
Oversigt over høringssvar i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022 

 

Dagtilbud- og skoleområdet 

1. Skolebestyrelserne i Egedal (SB Egedal) 
2. Skolebestyrelse, Distriktsskole Ganløse 
3. Skolebestyrelse, Distriktsskole Smørum  
4. Skolebestyrelse, Distriktsskole Ølstykke 
5. Områdebestyrelse, dagtilbud område Stenløse 
6. Områdebestyrelse, dagtilbud område Smørum  
7. Områdebestyrelse, dagtilbud område Ganløse/Slagslunde  
8. Områdebestyrelse, dagtilbud område Ølstykke 
9. Logopæd-gruppen i Center for Skole- og Dagtilbud 
10. MED-udvalg, Center for Skole- og Dagtilbud 
11. MED-udvalg, dagtilbud område Ganløse/Slagslunde  
12. MED-udvalg, dagtilbud område Stenløse 
13. Ung Egedals bestyrelse 
14. Egedal Lærerkreds 
15. Veksø Idrætsforening & Veksø Skoles Venner 

 

Ældre- og omsorgsområdet samt det specialiserede socialområde 

16. Faglige Seniorer 
17. Egedal Seniorråd 
18. Handicaprådet 
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19. Bo Brøndum 
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Til Byrådet i Egedal Kommune 

 

Egedal 09.09.2021 

 

 

Høringssvar til budget 2022–2025 fra Skolebestyrelserne i Egedal (SB Egedal) 

 

Skolebestyrelserne i Egedal kommune har behandlet høringsmaterialet til budget 2022–2025 

og har i den forbindelse nogle punkter, som vi ønsker at fremhæve. 

 

Optimisme fra skoleårets start 

Når vi læser høringsmaterialet til budget 2022 – 2025, hilser vi det meget velkomment, at der 

ikke er lagt op til, at der skal skæres i budgetterne på skoleområdet. Vores største ønske lige 

nu er ro på rammerne. De sidste to skoleår har været påvirket af corona, og vi står i dag med 

et efterslæb på såvel trivsel som faglighed. Uagtet at personalet tilpassede sig og tilbød skole 

efter bedste evner under corona, så skal der løbes ekstra stærkt for at samle op nu.  

 

Vi ser det som meget positivt, at der er opmærksomhed på det stigende behov for øget 

understøttelse af skoler, institutioner og klubber efter covid, og fokus på trivsel og fagligt løft, 

som der ligger i dette punkt. 

 

Prioriterede midler til lønløft ligeledes midler til 2-voksen-timer  

Vi ønsker, som en forlængelse af dette, at der i budgettet bliver prioriteret midler til et lønløft 

til personalet. Dette vil være for at sikre den gode udvikling, der er på skolerne, og skabe den 

ro og stabilitet, der er brug for efter nogle hårde år med covid. Vi oplever i skolebestyrelsen, 

at medarbejderne er glade for deres arbejdsplads, men at lønnen ikke følger med de 

omkringliggende kommuner, hvilket kan gøre det svært at rekruttere dygtige medarbejdere, 

som det også opleves på flere skoler. Dette slider på det resterende personale, skaber 

dårligere arbejdsvilkår for personalet og vil i sidste ende gå ud over børnene.  

Om fem år stiger børnetallet også for skolerne, og vi har brug for, at skolerne har et 

omdømme blandt medarbejderne som gode skoler med rimelige arbejdsvilkår og løn, så vi 

kan tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere. 

 

Vi har ligeledes et ønske om flere midler til 2-voksen-timer, da vi kan se, at det har en positiv 

effekt de steder, hvor det er muligt. Det giver blandt andet mere ro i klasserne, en fokuseret 

og differentieret læring samt et bedre arbejdsmiljø. Desværre har vi ikke i det eksisterende 

budget midler nok til at effektuere det på alle de klasser, som har et behov. 
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Konsekvenser af Investeringsplan for Læringsfællesskaber 

I SB Egedal vil vi gerne opfordre byrådet til – når I vurderer hvordan en fremadrettet 

investeringsplan for kommunens skoler kan skrues sammen budgetmæssigt – at sikre 

mulighed for at arbejde i etaper og kun iværksætte de scenarier, hvor der reelt er 

budgetmæssige rammer til at gennemføre implementeringen fuldt ud. Det er vigtigt, at 

implementeringen giver os de fysiske rammer, som der var lagt op til oprindeligt. Altså 

bygninger af en vedligeholdelsesmæssig acceptabel standard, som giver et godt og trygt 

arbejdsmiljø for elever og medarbejdere, og hvor der også er afsat midler til at etablere nye, 

moderne og inspirerende læringsmiljøer på vores skoler.  

 

På samme måde er det også vigtigt i projekteringen af de forskellige etaper at førsteprioritere 

skole og dernæst fritidsliv. Vi er meget åbne over for multifunktionelle kvadratmetre, men det 

er skolens drift, liv og hverdag, der skal prioriteres først. Og vi forstår ikke, hvorfor 

omkostningerne til allokering af idrætsforeninger skal tages af Læringsfællesskaber-

budgetposten (jf. s. 4 i Notat om revideringen af Investeringsplan 2028).  

 

Prioritering af ”sikre skoleveje” 

I forbindelse med skolebyggerierne er der tilbage i juni 2019 udarbejdet  en rapport fra COWI 

omkring sikre skoleveje. Dette ser vi i skolebestyrelserne også meget gerne prioriteret i 

budgettet. De ”gamle” skoler har stadig ifølge rapporten problemer med sikkerheden, og de 

”nye” skoler står overfor mange nye udfordringer med ekstra børn, som skolevejene ikke 

længere lever op til, fordi elevernes skoletilhørsforhold er ændret inden for skoledistrikterne. 

 

Prioritering af tid til skoleledelse 

SB Egedal ønsker slutteligt, at ledelsen af vores skoler bliver prioriteret højere. Der sker rigtig 

meget på mange fronter i kommunen, hvor ledere skal koncentrere sig om mange andre ting 

end ledelse af skolerne. I forbindelse med covid har skoleledere trukket et langt og hårdt læs 

med retningslinjer, understøttelse af medarbejdere og smitteopsporing, og det synger 

forhåbentlig på sidste vers, men også i forbindelse med skolebyggerierne involveres ledelsen 

meget i dette arbejde. Vi er glade for, at der lyttes til skolenes ledelse og medarbejdere i 

denne proces, men det er endnu en arbejdsopgave oveni skoleledelsens store portefølje af 

opgaver og ansvar. Vi ønsker derfor, at der bliver afsat midler til at håndtere byggerierne, så 

lederne ikke skal belastes i den daglige drift af byggeriet. 
 

 

 

På vegne af SB Egedal, 

Anne Mollerup, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Stenløse 

Susanne Pliniussen, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Smørum 

Mette Kastberg, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Ganløse 

Ane Horslund Elvej, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Ølstykke 



 

 

Ganløse Skole 

Vestergade 5A, Ganløse 

3660 Stenløse 

Tlf.: 7259 8400 

ganloeseskolen@egekom.dk 

 

Slagslunde Skole 

Blomstervej 19, Slagslunde 

3660 Stenløse 

Tlf.: 7259 8450 

slagslundeskolen@egekom.dk 

 

www.distriktsskole-ganloese.dk 

 

Formand: 

Mette Kastberg  

kastbergnielsen@gmail.com 

 

Næstformand: 

Christina Julie Hulstrøm 

 

 

Den 06-09-2021 

Høringssvar vedr. budgetforslag 2022-2025 

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse har læst prioriteringsforslagene fra Sko-

leudvalget til budget 2022-2025. 

 

Vi ser med glæde, at der umiddelbart er skabt ro omkring økonomien hos skolerne i det 

kommende år. Vi håber derfor at målet er at skabe stabilitet og ro til skolen. Således skole-

ledelsen igen kan kunne komme tilbage til nære miljø. 

 

Vi tror på, at vi bedst udvikler Egedal og skolerne, ved at skabe dialog. Vi har tidligere haft 

opfølgende spørgsmål og fokuspunkter til den eksisterende budgetmodel, disse fore-

spørgsler har vi endnu ikke fået svar på og vi ser ligeledes ikke disse implementeret i den 

kommende budgetmodel.  

 

Vi har nogle fokusområder som bør komme i betragtning i budgetprocessen: 

• Lige ansættelsesvilkår og løn i forhold til nærtliggende kommuner 

• Udvikling og opbygning af stærke læringsmiljøer på vores skoler 

• Opfølgende spørgsmål og klarhed om betydning for serviceniveauet på skoler 

med lave klassekvotienter at have et elevtalstildelt budget. 

 

Lige ansættelsesvilkår og løn i forhold til nærtliggende kommuner 

Budgettet skal understøtte folkeskolen i Egedal Kommune. Som et vigtigt element heri 

skal skolerne være en attraktiv arbejdsplads, så det også fremadrettet bliver muligt at til-

trække og fastholdeengagerede og kompetente lærere og ledere. Det er umiddelbart vo-

res opfattelse at lærernes aflønning og arbejdsvilkår ikke er på linje med omkringliggende 

kommuners. Det er vores ønske, at vilkår for lærerne bør være på linje med sammenligne-

lige kommuner for at kunne lykkes med at fastholde og motivere vores dygtige lærerstab. 

Udvikling og opbygning af stærke læringsmiljøer på vores skoler 

Vi ønsker at der allokeres yderligere ressourcer til opbygning af lokalt PLC. Der er kommu-

nalt og politisk fokus på og ønske om udvikling og opbygning af stærke læringsmiljøer på 

vores folkeskoler. Der skal være progression i læring og trivsel og dette skulle gerne kunne 

måles på resultaterne. Ressourcecentrene og PLC skal understøtte dette arbejde gennem 

fagligt velfunderede tilbud og dygtige medarbejdere, der kan vejlede og sparre med med-

arbejdere og derigennem bidrage til progression i læring og trivsel. Med andre ord er Res-

sourcecentrene omdrejningspunkt i den udvikling, der ønskes skabt og tildeles ressourcer 

til. 

