
Oversigt over høringssvar i forbindelse med budgetforhandlinger for 2023 

 

Borgere 

1. A.H. Johansen 
2. Christina og Morten 
3. Helena Kristensen 
4. Henrik Strøbech og Flemming Olsen 
5. Katrine Larsen og Nick Randsted 
6. Maja Tronstrøm 
7. Signe Rasmussen 
8. Stinne Busted Frederiksen 
9. Ulla Vygg Larsen 

 

Dagtilbud og skole 

10. Dagplejens bestyrelse 
11. Forældrerådet, Børnehuset Paletten 
12. Forældrerådet, Børnehuset Stjernehuset 
13. Lokal MED Område Ganløse/Slagslunde 
14. Lokal MED Område Stenløse 
15. Lokal MED Område Ølstykke 
16. Områdebestyrelse, Område Ganløse/Slagslunde  
17. Områdebestyrelse, Område Smørum 
18. Områdebestyrelse, Område Stenløse  
19. Områdebestyrelse, Område Ølstykke 
20. BUPL Nordsjælland 
21. FOA Frederikssund, pædagogisk sektor 
22. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Ganløse 
23. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Smørum  
24. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Stenløse  
25. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Ølstykke 
26. Skolebestyrelserne i Egedal 
27. Egedal Lærerkreds 
28. Lokal MED, Klub Egedal 
29. Områdebestyrelse, Klub Egedal 
30. Klub Toften 
31. Bestyrelsen Ung Egedal 
32. Lokal MED Ung Egedal 
33. EGFO, Egedal Forældreorganisation 

 



Sundhed og omsorg og det specialiserede socialområde 

34. Handicaprådet 
35. Seniorrådet 
36. Rusmiddelteam, Egedal 
37. TR-netværket for Sundhedssektoren 
38. Center for sundhed og omsorg medarbejdere, Sundhed og Træning 
39. Tilsynsteamet, Egedal 
40. Modtagelsesteam, Egedal 
41. Socialrådgivere, Egedal 
42. Børneteam for social og handicap 

 

Klima, natur og miljø 

43. Foreningen Bevar Stenløse Å m. fl. 
44. Dansk Naturfredningsforening 
45. Borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej 

 

Borgerservice og organisation 

46. HK, Egedal Kommune 
47. Medarbejdere, Egedal 

 



Hørringssvar til administrationens budgetforslag 2023-26 
 
Generelt oplever jeg disse reduktions-, tilpasnings- og effektiviseringsforslag, som forslag der går på tværs 
af hinanden.  
Et eksempel er; 
 

I CAS23-3 Mere målrette sundheds- og trivselsindsats for kommunens medarbejdere, 
skrives at ”..med afsæt i indsatserne ift. Den fleksible arbejdsplads, samt tæt og nærværende 
ledelse, som kan minimere selve behovet for ekstern hjælp”  

 
I CSD23-10 Effektivisering på ledelse og administration på skoleområdet, vil man udvidede 
ledelse spændet, hvilket jeg ikke opfatter som ”tæt og nærværende ledelse”, som var 
udgangspunktet for at man i CAS23-3 forslog en mere målrette sundheds-og trivselsindsats 
for kommunens medarbejdere. 

 
I CSD23-7 Omlægning af ledelse på klubområdet laves også et større ledelsesspænd (at 
lederen er leder for flere                  medarbejder) og det har betydning for 
beslutningskompetancen. Det er i min optik ikke en ”nærværende ledelse” at fjerne ledelse. 
Hvis der kun er 4,2 årsværk i en klub, hvordan får de dækket dagligdagen? 

 
Pas nu på jeres medarbejder – de er kontakten til borgerne og kommunens ansigt. 
 
CMS23-6 Lukning af Lørdagsklubben  
og  
CMS23-8 Omlægning af Torsdagsklubben  
Det er begge ændringer af  fælleskaber for kommunens svageste borgere og der hvor borgeren har 
mulighed for at være sammen med andre, der har de samme udfordringer og som jeg forstår det, er det et 
frirum. Et pusterum og forhåbentlig også et sted hvor livet giver energi. 
 
CSD23-5 Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal  
Der er ved forslaget lavet en stigning på 50 % på forældrebetalingen, hvilket er noget af en udgiftsstigning 
for forældre, der pga. inflation også har andre udgifter der stiger.  
Jeg kan være bekymret for, at der er økonomisk udsatte børn hvor forældrene vælger det fra – husk at mad 
og materiale udgifterne i klubberne også betales af familier. 
 
Ved at læse lidt om Fritidsklubber på uvm.dk undervisningsministeriets hjemmeside om fritidsklubber.  
Se https://www.uvm.dk/sfo-klub-og-fritidshjem/klubtilbud linket hvor dette er klippet fra 
”Organisering: Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin opgave ved selv at oprette klubtilbud, ved at indgå 
samarbejde med private foreninger eller ved at lade private etablere klubtilbud med offentligt tilskud.  
Betaling: Forældrebetalingen for en plads i klubtilbud m.v. kan højest være på 20 procent af kommunens 
budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads. Kommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. skal altså 
mindst være 80 procent af udgifterne.” 
 
Jeg forståer at kommunen godt kan lade andre lave et fritidsklubtilbud (f.eks. at Ung Egedal laver 
tilbuddet), MEN forældrene må ikke betale mere end 20 %. Jeg har ikke kunne versificere det andre steder. 
Hvilken lovgivning står det i? 
Jeg ved at Hillerød, Furesø og Ballerup har lavet SFO2. SFO’er høre under folkeskoleloven.  
Men betyder det,  at hvis man laver en SFO2, så kan forældrebetalingen sættes som man politisk lyster og i 
forhold til kommunens almene økonomi. 
 



Som jeg læser tolkningen på UVM.dk om fritidsklubber kan dette forslag ikke give en indtægt, også selvom 
at tilbuddet kommer til at være under Ung Egedal.  
 
Hvis man vil bibeholde selvstændig ledelse, og ikke kan forhøje forældrebetalingen, så høre denne ændring 
af Fritidsklubtilbuddet ikke hjemme i budgetforhandlingerne. Men i en politisk behandling om hvilke tilbud 
man vil give kommunens børn og hvor det løses bedst. 
 
CSD23-11 Besparelse på skoleområdet 
”Elevprisen i Egedal kommune er landsgennemsnitlig, men i den lave ende sammenlignet med 
omegnskommunerne”  
står der i konsekvenserne  for besparelsen og der fortsættes  
”en forringelse af serviceniveauet kan gøre det vanskeligt på nogen skoler at leve op til lovgivningen 
vedr. specialpædagogisk bistand”  
Når vi som samfund står over for flere og flere børn og unge der har ondt i livet og flere børn med særlige 
behov i folkeskolen, så giver det INGEN mening at reducere de voksne der er omkring børnene.  
 
CSO23-10 Reduktion af paragraf 18-midler til forplejning og transport 
Støtte af frivillig socialt arbejde efter Servicelovens paragraf 18 https://frivillighed.dk/guides/10-gode-raad-
til-kommuner-som-uddeler-ss-18-midler 
Paragraf 18-midlerne er midler kommunen skal give til at støtte frivillig socialt arbejde og kommunen får 
pengene på bloktilskuddet. 
Dette forslag er en reduktion at midlerne på knap 43 %. Jeg kan frygte, at der er foreninger, der ikke kan 
opretholde deres arbejde med kommunens mest udsatte borgere. 
 
Socialt arbejde er at skabe rum til-, aktiverer for og støtte til socialt udsatte mennesker. De borger der 
arbejdes med, har ikke mulighed for egen transport, så hvis grupper skal se andet end det nære område, så 
koster transporten.  
Når man mødes til aktiviteter, er det altid godt at mødes omkring mad eller bare en kop kaffe.  
Jeg tænker, at det er derfor at udgifterne til transport og forplejning er større end de andre udgifter.  
 
Hvis man gerne vil foreslå en reduktion i paragraf 18 midlerne – så er det det man skal foreslå!  
Og ikke hvad der skal spares på af enkelte aktiviteter, det må være op til foreningerne at definere, hvad der 
gavner deres bruger og opfyldelse af formålet med aktiviteterne.  
 
Det er for kommunen vigtig, at vide hvad 18-midlerne bruges til, og derfor skal der tages politisk stilling til, 
hvordan pengene skal tildeles, men det skal gøres ud fra de frivillige organisationers formålsbeskrivelser og 
projektbeskrivelser ikke på enkel poster! 
 
Og en lille praktisk tilføjelse – når foreninger skal modtage paragraf-18 midler skal de have en bankkonto 
(selvfølgelig skal de det) hvilket for små foreninger faktisk er en ret stor udgift, som ikke dækkes af paragraf 
18-midlerne. 
 
Hvordan kan dette forslag egentlig give en reduktion i 2023 på 500.000, når  ”tildelingen af paragraf18-
midlerne for 2023 sker efter gældende ”Principper til tildeling af paragraf 18-midler” men for bevillingsåret 
2024 og frem foreslås en tilpasning af principperne med politiks prioritering af bevilling af paragraf 18-
midler” så giver det da først en besparelse for 2024. 
 
Hvordan kan det være at Paragraf 18-midlerne ligger i Ældre og sundhedsudvalget, når det er Serviceloven 
der arbejdes med og de udsatte-borgere, hvorfor ligger det ikke sammen med Social- og 
arbejdsmarkedsudvalget? 



 
 
 
 
Mange hilsner A.H. Johansen 
 



Til politikerne i Egedal Kommune 

 

Vi har gennemlæst jeres budgetforslag og ser os nødsaget til at kommenterer på nedenstående 

punkter. 

Vi er fuldt ud klar over, at det kan være svært at opfylde alle ønsker i et kommunalt budget, men 

disse fremstillede forslag gør det desværre meget svært at få enderne til at mødes som 

børnefamilie. 

 

CSD23-1  

Ændring af daginstitutioners åbningstid. 

Daginstitutionerne har i forvejen ikke ret længe åben, hvilket allerede inden eventuelle yderligere 

indskrænkninger gør det svært at nå at bringe og hente ens børn indenfor åbningstiden, hvis 

man arbejder fx i København og har et almindeligt 8-16 job. Hvis åbningstiderne indskrænkes 

yderligere, vil det give store udfordringer i forhold til fastholdelse af vores job, eller resultere i for 

sen afhentning af vores barn 

 

CSD23-2 og SCD23-3 

Lukkedage. 

 

Det er noget nær umuligt at få ferie både i julen og påsken på rigtig mange arbejdspladser, da 

der jo også skal tages hensyn til arbejdspladsen og kollegaerne, det er ikke en selvfølge at 

forældre med små børn har førsteret til ferie. Institutionerne har allerede nu lukket i julen, hvilket 

således ligger beslag på forældrenes ferie. Hvis man også lukker i påsken, begynder det at blive 

en stor udfordring. Enten skal man holde ferie hver for sig i familien, eller også skal man aflevere 

sit barn i nødpasning. Det samme er gældende for de 2 lukkeuger i sommerferien, som også er 

nogle attraktive uger at holde sommerferie i, så igen vil det her blive svært at få ferie i de 2 uger 

hvert år.  

I skriver at der er færre børn der bliver sendt i dagpleje, hvis man opretter nødpasning og det 

lader til, at det fra jeres side er en succes i sig selv, men årsagen til dette er jo, at man ikke har 

lyst til at aflevere sit barn i en fremmed institution, som hverken børn eller forældre kender. Af 

denne grund vil man som forældre gøre hvad som helst for at undgå dette, som igen resultere i 

at man må holde ferie hvert for sig, eller trække på familie, hvilket heller ikke kan være rigtigt. 

Børn har lige så vel som forældre brug for 3 sammenhængende ugers sommerferie til at slappe 

af og finde ro sammen med familien. Med jeres forslag, hvor der potentielt vil blive lagt beslag på 

3-4 ugers ferie, vil det blive svært som forældre at holde 3 ugers ferie sammen, hvorfor børnene 

vil opleve en splittet familie, hvilket vi ikke mener er rimeligt.  

 

Daginstitution er til for at forældre kan passe et arbejde, men med jeres forslag begynder I at 

gøre det svært. Samtidig kan det heller ikke være rigtigt, at I med den ene hånd modtager støtte 

til, at forbedre vilkår for børnene og samtidig skærer med den anden. De forslag I kommer med, 

er meget indgribende for børnefamilierne, hvor I fastlægger det meste af familiens ferie og 

skaber udfordringer mellem forældre og arbejdsgiver. Alternativt at forældre skal brug 3-4 uger 

af deres ferie hvert for sig. Vi vil meget nødigt miste vores job, fordi I ikke ønsker at være en 

kommune, der støtter familier med helt basale ting, som hjælp til at få passet børn, så man kan 

få hverdagen til at hænge sammen.    

 

Vi håber meget at I vil tage ovenstående til overvejelse når de fremtidige budgetter for Egedal 

Kommune, som vi ønsker at blive boende i, skal besluttes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina og Morten, forældre til vuggestuebarn. 



Jeg er oprigtig ked af at læse budgetforslagene til forringelserne på daginstitutionsområdet og særligt 
forslaget om de en-to lukkeuger henover sommeren, vil være et meget stort indgreb hos os familier, som 
ikke selv har mulighed for at lægge vores sommerferie i de foreslåede uger pga. arbejde. Jeg har noteret 
der vil være mulighed for nødpasning, men som hos de fleste andre forældre, vil jeg næsten gøre hvad som 
helst for at mine børn ikke skal passes i en fremmed institution af fremmed personale, da det med stor 
sandsynlighed vil gøre dem dybt ulykkelige i de to uger. Så hellere det alternativ at min mand og jeg må 
holde ferie hver for sig for at undgå nødpasning, men hvor vil det være helt igennem trist, at det skulle 
være sådan hver sommer fremadrettet – en periode hvor vi som familie bør være sammen om en række 
oplevelser, vi ikke kan få i hverdagen. Jeg hæfter mig desuden ved en kommentar, jeg har læst, hvor der 
står at budgetforslaget har været fremme for mange år siden, men blev afvist, da det viste sig ikke at give 
nogen økonomisk gevinst. Men uanset hvad gevinsten skulle være, så er penge ikke alt – det vil påvirke 
rigtig mange familier på samme måde som min og er det virkelig det Egedal Kommune ønsker at tilbyde 
børnefamilierne i kommunen? 😥 
 
Mvh. Helena Kristensen, mor til tre børn i hhv. vuggestue, børnehave og skole 
  
 
 



Efter at have deltaget i borgermødet d 1.9-2022 og workshop om trafiksikkerhed på Egedal Rådhus, 
fremsendes hermed høringsvar for at sikre vedhæftede forslag kan rummes indenfor de budget rammer i 
det sparekatalog der er lagt op til i ”Budget 2023”. 
 
Forslaget omhandler sikring af skolesti og andre trafikanter der enten krydser eller kører ud på  Stenløsevej 
fra østsiden af Tværstræde. 
 
På borgermødet vedr. Budget 2023 blev vedhæftede video på 9 sekunder, forevist for både 
byrådsmedlemmer og ledere i administrationen for ”Klima, natur, miljø og infrastruktur” og alle tilkendegav 
at dette skal der gøres noget ved, da der kun er ca. 10 meter udsyn mod venstre/syd ad Stenløsevej. 
 
Som skrevet i forslaget er der i dag et gadespejl, som til dels hjælper med sikker udkørsel fra østsiden af 
Tværstræde, men når dette spejl ikke kan anvendes, f.eks. på grund frost, dug eller andre forhold er der 
kun hørelsen som kan hjælpe skolebørn og andre trafikanter ud fra Tværstræde øst. 
Dette er selvsagt uacceptabelt og der er da også gennem tiden opstået farlige situationer og sket flere 
mindre uheld.  
 
Da anlægsudgiften til forslaget er anslået til at ligge mellem 60.000 og 80.000 og derfor må være en meget 
lille post i 2023 budgettet, opfordrer vi til at  vedhæftede forslag bibeholdes for at sikre skolestien og 
trafikken i krydset Stenløsevej / Tværstræde. 
 
 
Høringssvar er indsendt på vegne af Flemming Olsen, Stenløsevej 7 og undertegnet. Høringssvar er 
ligeledes fremsendt til Bo Brøndum Pedersen. 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Henrik Strøbech 
Tværstrædet 7a, DK-3660 Stenløse 
P: (+45) 2425 9222 | M: hs@2b4.dk 
 
 
 



Forslag til forbedring af 
trafiksikkerheden i Slagslunde 



Faktuelt 

• Krydset Stenløsevej / Tværstræde er det der kan betegnes en farlig skolevej på 
grund af nedenstående fakta og uhensigtsmæssig skiltning på stedet. 
 

• Stenløsevej fra Brunhøjvej til Slagslunde bygade er med de blå tavler tiltænkt som 
30 km zone, men reelt må der køres 50 km. 
 

• Målinger udført af Egedal kommune maj 2021 er ikke retvisende og hastigheden er 
uden tvivl højere end den målte. Se bilag 
 

• Skiltning fra Hesselvej ind på Slagslunde bygade er uhensigtsmæssig, da de 
anbefalede 40 km ophæves og der derved lukkes op for 50 km i timen gennem alle 
dele af Slagslunde by på nær det lille stykke på Stenløsevej, hvor 30 er anbefalet, 
men med en reel tilladt hastighed på 50 km.  
 

• Stenløsevej fra Brunhøjvej til Slagslunde Bygade er med sine 2 bump, et 
uoverskueligt sving, den måske smalleste vejføring i Egedal Kommune gennem by og 
huse der ligger mindre end 3 m. fra kørebanen unik, hvis man sammenligner med 
alle øvrige landsbyer i kommunen. Men samtidigt har strækningen den højst tilladte 
hastighed på 50 hvilket ligeledes er unikt i Egedal Kommune 
 

• Spejl i krydset Stenløsevej/Tværstræde afhjælper i nogen grad overskueligheden. 
Når pejlet er dugget, frosset eller bevoksning dækker, er krydset farligt da 
overblikket til venstre så er under 10 m ved udkørsel på Tværstræde fra øst. 
 

• Trafikken med landbrugsredskaber er ændret markant.  

– Størrelsen på de enkelte maskiner er fordoblet og de larmer væsentligt mere.  

– Siden 2016 har det været tilladt at køre 40 km i timen med traktor. 

– På strækningen ved Stenløsevej 10 kan 2 landbrugsmaskiner kun passere hinanden hvis 
fortorvet tages til hjælp.  

– 2 mejetærskere vil umuligt kunne passere hinanden på hele strækningen med en vejredde 
på omkring 6 m. 

 

• Flere huse på nævnte strækning er blevet beskadiget ved den seneste jordkørsel i 
2020/2021 med 60 tons tunge lastbiler, og kan med stor sandsynlighed kan tillægges 
de 2 bump 



Tværstræde øst Tværstræde vest 

Permanent bump 

Skolesti 75 m 

Vejbredde ca. mål 
5,90 til ca. 6.20 m  

Reel hastighedsbegrænsning 50 km 

Nuværende trafikforanstaltninger 

Permanent bump 

St
en

lø
se

ve
j 

Mangler  fra nord 

Gadespejl 



Forslag 
• Forslaget forudsætter generel hastighedsbegrænsning i hele Slagslunde på 40 

km. 
 

• Forslaget tilsigter at sænke støjniveauet, øge trafiksikkerheden og sikre 
smidigheden i trafikken. Her tænkes på:  

– Ændre uhensigtsmæssig skiltning,  

– Forbedring af uoverskuelig udkørsel fra Tværstræde grundet sving og 
bakke mod syd på Stenløsevej.  

