten i Direktionssekretariatet 
med 1 ÅV. Sekretariatets arbejde med udvikling og tværgående indsatser har både et 
borgerrettet og et internt sigte, og vi mener ikke, vi kan leve op til borgernes og politikernes 
forventninger, hvis udviklingskapaciteten reduceres.

Hvis Dialogprojektet (Faxe Kommunes På forkant-projekt) nedlægges, vil det samtidig 
betyde, at der ikke længere afholdes dialogmøder med borgerne i de syv lokalområder og 
landsbyerne. Direktionssekretariatet vil ikke længere kunne påtage sig opgaven med at 
planlægge og afvikle dialogmøderne. Direktionssekretariatet kan samtidig ikke se, hvordan 
udbetaling fra projektpuljen kan ske uden sparring med borgerne og dialog med kolleger i 
fagcentre. Projektpuljen er ikke en pulje, hvor man kan slå op i en lovgivning, om borgeren 
har ret til at få støtte eller ej. 

Derudover vil der være andre udadrettede funktioner, der ligeledes ikke vil blive løftet fx 
borgerpanelet og samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd om udvikling af kommunerne 
uden for hovedstadsområdet. Sidstnævnte, landdistrikternes udvikling, er meget aktuel og 
med stigende aktivitet med henblik på at give høringssvar, samarbejde med andre 
kommuner og organisationer m.v. om statslige udflytninger, bredbånd, erhvervsfremme, 
bosætning og turisme.

 I forslagskataloget er også et forslag om, at udenlandske vielser fremover sagsbehandles i 
Bibliotek/Borgerservice som allerede sagsbehandler de danske vielser. Det forudsættes, at 
Direktionssekretariatet fortsat foretager det praktiske i forbindelse med udførelsen af selve 
vielsen, såsom indkøb af gave, bestilling af lokale og forplejning. Vi mener, det ville give god 
mening, at den enhed, der sagsbehandler selve vielserne også står for det praktiske i 
forbindelse med vielser.

 Vi er bekymrede over den del af forslaget om mødeoptimering, hvor det foreslås, at 
infomøderne efter byrådsmøder ophører. Vi er rigtig glade for den kollektive information, vi 
får på disse møder, hvor vi får en bedre fornemmelse af, hvor politikerne vil hen, og dermed 
kan servicere politikerne på bedste vis. Desuden er infomøderne rigtig godt i tråd med Faxe i 
Fællesskab – sammen kan vi mere.

 I samme forslag foreslås det at halvere udbuddet af interne kurser. Vi mener, at de interne 
kurser er en vigtig del af at udvikle medarbejderne i hele organisationen og sikre, at 
lovgivning og kommunens politikker bliver efterlevet. Hvis man halverer udbuddet af fx de 
juridiske kurser, frygter vi, at konsekvensen bliver, at fagområderne sender medarbejderne på 
dyre eksterne kurser. De interne juridiske kurser er udviklet som supplement til Campus e-
learning, både i forhold til relevante emner og i forhold til indhold målrettet kommunen og 
kommunens enkelte afdelinger.  Campus kan derfor ikke erstatte de interne juridiske kurser.  
Desuden har Datatilsynet fremhævet, at uddannelse af samtlige medarbejdere er et 
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væsentligt element i sikring af databeskyttelsesreglernes overholdelse, så det kan blive 
vanskeligere for kommunen at påvise, at man arbejder aktivt med at sikre borgernes 
personoplysninger, hvis der skæres ned på interne kurser.    
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Hørring på Budgetforslag 2019 – Bruger pårørende rådet Grøndalshusene 

 Nedlægge klippekortordningen for borgere på plejecentre   

Forslag: Ønsker ikke at klippekortsordningen bliver nedlagt da det vil forringe borgernes 

livskvalitet. 

 Nedlægge klippekortordningen for hjemmeboende   

Ingen kommentarer 

Nedlægge musikterapistillinger  

Af alle spareforslag er musikterapeuter det der IKKE må spares væk. Det kan ikke undværes på 

centrene.  

 Reduktion i serviceniveau for rengøring (hjemmeplejen) 

Ingen kommentarer 

Lukning af den selvejende institution Æblehaven 

Det skal politikerne selv tage stilling til  

 Reduktion af udgifter til kørsel på dagcenter, hvis Æblehaven og Grøndalscentret lukkes 

Ingen kommentarer  

 Reduktion i serviceniveau for tøjvask  

Forslag: Uacceptabelt at borgerne skal købe mere tøj og evt sengetøj og dyner. 