 

Herudover vil vi gerne høre om processen for etablering af kreative læringsmiljøer, herun-

der opdatering/modernisering af kreative læringsfællesskab på længere sigt.  

 

Opfølgende spørgsmål og klarhed om betydning for serviceniveauet på skoler med lave 

klassekvotienter at have et elevtalstildelt budget. 

Vi har tidligere ønsket at få belyst hvilke faktorer, der er indregnet som grundydelser/til-

deling og hvad der tildeles alene på baggrund af elevtal – og dernæst hvilken faktisk kon-

mailto:ganloeseskolen@egekom.dk
mailto:slagslundeskolen@egekom.dk
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sekvens det har – for serviceniveauet at have en lavere klassekvotient end det beregnings-

mæssige gennemsnit. Desværre blev vores forespørgsler aldrig viderebehandlet og videre 

behandling blev begrænset af Corona nedlukning. 

 

Vi er af den opfattelse, at modellen som den nu er udformet, ikke tager højde for skoler 

med lave klassekvotienter, og ønsker derfor fortsat nærmere kendskab til hvad det faktu-

elt betyder. 

 

Budgettet tildeles med udgangspunkt i en klassekvotient på knap 24. Hvor er man henne i 

processen/drøftelserne vedr. budgetmodellen og muligheden for at inkorporere grund-

ydelser, således at det samme serviceniveau sikres uanset klassekvotienter på skolerne? Vi 

ønsker, at der tages aktiv stilling til de skoler i kommunen, hvor klassekvotienter er lavere 

end de 24. Således at der tildeles et fast grundbeløb i budget for at opretholde samme ser-

viceniveau på alle skoler – eks. Ressourcecenter og PLC. 

 

Afslutningsvis 

Vi er som skolebestyrelse generelt tilfredse med budgetudspillet. Vi kan dog være nervøse 

for, at der ikke er plads til udvikling af skolen i de kommende år. Skolebestyrelsen ser ti-

den nu er moden til at se på udvikling og vision for vores skole fremfor kun drift, som vi 

oplever at der er kommet rigtig godt styr på.  

 

Vi har ikke et konkret forslag til en udviklingsplan. Skolebestyrelsens bidrag og vision er, at 

vi ønsker at gøre vores skole endnu bedre til at løse udfordringer indenfor trivsel og sund-

hed, samt aktivt deltage i den grønne omstilling gennem øget samarbejde med verdenen 

omkring skolen. Skolen skal være lokalsamfundets primus motor, når der skal findes løs-

ninger med de lokale samarbejdspartnere. Vi arbejder derfor med ideer som kan blive til 

konkrete forslag og er åbne for et større samarbejde med CSD omkring implementering af 

den ønskede udvikling samt få tildelt flere ressourcer hertil. 

 

Vi ser frem til at se yderligere tiltag og udvikling af vores skoler 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse 



  Distriktsskole Smørum 

 

 

 

Smørum 7. september 2021 

 

 

Skolebestyrelsens høringssvar – Budget 2022 - 2025 

Distriktsskole Smørum 

 

Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum har, på møde den 6. september, drøftet hø-

ringsmaterialet til Egedal Kommunes budget for 2022 – 2025. 

Bestyrelsen noterer sig, at der er tale om et budget i balance, men alligevel med økono-

miske udfordringer på det specialiserede område. Det udsendte budgetmateriale er 

uden besparelser på skoleområdet, men bestyrelsen savner at Egedal Kommune i bud-

gettet viser, at Egedals børn og det gode børneliv prioriteres højt. 

Skolebestyrelsen ser et stort behov for, at kommunens gode økonomi kommer i spil på 

kerneområder i skolen. 

I en tid med rekrutteringsudfordringer vil forbedrede muligheder for kommunens børn 

have direkte afsmittende effekt på skolernes muligheder for at rekruttere og fastholde 

dygtigt personale. 

 

Skolebestyrelsen i Smørum peger på følgende forbedringsbehov: 

 

 Nedsættelse af klassekvotienten 

Egedal Kommune har en af landets højeste klassekvotienter (23,3 i 2020), og 

Distriktsskole Smørum ligger med den højeste gennemsnitslige klassekvotient i 

Egedal. 

Skolebestyrelsen mener, at Egedal Kommune bør slutte sig til de kommuner, der 

har vedtaget en kommunal grænse for klassestørrelser. Vi foreslår at indføre et 

max på 24 elever (ved elever uden for skoledistrikt) og 26 elever som højeste 

antal elever i klassen. 

Dette vil, alt andet lige, øge tiden til den enkelte elev og dermed også lette pres-

set på den enkelte medarbejder. 

 

 Genindførelse af lejrskoler 

Lejrskole og overnatningsture bør være en fast del af den skolegang, som bør-

nene får i Egedal Kommune. De sidste mange år har denne aktivitet været ned-

lagt med baggrund i tidligere tiders besparelser på skoleområdet, og vi anser det 

ikke for muligt at genindføre inden for den nuværende økonomi. 
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Vi finder at lejrskole og overnatning understøtter læring og trivsel i den enkelte 

klasse og giver muligheder for samvær og læring, der ikke findes i den alminde-

lige daglige skolegang.  

 

 Én skole for alle børn 

Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum har fokus på, at vi er én skole for alle 

børn. Vi har almenklasser og kompetencecenterklasser under samme tag - i den 

samme skole. Vi ønsker at understrege, at alle børn skal have et skoletilbud, der 

er differentieret og med mulighed for at imødekomme alle behov. Alle børn bør 

have et skoletilbud, der understøtter læring og trivsel på trods af vanskeligheder 

og handicap. 

Derfor er det vigtigt, at økonomien kommunens kompetencecentre giver disse 

muligheder, og derfor mener bestyrelsen, at området bør prioriteres økonomisk. 

 

 En attraktiv arbejdsplads 

Som nævnt i indledningen har skolebestyrelsen stor opmærksomhed på rekrut-

tering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Det er bestyrelsens opfattelse at 

lavere klassekvotienter, indførelse af lejrskoler og god økonomi til specialområ-

det samt understøttende / inkluderende indsatser vil øge mulighederne for at re-

kruttere og fastholde personale. Det er altså områder, der både kommer børn og 

voksne til gode. 

Derudover peger vi på tilførsel af økonomi til at understøttende tiltag for nye 

medarbejdere, samt mulighed for at være flere voksne i undervisningen på mel-

lemtrin og i udskolingen, som allerede indført i indskolingen i en tidligere bud-

getaftale. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Susanne Pliniussen 

Formand 



Distriktsskole Ølstykke 

 

Tlf: 7259 8700 

 

maglehojskolen@egekom.dk 

www.distriktsskole-oelstykke.dk 

 

Den 10.09.2021 

 

 

CAS 

 

Høringssvar til budget 2022-2025 

 

I skolebestyrelsen for Distriktsskole Ølstykke har vi behandlet budgetforslagene 

til budget 2022-2025 og sender her vores høringssvar:  

 

Vi har brug for ro 

I skolebestyrelsen for Distriktsskole Ølstykke hilser vi et budgetoplæg uden sto-

re og mange reduktioner på skoleområdet velkomment. Vi glæder os over og 

håber på, at der ovenfra ikke kommer yderligere uro på skoleområdet, og at vo-

res budgetter ikke reduceres i de kommende år. 

 

I vores to skoleafdelinger har vi store ambitioner om god skole, inspirerende læ-

ring og høj trivsel, og de ambitioner skal ikke lide under udefrakommende be-

lastninger. Her tænker vi på covid-efterslæb på faglighed og trivsel samt det, 

der fylder allermest for os lige nu: byggeprocessen. Derfor er vi også nødt til at 

sige højt, at ja, vi bygger, ja, på sigt bliver forholdene bedre, end de har været, 

men vi kan ikke give køb på den gode skole i mellemtiden.  

 

Og her er der nødt til at tages et politisk ansvar for børnene, for skolens medar-

bejdere og for ledelsen. I distriktsskolen arbejdes der stadig ud fra Fælles Mål, 

og kommunens mål og rammer for skolerne nedskaleres ej heller. Så for Di-

striktsskole Ølstykkes medarbejdere og ledelse er opgaverne næsten uover-

kommeligt store: kerneopgave, mellemformer, kultur efter fusion, god undervis-

ning i klasser med op til 28 børn, efterslæb på trivsel og faglighed efter covid-år, 

byggeriproblematikker. Det skal anerkendes. Vi opfordrer til en økonomisk aner-

kendelse, men også til, at vi lige nu får arbejdsro og økonomi nok til, at skolens 

liv og omdømme ikke lider overlast, mens byggeriet finder sted. 

 

Byggeri har konsekvenser 

Vi oplever et godt samarbejde med entreprenør- og arkitektfirma, men sandhe-

den er også, at vi kan mærke, at der bygges. Vi kan se processen – opgravnin-

ger, byggepladsindhegninger, maskiner på gangstierne, færre p-pladser. Perso-

nalet får ekstra opgaver, som en skole ikke ville opleve ved almindelig drift.  

Helt konkret taler vi bl.a. om ekstra fokus på og dermed ekstra-

udgifter til rengøring, for skolegården har været gravet op, og børn og voksne 

tager grus med ind i skolens bygninger efter hvert frikvarter.  

http://www.distriktsskole-oelstykke.dk/
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Vi taler om nye runder af ned- og oppakning af klasseværelser, 

når eleverne i perioder skal flytte lokaler pga. renovering og byggeri. 

  Vi taler om en stor ekstra opgave til skolens ledelse, når der skal 

projekteres byggeri, når der skal prioriteres læringsmiljøer, når der skal samar-

bejdes med arkitektfirma og entreprenører, når der skal kommunikeres om byg-

geproces, når der skal holdes hånd i hanke med planer, når der skal findes løs-

ninger på uforudsete problematikker.  