– Bløde trafikanters sikkerhed på Stenløsevej og Tværstræde  

– Fjerne bump på Stenløsevej for at give smidig trafik, hvilket igen sænker 
støj og rystelser i de omkringliggende boliger. 

 

• Ved at lave indsnævring på østsiden af Stenløsevej 10 til 20  m. før 
Tværstræde, vil trafikkanter der kommer ud fra Tværstrædet (øst) uden 
problemer kunne se trafikkanter der kommer over bakken gennem svinget fra 
syd ad Stenløsevej.  
Løsningen er fysisk set virke efter hensigten ved reparationsarbejde med en 
varighed på ca. 2 uger, udført i 2021 ud for Stenløsevej 7 hvilket underbygger 
forslaget. 
 

• Løsningen vil  betyde en mere forsimplet skiltning og sydfra kommende trafik 
vil kunne passere uden opbremsning, når der ingen trafik er fra nord og sidste 
års reparationsarbejde viste en ændret adfærd hvor trafikken forløb smidigt 
og tydede på markant nedsat hastighed i krydset Stenløsevej/Tværstræde 
 

• Løsningen kan evt. implementeres som en indsnævring med forkørselsret fra 
nord. Men vil kræve mere skiltning. 
 

• Skiltning, størrelse og afstand på indsnævring før Tværstrædet, udarbejdes i 
samarbejde med Egedal Kommune og måske Politiet. 

 

• Forslaget lægger ingen begrænsninger på nuværende eller kommende trafik 
og tilgodeser både trafikanter og beboere. 



Tværstræde øst Tværstræde vest 

Skolesti 75 m 

Vejbredde ca. mål 
5,90 til ca. 6.20 m  

Forslag til fremtidig vejføring 

St
en
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j 

Gadespejl 

Placering, størrelse og 
skiltning udarbejdes 
i samarbejde med Egedal  
Kommune. 

40 km generelt i Slagslunde 

30 km. skilte fjernes 
Permanent bump fjernes 

30 km. skilte fjernes 
Permanent bump fjernes 

Kan udelades ? 

Uændret 



Bilag 

• Trafikmålinger foretaget på Stenløsevej i maj måned 2021 er ikke 
retvisende. 
 

• Udstyret til måling er foretaget ca. 3 m. før bump og  kan derfor kun 
være et udtryk for den hastighed der er kørt med på selve bumpet 
eller lige før. Dette gælder for begge målinger. 
 

• Hvis biler som drejer ind på Tværstræde er talt med, vil 
gennemsnitshastighed være målt urealistisk lav. 
 

• Den ene halvdel af udstyret var defekt ved målingen. 
 

• Der foreligger en 85% måling med en gennemsnitshastighed på 38,4  
km. og en måling på 100% som siger gennemsnit er 32,4 km. 
 

• Det totale antal trafikanter som har kørt på strækningen er opgjort 
til 1.314.  
 

• 85% af trafikanter =  1.117 som i gennemsnit har kørt 38,4 km. 
 

• 15% af trafikanter = 197, skal alle skal have kørt gennemsnitlig 26 
km. for at opnå det nævnte gennemsnit i 100% målingen 
sammenholdt med 85% målingen, hvilket ikke er realistisk. 
 



Høringssvar til budgetforslag 2023-2026 
 
 
 
Ændringer af daginstitutionernes åbningstid                 CSD23-1 
 
1 eller 2 lukkeuger i sommerferien for dagtilbud  CSD-23-3 
 
Til rette vedkommende. 
 
Vi er blevet bekendt med Egedal Kommunes sparekatalog , som bla. indeholder punkter, som ville 
give væsentlig forringelse af det i forvejen meget pressede dagtilbud , vores børn benytter . 
 
Vi ser med stor frygt på disse mulige forringelser, da vi i forvejen mener at tilbuddet er så udfordret, 
at vores børns trivsel og udvikling i den tid de opholder sig i dagtilbuddet, er i fare.   
 
Vi oplever massiv personale mangel, og i stigende grad u-uddannet personale , uden de rette 
forudsætninger for at give vores børn de rette værktøjer, til at udvikle sig som de små mennesker de 
er .  
 
En nedjustering af normeringen i institutionen, vil I vores optik gå ud over vores børns sikkerhed , 
som i forvejen er udfordret da der ofte opstår situationer hvor børnene ikke er under opsyn grundet 
manglende tilstedeværelse af voksne. 
 
Kerneomsorg for børnene, er umuligt at give, i tilstrækkeligt omfang, fordi der simpelthen ikke er 
nok personale, til at varetage opgaverne forsvarligt. 
 
Udover dette , vil vi også pointere , at hvis åbningstiderne bliver reduceret, som der bla. også er lagt 
op til, vil det for mange forældres vedkommende blive svært at fastholde deres nuværende arbejde , 
da de ikke vil kunne aflevere/ afhente børn i et tidsrum, i en sådan grad at det er foreneligt med at 
have et arbejde, hvor man ikke selv planlægger sin arbejdstid. 
Mange møder tidligt om morgenen, eller får sent fri , og ikke alle har et netværk som er gået af 
vores arbejdsmarked, som evt. ville kunne hjælpe til i forholde til afhentning og 
afleveringssituationer. 
 
Ydermere vil vi gøre opmærksom på at mange forældre besidder jobs, hvor man ikke kan 
forvente/forlange at få ferie i den periode hvor i ønsker at holde lukket . 
Det vil sige, at mange forældre vil komme i en situation, hvor de er tvunget til at aflevere deres børn 
i ukendte rammer uden kendte voksne i en periode på 2 uger, med den store utryghed og usikkerhed 
det vil medfølge, det er simpelthen ikke rimeligt overfor børnene.  
 
Afslutningsvis, er vi mildest talt rystede over at man også har sinde at overveje at forringe vilkårene 
yderligere for de familier, hvor børnene eller voksne har et handicap eller er udfordret psykisk, og 
vi mener oprigtig talt ikke at Egedal Kommune, kan være sig selv bekendt. 
 
 



Hvis børnefamilierne ikke skal flygte fra denne kommune , vil vi appellere til at man på det 
kraftigste overvejer , om det IGEN er børnene der skal være taberne, i kommunens fejlslagne 
økonomi. 
 
Med Venlig Hilsen  
 
Katrine Randsted Larsen 
(Medlem af forældrerådet i Børnehuset Paletten I Ølstykke) 
Nick Skjærup Randsted.  
Bøgevej 15 
3650 Ølstykke  
 
 
 



Kære politikere 
 
Det er desværre med stor bekymring at jeg læser jeres forslag om besparelser på dagtilbud og 
skoleområdet i kommunen. De små er hele landets fremtid. 
Der står selv i prognosen der kommer flere børn i de kommende år. 
Forældre med børn i dagtilbud bør ikke få tvunget sommerferie i politisk busluttede uger fordi der 
skal holdes lukket, samkøring af institutioner fungerer fint, og kan måske udbredes, lukkedage før 
påske er i min optik en bedre løsning sammen med den kortere åbningstid. Desuden har de små 
brug for de voksne, så hellere kortere åbningstid og mere tid/bedre normeringer i løbet af dagen, 
men ingen besparelser. 
Med de store klasser vi allerede har er der brug for et realistisk tildelt beløb ud til skolerne, bl.a. til 
tolærertimer. Det kræver gode ressourcer at hjælpe vores børn godt igennem folkeskolen, og helt 
almindelig børn vil mistrives i de alt for store klasser, med larm og uro, fordi der ikke er råd og 
ansatte nok til at dele klasserne op.  
Jeg gør derfor indsigelse mod følgende besparelsesforslag, og håber at de bliver taget af bordet i 
budgetlægningen: 
 
• Besparelse af SFO-pædagoger i skolen 
• Færre to lærertimer i klasserne 
• Lukkeuger i dagtilbuddene 
• Afskaffelse af svømmeundervisning i skolen 
• Nedjustering af beløbet skolerne for tildelt pr elev 
 
 
Venlig hilsen 
Maja Lind Tronstrøm 
 



Høringsvar til følgende forslag til besparelser: 
 
Samlet set gør forslagene CSD23-1,2 og 3 det slemt at gå i vuggestue og børnehave. Der fremgår at 
forslagene forværrer normeringen og at man vil bruge tilskuddet til sikring af 
minimumsnormeringer til en besparelse. Det skaber mistrivsel og forældre vil få ondt i maven hele 
dagen, fordi der ikke bliver passet ordentlig på børnene. Sådan var det i København som vi lige er 
flyttet fra. Sådan er det ikke endnu i Egedal, men det bliver det med forslagene. Færre voksne er 
færre voksne og det er uansvarligt.  
Det vil være et kæmpe svigt fra jer folkevalgte at skære på personalet i institutionerne. Lyt til 
psykologerne i hele landet. Nærvær, omsorg og trivsel er altafgørende for børns videre liv. Svigt 
dem ikke.  
 
Lukkeuger i sommerferien og påsken er en virkelig dårlig ide. Det er ikke sikkert forældre kan få 
ferie eller overhovedet kan få ferie samtidig, når kommunen beslutter hvornår man skal holde ferie 
med sine børn. Det er uansvarligt. Og nødpasning er ærligt talt ikke et sted for børn. Det er nye 
rammer, nye børn og nye voksne og helt uden indkøring. Det er vanvittigt og i Københavns 
kommune er det ærligt talt skrækkeligt. Vær bedre end det og tænkt jer om. Lad være med det.  
 
Forslaget CSD23-11 med skolebesparelser ødelægger det gode arbejde med to voksne i løbet af 
skoleugen. De ekstra hænder er til trivsel og til at passe på de børn, der har særlige støttebehov, men 
som har et mindre behov end 9 timer om ugen. Så skal skolen selv bemande støtten og der er to 
voksne essentielt.  
Færre timer med to voksne øger mistrivsel og skaber behov for langt større støttebehov på sigt. Det 
vil være et kæmpe svigt fra jer folkevalgte at skære på to voksen ordningen. Den skal i stedet 
styrkes.  
 
CEI23-5: Tilpasning af bygningsvedligehold 
Det undrer mig meget, at man vil nedprioritere vedligehold af eksisterende bygninger, da det uden 
sammenligning må være en bedre investering at holde ved lige end at skulle rive bygninger ned og 
bygge nyt som fx på Balsmoseskolen og andre steder i kommunen.  
 
Forslaget CSD23-9 er mærkværdigt, da det er vigtigt at alle børn i Danmark med så meget vand og 
hav, lærer at være fortrolig med vand og at kunne svømme tilstrækkeligt til ikke at drukne. Det er 
vigtigt at skolen sikrer at alle kommer til svømmeundervisning.  
 
Forslagene CSD23-6 og 8 nedprioriterer de tilbud, der er til de unge og det skaber mistrivsel. Unge 
er aktive og hvis der ikke er gode kommunale tilbud, så finder de på noget andet. Og det er ikke 
altid særlig fordelagtigt for dem selv eller resten af samfundet. Unge skal have kvalitetstilbud tæt på 
deres bopæl med kvalificeret personale. I folkevalgte skal ikke svigte de unge.  
 
Og hvor er hensynet til personalet i alt det her? Der har længe været problemer med lærerflugt, 
problemer med rekruttering af pædagoger og mange sygemeldinger blandt personalet. Der blev 
vedtaget lønforhøjelse til uddannede pædagoger og lærere sidste år, men de har da ikke lyst til at 
blive hos os i Egedal, hvis de ikke kan få lov at passe ordentligt på vores børn, ikke kan få lov selv 
at planlægge deres sommerferie og samlet set skal løse flere og flere opgaver i skole og institioner. 
Så siger de da op og er smuttet. Og det kan jeg godt forstå. Det må I ikke ødelægge.  
 
I bedes bekræfte modtagelsen.  



 
På forhånd tak.  
 
Mvh Signe Rasmussen 
Kongeskrænten 49 
2765 Smørum 
 



Kære politikere 
 
Det er med stor bekymring at jeg læser forslag om besparelser på skoleområdet i kommunen.  
Med det store klasser vi har, har vi brug for tolærertimer, og et realistisk tildelt beløb ud til skolerne. Det 
kræver ressourcer at hjælpe vores børn godt igennem folkeskolen, og helt almindelig børn vil 
mistrivses i store klasser, med larm og uro, fordi der ikke er råd og ansatte nok til at dele klasserne op.  
Jeg gør derfor indsigelse mod følgende besparelsesforslag, og håber at de bliver taget af bordet i 
budgetlægningen: 
 
• Besparelse af SFO-pædagoger i skolen 
• Færre to lærertimer i klasserne 
• Lukkeuger i dagtilbuddene  
• Afskaffelse af svømmeundervisning i skolen 
• Nedjustering af beløbet skolerne for tildelt pr elev 
  
Rigtig god dag. 
 
Venlig hilsen 
Stinne Busted Frederiksen 
 



Høringssvar i forhold til forslag CAS23-3 
 
Det mig en gåde, at man kan tænke på at nedlægge den ergonomiske vejledning i 
Sundhedsordningen, når jeg tænker på, hvor meget der kan spares ved at forebygge 
sygefravær grundet smerter og hovedpine ved eksempel vis dårlig syn ved skærmarbejde. Når 
jeg tænker på, hvor mange kolleger her i afdelingen, der nu har kontaktet sundhedsordningen, 
efter jeg fik hjælp til en stol og skærmbriller. Mine kollegaer ser jo også, hvor meget bedre jeg 
har det ift til tidligere.  
 
Det er en super ordning alle kollegaer kan gøre brug af, hvor der altid utrolig hurtigt sættes tid 
af til individuel konsultation og derefter iværksættes indkøb af diverse hjælpemidler. 
Vi er mange, som kan få hjælp, så jeg tænker hvad vil I ellers sætte i stedet for 
sundhedsordningen, hvis denne fjernes, som vi drager nytte af. At vores arbejdsmiljø 
organisation skal varetage opgaven- er ikke en holdbar vej. Det er ikke en fag faglig 
ekspertise. 
 
Jeg har lyst til at fortælle, at det er en kæmpe forskel – en hjælpsom gave, at jeg har fået 
vejledning til en helt ny stol og skærmbriller.  
Den nye stol gør, at jeg har fået arbejdet mange gode nye gode stillinger ind når jeg sidder. 
Derudover er jeg anderledes bevidst om at varierer mine arbejdsstillinger når jeg sidder og 
står op ved bordet. Jeg har fået nogle skærmbriller, som desuden gør min stilling med nakken 
helt anderledes aflastet. 
  
Med venlig hilsen 
  
  
Ulla Vygg Larsen 
Virksomhedskonsulent 
  
Job og ressourcer 
Center for arbejdsmarked og ydelse  
Mobilnummer: 7259 7105 
E-mail: Ulla.Larsen@egekom.dk 
 



Høringssvar fra dagplejens bestyrelse  

 

Vi vil gerne give vores syn på de opstillede forslag til besparelser i de kommende års budgetter. 

Det omhandler forslagene CSD23-1, CSD23-2 og CSD23-3.  

 

CSD23-1 - Ændring af daginstitutionernes åbningstid 

Selvom vi i dagplejen ikke er omfattet af denne ændring, vil det påvirke os på sigt når vores børn skal videre 
i børnehave.  

Vi kan ikke se sammenhængen i, at Egedal kommune generelt er en pendler kommune, hvor mange 
forældre bruger hele institutionens åbningstid, for at kunne nå til og fra arbejde. Det vil presse forældrene 
unødigt at skære i åbningstiderne og kan presse nogle til at finde bolig tættere på deres arbejdsplads.  

Desuden hænger forslaget om at spare mellem 7 og 14 fuldtidsstillinger væk ikke sammen med Egedal 
kommunes vision om at skabe tryghed gennem nærvær. Der er også kravet om minimumsnormeringer, der 
skal være på plads i 2024, som taler imod at spare så mange pædagogiske stillinger væk, når det i forvejen 
kan være svært for institutionerne at rekrutterer det ønskede antal medarbejdere.  

CSD23-2 – tre faste lukkedage før påske.  

Vi føler i forældrebestyrelsen, at et krav om at alle dagplejere holder lukket vil lægge stort pres på os og 
vores fleksibilitet ift. at holde ferie. Dette krav vil uden tvivl tvinge nogle forældre til at bruge feriedage på 
skift, så familien alligevel ikke kan være samlet. Desuden vil det ikke være i børnenes tarv, at sende dem i 
nødpasning i en vuggestue, hvor de hverken har en tilknytning til børn eller voksne.  

Det vil ydermere være at tage friheden fra vores dagplejere, der også har nydt godt af, at kunne holde ferie 
mere forskudt af alle andre.  

CSD23-3 - En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud 

Dette forslag ser vi som en stor gene for alle forældre i dagplejen. Det vil tvinge os til at holde ferie i en i 
forvejen presset ferieperiode, evt. på skift så vi som forældre ikke kan holde ferie sammen som familie. 
Ydermere forudser vi problemer med at få pasningen til at gå op i ugerne før og efter den/de obligatoriske 
ferieuge, da vi ved medarbejderne gerne vil have flere ugers sammenhængende ferie og derved vil ugerne 
før og efter blive enormt presset for personalet.  

Som det fungerer nu, har både dagplejere og forældre frihed til at holde ferie i yderperioderne og derved 
give plads til de medarbejdere/kollegaer der har skolebørn og er mere tvunget til at holde fri i ugerne 28-
31.  

Vi ser ikke besparelsen, ved at tvinge alle medarbejdere til at holde fri, som stor nok til at det giver mening, 
da det med al sandsynlighed vil være mange forældre der alligevel har behov for nødpasning i den periode.  

 

Venlig hilsen  

Dagplejens forældrebestyrelse  



Ølstykke d. 9. september 2022 
 
Høringssvar til budgetforslag 2023-2026     
 
 
Ændringer af daginstitutionernes åbningstid CSD23-1 
     
     
 
 
 
 
Jeg kan læse at I har set en mulighed for at spare penge, ved at ændre og hermed forkorte 
åbningstiderne i daginstitutionerne. 
 
Jeg vil hermed slå på at Kommunen har været gode til at tiltrække en del børnefamilier, med 
masser af gode dagtilbud, boliger, fritidsaktiviteter samt et godt vejnet og offentligt transport, 
dermed er der mange der pendler til og fra arbejde. 
 
Disse børnefamilier skal nu straffes, ved at I ønsker at forkorte åbningstiderne.  
Risikoen ved dette indgreb, er at en del personer kan gå hen og blive sygemeldte med stress, af 
den simple årsag at det kan været svært at få enderne til at nå sammen, når man skal passe sine 
arbejdstider, men også flette aflevering og afhentning af ens børn, ind i nogle stramt satte 
åbningstider.  
Denne udgift påhviler bopælskommunen, og derved kan Egedal Kommune blive endnu hårdere 
ramt økonomisk, hvis man vælger at gennemføre dette indgreb. 
 
Her vil jeg også bruge lejligheden til at fremhæve det brev der er blevet sendt til alle kommuner  
d. 14. september 2021 fra Børne- og undervisningsministeriet. 
Her kan det læses at kommunerne modtager et relativt stort tilskud, der er afsat til at øge 
normeringerne indtil minimumsnormeringerne, træder i kraft i 2024. 
Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i 
direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, 
puljeordninger og privatinstitutioner. 
 
Det er som at save den gren af, man selv sidder på. Det er en kortsigtet handling, der kommer til at 
forværre trivslen hos børnene, arbejdsmiljøet for pædagogerne og gøre det svære at rekruttere 
fagligt kvalificeret personale til faget. 
 