 Indførsel af brugerbetaling for kørsel til dagcenter  

Det er IKKE en kommunal opgave at betale for kørsel så der skal indføres brugerbetaling. 

 Lukning af Kongsted Ældrecenter  

Ingen kommentarer 

Reduktion i afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse 

Forslag: Det ville ikke gøre lige så ondt at spare her som de andre steder. 

 Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret 

Ingen kommentarer  

 

 

 

HØR-059



HØR-060



Høringssvar til besparelserne i budget 2019 fsv angår thyco Brahe Centret: 

 

Nedlæggelse af klippekort-ordningen: svær at tage stilling til, da jeg ikke ved hvor meget den 

bruges. Men at droppe ordningen, fordi den nu financieres på anden vis og ikke via  

øremærkede tilskud fra staten, forekommer mig lidt uanstændigt overfor vores svage, ældre 

borgere. 

Den “besparelse” er ikke ok.  

 

Musik-terapeuter: 

Er da et frisk pust i hverdagen. Og som nævnt kan det betyde mindre livskvalitet for beboerne på 

centrene, hvis de spares væk.  

Heller ikke ok.  

 

Rengøring kun hver 4.uge: 

Det er dog den værste ! Der var ramaskrig hos mange, da det blev ændret fra 2 til 3 uger for nogle 

år siden. Og forståeligt nok. 

Især hos borgerne på plejecentrene er der behov for mere rengøring. Og de fleste er jo ikke i stand 

til at klare det selv.  

Det er bl.a. “prisen” for, at mange først kommer i plejebolig meget sent i deres sygdomsforløb.  

Så det er absolut ikke et spareforslag, der er acceptabelt.  

 

 

Mvh 

Søren Felix på vegne af BPR (Bruger Pårørende Rådet) 

 

 

HØR-061



 

 
BUPL SYDØST � KIRKETORVET 11 � 4760 VORDINGBORG 

MANDAG - FREDAG  9.00 - 15.00  
TELEFON: 35 46 54 60 �  TELEFAX 35 46 54 99 � SYDOEST@BUPL.DK � WWW.BUPL.DK/SYDOEST 

 Dato:                27.7.2018 
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BUPL´s høringssvar vedr spareforslag i Faxe kommune 
 
Hermed fremsender BUPL organisationens bemærkninger til spareforslag for kommunens budget 
for 2019. 
 
Normeringer i daginstitutionerne 
Forvaltningen foreslår en ændring af normeringerne i daginstitutionerne. Ændringerne er opgjort i 
normeringstal i stedet for i belastningsgrader. Kommunes hidtidige beslutninger har været 
formuleret i belastningsgrader. Med den nye opgørelsesmetode skabes der uklarhed om 
forslaget og dets konsekvenser. 
 
Forskellen mellem BDO’s metode og belastningsgrader er om man tager højde for åbningstiden 
og dermed for det forhold, at en enkelt medarbejder på 37 timer ikke kan være på arbejde i hele 
åbningstiden. 
 
Når man ser bort fra åbningstiden bliver konsekvensen, at forholdet mellem antallet af børn og 
voksne kommer til at se pænere ud, hvilket fremgår af følgende skema. 
 
 

Åbningstid 
53,75 timer 

  

Normering jf. BDO Belastningsgrad  

3 4,36  
Nuværende vuggestuenormering / belastningsgrad 5,15 

4 5,82 

5 7,27  

6 8,73  

7 10,17  
Nuværende børnehavenormering  / belastningsgrad 11,11 

8 11,62 

9 13,07  

10 14,52  

11 15,97  
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Med den normering forvaltningen foreslår, vil belastningsgrad stige fra den nuværende 
byrådsbeslutning på 11,11 i børnehaverne helt op til 15,97 og en tilsvarende stigning i 
vuggestuerne fra 5,15 til 8,73. 
 
Konsekvenserne af af de 2 mest vidtgående forslag fremgår af skemaet herunder. Yderst til 
venstre byrådets nuværende beslutning for serviceniveau. Herefter BDO’s tal for den nuværende 
normering omregnet til belastningsgrader og til højre forvaltningens to mest vidtgående forslag, 
omregnet til belastningsgrader, der tager udgangspunkt i en åbningstid på 53,75 timer ugentlig. 
 