 

I Distriktsskole Ølstykkes skolebestyrelse er vi meget taknemmelige og stolte 

over det store arbejde, som skolens personale i sin helhed tager på sig. For bør-

nenes skyld. Vi opfordrer til, at byrådet også økonomisk vil anerkende den 

enorme arbejdsbyrde, som ligger på skuldrene af skolens personale i disse år. 

 

Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025 (CAS22-103D) 

Som angivet i budgettet for 2021-24 kom der en besparelse på i alt 3 mio. kr. i 

2021 stigende til 6 mio. kr. i 2024. Hvis Egedal Kommune indarbejder en yderli-

gere reduktion af konsulentforbruget i 2025, vil det betyde endnu en udgiftsre-

duktion på 1,5 mio. kr. Da dette er en rammebesparelse, bliver vores skole også 

ramt. Og dette står i stærk kontrast til ønsket om en anerkendelse økonomisk af 

det store arbejde, som Distriktsskole Ølstykke står for i disse år, for skal der fin-

des penge på budgettet til denne besparelse, vil de penge gå fra skolens kerne-

opgave.  

 

Læringsfællesskaber = fælles kasse? 

Og når nu vi er ved penge, der tages fra skolerne, så undrer vi os også over 

administrationens forslag, som det er beskrevet i Notat om revideringen af Inve-

steringsplan 2028, s. 4, nemlig at finansieringen af de nye lokaler til Ølstykke 

Skytteforening skal ske via de udisponerede kultur- og fritidsmidler under sporet 

Læringsfællesskaber. Det vil altså sige, at nye lokaler – i dette tilfælde en hal 

langt fra skolen - til en idrætsforening skal finansieres via millioner afsat til ny-

byg og renovering af skoler, nemlig sporet Læringsfællesskaber.   

 

Sikre skoleveje 

I Distriktsskole Ølstykke har vi siden beslutningen om at lukke Toftehøjskolen 

tilbage i 2018 viftet med et stort flag vedr. sikker skolevej. Vi har en fin dialog 

med administrationen, men vi vil gerne endnu en gang opfordre til, at der hand-

les mere, end der snakkes inden for sikker skolevej-problematikkerne. Det er 

børn fra 6-16 år, som vi rigtig gerne vil passe bedre på. Cykel-/gangstierne mel-

lem Ølstykke Bibliotek og indkørslen til Søhøjskolens SFO er hverken blevet bre-

dere eller sikrere at køre på i løbet af de sidste år. Og cykelstikrydset, hvor cy-

kelstien langs med Ring Nord (mellem Ny Toftegårdsvej og mod Hampelandvej) 

mødes med cykelstien, som går i tunnelen under Ring Nord, på skolens sydside, 

er stadig uoverskueligt, uanset hvilken vej man kommer fra. Det MÅ kunne gø-

res bedre.  
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Med venlig hilsen 

- På vegne af Skolebestyrelsen på Distriktsskole Ølstykke 

 

 

Ane Horslund Elvej 

skolebestyrelsesformand 

 / 

 Peter Brixen 

 distriktsskoleleder 

 

 



Høringsvar til budgetforslag 2022-2025 for Egedal Kommune, med fokus på børneområdet før 
skolealderen. 

Afsender: 

Områdebestyrelsen for dagtilbud område Stenløse 
 

 

Bestyrelsen har netop læst forslaget til budgettet for 2022 til 2025 igennem, vores primære fokus er 
relateret til børneområdet, for børn under skolealderen. I vores høringsvar har vi lagt vægt på den 
akutte udfordring der findes Egedal kommune med at rumme de børn der afventer start i vuggestuer 
og børnehaver – over for de prognoser kommunen har valgt at benytte som baggrund for deres 
ræsonnement. Vi er klar over at fremskreven demografisk vækst kan være behæftet med stor 
usikkerhed, hvorfor vi vil anbefale kommunen at benytte forsigtighedsprincippet, og heller 
fremskrive for store tal for at sikre pasningskapacitet end at benytte lavere vækstskøn for at male et 
mindre problematisk billede. 

Til orientering blev der på sidste dialog møde på børneområdet i forsommeren oplyst at der i 
kommunen mangler ca. 100 pladser, og at dette tal ikke er på vej ned i umiddelbar fremtid.  

Det er derfor overraskende for bestyrelsen af læse at befolkningsprognosen på side 6 i [budgetfokus] 
ligger op til en tilvækst på mindre end 300 børn frem til 2025.  

Selvom der i afsnittet under meldes ind at der er taget højde for denne tilflytning ses den ikke at 
afspejles i de børnetal der ligger til grund for beregningerne på side 23 i [Budget notater] hvori der 
fremgår en tilvækst af børn på tværs kommen stiger med 99 børn til 2022, yderligere 53 børn i 2023 
og yderligere 66 børn i 2024.  

Dog forventes område Stenløse ”kun” at modtage 11 børn mere i 2022 end i 2021, og en nedgang i 
2023 i forhold til 2022. Det er påfaldende at Stenløse er det område med flest vuggestuebørn, og 
indtil prognosen for 2022, det område med flest børnehavebørn, men antallet af ny tilkommende 
børn på begge typer, stiger ”kun” 11 børn fra 2021 til 2022 – vi opfordre til at man revidere 
beregningerne, da der i øjeblikket sker en massiv ændring i demografien overalt i område Stenløse, 
noget som der også bekræftes i samme budget forslag. 

 Vi som områdebestyrelse, og med vores indsigt i søgningen til Stenløse, anbefaler at 
kommunalbestyrelsen benytter genberegner disse tilslutninger til Stenløse, således at man ikke står 
med en situation som den nuværende i Ganløse og Smørum. 

I samme notat på side 24 fremgår Børnehuset Blåmejsen budgetmæssigt som 0 i år 2023-2025, er 
dette fordi Børnehuset Blåmejsen forvendtes lukket, eller er der en anden forklaring på denne 
disposition? 

 

Det forstås på side 27, at der tages udgangspunkt i en beregning/prognose fortaget af Cowi – og at 
prognosen er estimeret fra 1. januar. Det forekommer bestyrelsen uklart hvorfor denne dato er 
valgt, og hvorfor prognosen ikke foretages ved tilmeldingsfristen for skoletilmelding, således at der 
kendes den konkrete bevægelse fra børnehave til skole. På den måde vil en prognose for året, efter 
skole overflytning, tage udgangspunkt i det kendte antal børn i børnehave, og derved også det reelle 
børnetal i en given institution, på denne måde kan der beregnes væsentlig mere nøjagtige børnetal. 



Høringssvar på
Budgetforslag 2022 - 2025

Fra bestyrelsen i Område Smørum

10. september 2021

Overblik over prioriteringsforslag

CAS22-103D: Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025

Der budgetteres med reduktion af konsulentudgifter for Center og Skole og Dagtilbud på 436t frem
mod 2025. Kan der siges noget konkret om, hvor disse konsulentudgifter bliver taget fra? Vi er
bekymret for at man med dette indgreb erne ressourcer fra daginstitutionerne, i en tid hvor det er
vanskeligt at tiltrække kvalificeret og uddannet arbejdskraft.

Revidering af Investeringsplan 2028

Bilag 1: Appendix

I Tabel 2 (Oversigt over anlægsprojekter i den reviderede Investeringsplan2028) under Byudvikling,
fremgår det for “514261 Daginstitution i Smørum” at der er forbrugt 26.606t og 12.831t i henholdsvis
2019 og 2020. Frem til 2028 er der dog kun afsat 2.000t i 2021. Hvad betyder dette for institutionerne i
Smørum?

Vi bifalder det øgede budget for “Kapacitetsudfordringer på børneområdet” i 2021, men undrer os
samtidig over at der ikke er sat penge af i årene fremefter, set i lyset af de massive
kapacitetsudfordringer vi efter al sandsynlighed står med de kommende år.

Budgetnotater

Antal vuggestue- og børnehavebørn (kapacitetsudfordringer)

Af “Tabel 5 Antal budgetterede kommunale vuggestue- og børnehavebørn fordelt pr. område” fremgår
det at det korrigerede budget for antal børn i Smørum i 2021 er sat til 730 enheder (295 vuggestuebørn
og 435 børnehavebørn).

1



Sidste år fremgik det af budgettet at man forventede en stigning frem mod 2024 til 750 enheder. Man
må derfor erkende at stigningen er sket med noget højere hastighed end forventet.

I dette budget forventer man nu at det samlet antal børn i Smørum stiger med 127 enheder (36
vuggestuebørn og 91 børnehavebørn) fra 730 til 857 frem mod 2025. Det er en voldsom stigning (+17%),
og det skaber enorm bekymring for kapaciteten i Smørum, da vi i forvejen kører med tæt på 100%
belægning.

Selvom vi er bekendt med at der er planer om udvidelse af kapaciteten i Smørum i form af udbygning
og nybyggeri, anbefaler vi at der fortsat kigges meget alvorligt på kapaciteten i Område Smørum.

Driftsbudget

Af “Tabel 6a Driftsbudget for Familiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1” fremgår det at
Solsikken og Åkandehaven er budgetteret til 0 i budgetforslaget for 2023, 2024, og 2025. Hvad
skyldes dette?

På vegne af bestyrelsen i Område Smørum

Mikkel Hansen
Formand
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Høringssvar om budgetforslag for 2022-2025 i Egedal Kommune 

- Fra Områdebestyrelsen for daginstitutioner i Ganløse og Slagslunde  

Områdebestyrelsen har med interesse læst Budgetforslag for 2022-2025 for Egedal Kommune.  

Områdebestyrelsen har følgende kommentarer: 

 

1. Vi undrer os over at Egedal Kommune vælger at reducere konsulentforbruget og desuden reducere 
forbruget decentralt ude i de forskellige centre i stedet for centralt. Egedal kommune har i forvejen 
overordentligt svært ved at fastholde og rekruttere medarbejdere og at skære i det som kan 
tiltrække og gøre os mere interessante end vores nabokommuner er uforståeligt. Når vi sidder med 
til jobsamtaler til pædagogstillingerne, er det kurser og mulighed for ekstern sparring med 
konsulenter som bliver fremhævet af kandidaterne for årsag til at de har søgt Egedal kommune. 
Ved at skære i konsulentforbruget, rykker man automatisk Egedal kommune ned af stigen i forhold 
til attraktion som arbejdsplads. Ligeledes vil det personale som allerede er ansat i kommunen miste 
værdifuld sparring og dygtiggørelse inden for deres felt – hvilket i sidste ende går ud over børnene.  
Egedal kommune slår sig op på Verdens Bedste Hverdag – men det klinger hult når man ikke vil 
betale for at pædagogerne kan dygtiggøre sig på kurser og få ekstern sparring til forskellige 
problematikker.  