 

Diana Hammershøy Boisen 
    Forældreråd – dagtilbud Paletten 
 



Ølstykke d. 9. september 2022 
 
Høringssvar til budgetforslag 2023-2026 
 

Tre lukkedage i påsken for dagtilbud   CSD23-2  

En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud  CSD23-3    

 
 
  
 
Jeg kan ikke forstå at I foreslår at der skal være lukkedage op til påsken, samt 1-2 uger i 
sommerperioden. 
Kan I virkeligt tillade jer, at skulle råde over op til 4 ugers ferie fordelt over et år, optjent af 
borgere bosiddende i Kommunen? I har i forvejen besluttet at der skal holdes lukket i dagene 
mellem jul og nytår, og nu ønsker I at skulle råde over 2-3 uger mere. 
 
Jeg vil da her gøre opmærksom på, at rigtig mange borgere ikke har mulighed for selv at 
bestemme hvor deres ferie kan placeres, i forhold hvor I ønsker der skal være lukket i 
institutionerne.  
 
I vil tilbyde nødpasning, men dette vil for størstedelen af børnene foregå i fremmede omgivelser 
med ukendt personale for børnene, da det langt fra er alle der har et netværk der vil kunne passe 
børnene, mens mor og far passer deres arbejde. 
Det vil skabe en enorm utryghed og usikkerhed hos de ramte børn, hvilket for dem senere hen i 
livet kan skabe store problemer, med blandt andet separationsangst som risiko. 
 
Derudover vil jeg da lige bruge lejligheden til at belyse, at det personale der er blevet tvunget på 1-
2 ugers sommerferie, derudover også skal have muligheden for at holde den 2.- 3. uge, den eller 
disse må forventes at blive lagt i direkte forbindelse med den eller de tvungne lukkeuger. 
Det vil sige at der vil mangle meget fast personale i dagtilbuddene, og dette personale skal 
erstattes med ufaglært personale, der er næsten lige så svært at tiltrække som det uddannede 
fastansatte personale.  
Derved vil det for dagtilbuddene være svært at kunne holde minimomsnormeringerne oppe i 
denne periode, samt kunne give det faste personale mulighed for at kunne afholde 3 ugers 
sammenhængende ferie.  
 
Til slut er jeg mildt sagt rystet over at man overvejer at forringe vilkårene for de familier med børn 
eller voksne med et handicap eller psykiske udfordringer. 
Egedal Kommune burde skamme sig, over at ville forringe forholdene endnu engang for børnene, 
som endnu engang skal være taberne i Kommunens kugleramme. 
 

Diana Hammershøy Boisen 
    Forældreråd – Børnehuset Paletten 



 



SLAGSLUNDE 
09-09-22 

HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETFORSLAG 2023-26 

 
Høringssvar vedrører budgetforslagene:  

CSD23-1 – ændring af daginstitutionernes åbningstid  

CDS23-2 – 3 lukkedage i påsken for dagtilbud  

CDS23-3 – 1 eller 2 lukkeuger i sommerferien for dagtilbud.  

Det er med stor bekymring, at vi læser disse forslag, der pålægger børne og unge-området flere besparelser. Det 

stemmer ikke overens med det billede vi ser i kommunens daginstitutioner. Det er et område, der i forvejen er presset 

til det yderste, både på økonomi og fysiske rammer, blandt andet grundet et stigende børnetal.  

I befolkningsprognosen for Egedal Kommune i årene 2022-34 ser vi, at der forventes en markant stigning i antallet af 

nyfødte i Egedal frem mod 2027. Dertil kommer de mange tilflyttere, som oftest er københavnske børnefamilier med 

små børn eller unge par, der bliver forældre i løbet af de næste år. Det er glædeligt med nye familier i de små 

landsbysamfund, men det betyder også et øget pres på i forvejen pressede daginstitutioner, som i dag ikke kan 

rumme de mange ekstra børn. For eksempel er det pt. umuligt at få en vuggestueplads i Ganløse.  

Når hverken de fysiske rammer eller økonomien kan følge med, giver det for os slet ikke mening at pålægge området 

yderligere besparelser. 

Alle tre forslag vil få den konsekvens, at de ansatte i kommunens daginstitutioner ikke kan få samme timetal som de 

har i dag, hvilket i sidste ende kan betyde fyringer af pædagogisk personale. Som medlemmer af forældrerådet har vi 

lagt mærke til, hvor svært det i forvejen er at rekruttere pædagoger til vikarstillinger og stillinger på deltid. Vi er 

bekymrede for den negative effekt forslagene vil have på en alvorlig situation, hvor vi mangler pædagoger i forvejen. 

Forslag CSD23-1 om ændring af daginstitutionernes åbningstid vil betyde at mange småbørnsfamilier ikke kan få 

hverdagen til at hænge sammen. Når den gennemsnitlige åbningstid pr. uge i Egedal kommune sammenlignes med 

åbningstiden i f.eks. Ballerup og Furesø, er det som om flere væsentlige faktorer er glemt. Det er kommuner med en 

helt anden infrastruktur end Egedal. Disse kommuner har bedre adgang til den offentlige transport, hvor motorvejen 

er tættere på og hvor man geografisk set er tættere på de fleste arbejdspladser. Er man som borger i Egedals små 

samfund, afhængig af offentlig transport eller har man 40 minutter eller mere til arbejde, kan det i forvejen være 

svært at nå og hente børnene med de nuværende åbningstider. Men skæreres der yderligere en halv eller hel time i 

begge ender af dagen, bliver det endnu sværere at få dagligdagens puslespil til at gå op. 

Egedal ønsker at tiltrække nye børnefamilier, når boliger skifter hænder og ældre flytter ud af villavejene. Det er som 

tidligere nævnt ofte familier eller par fra Storkøbenhavn som vælger Egedal til, fordi der er så meget at byde på 

herude. Smuk natur, lokalt fællesskab, højt til loftet. Nye ofte ressourcestærke borgerne i den erhvervsaktive alder, 

som bidrager mange år ud i fremtiden. Dem skræmmer man væk, hvis færre åbne timer i daginstitutionerne betyder 

at de ikke kan nå fra arbejde og hjem at hente børn inden børnehaven eller vuggestuen lukker.  

Vi håber at Kommunalbestyrelsen vil stemme imod at indføre flere besparelser på kommunens daginstitutioner.  

På vegne af forældrerådet i DII Stjernehuset 

 

Vickie Moberg Lind 

Hyacintvej7, Slagslunde 

3660 Stenløse 



Høringssvar om budgetforslag for 2023-2026 i Egedal Kommune 
 
-Fra Lokal MED Området Ganløse/Slagslunde. 
 
Vi i lokal MED fra Området Ganløse/Slagslunde har drøftet budgetforslag for 2023-2026 for Egedal Kommune. 
 
Lokal MED har de følgende kommentarer:  
 
 
Forslag CDS23-1. 
Ændring af daginstitutionernes åbningstid  
 
Kommunen forslår at reducere åbningstider i vores dagtilbud 1 til 2 timer. 
Begge muligheder betyder færre personaletimer i løbet at hele åbningstiden, da besparelse betyder reduktion i 
normering.  
Egedal kommune har en kæmpe udfordring med at rekruttere og ikke mindst fastholde personale på dagtilbuds 
området.  
Reduktion i normering og medfølgende ringere vilkår vil ikke opmuntre kvalificeret personale til at søge ind og 
blive i vores institutioner. 
 
 
Forslag CDS23-2 og CDS23-3 
Tre lukkedage i påsken for dagtilbud 
En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud 
 
 
Kommunen foreslår mellem 8 eller 13 yderligere lukkedage udover de 5 allerede eksisterende (Grundlovsdag og 
juleaftensdag er ikke indskrevet i pædagogernes overenskomst). 
Lukkedage betyder reduktion i normering.  
Når kommunen i forvejen oplever udfordring i at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til at tage sig at 
kerne opgaven i vores institutioner, burde kommunen tænke sig om hvilken forhold den tilbyder til den 
eftertragtede kandidat. Ringere normering og påtvunget ferie er ikke gode reklamer. 
 
Vi i vores lokale MED er rigtigt bekymrede over, hvor svært det er at rekruttere og fastholde nye kollegaer til 
vores område. Derfor mener vi at de tre dage før påske og sommerferien lukning, vil give en ulighed set sammen 
med den fleksible arbejdsplads, som i øvrigt kommunen vil være kendt for.  
 
Ganløse-Slagslunde Lokalt-MED 
September 22 
 
 



 

 

Høringssvar til Budgetforslag 2023-2026 fra L-MED på dagtilbudsområde Stenløse: 
 
VERDENS BEDSTE HVERDAG  
 
DEN ATTRAKTIVE OG FLEKSIBLE ARBEJDSPLADS 
 
FOKUS PÅ FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING 
 
Dette er de visioner, vi som medarbejdere i Egedal kommune, har arbejdet målrettet med de seneste år ved at 
arbejde med høj kvalitet og faglighed på dagtilbud. 
Disse overordnede visioner og fokusområder ser vi ikke er i overensstemmelse med de eventuelle 
besparelser, der bliver lagt op til i budgetreduceringerne for de kommende år. 
 
I L-MED i område Stenløse har vi læst prioriteringsforslagene med stor bekymring. Alle tre forslag vil 
ramme vores normering, da det ikke er proportionalt med de beregnede besparelserne i forslagene. En 
nedsættelse af normeringen betyder færre personaletimer sammen med børnene. De besparelser der er lagt op 
til overstiger det beløb, som vi får tilskrevet til minimumsnormeringer. Det er derfor en udhuling på vejen 
mod minimumsnormeringer. Hensigten med indførelse af minimumsnormeringer har været en genopretning 
af et i forvejen udsultet velfærdsområde. Det er ment som et minimum. Der er ikke nogen, der forhindrer os i 
at stile efter en højere standard i et samfund, hvor trivslen hos børn og unge er nedadgående. PPR psykologer 
udtrykker bekymring for det niveau, vi i dag tilbyder i danske dagtilbud. 
 
Vi ser med stor bekymring ind i en fremtid, hvor det vil være endnu sværere at fastholde og rekruttere fagligt 
kompetente medarbejdere til vores dagtilbud. Dette skal ses i en tid, hvor det i forvejen er meget svært at 
rekruttere pædagogisk personale. Og ikke mindst en fremtid i Egedal Kommune, hvor vi ser ind i et 
ekstraordinært stigende antal børn, der skal trives, udvikles og dannes i vores dagtilbud. 
 
Reducering af åbningstid: 
Vi fik nedsat åbningstiden med 1 time om ugen for ca. 14 år siden. Den er for de fleste dagtilbud blevet lagt 
om fredagen i samarbejde med bestyrelserne. Vores erfaring fra nedsat åbningstid om fredagen er, at 
forældrene er presset på at hente til tiden. Det betyder, at vi har mange børn lige indtil lukketid og ofte børn, 
der ikke er afhentet til tiden. I vores skemaplanlægning har vi mange medarbejdere på arbejde indtil lukketid 
samt vi ofte skal give medarbejderne overtid. Denne overtid skal afvikles på et andet tidspunkt. Gennemfører 
man en nedsat åbningstid, vil dette være et scenarie hver dag. 
I prioriteringsforslaget bliver Egedals dagtilbud sammenlignet med nabokommuner, der har en kortere 
gennemsnitlig åbningstid. Ved et opslag på fx Frederikssund kommunes hjemmeside, kan vi se, at deres 
ugentlige åbningstid for de fleste dagtilbuds vegne er på flere timer end Egedals. Det må derfor betyde, at 
Frederikssund kommunes gennemsnitlige åbningstid er inklusiv de to lukkeuger i sommerferien. 
 
Ved at reducere åbningstiden med 1-2 timer om ugen, rammer det vores forældre - Egedal er en 
pendlerkommune, hvor flere af vores brugere har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen med de 
nuværende åbningstider - så ved at reducere yderligere bliver det en kraftig forringelse for dem. 
 
Lukkeuger i sommerferien: 
I 2010 lavede kommunen samme spareøvelse med at holde 2 lukkeuger i sommerferien - det var kun 1 år 
man valgte denne løsning. Institutionernes budgetter blev dengang reduceret - midlerne blev dog ikke 
tilbageført. Dengang var erfaringen, at børnene holdt ferie i de 2 lukkeuger, mens personalet holdt ferie i 3 
uger, fordelt med ugen før og ugen efter. Dette medførte et massivt forbrug af vikartimer, i en sommerferie, 
hvor det ofte er der, vi ikke bruger meget vikar. På alle lukkedage, skal man endvidere have i mente, at 
kommunens specialtilbud SKAL stille personale til rådighed - hvilket har stor betydning for deres drift og 
planlægning. 
Vi vil også her påpege, at den kvalitet vi kan tilbyde i lukkeuger er meget lav, hvis vi skal have den fulde 
effekt af den forventede besparelse. Børnene vil blive passet af pædagogisk personale, som de ikke kender i 
et fremmed dagtilbud. Børn helt ned til 0 år, som har behov for faste og trygge voksne, som de har en 
relation til. 
 
Lukkedage i påsken: 



 

 

Lukkedage før påske vil ligeledes ramme dagtilbud hårdt på normeringen samt børnene i deres kendte trygge 
rammer. I område Stenløse kan vi ikke genkende, at kun 10 % af forældrene har tilmeldt behov for pasning i 
dagene før påske.  
 
Lukkedage og reduceret åbningstid vil risikere at ramme forældre, der arbejder i fx byggebranchen samt på 
velfærdsområder. 
 
Fleksibel arbejdsplads: 
Ved at fastlægge lukkedage de 3 hverdage før påske samt 1-2 uger i skolesommerferien, fratager man både 
forældre og personale det frie valg ift., hvornår man ønsker at holde ferie - dette er ikke et forslag, vi mener 
harmonerer med at være en FLEKSIBEL arbejdsplads. Vi kan risikere, at vi beder vores medarbejdere om at 
holde ferie på et tidspunkt, hvor deres partner ikke kan få ferie.  
 
Rekruttering: 
Når vi skal rekrutterer personale, er det vigtig for de fleste ansøgere, at der ikke er mange lukkedage. Med de 
nye besparelsesforslag, vil det betyde, at der de år, hvor Juleaften er en fredag, vil være 19 planlagte 
feriedage på 1 år, da vi på dagtilbud selv betaler for d. 24/12 og d. 31/12. Derfor kan vi være bekymret for, at 
mange vil søge til kommuner med færre lukkedage. 
 
Verdens bedste hverdag: 
Vi har på dagtilbud mange medarbejdere, der selv bor i kommunen. De vil blive ramt af de foreslåede 
forringelser – både privat og på arbejdet. 
 
Som vi læser budgetforslagene til kommende besparelser, så ser vi som MED udvalg, at det bliver en kraftig 
forringelse af vores arbejdsvilkår, en forringelse af vores fag samt vores mulighed for fortsat at tilbyde høj 
kvalitet i vores dagtilbud.  
 
Vi ser som sagt de eventuelle besparelser, som en udhuling af minimumsnormeringerne, som kommunen får 
tilført midler til at kunne sikre. 
 
På vegne af Lokal-MED, område Stenløse 
Lene Jacobsen, Børnehuset Stengården 



Høringssvar fra Lokal MED Område Ølstykke. Dagtilbud. 

 

 

 

• Vedr. Ændring af åbningstiderne i daginstitutioner (CSD23-1). 

Vi er bekymrede for konsekvensen, af den reducerede åbningstid, da det bliver en serviceforringelse for 
borgeren. Behovet for borgerene og deres børn, er til stadighed det samme, og i dag bruges den fulde 
åbningstid. Som en pendler kommune, stiller det spørgsmålstegn ved, om man har undersøgt det reelle 
behovet for pasning i ydertimerne. Forslaget vil endvidere have sit gennemslag i de ansattes arbejdsvilkår, 
som udfordrer at kunne udføre kerneopgaven, som den bliver udført i dag, fordi hænderne ikke rækker, og 
børnetallet til stadighed er højt i ydertimerne.  

 

• Vedr. Tre lukkedage i Påsken for dagtilbud. (CSD23-2). 

Vi er bekymrede for konsekvensen af at alle personaler får fastlagt op til 21 feriedage som personale ikke 
selv kan råde over, og for hvordan det hænger sammen med, at man i Egedal Kommune arbejder ud fra 
attraktiv og fleksibel arbejdsplads. Ved at træffe beslutninger om lukkeuger/dage, er vi bekymrede for 
blandt andet fastholdelse og rekruttering fremadrettet. Det er til gene og ikke attraktivt for personalet, at 
størstedelen af deres ferie er forudbestemt.  

 

• Vedr. En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud (CSD23-3). 

Vi stiller os undrende og bekymrede for budgetforslaget, som tidligere i Kommunen er afprøvet. Vi må 
betvivle, om kommunen kan træffe en sådan beslutning, uden at komme på kant med ferielovens 
bestemmelser. Ydermere, stiller vi os undrende i besparelsen, da det lyder modstridende ift.  Egedal 
Kommunes ønske om et Dagtilbud, hvor kerneopgaven er i fokus. Man vil være nødsaget til at have en 
større vikardækning hen over sommeren, og da er den pædagogiske kvalitet faldende, idet fast personale 
skal afholde tre sammenhængende uger, det bliver et tyndbenet sommer-skema på hver side af 
lukkeugen/ugerne. Dette vil endvidere afstedkomme arbejdsopgaver, der skal udfyldes over sommeren på 
kortere tid. Man bruger i dag sommeren til ”tid til andet arbejde”. Dette vil ikke længere være en mulighed, 
hvis man vedtager budgetforslaget. 

 

Sættes disse forslag i værk, kan det have store konsekvenser for den pædagogisk kvalitet, som vi har i dag. 
Vi er bekymrede for vores kolleger i fremtiden. Disse besparelser vil medføre et øget arbejdspres, og 
vilkårene for at modtage børn efter sommerferie, vil være forringede og ikke i børnenes tarv. 

Egedal Kommunes gode intentioner forsvinder desværre i besparelserne. 

 

På vegne af Lokal MED 



Høringssvar om budgetforslag for 2023-2026 i Egedal Kommune 

- Fra Områdebestyrelsen for daginstitutionerne i Ganløse og Slagslunde  

Områdebestyrelsen har læst Budgetforslag for 2023-2026 for Egedal Kommune.  

CSD23-1 

Egedal Kommune ønsker at forringe åbningstiderne i daginstitutionerne. Egedal kommune er en pendler 

kommune og dette gælder i allerhøjeste grad for Ganløse og Slagslunde. Det er nødvendigt med de fleksible 

åbningstider, så familierne kan hænge sammen og nå til og fra arbejde. For familier med kun 1 forsørger 

kan det blive umuligt at få enderne til at nå sammen, hvis man mindsker åbningstiderne. Med det pres som 

børnefamilier allerede er under, er det nødvendigt at Egedal Kommune tager forslaget af bordet og 

fastholder de nuværende åbningstider. 

CSD23-2 og CSD23-3  

Vi finder det dybt kritisabelt at Egedal kommune vælger at indføre flere lukkedage i institutionerne. Det er 

til stor gene for alle; både forældre, børn og ansatte. For forældre som ikke kan tage fri de pågældende 3 

dage før påske og 2 uger i sommerferien vil det betyde endnu en logistisk udfordring i forhold til at få 

passet sit barn. Der skal trækkes på andre ressourcer for at få kabalen til gå op, hvis man har den mulighed. 

Det er ydermere endnu en forringelse af dagtilbuddet, som der i forvejen har været rigtig mange af. 

Erfaringer fra Ganløse og Slagslunde om hvor stor en procentdel der benytter institutionerne i 

sammenlægningsperioden skal i høj grad ses i det lys, at mange familier slår knuder på sig selv for at undgå 

at benytte institutionerne i sammenlægningsugerne, da deres børn ikke trives i en institution de ikke 

kender, med fremmede børn og voksne. 