 Byrådets 

beslutning 
Faktisk 

normering 2017 
jf. BDO 

omregnet til 
belastningsgrad 

Forslag 5/10 Forslag 6/11 

Vuggestue 5,15 6,17 7,27 8,73 
Børnehave 11,11 13,13 14,52 15,97 
 
 
14,52 og 15,97 i børnehaver og 7,27 og 8,73 i vuggestuer er uhørt høje belastningsgrader, som 
vil placere daginstitutionerne i Faxe Kommune blandt de mindst børne- og familievenlige i landet.  
Vedtages forslagene helt eller delvist, må man påregne en drastisk faldende kvalitet i det 
pædagogiske arbejde, med svære konsekvenser for børn med særlige behov eller børn i udsatte 
positioner. Det samme vil gælde forældresamarbejdet og servicen overfor forældrene. Det er 
derfor ikke fyldestgørende, når forvaltningen beskriver konsekvenserne som: “Flere 
undersøgelser viser, at det afgørende i dagtilbud er den pædagogiske kvalitet.”  
 
BUPL skal i den forbindelse pege på den omfattende og entydige forskning på området, som 
peger på den samfundsøkonomisk positive effekt af investeringer i tidlig indsats og kvalitet i 
dagtilbud for mindre børn. Herunder betydning af gode normeringer og en høj andel af 
uddannede medarbejdere. 
 
I 2016 viste BUPL’s alenetidsundersøgelse at Faxe Kommune er blandt de tre kommuner i 
landet, hvor pædagogerne oftest var alene med en større børnegruppe og at det fremkaldte 
situationer, som pædagogerne betegnede som farlige og uforsvarlige. Yderlige nedskæringer vil 
heller ikke af sikkerhedsmæssige årsager kunne forsvares. 
 
Konsekvensen af reduktioner på op til 25 mio. kr. er afskedigelse af omkring 70 medarbejdere og 
det vil i praksis ikke være muligt at leve op til intentionerne i hverken den gamle eller den nye 
ambitiøse dagtilbudslov, som skal implementeres fra efteråret 2018.  
 
I efteråret 2017 beregnede BUPL, at Faxe Kommune har underbudgetteret med godt 9 mio kr i 
forhold til at leve op til den vedtagne belastningsgrad og fordelingen mellem pædagoguddannede 
og medhjælpere. Siden viste det sig, at forvaltningen beregner ud fra et urealistisk lavt lønniveau 
og budgetterer ud fra årets 48 uger på trods af løn- og andre driftsudgifter i alle årets 52 uger. 
BUPL’s tal bekræftes af BDO-rapporten fra marts 2018. 
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Under valgkampen var der stort set politisk konsensus om, at man ville tage initiativ til at rette 
serviceniveauet op, så det svarede til den oprindelige politiske beslutning. Nu viser det sig, at 
forvaltningen fremlægger forslag, der går i stik modsatte retning.  
 
Uanset at BDO-rapporten anbefaler en ny metode til opgørelse af normeringer, ændrer det ikke 
ved de faktiske forhold. Og det er efter BUPL’s opfattelse beklageligt, at forvaltningen ikke af 
egen drift, tager skridt til at oversætte den nye opgørelsesmetode til de tidligere. BUPL skal i den 
forbindelse efterlyse, at man ved fremlæggelse af politiske sager giver en saglig fremstilling af 
såvel fakta som konsekvenser. Begge dele er desværre fejlet i denne sag. 
 
BUPL kan ikke anbefale de fremlagte besparelser. BUPL skal opfordre Faxe Kommune til at 
tildelingen til institutionerne genoprettes i tråd med den politiske beslutning om belastningsgrader 
på 5,15 og 11,11, og en pædagogandel på mere end de 60%, som den nuværende politiske 
beslutning tager som forudsætning. 
 
Lukning af SFO2 og 3 
Faxe Kommune forslår lukning af SFO2 og SFO3. Herefter vil der ikke længere være et 
pædagogisk tilbud til aldersgruppen. 
 