2. Vi har i Ganløse-Slagslunde mangel på pædagoger og har pt. meget svært ved at besætte de ledige 
stillinger som vi har. Vi ved, at mange pædagoger søger til vores nabokommuner eller længere væk 
da de kan tilbyde både bedre arbejdsvilkår og bedre løn. Vi opfordrer derfor Egedal Kommune til at 
tænke på om det ikke var hensigtsmæssigt at opjustere både arbejdsvilkår og løn for pædagoger, 
således, at hele Egedal kan blive en mere attraktiv kommune at arbejde i og så vi kan tiltrække de 
pædagoger som vi mangler. Det kan ikke være rigtigt at vores dygtige pædagoger kan søge lige over 
kommunegrænsen og få en højere løn.  

3. Vi undrer os desuden over at der ikke er afsat ekstra penge til udvidelse af dagtilbud i kommunen. 
Det er et faktum at der i både Ganløse og Smørum er for få dagtilbud og at det nu og over de næste 
år er nødvendigt endnu en gang at udbygge eller bygge nye dagtilbud for at imødekomme den 
store efterspørgsel. Ifølge jeres egen prognose stiger børnetallet for de 0-5 årige fra 3000 til 4000 
hvilket vil sige at det er 1000 ekstra børn der skal findes plads til. Det er derfor tegn på en utrolig 
kortsigtet tankegang at der ikke er afsat penge til den ekstra udvidelse som er på vej.  

Med venlig hilsen  

Karin Frydenlund Jespersen 

/ Formand for områdebestyrelsen for institutioner i Ganløse og Slagslunde  

 



 

Område Ølstykke 
Børnehusene Paletten, Marienlyst, Maglehøj, Hampeland, 
Tryllefløjten, Margrethebakken, Troldehøj Børnehave 
og Skovbørnehaven Tungegården 

 

 

 

Bestyrelsen for Dagsinsitutionsområde Ølstykke 

Høringssvar - Egedal Budget 2022-2025 

 

Bemærkninger til prioriteringsforslag 

Forslag CAS22-103D – Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025 

Forslaget er, som der er beskrevet, en udvidelse af besparelsen, der blev besluttet sidste år. Vi forstår, at 
det ikke er en kommunal beslutning og derfor skal gennemføres for Egedal, men vi vil gerne som i vores 
høringssvar til budgettet sidste år henstille til, at fordelingsmodellen mellem centrene revurderes.  

Vi frygter, at besparelsen i Center for Skole og Dagtilbud kan have en indflydelse på evt. efteruddannelse 
for lærere og pædagoger i Egedal. Forslaget vil bl.a. hindre muligheden for at invitere eksterne 
oplægsholdere til personalemøder etc.  

Vi står i dag i en situation hvor vi i Egedal har problemer med rekruttering af pædagoger, og hvis vi skærer 
på evt. efteruddannelse, frygter vi, at man ikke vil øge effektiviteten af rekrutteringen i Egedal. 

Vi kan læse af forslaget, at man i fordelingen mellem centrene af besparelsen på konsulentydelser kun 
inddrager forbruget af konsulentydelser og det pågældende centers andel af den samlede lønsum. Vi 
undrer os over, at man slet ikke tager i betragtning, hvad konsulentmidlerne i hovedtræk bliver brugt til. Vi 
mener, at man også bør fordele besparelsen ud fra, hvor den vil få størst konsekvenser for den borgernære 
service. På børneområdet synes vi fx, at det er meget værdifuldt, at personalet kan få inspiration og viden 
via eksterne oplægsholdere, uden det er decideret kursus- eller uddannelsesaktivitet. 

Vi vil gerne have klarlagt om, følgende udsagn betyder, at man ønsker at skære i lønnen for kommunens 
ansatte, herunder pædagoger og lærere?  

”I det omfang effektiviseringen ikke fuldt ud kan realiseres via lavere konsulentudgifter kan det blive 
nødvendigt at kigge på bredere løsninger, herunder ift. lønmidler.”  

Dette vil igen være en faktor for at kunne rekruttere personale, og det giver i øvrigt ikke en besparelse på 
udgiften til konsulenter. 

 

Bemærkninger til Budgetnotatet 

Generelt er vi naturligvis positive over for, at der igen er flere penge til dagtilbudsområdet i budgettet. 



 

Område Ølstykke 
Børnehusene Paletten, Marienlyst, Maglehøj, Hampeland, 
Tryllefløjten, Margrethebakken, Troldehøj Børnehave 
og Skovbørnehaven Tungegården 

 

 

 

Vi gentager en kommentar fra vores høringssvar ifm. sidste års budgetproces: Budgetterne er ikke nemme 
at gennemskue for udenforstående. Administrationen har flere gange på fx dialogmøder ytret, at de ønsker 
gennemsigtighed, og her mener vi altså fortsat, der er plads til forbedringer. 

 

Tabel 6a Driftsbudget for Familieudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1 på side 24: 

Der mangler forklaringer til tabellen. Det ser ud til, at budgetteret kun delvist er specificeret ud på 
institutionerne i hvert område fra 2023 og frem, men det er ikke forklaret. 

Vi undrer os over, hvorfor der er et budget på 1.803 tusinde kroner i 2022 til Børnehuset Troldehøj, som er 
lukket i 2021. Det er ikke forklaret. 

Ligeledes undrer vi os over, at Skovbørnehaven Tungegården står til en budgetnedgang fra 2021 til 2022, 
selv om børnetallet er steget. Områdeleder Mariann Knudsen har fået oplyst, at der er lavet en fejl i 
budgettet fra administrationens side, men vi vil dog alligevel lige nævne det her, da det er en kommentar til 
høringsmaterialet.  

 

Tabel 6b Driftsbudget for Familieudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 2 på side 26: 

Det giver mere overblik at samle de private institutioner i denne tabel end under de pågældende områder, 
som det har været tidligere. Tak for det. 

 

 

Med venlig hilsen. 

Bestyrelsen for Daginstitutionsområde Ølstykke 

 

 

 



Høringssvar fra logopæderne i PPR vedr. budget 2022 og overslagsårene 

Børnetallet i Egedal stiger 17 % de næste 4 – 5 år. I det kommunal budgetforslag er der ingen 
forslag til aktivitetsudvidelser/opnormeringer på vores område. 

Det betyder, at vi kommer til at betjene 17 % flere børn på den samme tid, hvilket ikke kan undgå 
at betyde kvalitetsforringelser. 

Logopædgruppen er i forvejen presset arbejdsmæssigt. Ved kommunesammenlægningen i 2008 
var der ansat 10 logopæder i PPR. Dette antal er siden da reduceret til 7 stillinger. 

 

På vegne af logopæderne i PPR 

Peder Henriksen, Tillidsrepræsentant 

 

 



 

 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

Åbningstid 

Mandag - onsdag 10.00-14.00 

Torsdag 10.00-17.30 

Fredag 10.00-12.00 

 

Telefon 7259  6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web egedalkommune.dk 

 

Den 10.09.2021 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget 

 

Høringssvar  

CSD- rådhusmedarbejdere stiller sig som gruppe forundret over tegn på varsling 

af nye besparelser i vores del af organisationen.  

 

Over de seneste budgetår er arbejdsopgaver i CSD blevet langt flere end tidligere 

år og ikke mindst relateret til den stadig stigende befolkningstilvækst. Flere ny-

fødte børn, børn til daginstitutioner, elever til skoler og elever til specialtilbud af-

stedkommer naturligt flere sagsbehandlinger af det administrative, pædagogiske, 

sundhedsfaglige som såvel psykologiske personale.  

 

Vi forsøger i et dagligt tempo, der ikke efterlader tid til tøven, at understøtte or-

ganisationens flere dele med dygtig og effektiv bistand, hvorfor det opfattes som i 

skærende kontrast til forslag om besparelser på lønkroner.  

 

I vores bistand skal forstås direkte understøttelse til børn og unge på baggrund af 

henvendelser fra forældre, daginstitutioner eller skoler, hvor fx der registres van-

skeligheder i børns sprogtilegnelse, hvor elevers læring eller trivsel er på diskurs, 

hårdknuder i samarbejder mellem skoler og hjem eller børns psykiske udvikling er 

i fare. Dertil kommer den omfattende driftsopgave med bl.a. pladsanvisning, fri-

pladsansøgninger, mellemkommunal afregning, kapacitetsudnyttelse og udvidel-

ser på skole- og dagtilbudsområdet, økonomistyring af området samt administra-

tiv understøttelse i forhold til specialundervisningsområdet m.m. Senarier der 

dagligt understøttes af personalet i Center for Skole og Dagtilbud.  

 

Set i lyset af ovenstående besparelser vil vi i mindre grad kunne løfte nuværende 

opgaver af forbyggende karakter og i værste fald alene kunne bistå med indgri-

bende indsatser, hvor vanskeligheder er blevet langt større end, at løsninger er 

inden for rækkevidde. Besparelsen vil få indflydelse på serviceniveauet for de bor-

gerrettede opgaver i administrationen. 

 

Vi peger således på, at man overvejer en tildeling til centeret af de ressourcer, 

som man planlægger at tildele i pædagogiske ressourcer til institutionerne – ek-

sempelvis 2 % heraf.  

 

Med venlig hilsen 

Lokal MED CSD 



 

 

Høringssvar om budgetforslag for 2022.2025 i Egedal Kommune 
 
- Fra Lokal MED Området Ganløse/Slagslunde. 
 