For de ansatte er det en hån at de nu får endnu færre dage hvor de selv kan planlægge deres ferie. Egedal 

Kommune går ind og detailstyrer de ansattes ferier og bestemmer hvornår de kan være sammen med deres 

familie. I en tid hvor vores daginstitutioner mangler kvalificeret arbejdskraft og hvor Egedal kommune 

gerne vil rekruttere og fastholde medarbejdere er det uhensigtsmæssigt at forringe medarbejdernes vilkår. 

At lægge flere restriktioner på de ansattes ferie vil desuden gøre det endnu sværere at få 

ressourceplanlægningen til at gå op og dermed i sidste ende give dårligere normering og et øget behov for 

vikarer.  

 

Med venlig hilsen  

Karin Frydenlund Jespersen 

/ Formand for områdebestyrelsen for institutioner i Ganløse og Slagslunde  
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Høringssvar budget 2023-2026 og prioriteringsforslag 

 

CSD23-1 – Ændring af daginstitutionernes åbningstid 

Hvis vi må starte med at henvise til kommunens hjemmeside1 og den tidligere borgmesters 

kommentar til, at vi i Egedal vandt Danmarks Bedste kommune: 

 

” Vi er altså stadig en af de kommuner tæt på København, hvor en nyuddannet sygeplejerske og 

politibetjent sagtens kan købe en villa med en dejlig have til.” 

- Karsten Søndergaard 

 

Det Karsten refererer til er selvfølgeligt huspriserne, men et endnu vigtigere argument, hvis man 

gerne vil tiltrække borgere til kommunen er, at de skal kunne pendle til deres arbejdsplads. For 

uden at vi i områdebestyrelsen har statistik på det, så er vores påstand, at en del borgere i Egedal 

pendler ud af kommunen for at gå på arbejde. Dette kræver, at de kan få passet deres børn – at 

institutionerne er åbne tids nok til, at en forælder kan aflevere og herefter nå til stationen, for at 

tage toget til København. Rejsetiden til Hovedbanegården er 40 minutter jf. Rejseplanen.dk. 

 

Ovenstående er blot et eksempel på transport og afstand – nogle tager bil, andre cykler. Nogle skal 

kortere, andre længere. Vores pointe er, at vi ikke er enige i betragtninger om forkortede 

åbningstider. Det vil ramme de familier, hvor begge forældre arbejder og har jobs, hvor der ikke 

umiddelbart er mulighed for fleksible arbejdstider: Håndværkere på pladsen, politibetjenten, 

sygeplejersken, mekanikeren, pædagogen og skolelæreren. Dette er blot en brainstorm over 

erhverv, som vi ser er afhængige af, at der kan afleveres og hentes i ydertimerne – de kan sjældent 

flekse i tid eller arbejde hjemmefra. Er man enlig forælder, bliver det kun svære. 

 

Som sidste argument skal være, at vi ikke ser besparelsen, medmindre der opsiges personaler/ikke 

genbesættes stillinger ved afgang. Kommunen lægger op til én til to timers kortere åbningstid om 

ugen, hvilket er 15-30 minutter mandag til torsdag. Da dette ikke passer med en fuldtidsansat 

arbejdstid, så forstår vi kun regnestykket på papiret: Færre timer = færre årsværk. Den virkelige 

                                                        
1 https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/april/egedal-kommune-kaaret-til-danmarks-bedste/ 
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verden er dog, at de færre årsværk ikke kun findes i ydertimerne. Der er normeringer, som går ned 

på andre tidspunkter af dagen også – for hvilken medarbejder er der kun 15-30 minutter hver dag. 

Vi ser derfor ikke besparelsen, uden vi også ser en forværring i den generelle normering og 

antallet af varme hænder – en nedgang, som vi ikke finder acceptabel eller i tråd med kommunens 

vision for børneområdet2. 

 

 

CSD23-2 – Tre lukkedage før påske  

Vi i områdebestyrelsen Stenløse kan ikke se, at dette skulle være til gavn for borgere eller 

medarbejdere i kommunen. Det vil i begge tilfælde give tvangsferie/frihed til personalet i 

dagtilbuddene (Vi tager her forbehold for, om kommunen havde tænkt sig at bruge lukkedagene 

på personaleudvikling/uddannelse/teambuilding eller andet, som ikke fremgår af budgettet). 

Kommunen skriver på sin hjemmeside 29. april 20213, at den vil være Danmarks bedste 

arbejdsplads. Vi ser det ikke som fleksibilitet for medarbejderne, at de i praksis skal tvinges til tre 

faste feriedage op til påsken. 

 

Derudover pålægges småbørnsfamilierne i Egedal ligeledes fridage, hvilket vi ser som en 

forringelse af vilkårene som borger i Egedal. Der er meget få arbejdspladser, som holder lukket de 

dage, så forældre er tvunget ud i fridage, netværkspasning (bedsteforældre, venner m.m.) eller 

nødpasning (kommunalt). Vi frygter et scenarie, hvor nødpasningsbehovet stiger, da der ingen 

garantier er for, at forældre kan holde fri i dagene. Kommunen refererede selv til politibetjente og 

sygeplejersker tidligere – begge hverv, hvor der hele tiden stilles krav til arbejdstiden. 

 

Nødpasning er i vores øjne ikke gavnligt for børn eller pædagogisk personale. Der vil i mange 

tilfælde være tale om fremmede børn i fremmede lokaler med voksne de ikke kender. Dette giver 

ikke god grobund for pædagogisk arbejde, da relationerne ikke er til det. Vi frygter svære 

afleveringer for børnene, dårlige vilkår for personalet og frustrerede forældre. 

 

                                                        
2 Egedal kommunes vision for dagtilbudsområdet 2019 (seneste på kommunens hjemmeside). 
3 https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/april/danmarks-bedste-kommune-vil-vaere-danmarks-
bedste-arbejdsplads/ 
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I forslaget menes det, at der kan åbnes en besparelse på 2,7 årsværk. Vi må her henvise til 

ovenstående argumentation om, at disse årsværk jo ikke kun repræsenteres i tre dage før påske, 

men vil være væk resten af året også og derfor udmønte sig i dårligere normering. Om kommunen 

så mener, at dette kan kompenseres med vikartimer, så vil vi på det kraftigste argumentere for, at 

vikarer ikke kan erstatte fast pædagogisk personale med indgående kendskab til børnene og 

relationerne.  

 

 

CSD23-3 – To lukkeuger i sommeren, 29 eller 30 eller begge. 

Tidligere forsøgt i 2010, hvor man prøvede lukkeuger om sommeren. Dette resulterede i, at 

børnene holdt fri i de 14 dage, hvor der var tvangslukket, men personalet holdt ferie i tre 

sammenhængende uger. 

 

Dette resulterede i øgede vikarbudgetter på begge sider af lukkeugerne, hvilket ikke gjorde 

besparelsen holdbar eller øgede det pædagogiske arbejde. 

 

Derudover pålægger det familierne tvungne ferieuger, hvilket især rammer familier med 

arbejdspladser, hvor det ikke er garanteret, at man kan holde fri i 29, 30 eller begge. Alternativt 

pålægger det familier at finde pasninger i egne relationer, hvilket kan udstille sårbare familier. 

Alternativt er der nødpasning, hvilket ikke anses som barnets tarv. Fremmede voksne og 

fremmede lokaler i korte perioder giver utryghed og mistrivsel – se tidligere argumentation. 

 

Medarbejdertrivsel: Tvungne ferieuger vil resultere i manglende fleksibilitet for den enkelte, 

hvilket vil resultere i ikke-attraktiv arbejdsplads og gøre det svære at rekruttere – Dette mener vi 

ikke er foreneligt med nuværende problemer med rekruttering, hvor kommunen kæmper for at 

blive mere attraktiv for pædagogisk personale – se tidligere reference om ”Danmarks bedste 

arbejdsplads”. Det er ligeledes ved det seneste års dialogmøder kommet frem, at der er akut 

mangel på dagtilbudspladser – hvilket vil kræve yderligere kompetent personale, som vi kan frygte 

ikke vil finde Egedal attraktiv, hvis der påtvinges sommerferie i 29+30 hvert år. 
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Afslutning 

Vi vil gerne takke for jeres tid, og vi håber, at I vil lytte til vores bekymringer og syn på budget 

2023-2026 samt prioritetsforslagene. 

 

Opsummeret har vi svært ved at se, at de forslåede nedskæringer i tid og åbningsdage ikke vil 

ramme normeringerne resten af året, da man ikke kan spare årsværk i så korte perioder, uden det 

rammer bredere. Derudover ser vi ikke nødpasning som en holdbar løsning, og vi frygter en 

stigning i dette behov. 

 

Til sidst frygter vi for kommunens attraktivitet, både i forhold til ny tilflyttere, som har eller 

planlægger for små børn – disse har ofte også karriereforløb og er på et sted i deres arbejdsliv, 

hvor de stadig er nye på arbejdsmarkedet. – og for de pædagogiske personaler. Sidstnævnte må 

finde det som en forringelse, når de mister råderetten over feriedage/frihed, som skal 

tvangsafvikles i enten påsken eller sommeren. 

 

 

På vegne af områdebestyrelsen, område Stenløse 

Hans Christian F. R. Pedersen 



Områdebestyrelsen Ølstykke: Høringssvar til Prioriteringsforslag budget 2023 
- 2026 

CEI23-5 

S1: Områdebestyrelsen Ølstykke har noteret sig at en forringelse af denne post også vil gå ud over 
vores institutioner. De 150 kr pr. kvm, vil være for vedligehold, en forringelse heraf vil derfor betyde 
at vores bygninger og institutioner vil forfalde over tid, og derfor ikke bare fremstå ”let slidte” men 
langsomt forfalde. Tallet skal ydermere indeksreguleres i forhold til inflation, og man vil derfor se et 
endnu værre forfald over tid. 

 
CSD23-1 
S1: Områdebestyrelsen Ølstykke stiller sig kritiske over for datagrundlaget bag dette forslag, da man 
vil komme til at se besparelsen kun i ydertimerne, hvor antallet af pædagogisk personale er sat til et 
minimum. Alle institutioner i område Ølstykke, er der maximalt 1 til 2 medarbejdere af pædagogisk 
personale pr. hus i disse timer. Det virker derfor svært opnåeligt at kunne realisere den ønskede 
gevinst.  

S2: Da Egedal Kommune er en pendler kommune, kan resultatet af denne besparelse for forældre 
som benytter ydertimerne, have en enorm konsekvens, med stor risiko for at den tilsigtede 
besparelse ikke vil kunne realiseres. Det kan altså have en stor konsekvens, men med et meget lille 
til ingen udbytte. 
 
CSD23-2 
S1: Områdebestyrelsen Ølstykke stiller sig uforstående over for at man i en tid, hvor Egedal 
Kommune kæmper med svære rekrutteringsproblemer, foreslår at indskrænke personalets frihed til 
at kunne planlægge og afholde ferie. Ved at fjerne fleksibiliteten i det pædagogiske personales 
frihed opnår vi et væsentligt forringet jobtilbud, og Egedal Kommune vil derfor blive endnu mindre 
attraktiv overfor evt. ansøgere. 

S2: Fra et børneperspektiv er det et stort indgreb for barnets hverdag, at børn skal i nødpasning i en 
fremmed institution, med fremmede voksne. Der er tale om børn i 0 til 5 til årsalderen som har 
behov for tryghed ved en bekendt primærvoksen. Der er stor forskel på SFO-børn fra 6 til 9 år 
alderen og vuggestue børn fra 0 – 3 år.  

S3: Vi finder det besynderligt at der fremgår et skøn af forslaget, uden referencer til et datagrundlag 
eller beregninger for sådan et skøn. Besparelsen er stærkt afhængig af det skøn, som er foretaget, og 
det vil derfor være en VIGTIG detalje, at skønnet er så korrekt som muligt, da dette skøn vil have en 
afgørende effekt for udbyttet.  

 

CSD23-3 

S1: Områdebestyrelsen Ølstykke stiller sig kritiske over for forslaget, da man tilbage i 2008, forsøgte 
en lignende løsning. Erfaringen herfra, viser at besparelsen blev realiseret, men oveni skete et 
uhensigtsmæssigt stort % forbrug af årligt tildelte vikarmidler for at personaledække sommeren.  
Dette grundet et enormt ressourceforbrug af vikarer, da man så en stor personaleafgang grundet 
indskrænkning af personalets fleksibilitet til at kunne afholde sommerferie, men primært forbrug 
grundet personalets mulighed for at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i tilknytning 1-2 uger 



før, eller 1-2 uger efter de fastsatte lukkeuger. Dette udgjorde behov for et stort træk på vikarer til 
at dække ind for de manglende pædagoger i de uger.  

S2: Ligesom i CSD23-2, S1 vil denne løsning medfører en yderligere forringelse af vores nuværende 
rekrutteringsproblemer.  

S3: VI finder det bekymrende, at man som begrundelse i forslaget tager forringelse af tilbuddet i 
betragtning, til at beregne det økonomiske grundlag for besparelsen. Ved at give et dårligere 
pasningstilbud, forventer man at kunne nedsætte den nuværende 30% procent pasningsbehov hen 
over sommeren til 10%. Denne antagelse har en afgørende betydning, for hvorvidt denne besparelse 
er realiserbar. 

S4: Lige som i SDF23-2 S2: Fra et børneperspektiv er det et stort indgreb for barnets hverdag, at børn 
skal i nødpasning i en fremmed institution, med fremmede voksne. Der er tale om børn i 0 til 5 til 
årsalderen som har behov for tryghed ved en bekendt primærvoksen. Der er stor forskel på SFO-
børn fra 6 til 9 år alderen og vuggestuebørn fra 0 – 3 år.  
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Bekymrende budgetforslag, der rammer arbejdsmiljø og trivsel 
 

Egedal Kommune er attraktiv, og det er den af flere årsager. Der er mange børnefamilier, der flytter til 
kommunen, da den ligger godt til pendlere, der er fleksible arbejdspladser og gode tilbud, som trækker 
familierne til. Derfor undrer det os, at Egedal Kommune har udarbejdet et budgetforslag, hvor man gør det 
ufleksibelt at være børnefamilie i kommunen. Og det bliver bestemt heller ikke nemt at være barn eller ung i 
kommunen. Halvdelen af de besparelser I skal gøre jer (ca. 10 millioner) ligger på børne – og ungeområdet. Det 
en tung byrde som området skal bære. Vores medlemmer løber hurtigt, og nu skal de til at løbe endnu 
hurtigere.  

Derfor vil vi i BUPL Nordsjælland samt tillidsrepræsentanterne i Egedal Kommune gerne gøre opmærksom på 
de problematikker, der ligger i budgetforslagene fordelt på temaer. 

 Lukkeuger & lukkedage i dagtilbud 
 Reduktion i den ugentlige åbningstid 
 Stigning i forældrebetaling på klubområdet 

Lukkeuger & lukkedage i dagtilbud 
Ført og fremmest bekymrer det os, at den samlede besparelse på daginstitutionsområdet svarer til 24 
fuldtidsstillinger. Det er mange og det vil uden tvivl gå ud over normeringen.  

I forslår lukkeruger og lukkedage, ja børnene skal have ferie, men forslaget, vil som vi opfatter det, gå ud over 
normeringen i daginstitutionerne. I forslår at man sparer 2.260.000 kroner, det svarer til 5-6 pædagoger, der 
fjernes fra normeringen. Det er bekymrende, da det vil gå ud over pædagogerne arbejdsmiljø og børnenes 
trivsel.  

Derudover må vi påpege, at de faste lukkeuger gør det mindre fleksible at være ansat pædagog og være 
børnefamilie i Egedal Kommune, da det bliver en mindre fleksibel arbejdsplads. Vi frygter, at det kan have en 
betydning for rekrutteringsmulighederne, da det bestemt er en forringelse af arbejdsvilkår.  

Reduktion af den ugentlige åbningstid 
Egedal Kommune er i dag en pendlerkommune, og det kan lade sig gøre for børnefamilierne, fordi de kan nå at 
hente deres børn i daginstitutionen. Men med forslaget om reduktion af den ugentlige lukketid, vil det både 
betyde mindre fleksibilitet for familierne. Det kan også få konsekvenser for de ansatte, der eventuelt skal gå 
ned i tid, og i værste fald går det ud over normeringen.  

Stigning i brugerbetaling 
Egedal har et af de mest veldrevet og succesrige klubtilbud, hvor mange unge gerne vil være med. Det er 
dejligt, og det betyder, at der bliver gjort noget rigtigt. Pædagogerne har taget fat og det belønner sig – 92% af 
dem, der går i de små klasser er meldt ind.  

Budgetforslaget vedrørende lovændring så man kan forhøje brugerbetalingen kan få store konsekvenser. Med 
en fordobling af betalingen fra 300kr. til 600kr. kan det betyde, at der vil være udmeldelser og færre vil melde 
sig ind på sigt. I nabokommunerne ligger prisen mellem 300-450kr. – det er et leje, hvor mange stadig kan 
være med. Forslaget antager, at de unge bliver i klubben, trods brugerbetalingen bliver fordoblet. BUPL 
Nordsjælland er bekymret for at børnetallet falder og vi anbefaler, at I følger udviklingen. 

Vi ved, at mistrivslen stiger og der er ensomhed blandt de unge, og vi frygter, at hvis færre melder sig ind i 
klubben, så kan mistrivslen stige blandt børnene og de unge.  
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I BUPL Nordsjælland håber vi, at I med alvor vil kigge på forslagene og huske på børnenes trivsel og 
pædagogernes vilkår. Disse budgetforslag kan få negativ betydning får de pædagogernes arbejdsvilkår og 
børnenes trivsel. 

 

Vi står naturligvis til rådighed til dialog og drøftelse vedrørende budgetforslagene.  

 

Med venlig hilsen 

Annette Bisgaard, Forhandlingsleder BUPL Nordsjælland 

Majbrith Feveile, Fællestillidsrepræsentant i Egedal Kommune  



 

Høringssvar vedr. forslag til budget 2023-2026 Egedal Kommune 
 

Høringssvar fra: FOA-Frederikssund pædagogisk sektor v/ Annette Meller 

 

Høringssvar til forslag: CSD23-1,  CSD23-2  og  CSD23-3. 

 

Dato: 31. august 2022  

 

 

Overordnede kommentarer 

Ens for prioriteringsforslagene er dårligere normering på børneområdet hele året, til trods for at der 

i 2024 skal være indført minimumsnormeringer. Egedal Kommune bryster sig af, at der allerede i 

kommunen er indført minimumsnormeringer, disse beregninger indeholder også ledelse og ressour-

cepædagoger, som kun i et mindre omfang kan medregnes, da mange af timerne ikke indgår i ar-

bejdet med børnene.  

I forhold til det tiltag kommunen har sat i søen, om fleksibel arbejdsplads, båndlægges der med 

forslagene op til 4 ugers ferie for personalet, det er der ikke meget fleksibilitet i.  

Byrådet vedtog for en del år siden, denne besparelse på dagtilbudsområdet i Budgettet, og året 

efter blev det taget af bordet igen, dog UDEN at pengene blev tilbageført, så man kan vel mene, at 

der er betalt for denne besparelse 1 gang før.  

Ferielukning i sig selv, giver kun besparelse på vand, strøm og rengøring, da personalet hvert år 

har afholdt sommerferie. 

Det kan også have konsekvenser for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden, at man som ansat på områ-

det ikke længere selv kan planlægge sin ferie efter eget ønske. Desuden vil brugen af vikarmidler 

med høj sandsynlighed stige, da langt de fleste personaler gerne vil holde 3 ugers sammenhæn-

gende ferie ugerne før og efter en ferielukning, og det må forventes at mange børn kun holder ferie 

i lukkeugerne. 