En af pointerne ved skolereformen er at sikre en sammenhæng og kontinuitet i børn og unges liv. 
Dette gælder også de større børn. Det sker blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem 
lærere og pædagoger i undervisningen og i samarbejdet mellem skolernes undervisningsdel og 
SFO og klubber. Navnlig de børn, som har forskellige lærings- eller trivselsmæssige udfordringer, 
har problemer i hjemmet eller udfordringer med at fastholde sociale relationer, profiterer af 
samarbejdet.  
 
Trivsel er en forudsætning for læring og trivsel er indskrevet som en af folkeskolereformens tre 
tre hovedmål. Her spiller fritidstilbuddene en afgørende rolle. Her opbygger eleverne 
velfungerende sociale relationer og venskaber og sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab 
med respekt for hinanden. Det er i barndom og ungdom forudsætningerne for en velfungerende 
voksen tilværelse med uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet grundlægges.  
 
Ifølge rapport fra KORA har Faxe Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet en 
overrepræsentation af sårbare eller udsatte børn. Ensomhed og psykiske problemer, fører ifølge 
forskning nye problemer med sig senere i livet. F.eks. misbrug, kriminalitet og manglende 
tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.  
 
Samtidig dokumenterer en rapport fra Justitsministeriet fra 2014, at Faxe Kommune har den 
højeste andel af kriminelle mellem 15-17-årige. Med hele 4,0 procent. Rapporten peger også på, 
at særligt de helt unge på 10-14 år trækker tallet ned.  
 
Faxe Kommune står derfor overfor en betydelig opgave med at forebygge marginalisering af børn 
og unge. Derfor er der væsentlige argumenter for ikke blot at bibeholde men også at udvikle 
kommunens fritidstilbud.  
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For det er netop i den aldersgruppe, der skal sættes massivt ind med hensyn forebyggelse. 
Navnlig fordi klubbernes fritidspædagogiske tilgang er dygtige til og har erfaring med, at få tag i 
de udsatte børn og unge. 
 
Faxe Kommunes børnepolitik lægger vægt på et varieret udbud af fritidsaktiviteter. Målet er at 
inkludere børn og unge bredt set ud fra en grundidé om, at fritidslivet er væsentligt for barnets 
udvikling. Ifølge børnepolitikken skal fritidstilbuddene sikre, at barnet og den unge: 
 

• får omsorg og udfordres  

• får overblik, overskud og mulighed for at trives i hverdagen 

• opnår tillid til egne muligheder  

• og lever i et socialt miljø med plads og rum til venskab, forskellighed og håndtering af konflikter 
 
Lukning af SFO2, og SFO3  bryder med principperne i kommunens børnepolitik. SFO og klubber 
spiller en central rolle i målet om at fremme børn og unges udvikling og sikre dem 
handlemuligheder, der understøtter en positiv erfaringsdannelse, som det hedder i 
børnepolitikken.  
 
Det frivillige fritids- og idrætstilbud kan hverken forventes eller pålægges at løfte egentlige 
pædagogiske opgaver, har ikke ansvar for at inkludere alle sociale segmenter og har ikke 
forudsætninger for at løfte inklusions- og forebyggelsesopgaver for udsatte grupper. 
 
I BUPL medgiver vi, at søgningen til såvel SFO2 og SFO3 er moderat. Men det skal også 
påpeges, at udbyttet for de børn, der bruger tilbuddene, er høj og at besparelsespotentialet i den 
sammenhæng er meget begrænset. Faxe Kommune risikerer derfor i 
forebyggelsessammenhæng, på sigt at betale en høj pris, for en mindre besparelse her og nu. 
 
Dertil kommer, at besparelser på børne- og ungeområdet ikke matcher kommunens 
bosætningsstrategi. Kommunens tilbud til børn- og unge er en af de væsentligste kriterier, når 
børnefamilier vælger at skifte adresse. Også i det perspektiv bør kommunen overveje det 
økonomisk rationale i at nedlægge fritidstilbud. 
 
BUPL kan ikke anbefale forslaget. Samlet set spiller de pædagogiske fritidstilbud en væsentlig 
rolle i børnenes liv. De bidrager effektivt til at sikre børnene vokser op og bliver velfungerende 
borgere, der understøtter det samfundsmæssige fællesskab og reducere antallet af unge, der 
rammes af psykiske problemer, misbrug og eller drives ud i kriminalitet. Derfor er fritidstilbuddene 
en fornuftig og helt nødvendig samfundsmæssig investering. 
 