Vi i lokal MED fra Området Ganløse/Slagslunde har drøftet budgetforslag for 
2022-2025 for Egedal Kommune. 
 
Lokal MED har de følgende kommentarer:  
 
. Vi er bange for de konsekvenser, som reduktionen i konsulentforbruget kan 
have for vores område, især når forbruget bliver reduceret  decentralt ude i de 
forskellige centre. 
Efteruddannelse, foredrag og kursus er efterhånden én af de få  fordele (hvis 
ikke den eneste) ved at være ansat som pædagogisk medarbejder i Egedal Kom-
mune.  
Vi i MED er rigtigt bekymrede over, hvor svært det er at rekruttere og fastholde 
nye kollegaer til vores område. Derfor ser vi med stor bekymring  at mulighe-
den for efteruddannelse bliver taget fra os.  
 
 
. Vi kan læse at der ikke er indtænkt andre besparelser til vores område og det 
er positivt.  
Vi kan også læse at der ikke er tilføjet midler, som kunne facilitere opgaven ved 
at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til vores institutioner. Midler 
som kunne bruges til at tilbyde personale bedre løn og bedre arbejdsvilkår. Det 
er to parametre, hvor vi ligger under vores nabokommuner.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lokal MED i område Ganløse/Slagslunde.  
 



Hermed høringssvar til budget 2022-2025, fra MED-udvalget på dagtilbud område Stenløse: 
 
Vi læser med glæde, at der ikke er umiddelbare besparelser på dagtilbud – men øgede budgetter til bl.a.  
minimumsnormeringer. 
 
Vi ser frem til centerets fokusområde med rekruttering af uddannet personale – men kan læse, at der i 
2025 kommer en reduktion af konsulentudgifter. Vi håber der er taget højde for, at det ikke er 
konsulentudgifter i forhold til at tilbyde kompetenceudvikling til kommunernes ansatte – her tænker vi, i 
forhold til rekruttering og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere.  
 
I forhold til driftsbudgettet for 2023-2025, er vi bekymrede for rammen, da daginstitution Blåmejsen har 
fået en ramme på 0 kr. Dette tænker vi, må være en forglemmelse, så der kommer midler til, at kunne drive 
institutionen som nu. 
 
Lene Jacobsen 
Næstformand, MED område Stenløse 



Ung Egedal 

 

Ung Egedal 

Hindbærvangen 224 

2765 Smørum 

 

Tlf: 7259 9200 

Mail: 

ungdomsskolen@egekom.dk 

www.ungegedal.dk 

 

Åbningstider: 

Mandag: 08:00-16:00 

Tirsdag: 08:00-16:00 

Onsdag: 08:00-16:00 

Torsdag: 08:00-16:00 

Fredag: 08.00-14:00 

Lørdag: --Lukket 

Søndag: --Lukket 

Den 07.09.2021 

Til Byrådet 

 

Ung Egedal: Høringssvar vedr. Budgetforslag 2022-25 

I forbindelse med Budgetforslag 2022-25 og den følgende høringsperiode, øn-
sker bestyrelsen for Ung Egedal at give følgende udtalelse: 
 

"Ung Egedals bestyrelse noterer sig, at der i det udmeldte budgetforslag ikke er 

emner, som berører Ung Egedals indsatser og aktiviteter. 

Bestyrelsen har derfor ikke yderligere kommentarer til forslaget.” 

 

Bestyrelsen takker for muligheden for at komme med en udtalelse. 

På vegne af Ung Egedals bestyrelse; 

Med venlig hilsen 

Jens Skov, 

formand for Ung Egedals bestyrelse 

 



Høringssvar vedr. budget 2022 og overslagsårene. 

 

Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at der ikke foreligger besparelsesforslag på CSD´s og 
dermed skolernes område. 

Desværre må vi også endnu en gang konstatere, at det er umådeligt svært at rekruttere lærere til Egedals 
skoler samtidigt med, at vi fortsat oplever en vis afgang. 

Den overordnede ramme til at drive skole for er simpelthen for lille, hvilket betyder, at lærerne er 
maksimalt pressede i deres hverdag med alt for mange undervisningstimer, alt for mange opgaver ved 
siden af undervisningen, herunder en betydelig inklusionsopgave, og meget store klassekvotienter på nogle 
af vores skoler. 

Samtidigt må vi for 6. – 7. år i træk konstatere, at lærerne i Egedal ligger lavere lønindplaceret end samtlige 
sammenlignelige omegnskommuner. 

Vi vil derfor foreslå, at Byrådet ved vedtagelsen af det kommende budget udvider skolernes økonomiske 
ramme, således at der skabes rum for lønstigninger og forbedrede arbejdsforhold for lærere og 
børnehaveklasseledere. 

Et gratis forslag som, måske, vil optimere lærernes tilhørsforhold til den enkelte skole, er at droppe 
Distriktsskolestrukturen og give diverse ledelseskompetencer tilbage til den enkelte matrikel. Det virker en 
anelse absurd, at vi nu har tre ud af fire distrikter med kun to skoler under sig. Samtidigt må vi konstatere, 
at lærere og børnehaveklasseledere har deres arbejdsidentitet og -kultur på matrikelskolen og ikke i 
distriktet. 

Et ønske for både vores lærere og elever er at give skolerne økonomiske muligheder for at genindføre 
lejrskoler på et vist niveau. 

På vegne af Egedal Lærerkreds 
Steen Herløv Madsen 
Kredsformand 



Høringssvar til Budget 2022 Egedal 
Kommune 

D. 10/9-21 

 

Vi har med interesse læst budgetforslaget, der er til høring i kommunen. 

I Veksø har vi for et par år tilbage fået skolen udvidet til også at omfatte 5. Og 6. Klasse. Det er vi 

meget glade for da vi mener, at skolen har rigtig meget at byde på. 

Med ældre børn på skolen gør det dog også, at der mangler nogle udendørs faciliteter, som også 

km være attraktive for dem. 

Lige ved siden af skolen ligger der en branddam. Denne har gennem årerne prøvet at rense op og 

gøre pæn igen, men vokser meget hurtigt til igen og har derfor ikke nogen funktion. Den blev 

heller ikke benyttet da en del af skolen brændte da der ikke er særlig meget vand i den og derfor 

står den tilbage som et lille sumphul. 

Dette kunne, eksempelvis, laves om til en skaterbane, som både skolen og Sfo kunne benytte i 

skoletiden, samt at den kunne være centrum for de unge i byen efter skoletid og i weekenden. 

I Roskilde er der lavet tilsvarende som samtidig virker som overløbsbassin i perioder med skybrud 

eller store mængder regn. 

Det kunne derfor være godt for byen, hvis man fra kommunal side, understøttede udviklingen 

omkring udemiljø til de større børn i byen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Wiberg, formand for Veksø Idrætsforening  

Og 

Dennis Roland Pedersen, formand for Veksø Skoles Venner 

 

Eventuelle kontaktinformationer; 

Dennis Roland Pedersen 

Mobil 2042 4041 

dennisrhansen@hotmail.com 



 

   Egedal 
 
 
Til Egedal d. 9. september 2021 
 
Egedal Kommune 
Rådhuset 
3650 Ølstykke 
 
Høringssvar fra Faglige Seniorer i Egedal til  
 
Budgetforslag 2022 + overslagsår 
 
Faglige seniorer Egedal er en lokal faglig klub under Faglige Seniorer Danmark/Nordsjælland. 
 
Vi har drøftet de ”Budgetforslaget 2022 og overslagsårene” med henblik på at fremkomme med 
kommentarer hertil. Nedenstående ses vores kortfattede kommentarer.  
 
Særlige bloktilskud 
Vi noterer os, at Egedal Kommune modtager de særlige bloktilskud fra staten svarende til ca. 20,2 
mio. kr. på ældreområdet. Ved vedtagelsen herom blev der ved finanslovsbehandlingen knyttet 
særlige ”overskrifter” for disse penge: 
 
Generelt løft af ældreplejen 5,2 mill.kr., generel kvalitet i ældreplejen 7,0 
mill.kr., værdig ældrepleje 7,3 mill.kr. og bekæmpelse af ensomhed 0,7 mill.kr.  
 
Ved folketingets beslutning blev det fra politisk hold udtrykt således, at det var en form for 
særlige tilskud. Desværre, uden egentlige bindinger eller lign. Pengene går derfor ind i den 
samlede kommunekasse. 
 
Betragtes udviklingen i kommunens nøgletal på senior-/ældreområdet kan det dels konstateres, at 
Egedal kommune ligger i bunden af regionen, og dels at der ikke er (eller er planlagt) en udvikling, 
der viser at de nødvendige initiativer er til stede i den grad, som det var hensigten.  
 
Med andre ord synes en væsentlig del af de ekstra ressourcer at forsvinde i den 
daglige drift uden, at der er sat de forventede processer i værk for at sikre 
hensigten om et generelt løft i plejen og kvaliteten, den værdige ældrepleje og 
bekæmpelsen af ensomheden. Med mindre pengene hentes fra andre dele af et 
ældreområde, der i forvejen er under et hårdt økonomisk pres.    
 
 

Et generelt løft af senior/ældreområdet 
Nøgletallene taler deres tydelig sprog, ældreområdet har behov for et gevaldigt løft. 
Budgetoplægget og -bemærkninger dokumenterer, at kommunen lige akkurat knap kan følge med 
den demografiske udvikling. Således er det vores opfattelse, at der ikke umiddelbart er efterladt 
plads til at sikre de kvalitetsløft, der er behov for.  
 



 

   Egedal 
 
Faglige seniorer skal stærkt anbefale, at der sker en opprioritering af ældreområdet med henblik 
på at få lagt yderligere ressourcer ud i området for at imødekomme behovene for løft i ældreplejen, 
øge kvaliteten, sikre den værdige ældrepleje og udvikle et godt tilbud til at imødekomme de øgede 
behov, der er bl.a. på demensområdet herunder at sikre en god kvalitet og pleje.  
 