Samlet set skal ferielukning og reduktion i åbningstiden give en besparelse på lige knap 22 års-

værk=fuldtidsstillinger, jeg håber at der er andre end mig der kan se det er helt omsonst i forhold 

til minimumsnormeringer, fleksibilitet og arbejdsglæde. 

 

 

Uddybende kommentarer 

CSD23-1 Ændring af daginstitutionernes åbningstid:  

Konsekvensen ved reduceret åbningstid giver en dårligere normering på området, også selvom der 

er taget højde for en lidt lavere bemanding i ydertimerne. Denne ”lidt lavere” bemanding, svarer 

dog ikke til virkeligheden, hvor bemandingen i ydertimerne dækkes med ca. 15-16 % at det ansatte 

personale. Besparelsen ved dette forslag bør derfor ligge på henholdsvis 752.000 kr. med 1 times 

reduktion og 1,504 mio. kr. ved 2 timers reduktion i åbningstiden. 

For den relative store del af borgere/brugere, der hver dag har længere transport til arbejdet, og 

som bruger ydertimerne, vil det være til stor gene.  

 

CSD23-2 Tre lukkedage før påsken for dagtilbud: 

Konsekvensen af lukkedage får betydning for den daglige normering af personale på hele året.  

Mange personaler afholder i forvejen ferie der, så det matcher de fremmødte børn.  

 

CSD23-3 En eller to lukkeuger i sommerferien: 

Konsekvensen af lukkeuger i sommerferien, får betydning for den daglige normering på dagtilbuds-

området hele året.  
Det får stor betydning for personalets frihed til selv at vælge ferieperiode, og dermed indskrænkes 

personalets egen indflydelse på placering af ferien. 
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Den 06-09-2021 

Høringssvar vedr. budgetforslag 2023-2026 

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse har gennemlæst prioriteringsforslagene 
fra Skoleudvalget til budget 2023-2026.  
 
Vi tror på, at vi bedst udvikler Egedal og skolerne, ved at skabe dialog. Derfor håber vi, at 
I vil genoverveje de tiltag som ønskes implementeret og særligt at skolernes høringssvar 
bliver anvendt i forbindelse hermed. Vi har efter gennemlæsning særligt bemærket føl-
gende fokusområder som bør komme i betragtning i budgetprocessen: 
 
CSD23-11 Besparelse på skoleområdet 
Dette ses som rammebesparelse på skoleområdet - uden løsning eller forslag. Man frasi-
ger sig ansvaret og skubber bolden ned til de enkelte skoler og ledelser. Det er ufint.   

Vi har ikke kendskab til eller kan ikke, ud fra gennemgang af tidligere års økonomiske tal, 
identificere mulige besparelser af denne størrelsesorden, og undres ligeledes over en 
stigning i de kommende år fra -1,6 til -3,9 mio. en stigning på 140%.  
 
Dermed en udokumenteret eksistens af det beløb, der skal reduceres i vores skoler. Det er 
en stor bekymring, at man vælger at præsentere reducering på den måde. Vores distrikts-
skole er i forvejen udfordret økonomisk grundet lave klassekvotienter. Historiske besparel-
ser har ligeledes medført, at der ikke er mere at stramme op af og reducere på, ”sukkeret 
på toppen” er taget for længst, nu kan det kun gå ud over fagligheden, læringsmiljøet og 
trivslen. Det er vores børn og unge, som må og skal prioriteres – for fremtidens skyld.  

Der er foreslået besparelser på to-voksen-tid. Ressourcer som for kort tid siden blev poli-
tisk besluttet. Skolerne har desuden investeret efteruddannelse til alle medarbejdere for 
at sikre optimalt udbytte af ressourcerne. Vi har et ønske om flere midler til 2-voksen-
timer, da vi kan se, at det har en positiv effekt. Det giver mere ro i klasserne, en fokuse-
ret og differentieret læring samt et bedre arbejdsmiljø (hvilket er af stor betydning for 
vores mulighed for rekruttering). At fjerne ressourcerne igen ville være katastrofalt og vi 
kunne frygte både flere visitationer til specialskoler og medarbejderflugt.  
 
Rammebesparelser vil ligeledes hæmme vores ønske om videreudvikling af skolen, hvor-
til vi har ønsket at der allokeres yderligere ressourcer til opbygning af lokalt PLC. Der er 
kommunalt og politisk fokus på og ønske om udvikling og opbygning af stærke lærings-
miljøer 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 ar-
bejde gennem fagligt velfunderede tilbud og dygtige medarbejdere, der kan vejlede og 
sparre med medarbejdere og derigennem bidrage til progression i læring og trivsel. Vi-
densdeling og kompetenceudvikling kan ligeledes hjælpe til rekruttering og fastholdelse 
af medarbejdere. Med andre ord er Ressourcecentrene omdrejningspunkt i den udvik-
ling, der ønskes skabt og tildeles ressourcer til.  
 
CSD23-4 Effektivisering på IT-budget 
Denne besparelse er umiddelbart svært at se realiseret, idet IT-udstyr på nuværende 
tidspunkt er af nyere dato, og vil derfor med tiden kræve reparationer, vedligeholdelse 
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og udskiftning. Herudover vil de kommende stigende børnetal kræve køb af flere de-
vices. Der må ligeledes forventes stigning af priser grundet mangel på varer fra Asien. 
 
Generelt vedrørende besparelser på fritidsklubben, begrænset åbningstid, effektiviserin-
ger af SSP Ung Egedal 
Vi ser med bekymring på, at der planlægges besparelser, effektiviseringer og stigning i 
forældrebetaling på et område, hvor de unge skal finde deres sociale fællesskaber og ro i 
en tid, hvor de har behov for udvikling sammen og i trygge rammer. Både klubberne og 
SSP spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for dagens 
børn og unge. Nu handler det ikke længere om kun at få børn og unge væk fra gadehjør-
nerne, men op af stolene og væk fra skærmen derhjemme og ind i børnefællesskaber, 
hvor de kan vokse og udvikle sig og blive så dygtige, som de kan - i nære relationer til an-
dre børn og voksne, de kender og er trygge ved. For store prisstigning og begrænsninger 
kan medføre et fravalg af disse muligheder.  
 
En anden mulighed for effektivisering kunne være at ledelsen af klubberne skulle vareta-
ges af skolen, dermed mulighed for at drage større fordel af fælles pædagogiske tiltag og 
større samarbejde mellem klub og skole. En sikring af en rød tråd i udvikling af vores 
unge mennesker. 
 
Afslutningsvis 
Vores største ønske er at sikre trivsel til eleverne. De sidste to skoleår har været påvirket 
af Corona, og vi står i dag med et efterslæb på såvel trivsel som faglighed. Uagtet at perso-
nalet tilpassede sig og tilbød virtuel undervisning under Corona, så skal der løbes ekstra 
stærkt for at samle op nu. Vi ønsker at tiltrække nye børnefamilier til Egedal. Dette rimer 
ikke med dårlige servicevilkår, kortsigtede samt udokumenterede besparelser, som brem-
ser en positiv udvikling af igangsætte projekter.  
 

Vi ser frem til at se yderligere tiltag og udvikling af vores skoler 
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse 
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Skolebestyrelsens høringssvar – Budget 2023 - 2026 

Distriktsskole Smørum 

 

 

Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum har, på møde den 5. september, drøftet hø-

ringsmaterialet til Egedal Kommunes budget for 2023 – 2026. 

Bestyrelsen er meget optaget af kvaliteten og ambitionerne på skoleområdet, og finder 

at de udsendte prioriteringsforslag langt fra understøtter de målsætninger som Egedal 

Kommune burde have for elevernes læring og trivsel. 

Bestyrelsen ærgrer sig over, at budgetforslaget alene lægger op til besparelser og end 

ikke indeholder nogen form for langsigtet udsyn til målsætninger, der kan sikre en god 

og forbedret dagligdag for elever og personale på skolerne. Vi savner fx en langsigtet 

målsætning om, at klassekvotienten sænkes til 24, og at Egedal Kommunes rammetil-

deling per elev matcher eller overgår de øvrige omegnskommuners. Vi er klar over, at 

det enkelte budgetår kan være vanskeligt, men netop i en sådan situation er det ekstra 

vigtigt at politikerne betrygger borgere og personale i at vide, at skoleområdet har en 

høj prioritet.  

I forhold til anlægsområdet, glæder bestyrelsen sig over de forventede forbedringer på 

skolerne i Smørum; men understreger samtidig vigtigheden af, at skolebyggerierne en-

der med at leve op til de standarder og planer, som oprindeligt er planlagt og beskre-

vet. 

 

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til de enkelte forslag til besparelser. 

CSD23-6 og CSD23-8 – Begrænset åbningstid i klubber og effektivisering af 

SSP Ung Egedal 

Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på den foreslåede nedjustering af både åb-

ningstid i klubber og reduktion af SSP indsatsen. Det er meget vigtigt, at der fortsat er 

muligheder for kommunens unge, som understøtter fællesskaber, trivsel og vigtige 

voksne i de unges fritid. 
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Ungeprofilundersøgelsen for de ældste af skolens elever peger på stigende mistrivsel, 

mangel på fællesskaber og alt for mange unge der gør skade på sig selv. Både klub-

berne og SSP konsulenter er meget vigtige elementer i arbejdet med at bringe flere af 

kommunens unge i trivsel. 

Skolerne oplever (og i særlig høj grad under corona), hvordan grupper af unge mødes 

på skolernes arealer om aftenen og natten. Vi oplever hvordan disse fællesskaber kom-

mer ud af kontrol for en del unge, og der mangler voksenkontakt i forhold til understøt-

telse af at grupperne udvikler sig til fællesskaber i trivsel og ikke det modsatte. 

SSP konsulenterne samarbejder tæt med skolerne om indsatser for sårbare børn og 

unge, både individuelt og i grupper. En reduktion af SSP medarbejderne vil alt andet 

lige betyde mindre samarbejde og færre muligheder for hurtig indsats og opfølgning, 

når vi har unge i vanskeligheder. Dette vil samtidig vanskeliggøre lærernes arbejde 

med de unge, at der ikke er tilstrækkelig opbakning at hente. 

 

CSD23-9 – Omlægning af svømmeundervisning 

Skolebestyrelsen har i tidligere høringssvar, til lignende forslag, forholdt sig meget kri-

tisk til besparelsen og indholdet. 

Svømmeundervisning bør naturligvis foregå i vand. Der er gode muligheder for svøm-

meundervisning i Egedal Kommune, og det vil være tæt på umuligt at gennemføre må-

lene for faget, hvis ikke disse muligheder udnyttes som i dag. 

 

CSD23-11 – Besparelse på skoleområdet 

Skolebestyrelsen i Smørum ser med meget stor alvor og bekymring på denne ramme-

besparelse på skoleområdet. Det er en rammebesparelse, der er kombineret med speci-

fikke besparelser i forhold til mulighederne for at være 2 voksne i klasserne.  

I realiteten vil rammebesparelsen under pkt. 1, også ramme muligheden for 2 voksne i 

klassen. Derfor påpeger bestyrelsen at prioriteringsforslaget rammer dobbelt hårdt på 

ressourcen til flere voksne omkring børnene i skoletiden.  

Byrådet har tidligere prioriteret netop de yngstes læring og trivsel, ved at tilføre sko-

lerne ekstra midler til flere voksne hos de yngste. Skolerne er gået aktivt ind i kompe-

tenceudviklingen af medarbejderne i forhold til bl.a. Co-teaching som netop er en meto-

dik, der baserer sig på planlægning af undervisning med flere voksne i klassen. Sko-

lerne begynder at se effekterne af dette arbejde, som prioriteringsforslaget igen vil be-

grænse. 

Skolebestyrelsen mener, at ambitionerne på børnenes vegne er for små. Der burde i 

endnu højere grad prioriteres ressourcer til arbejde med tidlig indsats, læring og trivsel. 

Det vil udvikle og forbedre mulighederne for tæt kontakt mellem vigtige voksne og sko-

lens elever, mulighederne for understøttelse af elever i vanskeligheder, højnelse af 
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elevtrivslen og endelig være et vigtigt parameter i arbejdet med den attraktive arbejds-

plads – og dermed også rekruttering og fastholdelse. 

Klassekvotienten i Smørum er høj og den påtænkte besparelse i prioriteringsforslaget 

vil betyde væsentlig flere timer med 1 voksen til mange elever. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Nis Benn 

Formand 
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Til Byrådet i Egedal Kommune 
 
 
 
 

 
 

Stenløse d. 8. september 2022 
 
 
Høringssvar fra skolebestyrelsen i Distriktsskole Stenløse 
 
Skolebestyrelsen i Distriktsskole Stenløse har behandlet høringsmaterialet @l budget 2023-2026 og 
har valgt at fremhæve følgende punkter i deGe høringssvar. 
 
Vi finder det dybt bekymrende, at knap 50 % af de foreslåede besparelser på 36 millioner kroner 
skal findes på børn-, unge- og skoleområdet. At der skal findes 17,8 millioner kroner inden for et 
område, som i forvejen er presset, er ikke rimeligt og vi mener at det vil påvirke børn og unges 
trivsel at reducere yderligere på et presset område. 
 
CSD23-5: Fri<dsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal 
Der lægges op @l at hæve forældrebetalingen fra 304 kr. @l 600 kr. for elever, der er @lknyGet klub 
fra 4.-7. klasse, altså en forøgelse på knap 100 %. 
Vi forudser, at konsekvensen af en så voldsom priss@gning vil være, at mange børn vil blive 
udmeldt af klubberne. Der er del forældre der ikke vil ikke have råd @l en s@gning på knap 100 %, 
især ikke hvis man tager i betragtning hvad der pt. sker i samfundsøkonomien. De mange børn vil 
fremadreGet gå glip af muligheden for et fællesskab uden for skolen. Alle børn skal have de 
muligheder og det må ikke gå ud over børnene at økonomien kan s@lle nogle dårligere end andre i 
fællesskabet eSer skolen. 
 
Trivselsarbejdet i klubberne underbygger den gode trivsel i skolen, og et faldende medlemstal i 
klubberne vil derfor betyde, at trivselsarbejdet i højere grad vil skulle prioriteres i skolen.  
 
Det samme gør sig gældende for arbejdet i ungehusene, hvor man har godt fat i de unge fra 7. 
klasse og opeSer. I den aldersgruppe, hvor man hellere vil være sammen med kammerater om 
aSenen end at være hjemme. Bliver åbnings@derne reduceret, eller et ungehus helt skåret fra, som 
CSD23-6 foreslår om ”Begrænset åbnings@d i ungdomsklubber”, så giver man de unge dårligere 
muligheder og risikere at skubbe dem ud på p-pladser, parker og gadehjørner. Og med risiko for at 
skubbe dem ud i kriminalitet.  
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CSD23-8: Effek<visering af SSP Ung Egedal og CSM23-7 Reduk<on af 2 medarbejdere i 
rusmiddelteam. 
Samme tankegang følger forslaget om at effek@visere SSP Ung Egedal og reducere SSP-styrken @l 
én medarbejder. SSP er med @l at lave opsøgende og forebyggende arbejde blandt de unge. 
Reduceres SSP Ung Egedal, vil det blive sværere at være @l stede i gadebilledet, hvor de skaber 
dialog, danner rela@oner og forebygger uhensigtsmæssig adfærd fra de unge. Vi har svært ved at 
se, at blot en medarbejder skal kunne lykkes med denne opgave. I øvrigt skal de evt. også løSe 
opgaven om forebyggelse af rusmiddel, hvis den del spares væk, som foreslået i CSM23-7 
Reduk@on af 2 medarbejdere i rusmiddelteam. Dvs. SSP-området får flere ansvarsopgaver, men 
færre personaler @l at udføre dem. Det vil være at underminimere deres vig@ge arbejde, hvor 
netop forebyggelse er med til at lægge et godt fundament for de unges fremtid. 
 
CSD23-9: Omlægning af svømmeundervisning 
Som vi har nævnt andre år, hvor deGe punkt har været på listen over besparelser, så mener vi ikke 
det er det reGe sted at spare. Vi bor i et land som er omgrænset af vand og derfor er det vig@gt at 
have basale svømmefærdigheder. Mange børn vil ikke få lært disse færdigheder enten grundet 
brugerbetaling eller andre årsager. Lige så vel som de skal lære at håndtere boldspil, atle@k, bør de 
også lære at færdes i vand.  
 
CSD23-11: Besparelse på skoleområdet 
Det foreslås, at prisen pr. elev reduceres @l 48.753 kr., sam@dig med at der skæres i SFO-
pædagoger og klubpædagoger i skole@den. Da der ikke kan skæres yderligere på driSen, skal 
besparelsen findes i lønninger, dvs. at det vil resultere i fyringer af såvel lærere som pædagoger 
eller fald i antal @mer @l alt det, der ikke er regulær undervisning. Dvs.: mindre co-teaching, færre 
2-voksen-@mer, mindre hjælp @l de mest sårbare børn.  
 
Det undrer os i øvrigt også at der er brugt ressourcer på at sikre, at skolernes medarbejdere alle er 
sendt på kurser i co-teaching, hvoreSer ressourcen @l at udføre deGe reduceres.  
 
At reducere beløbet pr. elev i budgealdelingsmodellen giver ikke et ensartet @lbud @l Egedals 
skolebørn. Tildelingsmodellen som er bygget op ud fra, at først når klassekvo@enten er på 24 
elever eller mere, er der råd @l det ekstra i undervisningen, som gør skolen sjov, interessant og 
udviklende. ESersom at udgiSerne på skolerne ikke falder vil det blot blive endnu sværere på 
skoler med lave klassekvo@enter som f.eks. Veksø. I forvejen får vi ikke @lført nok midler @l at 
kunne tage imod alle Veksø-børn som det poli@sk er blevet besluGet vi skal. De midler må vi finde 
fra andre områder i vores budget. 
 
I klasserne med mange elever er det yderst vig@gt, at det er muligt at have 2-voksen-@mer, da det 
giver mulighed for co-teaching og differen@eret undervisning. Det gør det muligt at både de fagligt 
svage kan hjælpes samt mellemgruppen og/eller at de fagligt dyg@ge kan hjælpes på skiS. Det kan 
være svært at nå alle elever, hvis der er 28 elever i klassen og kun én lærer. 
Vi kan se, at 2-voksen-@mer virker på børns trivsel og læring. Det giver også mere ro i klasserne og 
vi ville ønske, der blev sat langt flere penge af @l lige netop deGe i stedet for en reduk@on. 
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Under konsekvens til dette punkt er nævnt, "at en besparelse kan resultere i en forringelse for 
udsatte elever og elever med særligt behov". Dette er ikke korrekt. Det vil have en meget stor 
konsekvens for alle elever på vores skoler, hvor der vil være risiko for øget mistrivsel, også blandt 
almene elever, og det vil sætte de specialiserede områder yderligere under pres. 
 
Skoleudvalget har @dligere udtalt: at vi skal have bedre skoler, højere kvalitet og mindre klasser. 
Det har vi svært ved at se kan lade sig gøre, hvis prisen pr. elev falder. Det vil være et yderst kri@sk 
punkt at spare her. 
 