Landsbyordning i Karise 
Kommunen foreslår etablering af en landsbyordning med 0-3 klasse på Karise Skole, Karise 
Børnehus og SFO Tandhjulet. Samlet besparelse 0,4 mio. kr.  
 
Som det nævnes i bemærkningerne til forslaget er Karise Skole tæt på grænsen på 300 elever, 
som er en forudsætning for, at anvende bestemmelsen om landsbyordninger i folkeskolens §24a.  
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Det nævnes også i bemærkningerne, at folkeskolelovens formål er, at skabe bedre 
sammenhæng i børnenes hverdag blandt andet ved at udnytte samarbejdet mellem skoler og 
skolefritidsordninger bedre.  
 
Men argumentet er skudt ved siden af i og med, at samarbejde mellem SFO og skole sagtens 
kan udvikles uden landsbyordninger. Det særlige ved landsbyordninger er, at skole og dagtilbud 
sammenlægges. 
 
Ved oprettelse af landsbyordninger er det væsentligt at bemærke, at dagtilbud hører under en 
anden lovgivning. De særlige forældrebetalingsregler for dagtilbud betyder, at man ikke kan 
integrere skolens økonomi med daginstitutionernes. Der er derfor betydelige begrænsninger på, 
hvor vidt de to områders økonomi kan integreres. 
 
Det samme gælder på det pædagogiske område. Vælger man fra politisk side landsbyordninger 
risikerer man efter BUPL’s vurdering faldende pædagogisk og faglig kvalitet. Det skyldes, at de to 
områder, skole og daginstitutioner, med hensyn til pædagogiske og læringsmæssige mål og 
metoder er tydeligt forskellige.  
 
Det er afgørende, at de to områder samarbejder ligeværdigt og supplerer hinanden. Og det er 
ikke ønskværdigt for børnenes udvikling, hvis daginstitutionspædagogikken bliver rettet ind efter 
en læringsdoktrin beregnet for langt større børn på et andet udviklingstrin. 
 
Derfor er det med Landsbyordninger særligt vigtigt at sikre, at ledelse af henholdsvis skole og 
dagtilbud kan foretage deres egne økonomiske, personalemæssige og pædagogiske 
prioriteringer. De overvejelser synes ikke at indgå i høringsmaterialet.  
 
Det fremgår af forslaget til Landsbyordning at der vil være en afdelingsleder mindre end i den 
nuværende struktur.  
 
Når vi læser Brøndum og Fliess rapporten, så peges der på, at der skal være mere faglig ledelse 
tæt på.  
 
Derfor ser vi det ikke hensigtsmæssigt, at der nu foreslås at reducere i ledelsen, da dette både 
strider i mod anbefalingerne fra Brøndum og Fliess og ikke mindst de anbefalinger, som 
Ledelseskommissionen er kommet med.   
 
Lederen i et dagtilbud har til opgave at lede pædagogisk uddannede vidensmedarbejdere, som 
løser komplekse opgaver i relation til børn og unge og deres personlige, sociale og kulturelle 
udvikling, socialisering og dannelse. Det er vanskeligt at forestille sig den opgave løst af en 
skoleleder, der samtidig har en ligeså forpligtende ledelsesopgave i skolens undervisningsdel. 
 
Tværtimod fremgår det, at Landsbyordningen skal have en (overordnet) leder og at der er 
ressourcer til en indskolingsleder. Det fremgår imidlertid ikke, hvordan ledelsen af dagtilbuddet 
skal organiseres. Hvem skal lede dagtilbuddet, hvem får instruktionsret over hvem, hvem har 
retten til at ansætte og afskedige? Det fremgår heller ikke, hvilken faglig profil lederen/lederne i 
landsbyordningen skal have. Ligesom, der heller ikke er klarhed over finansieringen af ledelsen, 
herunder hvor meget ledelsestid, der samlet set vil være til rådighed.  
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Når ledelsesstrukturen er interessant, er det fordi, den vil få afgørende betydning for den fagligt 
pædagogiske udvikling på såvel undervisningsdelen, SFO-delen og dagtilbudsdelen.  
Det er BUPL’s anbefaling, at lærere og pædagoger, hver især bør ledes af medarbejdere med 
uddannelse og kvalifikationer, der matcher det pågældende arbejdsområde og medarbejdere.  
 