Boligpolitik 
I en tid hvor levealderen øges, og hvor mange klarer sig i længere tid, bør der sættes fokus på at 
udvikle behovene i fremtidens pleje og boligformer for seniorer/ældre. Her kan vi pege dels på det 
særlige behov for løbende strategisk udvikling af plejen, dels på behovet for at få formuleret en 
særlig strategi for den samlede boligpolitik for senior- og på ældreområdet. 
  
Kvalitet og medarbejdere  
Et løft i kvalitet på ældreplejen bør ske bl.a. ved at fastlægge en politik for fastholdelse af 
medarbejderne og tiltrække nye medarbejdere. Midlerne hertil kan tage udgangspunkt i en synlig 
ledelse, opstilling af uddannelsesplaner for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø. Hertil hører 
også at brugen af vikarer reduceres med henblik på at få flere fastansatte. 
 

På vegne af Faglige Seniorer i Egedal 
Kim Røgen, formand  
 







Handicaprådets høringssvar 
Egedal Kommunes budgetforslag 2022-2025 
 
Til Byrådet 
 
Egedal Kommunes Handicapråd har følgende bemærkninger til budgetforslag 2022: 
 
Budgetforslaget ift. det specialiserede socialområde: 
Handicaprådet må anfægte den måde Egedal Kommune italesætter det administrative budgetforslags 
konsekvenser over for det specialiserede socialområde på. Der males et rosenrødt billede af, at nu kommer 
der mange flere penge til velfærden – og til handicapområdet. 
 
Hvorfor giver man ikke borgerne (handicappede eller ej) de reelle informationer? 
2022-budgettet tilføres kr. 29 mio. til området (husk lige at nævne at kr. 11. mio. kommer retur i offentlig 
refusion). I 2021 vil der på området være en budgetoverskridelse på kr. 29 mio. I 2022-budgettet har man 
fornuftigt nok indregnet de reelle udgifter på området i 2021 i næste års budget.  
Det rosenrøde billede: nu tilføres der rigtig mange flere penge til området. 
Det reelle billede: status quo ift. 2021 på det specialiserede socialområde. 
 
Handicaprådet behøver næppe uddybe hvordan handicappede borgere og pårørende – børn som voksne – 
oplever standarden og serviceniveauet i Egedal Kommune. Hvis det er tilfældet, må Byrådet erindres om 
Handicaprådets tidligere budget-høringssvar – til budgetforslag 2021: ”Giv dem (i.e. kvalitetsstandarderne) 
et eftersyn og giv dem det tiltrængte løft”. Til budgetforslag 2020: ”Reducerer man den forbyggende 
indsats betyder det som bekendt , at der på et senere tidspunkt skal sættes ind langt mere massivt”. osv. 
osv. 
 
Det er dybt problematisk, at det først er nu i 2021, at de økonomiske realiteter og den manglende 
økonomistyring på det specialiserede socialområde er blevet kortlagt i Egedal Kommune. Netop i 2021 har 
kommunens egen interesseorganisation KL som bekendt indgået aftale med staten, der absolut ikke tilfører 
ekstra økonomiske midler til det specialiserede socialområde, men igen pålægger landets kommuner 
stramme bindinger på, hvornår der må foretages en udvidelse af den enkelte kommunes serviceramme. 
Handicaprådet må konstatere, at der ikke i tilstrækkelig tide har været hverken administrativ eller politisk 
bevågenhed (vilje?) på det specialiserede socialområde. 
 
Ved høringsfristens udløb den 10. september er det r ikke afklaret, hvor vidt det lykkes for Egedal 
Kommune at forhandle en større andel af den samlede serviceramme igennem over for landets øvrige 97 
kommuner. Men behovet for et løft af serviceniveauet på det specialiserede socialområde eksisterer stadig 
– uanset forhandlingernes udfald. Og behovet er endnu mere påtrængende! 
 
Foruden tilførsel af ekstra økonomiske midler til området anbefaler Handicaprådet, at de tiltag der sættes i 
værk i Center for Myndighed og Social Service som udløber af dialogmøderne med børn-
/voksenhandicappede/pårørende den 30.august også bliver fulgt af økonomiske midler ift. 
personaleressourcer i Centret. 
 
 
Fra Tilgængelighedsudvalget: 
Cykel-/gangstien langs Ny Toftegårdsvej: 
Ønskes forbedret. Der ønskes en tydeligere separering af gående og cyklende trafikanter i form af separate 
cykel- og gangstier. Det er ikke hensigtsmæssigt – hverken trafiksikkerhedsmæssigt eller 
tilgængelighedsmæssigt – som det fungerer i dag. 



Engen v. Skenkelsø Sø: 
Kommunen opfordrer borgerne til at besøge det fantastiske naturområde Engen ved Skenkelsø Sø. Det er 
der heldigvis rigtig mange der benytter sig af og besøger området og nyder madpakken mm. i 
’madpakkehuset’. Der er desværre den mangel, at der savnes toiletfaciliteter i ormrådet. 
 
 
Venlig hilsen 
Lea Jensen 
formand 
Handicaprådet 
10. september 2021 
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Høringssvar til Budgetforslag 2022-2025 i Egedal Kommune 
Hermed fremsendes høringssvar til budgetforslag 2022-2025. 

Høringssvaret er opdelt således: 

• Generelt og spørgsmål 

• Konstaterede fejl (er meldt særskilt ind med det samme de blev fundet) 

• Inspirationsforslag som kan indgå i forhandlingerne omkring budget. 

 

Generelt og spørgsmål 
Generelt så har jeg et ønske om at være med til at finde finansiering af nye initiativer. Desværre er budgettet opbygge 

på en sådan måde at det er rigtig svært at finde optimeringer/effektiviseringer – det ville forudsætte at der ud for de 

enkelte poster f.eks. var et benchmark med sammenlignelige kommuner… 

Så meget mod min vilje, så vil de inspirationsforslag som fremsendes ikke være finansieret med enten nye 

indtægtskilder eller optimeringer/effektiviseringer/besparelser på øvrige poster i budgettet.  

 

Spørgsmål til budget: 

Et eksempel kunne være f.eks. omkring lønomkostninger i skolen. 

Fakta: 

• Elevtallet falder fra 5.035 til 4.870 – dvs. et fald på 3,3 % 

• Lønsummen stiger fra 696.558 til 705.658 – dvs. en stigning på 1,3 % 

• I forhold til overenskomsten, så reguleres lønnen i forhold til generelle stigninger… det var i 2020 2,79% og i 

2021 1,99 % - lønsummen stiger således ikke svarende til overenskomsten med nuværende lærerstab, såfremt 

den økonomiske udvikling i samfundet fortsætter som i de sidste 2 år… 

• Dvs. der er tale om en realstigning pr. elev (kvalitetsløft), men et realfald pr. medarbejder hvis der er tale om 

den samme personalestab. 

• Over 20% af underviserne i Egedal er ikke læreruddannet!  

 

Følgende spørgsmål burde derfor være belyst: 

• Er der tale om at der er taget udgangspunkt i samme sammensætning/antal i medarbejderstaben? I så fald 

byder vi jo vores medarbejdere en reallønsnedgang! Hvilken indflydelse vil det have på 

fastholdelse/kvaliteten? 

• Er der taget udgangspunkt i at inflationssikre lønnen? I så fald skal der afskediges medarbejdere!!! Hvor mange 

og hvor? 

• Der er ikke afsat nogle yderligere midler til at betaler for undervisere der er faglærte lærere, dvs. der er en 

underliggende præmis der siger, at faglærte lærere ikke skal have højere løn end ufaglærte eller at vi 
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fastholder over 20% ufaglærte undervisere… Har vi dokumentation for at vi kan få faglærte lærere til samme 

pris som ufaglærte undervisere? Har vi accepteret 20% ufaglærte undervisere og derfor ikke afsat midler til at 

betale for faglærte? 

 

På denne måde burde det være muligt at gennemgå budgettet, også for at kunne finde 

effektiviseringer/besparelser – men det er altså ikke muligt at komme med sådanne ud fra det fremlagte 

budgetforslag – men der kan stilles tilsvarende spørgsmål generelt til rigtig mange poster… 

 

Konstaterede Fejl 
Der er konstateret fejl i 2 tabeller – disse er afrapporteret til okonomi@egekom.dk 

• I bilag 1 mangler udgifterne for forbrug 2020 under Læringsfællesskaber, så det giver ikke de 588 millioner 

som der står hvis man kigger på linje niveau - det passer med de nederste tal, da de åbenbart er indtastet 

manuelt. 

• I budgetnoter – Tabel 6a – der må være noget galt – det giver ingen mening når man sammenligner på tværs 

af 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025 på alle underposter… 

 

Inspirationsforslag 
Inspirationsforslagene er vedlagt som bilag – for overskuelighedens skyld: 

• Inspirationsforslag - Biodiversitet i ådrift  

• Inspirationsforslag - Fishing Sealand 

• Inspirationsforslag - Hundelufter 

• Inspirationsforslag - Stenpuljen 

• Inspirationsforslag – Opgrader Veteranpolitik 

• Inspirationsforlag – Kommunen og Forsvaret 

• Inspirationsforlag – Budgetopbygning – Cykelstier 

• Inspirationsforslag – Sikker adgangsvej og ordentlige forhold for Spejdere 

• Inspirationsforslag – Bålhytte FDF/Ebbe Skjalmssøn/Børnehaver  

• Inspirationsforslag – Skaterbane i Slagslunde 

• Inspirationsforslag – Medfinansieringspulje til foreningsliv (gearing med ekstern finansiering) 

• Inspirationsforslag – Fritidspasordning – alle skal med 

 

Mhv 

Bo Brøndum Pedersen (Kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet) 

Måløvvej 21, 3660 Stenløse (Ganløse), 30122893, bo@bovak.dk 

 

mailto:okonomi@egekom.dk
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Titel Biodiversitetsfokus i ådrift 
 

Udvalg Teknik- og Miljø 
 

Forslag At Egedal Kommune ændrer driften af vores åer til et større fokus på 
biodiversitet. 
 

Politisk mål Vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø. 
 