CTM23-3: Reduceret plejeniveau på klippet græs 
Det vil være noget af en forringelse, hvis de grønne områder omkring og på skolerne får lov til at 
gro vildere og længere end de står i dag. Allerede nu kan det være svært at se, om der er andre 
trafikanter på stier og veje til og fra skolerne. Udsynet vil forringes yderligere. Det gør det mere 
usikkert at færdes for vores skoleelever. Ydermere skal bevægelse være en del af vores børns 
skoledag. Boldbanerne og andre grønne arealer benyttes flittigt i idrætstimerne og af vores børn i 
frikvarterne til diverse boldspil og leg. I budgetforslaget lægges der op til, at græsset må gå fra at 
have en længde på op til 8 cm til en længde på op til 15 cm. Budgetforslaget vækker vores 
bekymring, da vi ser, at vores børns incitament til at bevæge sig mindskes voldsomt, hvis græsset 
får lov til at vokse sig længere end det er på nuværende tidspunkt. For hvem har lyst til at spille en 
fodboldkamp, når en aflevering til en kammerat ender med, at bolden ligger død i græsset, fordi 
det ikke er muligt for den at trille i det høje græs? Det kan vi ikke byde vores børn. Derudover 
pynter det heller ikke, at vi har skoler, der skriger på vedligehold, og nu også med græs og ukrudt, 
som kan stå i op til 30 cm højde. Det byder ikke ligefrem elever og personaler velkommen. Hvad er 
signalet, vi sender med det? 
 
 
Ovenstående besparelser i deGe høringssvar vil uden tvivl påvirke trivslen for Egedals børn og 
unge, både i skole@den og i fri@den. ESer 2 svære år med Corona skal der samles op og indhentes 
på trivsel og læring. Det vil blive svært med de mange besparelser på hele området. Vi kan ikke 
være bekendt at byde dem dårligere forhold.  
I Statusrapporten fra Egedal Kommune vedrørende folkeskolerne skriver I ”I Egedal er det 
kommunens ambi@on at skabe en hverdag i top-10 blandt landets 98 kommune”. Det kan næppe 
gøres uden at der følger økonomi med. 
 
Vi glæder os @l at skolerne i Distrikt Stenløse får det løS i forhold @l renovering og krea@ve 
læringsmiljøer som var hensigten med den 10-årige investeringsplan.  
 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
 

Distriktsskole Stenløse 
 

Anne Mollerup Lanz 
Formand for skolebestyrelsen 
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CAS 

 

Høringssvar angående Prioriteringsforslag i forbindelse med Budget 

2023-2026 

  

I Distriktsskole Ølstykke takker vi med begejstring for den ekstrabevilling, som 

byrådet 31/8-2022 tildelte Søhøjskolen, så etape 2 kan færdiggøres, som den 

var tænkt og projekteret, således at bl.a. udemiljøerne igen inkluderes i planer-

ne. Vi glæder os til, at vi står med et færdigt multihus, og at byggepladsen rul-

les væk, så vi kan nøjes med blot at lægge matrikel til skole igen, og nu endda 

en skole med langt bedre læringsmiljøer.  

 

Hvad vi ikke glædes over, er de ”Prioriteringsforslag, der vedrører driftsredukti-

oner for budget 2023-2026”, som er sendt til høring, og som vi har behandlet på 

vores seneste møde.  

 

Lad os starte med en genganger, forslag CSD23-9 ”Omlægning af svømme-

undervisning”. ”Omlægningen” går ud på at afskaffe svømmeundervisning som 

et tilbud i Egedals skoler. Forslaget stilles næsten hvert år, og i skolebestyrelsen 

i Ølstykke synes vi stadig ikke, at det er en god ide. Ønsket om at bibeholde fa-

get ”Svømning” bunder i, at det i et land med 8.593 kilometer kyststrækning er 

vigtigt at kunne svømme, ligesom det er vigtigt at kunne begå sig i trafikken. 

Det er færdigheder, der sikrer tryghed, når man færdes på egen hånd. Og vi op-

lever, at cirka halvdelen af børn i 4. klasse enten ikke kan svømme eller er usik-

re svømmere. Vi ser også, at en konsekvens af at nedlægge svømmeundervis-

ningen i skolen er, at det bliver svært at leve op til læringsmålene for faget 

idræt, hvor vandaktiviteter indgår, bl.a. med fokus på sikkerhed i vand.  

 

Ro efter tumultariske år 

Når vi ser videre ind i ”Prioriteringsforslagene for driftsreduktioner for budget 

2023-2026”, rynker vi panden, fordi vi kun lige er kommet ud af nogle tumulta-

riske år, hvor Ølstykkes skoler er blevet lukket, lagt sammen og fyldt op. Vi har 

samtidig skullet forholde os til coronaen med alle de udfordringer for trivsel og 

læring, som det har ført med sig. Derudover forstår vi ikke, hvordan man med 

den ene hånd tidligere har tildelt midler til eksempelvis flere timer til to-voksen-

timer og anerkendt, at der har været et behov for det, samtidig med at man nu 

med den anden hånd vil reducere budgettet på samme aktiviteter? Det har vi 

svært ved at finde mening i.  

 

https://distriktsskole-oelstykke.aula.dk/
https://distriktsskole-oelstykke.aula.dk/
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Vi har de sidste par år råbt på ro fra politisk side, så vi kan lande i nye rammer 

og løbe efterslæb på såvel trivsel som læring ind. Og de prioriteringsforslag, 

som kan ramme skoleområdet, vil i vores optik i høj grad ramme børn og unges 

trivsel og dermed deres læring. Det bliver vi ærligt talt ret skuffede over! 

 

Når børn trives godt, lærer de bedst 

På ethvert forældremøde afholdt på Distriktsskole Ølstykke har vi fra skolebesty-

relsens side sagt ordene: ”Når børn trives godt, så lærer de bedst”, for al forsk-

ning og al erfaring viser, at det er sandt. Og vi har talt til forældrene om, at vi 

lykkes bedst med opgaven og målet om, at børn trives og bliver så dygtige, som 

de kan, hvis skole og hjem løfter opgaven i fællesskab. 

 

Den ene rapport og trivselsundersøgelse efter den anden udkommer i disse år 

og konstaterer, at børn trives dårligere end for 10, 15, 20 år siden. At børn i dag 

kæmper med flere psykiske lidelser – fx angst, selvskade, depression – end no-

gensinde før, og at flere børn i dag har diagnoser, dobbeltdiagnoser og trippledi-

agnoser end nogensinde før.  

 

Og set i det lys er det svært at forstå, at Egedal Kommunes Prioriteringsforslag 

inden for Skole og Dagtilbud har et næsten entydigt fokus på at spare på børns 

trivsel, på de forebyggende indsatser, på det, der gør, at børn og unges trivsel 

forbedres og styrkes.   

 

Rammebesparelse betyder færre stillinger 

I Prioriteringsforslagene er der et forslag om at skære i det beløb pr. elev, der 

tildeles skolerne til budgettet (CSD23-11) som del af en rammebesparelse, 

hvor der samtidig skæres i SFO-pædagoger og klubpædagoger i skoletiden. Når 

vi i skoleregi får en rammebesparelse, – og det er der tale om, når tildelingen 

pr. elev mindskes – så kan vi kun skære i antal stillinger, for resten af driften ER 

skåret ind til benet. Sådan som vi læser det, vil forslaget derfor betyde, at vi 

skal reducere i både antallet af stillinger for lærere, SFO-pædagoger og klubpæ-

dagoger.  

 

Nedskæringen synes måske ikke af så meget, men når vi sammenholder med, 

at inklusionsgraden i Egedal Kommune er højere end landsgennemsnittet, så 

oppebærer skolens medarbejdere i forvejen en ret stor opgave uden at kny, og 

serviceniveauet vil ikke kunne undgå at forringes. I praksis – i skolens hverdag! 

– betyder de færre penge, at det giver færre muligheder for to-voksen-timer, 

færre muligheder for trivselsindsatser, færre muligheder for vejlederindsatser 

samt specialpædagogisk bistand til de mest sårbare elever. Et greb, som ram-

mer de svageste elever, mellemgruppen og de mest talentfulde, for muligheden 

for undervisningsdifferentiering og co-teaching vil dermed mindskes.  

 

I Distriktsskole Ølstykke har vi en klassekvotient på 24,4 og mere end 15 klas-

ser, hvor der er 26+ elever i klasserne. Når der skal skæres i to-voksen-timer, 

så bliver der flere timer, hvor der står én (1) lærer i disse klasser og skal sikre 

børns trivsel og læring – det er en stor udfordring!  
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Hvad udfordrer børns trivsel 

I maj måned holdt vi i skolebestyrelsen dialogmøde med skolens mange foræl-

dreråd, som gør en stor frivillig indsats for at styrke trivslen på alle klassetrin. 

På dialogmødet talte vi om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer 

godt i forhold til skolehverdagen og børns trivsel.  

 

Det, der blev sagt af forældre fra ALLE klassetrin, der ikke fungerer i forhold til 

god trivsel, er uro i timerne, mange lærerskift, et hårdt sprog mellem børnene, 

ikke tid nok fra medarbejderside til at håndtere konflikter, ikke tid nok fra med-

arbejderside til at tale med børnene og de unge. Med spareforslagene understøt-

tes PRÆCIST det, der giver dårlig trivsel, for der bliver færre voksne til at løse 

trivselsopgaven i skolen, og dermed får læringen også dårligere vilkår. Og løs-

ningen findes ikke i udarbejdelsen af flere principper fra skolebestyrelsens side, 

men i det arbejde, som vores dygtige og engagerede personale leverer hver 

dag! 

 

Klubbernes arbejde gavner børns trivsel 

Samtidig foreslår sparekataloget med forslag CSD23-5 at lægge ”fritidsklub-

ber med selvstændig ledelse ind under Ung Egedal”, og en konsekvens af 

det vil være, at taksten for børnenes medlemskab af klubberne kan hæves fra 

kr. 304 til kr. 600. Udover at det næsten er en 100 %-stigning(!), så er det også 

et forslag, der rammer børns trivsel, for fritidsklubberne er højborgen for god 

trivsel. Her mødes børn og unge af engagerede voksne med tid nok til trivsels-

opgaven. Her arbejdes på konfliktløsning og -håndtering. Her kan børn og unge 

få lov blot at være og selv bestemme inden for trygge, voksenstyrede rammer. 

Her SKAL man ikke komme hver dag og præstere, her kan man bare være, når 

man har lyst. Her skabes og udvikles børn og unge i trivsel. Her er der tid og 

plads nok til god trivsel.  

  

Men det har vi i skolebestyrelsen rigtig svært ved at se kan lade sig gøre, hvis 

taksten stiger med næsten 100 %, for så vil medlemstallet med stor sandsynlig-

hed falde. Det betyder færre kammerater i klubben, det betyder færre mulighe-

der for gode aktiviteter, det betyder, at børn og unge går hjem til et tomt hus 

eller mødes på gaden i stedet for i klubregi. Og det kan betyde dårligere trivsel 

for de enkelte børn, deres kammerater og i skoleregi, fordi trivselsarbejdet 

mindskes. For selv om fritidsklubberne ikke direkte er en del af skolernes regi, 

så er det i dag der, hvor de fleste af skolebørnene går hen efter skole. Det er 

vores overbevisning, at klubbernes arbejde med god trivsel, konflikthåndtering 

og godt børneliv smitter af på skolen. 

 

Vil unge have bedre af at underholde sig selv mere? 

Det samme kan man sige i forhold til CSD23-6, som omhandler ”begrænset 

åbningstid i ungdomsklubber” eller evt. skære et ungehus væk, kombineret 

med CSD23-8 med en ”effektivisering af SSP Ung Egedal”.  
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Ved at begrænse åbningstiden eller have færre ungehuse i Egedal så skal unge i 

udskolingen og opefter i højere grad underholde sig selv, opholde sig hjemme 

eller i det offentlige rum i parker, på p-pladser etc. Kedsomheden stiger, kontak-

ten med trygge voksne, som ikke er forældre, falder, trivslen falder, den gene-

relle trivsel risikerer at falde, og i det hele taget vil det være lettere at komme 

ind i en negativ spiral, hvilket kan følge de unge mennesker ind i voksenlivet.  

 

I skolebestyrelsen vil vi gerne sikre, at børn og unge trives godt, for så 

lærer de bedst. Vi ønsker at alle børn bliver så dygtige, de kan. Vi øn-

sker, at forældre, medarbejdere og ledelse samarbejder. Det kunne væ-

re rart, hvis signalet også politisk og økonomisk var det samme.  

 

Prioriteringsforslagene lægger op til at spare på alt det, der bygger vo-

res børn og unge op. Alt det, der danner rammerne for den bedre trivsel 

og den gode læring. Er det det signal, I som politikere vil sende til børn 

og unge i Egedal?  

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Ane Horslund Elvej 

skolebestyrelsesformand 
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Til Byrådet i Egedal Kommune 
 
 
 
 

Egedal d. 8. september 2022 
 
 
 
Høringssvar fra skolebestyrelserne i Egedal (SB Egedal) 
 
Skolebestyrelserne i Egedal har behandlet høringsmaterialet ?l budget 2023-2026 og har valgt 
følgende punkter, som vi finder vig?ge at fremhæve i deHe høringssvar. 
 
Først og fremmest finder vi det dybt bekymrende, at knap 50 % af de foreslåede besparelser på 
36 millioner kroner skal findes på børn-, unge- og skoleområdet. Det foreslås at spare 17,8 
millioner kroner inden for et område, som i forvejen er presset. 

I SB Egedal finder vi det stærk uhensigtsmæssigt at foreslå reduceringer på alle de institutioner, 
der passer på børn og unges trivsel. Udover at vores samfund oplever, at mange børn og unge 
helt generelt i dag får diagnoser som fx angst og som konsekvens ødelægger sig selv ved fx 
selvskade eller spisevægring, så er børn og unge også en del af befolkningen, som tog en ordentlig 
en for holdet under corona-nedlukningerne. At deres trivsel nu og de næste år skal reduceres, er 
ikke rimeligt.   

CSD23-11: Besparelse på skoleområdet 
Det foreslås, at prisen pr. elev sæHes ned ?l 48.753 kr., sam?dig med at der skæres i SFO-
pædagoger og klubpædagoger i skole?den. Da der ikke kan skæres yderligere på driRen, skal 
besparelsen findes i lønninger, dvs. at det vil resultere i fyringer af såvel lærere som pædagoger 
eller fald i antal ?mer ?l alt det, der ikke er regulær undervisning. Dvs.: mindre co-teaching, færre 
2-voksen-?mer, mindre hjælp ?l de mest sårbare børn.  
 
Som sidebemærkning undrer det os for øvrigt, at der er brugt ressourcer på at sikre, at skolernes 
medarbejdere alle som en er sendt på kurser i co-teaching, hvoreRer ressourcen ?l at udføre deHe 
reduceres.  
 
Vil man fra poli?sk side give et ensartet Tlbud ?l alle Egedals skolebørn, gør man det ikke ved at 
reducere beløbet pr. elev i budgeVldelingsmodellen, som er bygget op udfra, at først når 
klassekvo?enten er på 24 elever eller mere, er der råd ?l det ekstra i undervisningen, som gør 
skolen mere sjov og interessant. ERersom at udgiRerne på skolerne ikke ligefrem falder, så vil det 
blot blive endnu sværere at få enderne ?l at mødes på skoler med lave klassekvo?enter.   
 
For skolerne i Egedal med høj klassekvo?ent er det yderst vig?gt, at det er muligt at have 2-voksen-
?mer, fordi det giver mulighed for co-teaching og differen?eret undervisning. Det giver mulighed 
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for, at de fagligt svage kan hjælpes, at mellemgruppen og/eller at de fagligt dyg?ge kan hjælpes på 
skiR. Det kan være overordentlig svært at nå alle elever, hvis der er 28 elever i klassen og kun én 
lærer. Vi kan se, at 2-voksen-?mer virker på børns trivsel og læring, og vi ville ønske, der blev sat 
langt flere penge af ?l lige netop deHe i stedet for en reduk?on. 
 
Vi ønsker, at der i budgetmodellen bliver indarbejdet grundydelser, således at vores skoler har 
mulighed for at give eleverne det samme serviceniveau.   
 
Alt i alt har vi svært ved at se, at alt det, der er blevet italesat fra skoleudvalget: at vi skal have 
bedre skoler, højere kvalitet og mindre klasser, kan lade sig gøre, hvis prisen falder.  
 
CSD23-5: FriTdsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal 
Når der lægges op ?l at hæve forældrebetalingen fra 304 kr. ?l 600 kr. for elever, der er ?lknyHet 
klub fra 4.-7. klasse, en forøgelse på knap 100 %, så undrer vi os kraRigt over manglen på forståelse 
for, hvilken stor opgave klubberne påtager sig. Langt størstedelen af årgangene kommer i klubben. 
Nogle børn kommer et par gange om ugen, andre kommer der hver dag. Vi ser, at den store 
priss?gning øger risikoen markant for at nogle børn vil blive meldt ud af klubberne. Mange familier 
er allerede pressede grundet s?gninger på fødevarer, el, gas m.m. og her kan en ekstra udgiR på 
300 kr. have store konsekvenser. Børn vil grundet økonomi blive sat uden for fællesskabet som 
klubben ?lbyder. 
 
Mere generelt er det værd at bemærke, at fri?dsklubberne i øjeblikket står stærkt i de unges 
bevidsthed – det er et fri?ds?lbud af høj kvalitet, og arbejdet, som udføres af fagpersonalet, 
rækker langt ind i børn og unges hverdag og dannelse. Klubberne er et sted at være, hvor voksne 
skaber rammen, mens børnene og de unge selv fylder rammen ud. Det er trygt, ?llidsskabende, 
kvalitetsfyldt og modnende for de elever, som går i klubberne. Her er ?d og rum ?l at danne 
fællesskaber, udforske interesser og vokse som mennesker, sam?dig med at der er voksne at gå ?l 
ved konflikter eller problemer.  
 
Trivselsarbejdet i klubberne underbygger den gode trivsel i skolen, og et faldende medlemstal i 
klubberne vil derfor betyde, at trivselsarbejdet i højere grad vil skulle prioriteres i skolen.  
 
Det samme gør sig gældende for arbejdet i ungehusene, hvor man har godt fat i de unge fra 7. 
klasse og opeRer. I den aldersgruppe, hvor man hellere vil være sammen med kammerater om 
aRenen end at være hjemme. Bliver åbnings?derne reduceret, eller et ungehus helt skåret fra, som 
CSD23-6 foreslår om ”Begrænset åbnings?d i ungdomsklubber”, så giver man de unge dårligere 
muligheder for at være inden for rammerne og dermed skubbe dem uden for rammerne, ud på p-
pladser, parker og gadehjørner.  
 
CSD23-8: EffekTvisering af SSP Ung Egedal og CSM23-7 RedukTon af 2 medarbejdere i 
rusmiddelteam. 

Samme tankegang følger forslaget om at effek?visere SSP Ung Egedal. Her er der s?llet forslag om 
at reducere SSP-styrken ?l én medarbejder. SSP er med ?l at lave opsøgende og forebyggende 
arbejde blandt de unge. Reduceres SSP Ung Egedal, vil deHe store og vig?ge arbejde 
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undermineres. Det bliver sværere at være ?l stede i gadebilledet, hvor de skaber dialog, danner 
rela?oner og forebygger uhensigtsmæssig adfærd fra de unge. Vi har svært ved at se, at blot en 
medarbejder skal kunne lykkes med denne opgave. I øvrigt skal de evt. også løRe opgaven om 
forebyggelse af rusmiddel, hvis den del spares væk, som foreslået i CSM23-7 Reduk?on af 2 
medarbejdere i rusmiddelteam. Dvs. SSP-området får flere ansvarsopgaver, men færre personaler 
skal udføre dem.  

 
Ovenstående besparelser vil påvirke trivslen for Egedals børn og unge, både i skole?den og i 
fri?den. Det kan vi ikke byde dem, slet ikke eRer 2 år med Corona. Der skal både samles op og 
indhentes på trivsel og læring, og hverken vi eller I kan være bekendt at give dem dårligere forhold. 
DeHe set sammen med effekter af klub reduk?on samt gernelse af væresteder for 7. klasse, så kan 
det blive endnu vig?gere, at der er ressourcer ?l det opsøgende arbejde. 
 