Bemærk! Loven giver øvrigt ikke mulighed at beslutte en struktur med én bestyrelse for skole og 
dagtilbud, som man kan få indtryk af, når man læser høringsmaterialet. Der skal som 
udgangspunkt vælges to bestyrelser, som så efterfølgende kan beslutte, at lægge sig sammen til 
én. Men man kan ikke fra politisk eller forvaltningsmæssig side forudsætte, at en landsbyordning 
får én fælles bestyrelse. 
 
BUPL kan ikke anbefale landsbyordningen ud fra det fremlagte forslag. De ledelsesmæssige og 
faglige udviklingsaspekter bør beskrives grundigt ligesom sagsfremstillingen sagligt bør vægte 
fordele og ulemper ved den nye struktur. Forslaget harmonerer endvidere ikke med den 
eksisterende områdestruktur på dagtilbuds-, SFO- og skoleområdet. 
 
Øget forældrebetaling 
Der ligger et forslag om en takstforhøjelse på 100 kroner om måneden for SFO 1. børn. Det 
forventes at give en mer indtægt på 640 tusinde kroner i 2019 og 700 tusinde kroner i 2020. 
Imidlertid risikerer man dels at mange børn vil blive udmeldt som følge af takststigningen og dels 
at de børn der udmeldes netop er de børn der har størst behov for at blive en del af det 
fællesskab som er i SFO’en. På lidt længere sigt er der stor fare for den besparelse man 
hjemtager på kort sigt bliver en omfattende fordyrelse for samfundet. En anden problematik kan 
være at flere på sigt vil søge over til privat skolerne, da SFO´ens åbningstid i forvejen er 
reduceret i forhold til den nye skolereform, og at SFO pladserne på privat skolerne er væsentligt 
billigere end på det kommunale område. 
 

Såfremt I ønsker BUPL’s synspunkter uddybet, står vi naturligvis til rådighed. Pædagogernes 
faglige organisation ønsker løbende at udvikle dialogen med Faxe Kommunes politikere om 
børne- og skoleområdets udvikling. 

 
 
For yderligere oplysninger: 

Jørgen Krossing Eberhardt                          Joakim Rex Blankschøn 

Faglig sekretær / BUPL Sydøst   Faglig sekretær/ BUPL Sydøst 

E-mail: jke@bupl.dk    E-mail: jrb@bupl.dk 

Mobil: 6161 1382    Mobil: 2532 3300 
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FOA Sydsjælland har følgende bemærkninger til budget 2019/ Børn & Læringsudvalget. 

 
Dagplejen 
 
I Faxe kommune er der en politisk tilkendegivelse om at have en kommunal dagpleje, derfor undrer det os 
meget finde dette forslag i forslagskataloget. 
FOA mener, at det er en kommunal opgave at sikre at forældre har et valg ift. at vælge det dagtilbud der 
passer lige til deres barn. Nogle børn trives bedst i en lille børnegruppe med en fast voksen, og andre børn 
trives bedst i en større børnegruppe med flere voksne.  
Beregningen i det stilede forslag, siger blot noget om hvad det vil koste at lukke dagplejen og flytte børnene 
til i forvejen etableret vuggestuepladser, er der i Faxe kommune pt. 184 ledige vuggestuepladser?  
 
Dagplejens belægning 
 
BDO har i deres analyse peget på at belægningsgraden i dagplejen kan øges, da den i 2017 har ligget på 
77%. Der kan jo være mange årsager til at belægningsgraden har været lav i 2017, eks. tomme pladser i 
forbindelse med manglende børn, samt færre indskrevne børn hos enkelte dagplejer i forbindelse med eks. 
børn med særlige behov.  
I beskrivelsen af besparelsesforslaget, regnes med en gennemsnitlig belægning på 86,1% i 2018. 
Så FOA undrer sig over forslaget – da man i 2018 vil komme over de 85% som BDO rapporten beskriver.  
  
Lukke gæstedagplejen 
 
Der stilles forslag om at nedlægge de 2 gæstehuse som i dag passer gæstebørn ved den faste dagplejers 
fravær, og at børnene fremover skal passes hos den enkelte dagplejere som 5 barn.  
Det vil belaste den enkelte dagplejere, at i længere perioder skulle have 5 børn, ift. belastning og 
arbejdsmiljø, og dette kan betyde et øget sygefravær, samt forringe kvaliteten i det trygge miljø der i dag er 
i dagplejen.   
 
Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen 
 
Fra 6 til 3 årlige tilsyn pr. dagplejere – BDO har i sin analyse peget på at tilsynsfrekvensen er høj i forhold til 
sammenlignelige kommuner, hvilke kommuner? 
FOA har i 2017, lavet en undersøgelse på landsplan af dagplejepædagogernes opgaver – resultatet af denne 
viser bl.a. at tilsynsfrekvensen gennemsnitlig på landsplan er 6 årlige besøg, et hver anden måned.  
Og hvis vi kigger på de omkring liggende kommuner, eks.  Næstved, Vordingborg og Ringsted – så har man 
også her 6 årlige besøg. 
I FOA mener vi, at dagplejen er et godt tilbud til børn i udsatte positioner, i Faxe kommunes dagpleje er det 
pt. indskrevet 39 børn med særlige behov. Her er det nødvendigt at dagplejepædagogerne har her et tæt 
samarbejde med forældre, den enkelte dagplejer samt andre fagpersoner omkring udvidet faglig sparring, 
dette vil ikke være muligt med færre resurser.  
Dagplejepædagogernes opgaver er ikke kun tilsynsbesøg, der løses mange andre opgaver så som, 
deltagelse i projekter i lighed med øvrige dagtilbud, dokumentation og journalisering, forældresamarbejde, 
visitation af nye børn, tværfagligt samarbejde, for blot at nævne nogen. 
Tilsynene berører alle børns trivsel og udvikling, hvordan vil Faxe kommune sikre at der stadig vil kunne 
udføres et kvalitetsfyldt arbejde i dagplejen, hvis man vælger at nedsætte de pædagogiske tilsyn fra 6 til 3 
årlige besøg? 
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Lukning af SFO ll og lll  
 
Konsekvenserne ved at nedlægge SFO ll og lll vil betyde at børn, vil være henvist til at skabe deres egen 
kultur på gader og stræder, dette kommer til at gå ud over børnenes udvikling, læring og trivsel. I dag er der 
mulighed for at vælge et tilbud, hvor der er et godt netværk og børnene er i forpligtende fællesskaber med 
andre børn og voksne.   
Forskning peger på at børn lærer, udvikler sig og trives i nære relationer med voksne og at den mest 
betydningsfulde enkeltfaktor er relationen til den voksne. 
 
Øget belastningsgrad i daginstitutioner 
 
Det er FOAs opfattelse at der er nødvendigt med en opprioritering af daginstitutionsområdet og ikke en 
besparelse på området. 
Højkvalitetsinstitutioner har Faxe kommunes politiske bevågenhed, hvordan hænger det sammen med 
besparelser på området.  
Forskning peger bl.a. på betydningen af antallet af medarbejdere i forhold til børn, så hvis der politisk tages 
denne beslutning vil konsekvenserne være, at der bliver endnu mindre tid til det enkelte barn og en 
yderligere belastning af arbejdsmiljøet og trivslen hos medarbejderne.  
 
Tildeling af personaletimer er afhængig af belastningsgraden, og som BDO analysen har vist, leves der ikke 
op til den i dag er politisk besluttet.   
 

 

 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Ulla Mikkelsen 
Pædagogisk sektor  
FOA Sydsjælland 
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17. juli 2018

Kære Fakse Kommunes socialudvalg 

CC: Annie Petersen, Centerleder Kongsted Ældrecenter 

Som medarbejder på Kongsted Ældrecenter, samt på vegne af min meget demente svigermor og hendes 

øvrige pårørende, reagerer vi igen på Fakse Kommunes sparebestræbelser på at lukke ældrecenteret (se 

vedlagte vores skrivelse i juni 2016). 

Man taler så meget om, hvor vigtigt et godt arbejdsmiljø er for produktiviteten. Fakse Kommunes 

spareplaner, som dukker op hvert 2. år, er med til at smadre arbejdsmilljøet og tilværelsen i det hele taget 

for rigtig mange mennesker på Kongsted Ældrecenter. 