Initiativ til at understøtte at vi når at opfylder vandrammedirektivet inden 
2027 
 
Decentralisering – øget faglig beslutningskompetence til medarbejderne 
 

Uddybning På mindre opstrøms åsystemer anbefales det at bruge en erfaringsbaseret 
tilgang til drift af åer, idet analyserapporter m.m. enten er meget dyre 
eller også kun giver et øjebliksbillede, som kan variere meget på opstrøms 
å systemer alt efter variationer i årsnedbør m.m. 
 
Generelt vurderes det at Egedal Kommune har kompetencerne til at en 
erfaringsmæssig vurdering af åsystemerne og igangsætte 
erfaringsbaserede initiativer til opnåelse af god økologisk tilstand, såfremt 
der afsættes midler og gives mandat dertil. 
 
Initiativer kan f.eks. være: 

- Implementering af Humbæk metoden i driften Humbæk Fra 
langsom flydende kanal til selvrensende ørredbæk, 
Humbækmetoden - YouTube 

- Etablering af sandfang 
- Plantning af skyggetræer 
- Stensætning 
- Indgåelse af aftaler med bredejere omkring drift, f.eks. aftaler om 

beplantning, frivillige aftaler om frilægning af rørlagte åer mod 
kompensation m.m. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KeLQqD7dgDc
https://www.youtube.com/watch?v=KeLQqD7dgDc
https://www.youtube.com/watch?v=KeLQqD7dgDc
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Generelt ønskes det at fagligheden skal sættes fri hos kommunens 
medarbejdere på å-området. Dette indebærer at det bør overvejes om: 

- Fagmedarbejdere får lov til at sætte miniprojekter (f.eks. sandfang / 
beplantning/stensætning) i gang med en projektøkonomi pr. 
projekt på op til 50.000 uden yderligere godkendelse end en 
skriftlig aftale med bredejer om at projektet får mindst 10 års 
levetid 

- Maks 20% af midlerne må anvendes på konsulenter – fokus skal 
generelt være på anlægsarbejder. 

- Kritiske projekter bør enten ske på arealer som erhverves eller 
tinglysning. Ikke kritiske projekter skal kun tinglyses/arealer 
erhverves hvis omkostningerne til tinglysning/erhvervelse står mål 
med risikoen/sandsynligheden for at bredejer ikke vil opretholde 
projektet. 

- Aftaler skal indgås med bredejer på frivillige vilkår 

Økonomi 500.000 til driftsinitiativer i ådriften 
 

Undersøges  
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Titel Bålhytte FDF, Spejder og Børnehaver 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv, Teknik- og Miljø 
 

Forslag Der etableres en Bålhytte i Ganløse, som i dagtimerne kan bruges af 
børnehaverne og i aften/weekender kan bruges af FDF og Spejdere 
 

Politisk mål Bedre faciliteter til børnehaver i forhold til udendørs aktiviteter – 
etablering af bålbytte som kan bruges af nystartede FDF som ikke har 
egne udearealer (har lokale hos kirken) og spejderne. Både FDF og 
Spejdere har aktiviteter for 2-6-årige, hvorfor en fælles 
aktivitetsramme med børnehaverne skaber mulighed for en 
multifunktionel anvendelse. 
 

Uddybning Der etableres en bålhytte i udkanten af Grønningen 
 

Økonomi 300.000 til etablering, 10.000 i årlig drift. 
 

Undersøges  
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Titel Cykelstipulje 
 

Udvalg Teknik- og Miljø 
 

Forslag Cykelstier opprioriteres ved at der laves et selvstændigt budget, både 
for drift/vedligeholdelse og nyanlæg. 
 

Politisk mål At der skabes en bedre struktur i arbejdet med cykelstier, således at 
der kan ske en planlægning med en længere horisont, ligesom der blive 
skabt mulighed for politisk prioritering og debat. 
 

Uddybning I øjeblikket fremgår arbejder med cykelsstier ikke selvstændigt i 
budgettet, men ligger i en ”asfaltpulje” 
 
Dette gør dialog, debat, inddragelse og politisk prioritering besværlig. 
 
Derfor bør der laves 2 selvstændige budgetpuljer – til henholdsvis 
drift/vedligehold og nyanlæg. 
 
Begge puljer skal have en tilsvarende investeringsplan, men mindst 5 
års horisont – således at det er muligt at prioritere indsatsen. 
 
Der skal etableres en følgegruppe med væsentlige interessenter, som 
skal rådgive omkring prioritering, både lokalt og regionalt. 
 

Økonomi Det vides ikke hvor meget der er budgetteret med i det nuværende 
budget!!! Men de midler som allerede er i budget skal i første omgang 
overføres til selvstændigt budgetpunkter – derefter bør der være en 
politisk debat omkring hvad budgettet bør være…  
 
Men jf. Overslag og prisberegninger er afgørende for cykelprojektets 
succes (idekatalogforcykeltrafik.dk) så vil en anlægsramme til nyanlæg 
på 10 mio kunne give 2-3 km cykelsti om året…  
 

Undersøges  
 

 

https://idekatalogforcykeltrafik.dk/overslag-og-prisberegninger/
https://idekatalogforcykeltrafik.dk/overslag-og-prisberegninger/
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Titel Fishing Sealand 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv + Teknik- og Miljø 
 

Forslag At Egedal Kommune indtræder i Fishing Zealand arbejdet 
 

Politisk mål Vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø. 
 
Initiativ til at understøtte at vi når at opfylder vandrammedirektivet inden 
2027 
 
Initiativet medfører også en klar udmelding om at vi som kommune vil og 
kan og gør noget godt for vandløb, landbruget og naturen. 

Uddybning Fishing Zealand arbejder for lystfiskeri generelt.  
 
Den største ressource er dog organiseringen af frivillige lystfiskere som 
arbejder i f.eks. ”Grusbanden” med genopretningsinitiativer i åer. 
 
Ved at være medlem opnås øget frivillig bistand til genopretning af 
biodiversiteten i vores åer, hvilket undersøtter arbejdet frem mod at 
opfylde vandrammedirektivet inden 2027 
 
Grusbanden - Fishing Zealand 
 

Økonomi 150.000 til medlemskab af Fishing Zealand 
100.000 til materialer m.m. til Grusbanden 
 

Undersøges Er de andre kommuner tilfredse med Fishing Zealand? 
 

 

https://fishingzealand.dk/grusbanden/
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Titel Fritidspasordning – Alle skal med 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv, Social- og Sundhedsudvalget 
 

Forslag Egedal Kommune har tidligere afsat midler til en Fritidspasordning, 
som giver udsatte børn mulighed for at have en fritidsinteresse / 
fritidsliv 
Fritidspas — Socialstyrelsen - Viden til gavn 
Midlerne er imidlertid ikke længere på budgettet, da der har været tale 
tidsbegrænsede bevillinger som ikke er blevet forlænget – således at 
Egedal Kommune ikke for nuværende noget tilbud til udsatte børn og 
unge om at deltage i fritidsliv i foreninger… 
 
Forslaget går på at der afsættes midler således at Egedal Kommune 
igen har et tilbud. 
 

Politisk mål At udsatte børn og unge kan deltage i fritidsliv på lige fod med andre 
børn og unge 

Uddybning Børn / Unge kan får tilskud til fritidsliv på op til 2.500 årligt, hvilket vil 
kunne dække medlemskab af hovedparten af de frivillige foreninger… 
 
Hvis der afsættes ½ mio årligt, så vil mere end 200 børn kunne få en 
friplads – det svarer nogenlunde til at 1 barn i hver klasse kan få en 
friplads… 
 
Der kan evt. etablere et samarbejde med skolerne, hvor 
tildelingskompetencen evt. kan placeres hos skolelærer/skoleleder 
 
Det er dokumenteret at børn der har et aktivt fritidsliv får færre sociale 
problemer på sigt, hvorfor der er tale om en væsentlig forebyggende 
indsats. 
 

Økonomi 500.000 årligt 

Undersøges  

 

https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/fritidspas
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Titel Hundelufter mulighed i nærområder 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv + Teknik- og Miljø 
 

Forslag Fra alle byområder / landsbyer skal det tilstræbes at der maksimalt er 1,5 
km til et område hvor hundeejere kan lufte hund uden snor 
 

Politisk mål Der i lokalområderne skal være mulighed for en mangfoldighed og 
alsidighed i kultur- og fritidstilbud. 
  
Fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af en god 
sundhedspolitik. 
 

Uddybning Der er 2 offentlige hundeskove i Egedal Kommune (Sperrestrup og 
Buresø), begge administreret af Skov og Naturstyrelsen. 
 
Der har været henvendelse fra hundeejere i Ganløse om mere lokale 
muligheder for at folk kan lufte hunde uden snor, behov er blevet tydeligt 
under Coronaperioden hvor antallet af hundeejere er blevet mere synligt. 
 
Forslaget går på at finde kommunale arealer i dialog med borgerne, 
naboer, nuværende bruger og interessenter, som kan anvendes til 
hundeluftning/træning uden snor. 
 
Målet er i første omgang at områder kun indhegnes helt/delvist hvis der 
er særlige grunde dertil, som udgangspunkt anvendes bare skilte som 
angiver at hundeluftning er tilladt uden snor såfremt hunden er under 
fuld kontrol eller i gang med målrettet træning. 
 
Eksempel: Et eksempel kunne være kommunalt ejet græsmark syd for 
Ganløse som er forpagtet ud. Lignende områder findes måske nær øvrige 
byområder/landsbyer. Her anbefales som udgangspunkt ikke hegn, men 
der bør være dialog med naboer mod syd om der ønskes hegn i skellinjen. 
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Økonomi 200.000 til proces med borgerne og skilte rundt om i kommunen. 
 
Hvis der besluttes at der er nogle steder der helt/delvis skal være hegn vil 
dette være en ekstra anlægsomkostning. 
 

Undersøges Er der nogle kommunalt offentlige områder til hunde som bare ikke 
fremgår af oversigter? 
 