 
 
På vegne af 
formændene for skolebestyrelserne i Egedal 
 
MeHe Kastberg, Distrikt Ganløse 
Ane Horslund Elvej, Distrikt Ølstykke 
Nis Benn, Distrikt Smørum 
Anne Mollerup Lanz, Distrikt Stenløse 
 



Høringssvar vedr. Budget 2023-26 i Egedal kommune. 

 

Vi har med bekymring læst prioriteringsforslagene vedr. budget 2023-2026. 

Forslaget CSD 23-11 er en ren rammebesparelse, som givetvis vil ramme de absolut mest sårbare og 
udsatte elever og vil medvirke til et ringere undervisningsmiljø for alle elever samt et dårligere arbejdsmiljø 
for de ansatte. Dette på et tidspunkt, hvor skolerne i Egedal har overordentligt svært ved at fastholde og 
rekruttere læreruddannede lærere. 

Forslaget CSD 23-9 om nedlæggelse af svømmeundervisningen er jo et forslag, som tidligere er fremsat og 
taget af bordet igen, da det atter en gang vil ramme de elever, hvor forældrene ikke har resurserne til at 
tage deres børn med på stranden eller melde dem til privat svømmeundervisning.  

Vi vil igen foreslå, at I ser nærmere på Distriktsskolestrukturen. En tilbagevenden til en skolestruktur med 
selvstændig ledelse på hver enkelt skole vil kunne genskabe en nærværende, anerkendende og pædagogisk 
ledelse på hver enkelt matrikel og give en besparelse på et par millioner kr. på lederløn ved at fjerne et 
ledelseslag. Vi har tidligere foreslået dette som en oplagt mulighed for både en besparelse og en 
forbedring. 

Endnu en gang vil vi gerne genopfriske jeres hukommelse og huske jer på, at alle partiernes 
repræsentanter, bortset fra LA´s, talte skarpt imod besparelser på skoleområdet på Borgermødet om 
børne- og skoleområdet i efteråret 2021 lige op til kommunalvalget. 

 

På vegne af kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds 
Steen Herløv Madsen 
Kredsformand 
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MED-udvalget (medarbejdersiden) i Klub Egedal, september 2022 

 

Høringssvar vedr. prioriteringsforslag CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung 

Egedal 

 

• MED-udvalget i Klub Egedal er rigtig kede af at klubberne nu igen skal rammes af et prioriteringsforslag der har til 

hensigt at fjerne os fra Dagtilbudsloven og lægge os under Ungdomsskoleloven, med det formål at hæve 

forældrebetalingen. 

• Baseret på netværk og viden vi har i kommuner under Ungdomsskoleloven, er vi overbeviste om at den foreslåede 

prisstigning vil koste medlemmer og medarbejdere og dermed også får store konsekvenser for det samlede 

pædagogiske arbejde i Egedal Kommune. 

• Vi har et unikt klubområde i Egedal Kommune og ligger nr. 2 i landets 98 kommuner i forhold til andelen af 

indmeldte børn på årgangen, og denne position er i vores optik i frit fald, såfremt dette prioriteringsforslag vedtages 

og øger forældrebetalingen med næsten 100%. 

• VI synes at prioriteringsforslaget er ekstremt dårligt timet på bagkanten af en corona pandemi hvor det er et stort 

efterslæb på arbejdet med trivslen blandt børn og unge. Det er vigtigt at vi får fulgt op på arbejdet med børn og unge 

med ensomhed, spiseforstyrrelser, selvskade og angst, mm. Ungeprofilundersøgelsen i Egedal Kommune viser 

desværre at der er et stort stykke arbejde med disse pædagogiske opgaver. 

• Dette er ydermere forværret af en begyndende økonomisk krise, hvor vi frygter at den voldsomme prisstigning vil 

gøre at økonomisk pressede forældre vi vælge klubtilbuddet fra. 

• Vi håber at Egedal Kommune vil kigge på nabokommunerne Ballerup, Roskilde og Frederikssund som ligeledes er 

organiseret under dagtilbudsloven og som har en forældrebetaling der er op til ca. 120. kr. dyrere pr måned men 

som stadigvæk er under dagtilbudsloven og har egen ledelse. Dette vil kunne indbringe op til 3 mill. kr. yderligere 

årligt og vil efter vores vurdering ikke koste nævneværdigt på børnetallet sammenlignet med scenariet i dette 

prioriteringsforslag.  

• Forskning viser at hvis vi mister muligheden for at udføre det forebyggende arbejde på udsatte børn og unge, bliver 

det dyrt på den lange bane. 

• Vi mener at alle de opstillede muligheder for styrket samarbejde med Ung Egedal sagtens kan ske i de nuværende 

rammer, - nogle af dem sker allerede på nuværende tidspunkt.  

• Vil frygter at taksten på 600 kr./md. kun er starten. Vi frygter at der bliver skruet yderligere i de kommende år, med 

et yderligere medlemsnedgang til følge.  

• Vi er dybt bekymrede for det foreslåede prioriteringsforslag i forhold til den overordnede organisering med 

forældreråd, områdebestyrelse, ledelsesstruktur, MED-struktur og AMR-struktur.  

• Fripladsordningen i kommunen er ikke nogen garanti for at børn i udsatte positioner fortsat vil være indmeldte i 

klubberne, da denne fripladsordning er baseret på forældrenes indtægter, - ikke på deres aktuelle økonomiske 

situation. 

• Vi foreslår at vi hæver taksten inden for den gældende lovgivning og ledelsesstruktur, så vi bibevarer det størst 

mulige antal børn i klubberne og vi derved på bedst mulig vis kan varetage den store pædagogiske opgave der ligger 

foran os. 

 

 

Mvh. 

Klub Egedals MED-udvalg 
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Høringssvar fra Klub Egedals MED udvalg (medarbejdersiden) til prioriteringsforslag  

CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet.  

✓ MED-udvalget undrer sig over hvorfor der bliver talt om skære i ledelsen og derved 

normeringen på den mindste klub i Veksø med 4.2 årsværk. 

✓ De daglige ledere er en del af normeringen i klubberne og deltager på gulvet, på aftenvagter, 

på ture og kolonier, mm. så denne besparelse vil ramme den berørte klub hårdt, - ekstra 

hårdt hvis der er tale om Veksø Fritids- og Ungdomsklub som er nævnt med 4.2 årsværk. 

✓ Hvordan kan denne besparelse træde i kraft med fuld effekt fra 2023. ift. afskedigelser, 

omplaceringer/vilkårsændringer?? 

✓ En nyligt ansat medarbejder i Ganløse har for nyligt tilkendegivet at grunden til at han valgte 

præcis dette arbejdssted, var at der er synlig lokal daglig ledelse.  

I en tid med så voldsomme rekrutteringsproblemer skal vi virkelig tænke os godt om i Egedal 

Kommune. 

✓ Der er adskillige undersøgelser der taler om vigtigheden af synlig ledelse som er altafgørende 

for kvaliteten i det pædagogiske arbejde og god personaletrivsel.  

✓ Vi er bevidste om at dobbeltledelse har fungeret i et tilfælde i en tidsbegrænset periode i 

klubber, men som permanent ordning har vi ingen succeshistorier med ikke-nærværende 

ledelse, og begge tidligere permanente ordninger er blevet tilbagerullet. 

✓ Vi undrer os i MED-udvalget over kontrasten i de 2 prioriteringsforslag der vedrører 

klubberne.  

I det ene taler man om selvstændig lokal ledelse og det andet taler man og afskaffelse af 

selvsamme!!  

✓ Såfremt klubberne skal spare, har vi et ønske om at denne besparelse bliver fordelt ud på 

klubberne, således at én enkelt klub ikke bliver urimeligt hårdt ramt af en nednormering og 

af ikke-nærværende ledelse. 

 

Mvh. Klub Egedals MED-udvalg. 
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              Klub Egedals områdebestyrelse, september 2022 

 

Høringssvar vedr. CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal 

Områdebestyrelsen i Klub Egedal ser vi ikke blot på dette prioriteringsforslag som det er beskrevet, da det 

rummer mange vidtgribende og omfangsrige konsekvenser der ikke omtalt i forslaget. 

Dette prioriteringsforlag er baseret på af klubberne fjernes fra dagtilbudsloven og flyttes over under ”Lov om 

Ungdomsskoler” er er fundamentalt anderledes i dets indhold, - eller manglen på samme, - af det pædagogiske 

arbejde med børn og unge i klubberne. 

Dagtilbudsloven er langt mere omfangsrig og fortæller os i langt højere grad hvad vi skal, frem for hvad vi kan. 

Dagtilbudsloven er den eneste lovgivning der fortæller hvordan det pædagogiske arbejde skal udføres, og som 

sikrer at alle børn og unge økonomisk har mulighed for at benytte tilbuddet. Når vi kigger ud over 

kommunegrænsen, oplever vi i de kommuner der har valgt en anden organisering end dagtilbudsloven, har et 

markant ringere tilbud og dækningsgrad (andelen af børn der benytter klubtilbuddet). Derudover er ændringen i 

lovgrundlaget ”point of no return” for den gode kvalitet i det fritidsaktive tilbud og det generelle forebyggende 

arbejde i forhold til den forventelige medlemsnedgang med den foreslåede prisstigning på 100%. 

Dagtilbudsloven adskiller sig fra Ungdomsskoleloven lovgivningsmæssigt som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vores umiddelbare nærhed er kommunerne Ballerup, Roskilde og Frederikssund ligesom Egedal organiseret 

under dagtilbudsloven. 

Dette med at være organiseret under dagtilbudsloven mener vi er essentielt i forhold til kvaliteten i det 

forebyggende pædagogiske arbejde og dette vil vi redegøre for dette i det følgende: 

• Der bliver i prioriteringsforslaget sammenlignet med kommune i københavnsområdet, der ikke er 

kommuner vi ynder at sammenligne os med på klubområdet. Lad os nu sammenligne os med de 

kommuner der socioøkonomisk ligner os, som vi gør ved alle andre lejligheder! 

• En fordobling prisen med næsten 100%, ved vi fra andre kommuner at det vil resultere i udmeldelser, - 

oftest er det de udsatte børn der bliver udmeldt først. 

Vi er overbeviste om at dette forslag (uanset beløb) vil koste børn, og dermed pædagoger. 

  

Dagtilbudsloven: Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge: 

§ 65. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med 

børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, 

selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og 

unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. 

Ungdomsskolelovens formålsparagraf: 

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af 

og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres 

interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
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• I en tid med en økonomisk recession for døren og en historisk lav trivsel for børn og unge i en post-

corona tid, mener vi at dette prioriteringsforslag er en katastrofal vej at gå for børn og unge i Egedal 

Kommune, - en vej der med stor sandsynlighed får store menneskelige og økonomiske konsekvenser på 

den lange bane.  

• Vil frygter at taksten på 600 kr./md. er starten. Vi frygter at der bliver skruet yderligere i de kommende år 

og dermed vil resultere i en endnu lavere dækningsgrad. 

• Egedal Kommune ligger ifølge KL på 2. pladsen ift. dækningsgrad på klubområdet ud af 98 kommuner! 

85% af børn i 4.-7.- klasse er indmeldt i klubberne!  

Vi er kun overgået af Allerød Kommune som ligeledes opererer under dagtilbudsloven.  

Dette er muliggjort af vores indplacering under dagtilbudsloven der ud over at ligge loft over 

forældrebetalingen også beskriver kvaliteten i tilbuddet.  

Klub Egedal er et af kommunens flagskibe og denne placering skal Egedal Kommune være stolte af og 

værne om. 

• Vi opfordrer kraftigt til at der bliver kigget på forældrebetalingen i Ballerup og Roskilde Kommuner som 

koster hhv.  432 kr./md. og 421 kr./md. og har samme normering, organisering og lovgivning som 

Egedal. Lad os hæve prisen inden for den eksisterende ramme således at vi fastholder flest mulige børn 

og medarbejdere og vedbliver med at arbejde under dagtilbudsloven. 

Hvis vi kommer op på betalingsniveau som f.eks. Ballerup, kunne det indbringe godt 2.8 mill. kr. årligt 

mere i forældrebetaling. Alt sammen uden at ændre på lovgivning eller organisering. Vi foreslår at der 

bliver ”kigget i maskinrummet” og at der bliver lavet et nyt grundlag for takstberegningen i Egedal 

kommune. 

• Vi frygter at benævnte forslag vil resultere i flere sæsonudmeldelser, dvs. børn der eksempelvis bliver 

udmeldt hen over sommeren og dermed får indflydelse på det gennemsnitlige børnetal i klubben og 

dermed økonomien og mulighederne for at udøve det pædagogiske arbejde. 

• Vi har en bekymring for den fremtidige ledelsesstruktur, hvad sker der med forældreråd, 

områdebestyrelse, ledelsesstruktur, MED-struktur og AMR-struktur? 

• De nævnte fripladsordninger i kommunen er ikke nogen garanti for at børn i udsatte positioner fortsat vil 

være indmeldte i klubberne, da familier sagtens kan have en presset økonomi i den nuværende 

økonomiske situation, uden at være berettigede til friplads.  

• Det er os der har fagligheden i forhold til det pædagogiske arbejde. Vi har som pædagoger altid trivslen 

som første prioritet. Dette fokus frygter vi vil ændre sig under en anden, mere uforpligtende lovgivning. 

• Områdebestyrelsen mener, at hvis Egedal Kommune fortsat vil være attraktiv i forhold til 

tilflyttere/børnefamilier, skal dagtilbud og klubberne ikke spare yderligere. Vi oplever at det ER noget 

forældre/voksne kigger på inden de træffer valget af bopælskommune. 

• Et flertal på Christiansborg er blevet enige om at etablere partnerskabet ”Sammen om fritiden”. Dette har 

resulteret i et tiltag fra KL (Partnerskab) der omhandler ”Kvalitet i SFO- og Klubtilbud”.  

Dette partnerskab er vi en del af i Egedal Kommune sammen med 8 andre kommuner i landet. 

Konsekvenserne af dette prioriteringsforslag er en stor kontrast til intentionerne i partnerskabet. 
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Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i deres store undersøgelse på fritidsområdet fra 2017 kortlagt at: 

50% af alle 4. Klasser og 32% af alle 5. Klasser benytter fritidstilbud på landsplan.  

I Klub Egedal har vi 91% indmeldte på 4 årgang og 81% på 5 årgang af den samlede årgang.  

Egedal ligger med andre ord markant over landsgennemsnittet og vi er overbeviste om at børnetallet hænger 

kraftigt sammen med prisen og kvaliteten af tilbuddet. 

Socialstyrelsen påpeger at ”Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for barnets udviklingsbetingelser og 

kan bidrage til at bryde negativ social arv. Det er derfor centrale fokuspunkter i arbejdet med børn og unge i 

udsatte positioner”. Vi frygter at det netop er disse børn vi vil miste først med det stillede forslag. 

Grundlæggende har områdebestyrelsen bekymring for hvad PRÆSIST det er vi skal forholde sig til, da forslaget er 

ukonkret ift. hvilke elementer der bliver taget med over i den nye konstruktion, - måske ikke i år 1 men i de 

efterfølgende år. 

 

LEDELSE OG ORGANISERING 

▪ Områdebestyrelsen mener ikke at der er noget som helst til hinder for alle de gode intentioner der er 

fremført i prioriteringsforslaget, bliver ført ud i livet i den nuværende konstruktion.  

▪ Områdebestyrelsen kan ikke se den principielle forskel på at komme under Ungdomsskolelovgivningen i 

forhold til Folkeskoleloven. Begge dele vil få konsekvenser for prisen for tilbuddet, og dermed i sidste 

ende for dækningsgraden og det samlede forebyggende arbejde. 

▪ Der er i områdebestyrelsen generelt en stor bekymring for om at klubberne på sigt kunne bevare deres 

egen økonomi og ledelse i den foreslåede organisering. 

 

ØKONOMI 

▪ Prisen for en medlemsnedgang vil på den lange bane blive højere i forhold til de udmeldelser der vil 

komme, og de konsekvenser det får. Der skal kun få børn på diverse anbringelser til at denne besparelse 

er sat over styr. Vi VED at vi er med medvirkende faktor til at udsatte børn og deres familier kommer til at 

trives i Egedal Kommunes almentilbud.  

▪ Vi har i de seneste år oplevet en stor stigning i arbejdet med udsatte børn, samtidig med at klubberne 

generelt har 10-12 medarbejdere færre end vi havde for få år siden til samme antal børn. 

▪ Den foreslåede takst på 600 kr./md er bare én ting. Den samlede udgift for et barn pr. måned rummer 

typisk også en madordning på ca. 110 kr./md. samt løbende udgifter til materialeforbrug samt diverse 

ture og arrangementer. Dette er også en faktor i forhold til forældrenes samlede omkostninger ved at 

have et barn i klub. Med andre ord, er den nuværende pris på 308 kr./md. på ingen måde den typiske 

reelle nettopris for et klubtilbud pr. barn. 

▪ Vi mangler en samlet beregning på dette forslag ift. pædagogik, ledelse, økonomi, mm. 

▪ Vi har en bekymring om at den foreslåede konstruktion bliver startskuddet til løbende takststigninger i de 

kommende år. Så længe vi ikke er under dagtilbudsloven, er der frit fald. 

▪ Vi har en bekymring for det antal timer i skolen klubberne fortsat skal levere ved den forventelige 

medlemsnedgang. I Klub Egedal ligger samlet set 16 fuldtidsstillinger i skolen, hvilket er det samme som vi 
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gjorde for 5 år siden. Forskellen er blot at vi grundet besparelser og effektiviseringer nu er ca. 10 

medarbejdere færre til at ligge disse timer. Dette udhuler klubberne dobbelt, da der ved en 

personalereduktion i en klub, fortsat skal leveres de samme timer i skolen af de resterende 

medarbejdere. 

 

MEDARBEJDERTRIVSEL 

▪ Det gør noget ved organisationen, - medarbejdere og ledelse, - at vi år efter år har kniven for struben og 

bliver foreslået at omstruktureres, omlæggelse af ledelse og organisering , udelukkende med et 

økonomisk perspektiv for øje. 

▪ Vi er kommet igennem skolereformen med succes, - dette må vi ikke sætte over styr. Medarbejdertrivsel 

og social kapital har endelig fundet nogenlunde tilsvarende niveau som det havde inden skolereformens 

implementering i 2014. 

▪ Det er generelt bekymrende ift. medarbejdertrivsel, at der konstant skal spares penge på klubområdet. 

 

DET FOREBYGGENDE ARBEJDE 

▪ Der er dagtilbudsloven der beskriver hvordan vi skal udføre det forebyggende arbejde. 

▪ Vi ønsker at være på forkant og investere i forebyggelse i Egedal Kommune. Vi vil miste lovgrundlaget 

for at udøve det forebyggende arbejde med dette forslag. 

▪ Klubberne har i den nuværende konstruktion en unik mulighed for at have et fokus på det 

forebyggende arbejde.  

Vi oplever pt. en stor stigning i antallet af børn med ensomhed, angst, selvskade, spiseforstyrrelser, 

skoleværing og generel mental mistrivsel, som kalder på en koordineret og professionel indsats, som 

klubberne er herre over og garant for i den nuværende lovgivning. 

▪ Den kvalitet vi har i Egedal Kommune på børne- og ungeområdet, GØR en forskel! 

 

Afslutningsvis appellerer områdebestyrelsen til at denne besparelse ikke finder sted på den i 

prioriteringsforslaget foreslåede måde, men at mulighederne for at hæve taksten inden for den 

eksisterende lovgivning bliver udnyttet optimalt som man gør i Roskilde og Ballerup Kommuner.  