Det må helt klart være manglende viden om det kæmpe arbejde, der dagligt foregår på flere niveauer og 

med mange facetter, og som jeg føler trang til at beskrive her: 

Et stort plejehjem er ikke nødvendigvis et godt plejehjem og slet ikke for demente, der kræver trygge, 

rolige, velfungerende og hjemlige rammer. Det er et lille plejehjem derimod og det er Kongsted 

Ældrecenter et levende bevis på. 

Vi passer nogle af vort samfunds allerdårligste borgere og netop, fordi det er et lille center, kender hver 

enkelt medarbejder alle beboere og kan se ændringer og behov og handler derpå. Vi skaber tryghed og 

glæde hver eneste time af døgnet. Vi kender de pårørende og kan give dem viden om deres nærmestes 

sygdom og dermed tryghed for den mand/kone, som tit føler sig tynget af dårlig samvittighed over ikke selv 

at kunne magte opgaven. Vi er det vigtige bindeled mellem de pårørende og den demente og hjælper også 

de pårørende til at finde interesser og andet socialt fællesskab, så de kan fungere til gavn for deres 

demente mand/kone og møde op med større overskud, når de besøger dem. 

I mange tilfælde er vi selve livsnerven for de pårørende, der får dem inspireret til at gå aktiviteter, få et nyt 

liv, opfordrer dem til at gå til læge, hvis de er syge - alt sammen ting, der får dem til at fungere i en 

sygdomsbelastet situation, hvilket er til stor gavn for hele samfundet i stedet for, at de bliver til last for 

samfundet. Den kontakt kan man ikke have på et stort plejehjem med mange beboere. Og det er 

samfundsøkonomi i højeste potens og så det batter. 

Vi på Kongsted Ældrecenter er desuden med til at uddanne social- og sundhedsassistenter og vi får løbende 

kollegaer fra jobcenteret, som af forskellige årsager ikke kan være på arbejdsmarkedet på fuldtid. Dem kan 

vi også tage hånd om, fordi det er et lille center, hvor alle kollegaer løfter i flok. Det er sårbare mennesker, 

som oftest trives og udvikler sig bedst i et lille miljø. Det kan også være arbejdsløse som oplæres, mens de 

venter på en elevplads. De fleste af os har været ansat mellem 10 og 20 år, og vi har et rigtigt godt 

samarbejde både personalet imellem og øvrige samarbejdspartnere. Vi har også en meget kompetent chef, 

som har fingeren på pulsen og altid har døren åben. 

Vi får gang på gang de flotteste rapporter tilbage fra uanmeldte embedslægebesøg, anmeldt og uanmeldte 

kommunale tilsyn, samt af Levnedsmiddelkontrollen. Og hver gang får vi de fineste rapporter. Så fine 

rapporter og "smileys", så vi nu kun får stikprøvebesøg. Det har de store plejehjem svært ved at leve op til. 

Samarbejdet med Distriktspsykiatrien er også yderst tilfredsstillende. De udtaler, at vi er fantastiske til at 

passe de demente og de psykiske syge. 

En anden ting er, at vi for ca. et år siden fik åbnet eget køkken på plejehjemmet, hvor 2 uddannede 

køkkenassistenter hver dag laver 3 måltider samt mellemmåltider til beboerne. 
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Vi fik desuden at vide, at der var forslag om, at Kongsted Ældrecenter skulle lukke, men blot 2 dage efter 

påbegyndte man etableringen af et stort sanserum til 200-300.000 kr. Begge faciliteter går nu tabt, hvis 

centeret lukkes, hvilket jo slet ikke giver mening og vil være fuldstændig spild af ressourcer. 

Og eftersom statistikkerne viser, at antallet af demente vil stige støt, er vort forslag derfor, at Fakse 

Kommune i stedet for at lukke centeret, omdanner de 4 aflastningspladser i kælderen til 6 faste pladser til 

demente og psykisk syge. Dette vil give en besparelse i forhold til personale, og samtidig en fast indtægt, 

hvilket kunne indgå i Fakse Kommunes sparekatalog i stedet for en lukning af centeret. 

Vi håber, I vil tage ovenstående beskrivelse med i jeres seriøse overvejelser, så vi kan fortsætte det gode 

arbejde på Kongsted Ældrecenter til gavn for så mange af samfundets svageste grupper. 

Med venlig hilsen 

Lise og Claus Lyngbek Marianne og Kim Lyngbek Mogens og Connie Thestrup 
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