Hvilke aftaler er der med evt. forpagtere af kommunal jord? Kan aftaler 
evt. genforhandles? 
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Titel Kommunen og Forsvaret 
 

Udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 
 

Forslag Vi skal have en tættere kontakt med Forsvaret, herunder Interforce, 
men også for fremadrettet at være en medspiller når Forsvaret skal 
udvikle projekter/arbejdspladser 
 

Politisk mål At vi får en god kontakt til Forsvaret og vores medarbejder som har 
tilknytning til totalforsvaret, føler sig værdsat. 
 

Uddybning Vi skal udbrede kendskabet til Interforce, hvor vi er medlem. Således 
skal medarbejdere som har tilknytning til totalforsvaret, samt deres 
ledere kender deres rettigheder omkring f.eks. frihed til tjeneste. 
Gratis arrangementer i Interforce skal formidles ud i organisationen. 
Vi skal orientere både Totalforsvarsregion samt Forsvaret generelt om 
at vi er positivt indstillet overfor evt. øget engagement med forsvaret, 
både omkring placering af nye arbejdspladser, lagerfaciliteter og evt. 
hjemmeværnsenheder. 
 

Økonomi 300.000 (½ årsværk) – evt. findes indenfor den nuværende 
administration 
 

Undersøges  
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Titel Medfinansieringspulje til Foreningsliv 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv 
 

Forslag Der etableres en pulje til medfinansiering af projekter som er foranket 
hos frivillige / foreninger. 
Puljen skal kunne frigives hurtigt, således at midlerne kan understøtte 
at der skaffes ekstern finansiering. 
 

Politisk mål At Frivillighed understøttes – samt at der skaffes flest mulige eksterne 
midler via. f.eks. Fonde til at udvikle vores frivillige/foreningsliv 
 

Uddybning Der findes mange eksterne finansieringskilder, både Fonde og direkte 
sponsorater / donationer. Men oftest er det en forudsætning at der er 
tilsagn fra kommuner om delvis medfinansiering. 
Hvis ikke der er hurtigt tilsagn fra kommuner om delvis 
medfinansiering, så mistes mange muligheder for at få ekstern 
finansiering. 
Derfor skal det være let og hurtigt at få tilsagn om midler fra Egedal 
Kommune, således at det bliver let af få 3. part til at bidrage med 
økonomi. 
Det foreslås at der laves en pulje til medfinansiering på 2 mio. årligt 
som anvendes således: 
 
- Administrationen får mandat til at udlodde 1 mio årligt i puljer på op 
til 50.000 pr. projekt – under forudsætning af at de geares mindst 1:2 – 
dvs. at kommunens bidrag maksimalt udgør 1/3 af projekts økonomi og 
2/3 er finansieret af eksterne kilder. 
 
- Kultur- og Erhvervsudvalget får mandat til at udlodde 1 mio årligt i 
puljer på op til 200.000 pr. projekt – under forudsætning af de geares 
1:1 – dvs. at kommunens bidrag maksimalt udgør 1/2 af projektets 
økonomi og den anden 1/2 er finansieret af eksterne kilder.  
 

Økonomi 2.000.000 årligt 

Undersøges  
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Titel Opgrader Veteranpolitik 
 

Udvalg Social- og Sundhedsudvalg 
 

Forslag Opgradering af Veteranindsatsen i Egedal Kommune, således at der er 
bedre kontakt til udsatte veteraner. 
 

Politisk mål At øge støtten til udsatte veteraner 
 

Uddybning Der afsættes midler til en udvidet tilgængelighed og opsøgende indsats 
overfor veteraner. 
Specifikt implementeres følgende: 

• Veterantelefonen døgnbemandes 

• Nuværende indsats med at skrive til veteraner forbedres ved at 
der foretages et årligt telefonopkald til veteraner som ikke svarer 
på skriftlige henvendelser (de svageste veteraner har ikke 
overskud til at håndtere skriftlige henvendelser) 

• Der igangsættes dialog med Forsvarets Personeltjeneste, for at 
få afklaret om det er lovligt at kontakte veteranernes pårørende 
– såfremt det er lovligt så kontaktes også nærmeste pårørende 
på skrift 1 gang årligt. 

 

Økonomi 150.000 (1/4 årsværk) – som evt. kan findes indenfor nuværende 
administration 
 

Undersøges  
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Titel Sikker adgangsvej og ordentlige forhold for Spejdere 
 

Udvalg Kultur- og Erhverv, Teknik- og Miljø 
 

Forslag Der skal etableres sikker adgangsvej til Spejderhytten på Viggatorp 
(Ganløse). De oprindelige forudsætninger som blev gennemgået før 
udflytning af spejderen skal opfyldes, herunder at der er plads til 
spejdermøder indendørs om vinteren, at taget er tæt og at der er plads 
til at biler kan vende. 
 

Politisk mål Sikre ordentlige forhold for spejdere samt frivillige. 
 

Uddybning Før spejderne blev udflyttet fra Ganløse til Viggatorp, var der lavet 2 
forudsætningsnotater som pointerede følgende: 

• Eksisterende bygning skulle renoveres (der var hul i taget) 

• Der skulle etableres permanent plads til spejdernes materialer, 
hvilket eksisterende hytte ikke var stor nok til. 

• Der skulle indgås aftale med vejlaug omkring trafikafvikling, 
herunder vedligeholdelse af vej samt til og adgangsforhold. 

 
Status er: 

• Der er nu 3 steder hvor det regner ind… 

• Der er ikke etableret permanent plads til materiel, hvorfor de 
lokaler hvor spejderne skulle holde møder er fyldt med materiel, 
ligesom større mængder materiel står på Liselund / 
opmagasineret hos ledere – der er således IKKE plads til 
indendørs aktiviteter i vinterhalvåret (førstehjælp, knob, 
træværksted, læderværksted, teater, øvrige kreative 
aktiviterer…) – I 2020 blev vinteraktiviteter aflyst pga. Corona, til 
gengæld blev det lovet at der ville blive etableret tilbygning i 
foråret 2021… denne er ikke etableret endnu, der er ikke engang 
udsendt nabohøring… 

• Der er ikke indgået nogen aftale med vejlaug. Konsekvensen er 
at vedligeholdelsesaftalen på vejen er opsagt hvorfor vejen er 
hullet så børn og forældre er bekymrede for at færdes – samtidig 
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øges konfliktniveau med naboer omkring den øgede trafik, hvilet 
medføre begyndende chikane aktivitet… 

 

Økonomi Der bør afsættes følgende: 

• 150.000 til forhandling med vejlaug omkring drift/vedligehold af 
vej efter ændret anvendelse 

• 400.000 til nyt tæt tag på eksisterende hytte 

• 450.000 til etablering at tilbygning til materialer 
 

Undersøges  
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Titel Skaterbane i Slagslunde 
 

Udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget – Teknik og Miljøudvalget 
 

Forslag At det frivillige arbejde med at etablere en skaterbane i Slagslunde 
understøttes af Egedal Kommune 
 

Politisk mål At der skabes aktiviteter for børn/unge i nærområderne – forankret 
lokalt med frivillige… 
 

Uddybning I Slagslunde er der en arbejdsgruppe under Slagslunde – Buresø 
Landsbylaug som arbejder for at etablere en Skaterbane, både til brug 
for børn og unge, men også for skole og børnehave. 
Arbejdsgruppen har udarbejdet skitseprojekt og opnået 
byggetilladelse, og er nu i gang med at skabe finansiering.  
 
Egedal kommune har mulighed for at støtte op omkring processen, 
geare anvendelsen af økonomi, samt understøtte muligheden for at 
opnå eksterne midler (Fonde). Det er væsentligt lettere at få 
Fondsmidler, såfremt der også er et kommunalt bidrag. 
 

Økonomi At der gives tilsagt om at matche eksterne midler 1:1, op til ½ mio. kr. 
Således at hvis der indsamles ½ mio. fra eksterne kilder, så bidrager 
Egedal Kommune også med ½ mio. 
 

Undersøges  
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Titel Stenpuljen 
 

Udvalg Teknik- og Miljø 
 

Forslag At Egedal Kommune etablerer et samarbejde med landbruget omkring 
brugen af sten fra landbruget til naturprojekter. 
 

Politisk mål Vi skal sikre et reelt samarbejde med landsbyråd og 
naturfredningsorganisationer. 
 
Brug af lokale ressourcer til naturprojekter. 
 

Uddybning Marksten fra landbruget er en ressource, som helst skal anvendes lokalt, 
da omkostningerne til transport er forholdsvis store. 
 
Marksten kan bl.a. bruges til reetableringsarbejder ved åer og f.eks. 
stengærer  
Se evt. ”vejledning om stendiger” Udennavn-1 (naturstyrelsen.dk) 
Naturplejestrategi-sten-og jorddiger (skovognatur.dk) 
 

Stenpuljen er et samskabelsesprojekt der går ud på at etablere en 
platform hvor: 

- Landmænd kan melde ind (placering) med stenmaterialer som kan 
anvendes til projekter. 

- Kommunen kan melde ind med placeringer hvor der ønskes sten (så 
landmænd evt. kan læsse af direkte) 

- Grundejere, Kommunen + Danmarks Naturfredningsforening kan 
melde ind med forslag til projekter 

 
På baggrund af stenmaterialer, samt projektforslag der bliver indmeldt, 
afsættes midler til at gennemføre delprojekter.  
 
Hvordan projekterne skal organiseres, er op til debat, men opgaverne 
vurderes at ligge inden for de opgavetyper som kan udføres som 
nytteindsats… Nytteindsats (star.dk) 
 

https://naturstyrelsen.dk/media/232409/dige_vejled.pdf
https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/1999/naturstr/stendiger.htm
https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/nytteindsats/
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Økonomi 100.000 til etablering af samarbejdet 
 
200.000 til støtte til projekter 
 

Undersøges Har vi allerede initiativer i gang omkring f.eks. stendiger? 
 
Hvilke it-programmer / digitale kort har vi allerede som kan opsættes 
således at de kan anvendes til indmelding / registrering af sten/projekter. 

 