 

Skal der findes en anden/yderligere besparelse på klubområdet har vi et STORT ønske om at det kommer 

som en rammebesparelse. Det er klubberne selv der er eksperter i hvordan de i bedst muligt kan levere den 

bedst mulige kvalitet for færre penge. På denne måde vil det i mindst muligt omfang få konsekvens for 

antallet af medlemmer og kvaliteten i det pædagogiske arbejde I Egedal Kommune. 

 

 

Mvh. 

Områdebestyrelsen i Klub Egedal 
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Klub Egedal områdebestyrelse. 

Høringssvar fra til prioriteringsforslag CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet 

Områdebestyrelsen i Klub Egedal forholder sig meget undrende og overraskede over dette 

prioriteringsforslag af nedenstående årsager: 

• Hvor er besparelsen egentlig i dette forslag? Vi synes at dette er et meget ukonkret og 

generelt uforståeligt forslag. Man taler om Veksø uden at nævne Veksø. Den daglige leder i 

Veksø er fuldstændig en del af normeringen (ligesom alle de andre klubber) og deltager i alle 

aktiviteter om dagen, har faste aftenvagter og er med på ture og kolonier i weekender og 

ferier.  

Hvis normeringen skal fastholdes (pengene følger barnet…) skal den daglige leder erstattes 

af en pædagog eller vilkårsændres til en pædagog, hvorved besparelsen blot udgør i 

størrelsesordenen 50-60.000 kr. Så hvordan når man frem til kr. 500.000,- ? 

• Hvordan kan dette effektueres med den fulde besparelse fra primo 2023?? Ledere skal 

opsiges/vilkårsændres med deres opsigelsesvarsler, som typisk er 6 måneder.  

• Vi undrer os grundlæggende over dette forslag. Hvad er det for en leder der er tale om?? 

Hvad er det man har tænkt sig med dette? Hvad vil man med ledelse i Egedal Kommune.  

Vil man have nærledelse, fjernledelse, pædagogisk ledelse, overordnet ledelse. I en tid med 

store rekrutteringsproblemer, er det vigtig vi er skarpe på ledelse. 

• Al forskning siger at synlig ledelse er altafgørende for god personaletrivsel og optimal løsning 

af kerneopgaven samt personaleudvikling.  

• Områdebestyrelsen ved godt at dobbeltledelse har fungeret i et tilfælde i en tidsbegrænset 

periode i klubberne. 

Som permanente ordninger har vi ikke oplevet at det fungerer og to tidligere ordninger med 

dobbeltledelse er da også blevet tilbagerullet. 

• Ledelseskommisionen siger bl.a. i deres anbefalinger: ”Ledere skal sætte retning. Lederne 

skal ydermere være synlige både indadtil og udadtil. Indadtil skal ledere være synlige for 

medarbejderne gennem nærvær og tilstedeværelse, og udadtil skal de være synlige for 

borgerne og interessenter ved at være tilgængelige og opsøgende.” 

• Områdebestyrelsen henstiller til at denne besparelse bliver udmøntet som en 

rammebesparelse, såfremt klubberne skal spare. Så vil de selv kunne udmønte 

denne på bedst mulig vis med mindst mulig konsekvens for børn og ansatte med 

bedst muligt serviceniveau til følge. 

   

         Områdebestyrelsen i Klub Egedal  

  



Stenløse d. 5/9 2022 

 

Udtalelse ang. budget 2023 fra Klub Toftens personale 

Klub Toften er en aftenklub for voksne, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Det er et 
mødested for dem, der ikke selv kan opsøge sociale fællesskaber uden for evt. arbejde eller 
bosted. Det er en klub for ligesindede.  Ensomhed og isolation er centrale udfordringer for de 
hjemmeboende, hvilket klubtilbuddet kan hjælpe med at råde bod på. En del er hjemmeboende 
og har således ikke andre de kan være sammen med. Nogle af medlemmerne kommer i klubben 
uden at deltage så meget, men de vil bare gerne være sammen med de andre i klubben. 
Torsdag aften ser de frem til hele året, de får mad, hygger sig med hinanden, danser, synger, 
spiller musik, spiller spil, ser film, dyrker wellness, tager på ture, snakker, lufter bekymringer – og 
de går glade hjem. Det er deres faste holdepunkt og er en stor del af deres trivsel. Desuden betaler 
de et mdl. kontingent, til dækning af udgifter til maden. 
Klubben blev gendannet i 2018 efter opfordring og pres fra en af medlemmerne, hvilket man fra 
politisk hold godt kunne se værdien af. Dette ”byens bedste tilbud”- tidligere klub Zigzag, vil man 
nu lukke igen…? Det er uværdigt over for disse borgere at bringe så meget usikkerhed ind i deres 
liv vedr. klubbens overlevelse. 
Det bliver nævnt at medlemmerne jo alle har andre tilbud! Mange har jo et beskæftigelsestilbud 
og et bosted, ligesom alle andre, men fritidstilbuddet kan de ikke selv sætte i værk.  
De hjemmeboende i egen lejlighed har ikke andre tilbud end dette. Under corona-nedlukningen 
kom de stort set alle, da klubben holdt åbent for dem, så de trods alt havde en smule samvær med 
andre. En af dem var på vej til at flytte til sin bror i Jylland, hvor han er født, men han valgte at 
blive, da han ikke kunne undvære eller svigte klubben. 

Generelt må vi sige, at denne gruppe borgere jo ikke af egen drift kan deltage i borgermøder og 
protestere (måske lige med undtagelse af en enkelt) eller tale for en sag.  
Os der arbejder i Klub Toften må tage over og prøve, at få alle til at forstå, at dette er det helt 
forkerte sted at spare. Vi arbejder måske nok med de bløde værdier, der er umålelige i et budget, 
men som har virkelig stor betydning for dem det rammer. 
Vi opfordrer på det kraftigste til at beholde Klub Toften og på den måde leve op til kommunens 
egne erklærede værdier. 

I håb om forståelse og overlevelse 

Klub Toftens personale 
 
Elisa Karle 
Bettina Zinck 
Charlotte Nielsen 
Leif Jensen 
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Ung Egedal 
Hindbærvangen 224 
2765 Smørum 
 
Tlf: 7259 9200 
Mail: ungegedal@egekom.dk 
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Åbningstider: 
Mandag: 08:00-15:00 
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Onsdag: 08:00-15:00 
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Lørdag: --Lukket 
Søndag: --Lukket 

Den 09.09.2022 

Egedal Kommune, 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
Att.: Økonomi 
 

 

Høringssvar fra bestyrelsen for Ung Egedal, Budgetforslag 2023-26. 

 Bestyrelsen for Ung Egedal ønsker at kommentere på de tre prioriteringsforslag, 
som vedrører Ung Egedals aktiviteter. 
I den forbindelse anerkender bestyrelsen Egedal Kommunes økonomiske situation 
og behov for at se på mulige reduktioner. 
 
Dog finder bestyrelsen det ikke rimeligt, at Ung Egedal som enkelt-institution skal 
bidrage med sammenlagt 1,0 mio. kr. i reduktionsforslaget.  
Det svarer til:  

• 5,68% af Ung Egedals budget, 
• 2,76% af de samlede reduktionsforslag eller…  
• 9,84% af alle forslagene på CSD’s område (fraregnet takststigning ifm. 

forslag CSD23-5). 
 
Det kan stilles op på flere måder, men tilbage står et indtryk af en meget voldsom 
besparelse, som alt andet lige vil få betydning for unge i Egedal og bl.a. deres 
mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter i deres fritid. Dette kommer efter en 
periode med COVID-19, som alle er enige om, har været særligt udfordrende for 
netop denne aldersgruppe, og hvor det forebyggende arbejde får en central rolle.  
 

Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal, CSD23-5 
Bestyrelsen har med interesse læst forslaget om at placere fritidsklubberne (Klub 
Egedal) under Ung Egedal. 
Bestyrelsen ser to dele i forslaget: En organisatorisk del og en økonomisk del, og 
vil derfor afgive høringssvar ud fra denne sondring. 
 
Den organisatoriske del: 
Den indledningsvise opsummering af mulige fordele ved en sådan sammenlæg-
ning kan man, efter bestyrelsens opfattelse, ikke have nogen indvendinger imod, 
da perspektiverne i denne helhedsorienterede styrkelse kun vil være til gavn for 
både ansatte og ikke mindst børn og unge i Egedal.  
Samtidig taler det ind i kommunens fokus på ”Fælles om opgaven” og nødvendig-
heden af de øgede tværgående samarbejder, som dette tiltag vil understøtte. Igen 
til gavn for målgruppen og medarbejderne, som får en større organisation at 
vokse i. 
 
Med forslaget åbner sig en mulighed for at skabe en endnu stærkere og bedre 
koordineret indsats for kommunens børn og unge. Med sine forskellige afdelinger 
favner Ung Egedal allerede en bred vifte af aktiviteter og indsatser relateret til 
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Egedals unge – herunder bl.a. ungehuse, fritidsundervisning, SSP, 10. klassecen-
ter, uddannelsesvejledning og den koordinerede ungeindsats (KUI) – og erfarin-
gen er, at samarbejdet er nemmere, når vi er under samme organisation og le-
delse.   
 
Arbejdsgangene bliver hurtigere og mere smidige - alt sammen noget, der i sidste 
ende kommer de unge til gavn, fordi vi hurtigere og mere effektivt kan iværksætte 
indsatser/initiativer/osv. Organiseringen gør samtidig, at vi får større indsigt i og 
blik for hinandens områder, styrker og kompetencer, og vi trækker derfor i langt 
højere grad på hinanden i vores daglige arbejde.  
Dette ses allerede flere steder i Ung Egedal, bl.a. benytter uddannelsesvejlederne 
fritidsundervisningen og ungdomsskolens projekter i deres arbejde med de unge, 
de møder. Det være sig bl.a. Coop Crew-projektet ”Når fritid bli’r fremtid”, Em-
powR/GirlTalk, diverse boglige hold som fx matematik, engelsk, lektiehjælp, osv. 
(herunder også kurser om eksamensangst), Mind & Body Power (for styrkelse af 
selvværd), som styrker de unges faglige og personlige kompetencer; ligesom der 
også er en lang række interessebaserede hold, som styrker de sociale kompeten-
cer.  
 
Samtidig lægger forslaget op til, at serviceniveauet på klubområdet ikke forringes, 
hvilket bestyrelsen ser på med glæde, da det muliggør en videreførelse af fritids-
klubbernes arbejde, uden at skulle gå på kompromis med den høje kvalitet, som 
har været kendetegnende for Klub Egedals arbejde med målgruppen. 
 
Den økonomiske del: 
Lige så positiv bestyrelsen er i forhold til den organisatoriske del, lige så bekym-
rende finder den, den økonomiske del af forslaget. 
Bestyrelsen anerkender behovet for at styrke kommunens økonomi, men finder 
en 100% takstforhøjelse alt for vidtgående. 
I en krisetid med høj inflation og stigende energipriser, skal der ikke megen fan-
tasi til at forestille sig, at familier med en stram økonomi vil fravælge deres barns 
fritidstilbud, hvis de ser ind i en fordobling af kontingentet. Samtidig kan man 
formode, at en del af disse børn og unge netop vil være blandt dem, som har 
allermest behov for det indhold og den kvalitet, som fritidsklubberne tilbyder. Det 
kan meget vel blive en dyr fejltagelse at rette op på senere hen, når man på den 
måde risikerer at henvise dem til flygtige fællesskaber på gaden. 
 
Derfor vil bestyrelsen sende en klar opfordring til byrådets partier om at overveje 
en evt. takststigning som har et niveau, hvor man ikke risikerer at sende sårbare 
børn og unge væk fra fællesskabet. 
 
Bestyrelsen håber samtidig, at diskussionen omkring takststigningen ikke fjerner 
fokus fra det, som helt grundlæggende er en god idé for både store og små. 
 

Begrænset åbningstid i ungdomsklubber, CSD23-6 
Bestyrelsen undrer sig over forslagets overskrift, som den finder misvisende, når 
man i næste sætning taler om en decideret lukning af et ungehus. 
Det sidste vil efter bestyrelsens opfattelse blive udkommet, da alternativet – en 
begrænsning af åbningstiden - vil medføre en generel serviceforringelse af alle 
ungehuse og dermed udvande tilbuddet til de unge, som kommer der på grund af 
lige præcis den lokale profil og det særkende, der appellerer til dem.  
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Bestyrelsen undrer sig ligeledes over, at forslaget i det hele taget findes betimeligt 
ovenpå en to-årig periode med COVID-19, hvor netop de unge har mistet rigtig 
meget i forhold til mulighederne for at danne sociale relationer og etablere nye 
venskaber. De har simpelthen ikke haft en øvebane, hvor de har kunnet træne 
sociale færdigheder - også udenfor den klasse, hvor de måske ikke trives så godt 
i det daglige. En udløber af dette er også grænsesøgende adfærd. 
For at dæmme op for dette gjorde ungehusene netop en ekstraordinær indsats i 
forbindelse med nedlukningen i december sidste år, hvor de trods vinterkulden 
gik på gaden og mødte de unge her – en indsats som bl.a. indbragte Ungecaféen 
Kælderen (under Stenløse Kulturhus), ”Borgmesterens Fortjenstpris”. 
 
Derudover har ungehusene også deres berettigelse, når det kommer til bl.a. øget 
trivsel og det forebyggende arbejde, for der er altid en voksen at tale med, og 
som kan pege den unge i retning af yderligere hjælp og støtte fx i samarbejde 
med SSP, hvis behovet er til det. 
  
I seneste “Ungeprofilundersøgelse” for de unge i Egedal kan man læse svar 
på udsagn om, at: 

• “...jeg har ingen venner at tale med, når jeg er ked af det”, er steget 
mellem 3-4% i 7.-9. klasse fra 20/21 til 21/22. 

• “...jeg har ingen voksne at tale med, når jeg er ked af det”, er steget med 
ca. 2%. 

• "...jeg har gjort skade på mig selv med vilje indenfor det sidste år”, er 
steget på alle klassetrin – i 8. klasse med 5%. 

• ”…jeg har haft det dårligere/meget dårligere, end jeg plejer, under co-
rona”, er højere på alle klassetrin ift. på landsplan; marginalt i 7. klasse, 
men 1,2% højere på 8. klassetrin og 2,6% højere på 9. klassetrin. 

 
Det sender efter bestyrelsens opfattelse et signal om, at vores unge mennesker 
mere end nogensinde før har behov for at kunne deltage i fællesskaber, hvor de 
kan blive set, hørt og lyttet til – og få den støtte de har brug for. Vigtigheden af 
dette er ikke til at komme udenom, da rapporten ”Mental sundheds betydning 
for om unge gennemfører en uddannelse og får beskæftigelse” (Sundheds-
styrelsen, juni 2022) understreger, at unge med dårlig trivsel har større risiko for 
ikke at gennemføre gymnasie eller erhvervsskole og understreger, at ”…forebyg-
gelse er vigtig, for at undgå, at lav grad af mental sundhed vokser i styrke og 
konsekvens, ligesom det er vigtigt at have fokus på, hvordan den generelle men-
tale sundhed kan styrkes”. 
 

Effektivisering af SSP Ung Egedal, CSD23-8 
Bestyrelsen savner viden om, hvordan den planlagte besparelse konkret vil blive 
udmøntet. Det fremgår ikke af prioriteringsforslaget, hvor man til gengæld kan se 
en del af SSP’s ganske omfattende opgaveportefølje beskrevet, men ikke noget 
om, hvordan den opgave tænkes løst efterfølgende. Dertil kommer desuden en 
række indsatser såsom exit-indsatser for tidligere bandemedlemmer, handlepla-
ner for digitale sexkrænkelser, besøg i hjemmet i samarbejde med politiet samt 
det opsøgende og tryghedsskabende gadeteam, som blev muliggjort efter politisk 
ønske i forbindelse med Budget 2021-24.  
 
I maj 2021 godkendte Skoleudvalget “Ny og fælles ramme for SSP-samarbej-
det", hvor der bl.a. er fokus på et tættere og mere relationsnært samarbejde med 
folkeskolerne. Dette muliggjort ved, at de to SSP-konsulenter hver har ansvaret 
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for to skoledistrikter og samarbejdet med disse. I øvrigt i tråd med, at der på 
skolerne også ses fremskudte medarbejdere såsom PPR-psykologer, socialrådgi-
vere og uddannelsesvejledere. I dette samarbejde har SSP-indsatsen selvsagt 
også sin berettigelse. Derudover sker SSP-indsatsen videns- og databaseret ved 
bl.a. at gennemføre den årlige ungeprofilundersøgelse i udskolingen og op til 3.G 
i gymnasiet. 
 
En reduktion af SSP-indsatsen svarende til en hel stilling vil få konsekvenser for 
det forebyggende arbejde i Egedal Kommune, da en lang række indsatser – bl.a. 
besluttet i “Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet" - ikke vil kunne løftes af et 
decimeret SSP, ligesom SSP’s evne til at dække en geografisk set ret spredt kom-
mune begrænses væsentligt hvis ikke umuliggøres.  
Bestyrelsen er derfor meget bekymret for, at det vil kunne aflæses i den årlige 
ungeprofilundersøgelse i negativ retning samt i niveauet af ungdomskriminalitet i 
kommunen.  
I forhold til sidstnævnte gør bestyrelsen opmærksom på, at Egedal er ”klemt inde” 
mellem nabokommunerne Ballerup og Frederikssund, som begge er udfordrede af 
bl.a. bandekriminalitet og en langt større udfordring med ungdomskriminalitet end 
Egedal.  
 
Det kan man læse i Justitsministeriets rapport “Udviklingen i børne- og ung-
domskriminalitet 2012-21", hvor Egedal ligger med 50 sigtelser/personer og 
68 forhold i 2021. I vores nabokommuner viser tallene følgende:  
 

• Frederikssund: 48% over Egedal (antal sigtelser/personer) og 148,5% 
over i antallet af forhold.  

• Ballerup: 22% over Egedal (antal sigtelser/personer) og 208% over i 
antallet af forhold. 

 
Egedal ligger med andre ord lavt i den statistik – og det skulle vi gerne blive ved 
med via bl.a. et stærkt SSP-samarbejde, som vi efter bestyrelsens opfattelse ikke 
har råd til at devaluere, da konsekvensen for det forebyggende arbejde, samar-
bejder mv. kan være uoprettelig. 
 
 
Bestyrelsen for Ung Egedal håber med ovennævnte betragtninger, at byrådet kan 
træffe sine beslutninger vedrørende Budget 2023-26 på et mere oplyst grundlag, 
og uden det får en negativ effekt for kommunens børn og unge. 
 
 
 
På vegne af Ung Egedals bestyrelse; 
 
Med venlig hilsen 
Jonathan Kjølby Kristensen,  
formand for Ung Egedals bestyrelse 
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Høringssvar fra Lokal-MED Ung Egedal vedr. Budgetforslag 2023-26 
 
Ung Egedals Lokal-MED vil på vegne af medarbejderne i Ung Egedal gerne benytte muligheden for at 
kommentere på Budgetforslag 2023-26. Lokal-MED ønsker at kommenterer de tre prioriteringsforslag, 
hvori Ung Egedal specifikt er nævnt og hvor særligt to af forslagene har direkte konsekvenser for vores 
kollegaer. 
 

CSD23-5 Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal 
Forslaget indeholder to dele – en organisatorisk samt en økonomisk del. Nedenstående vil udeluk-
kende omhandle den organisatoriske omlægning af fritidsklubberne med selvstændig ledelse under 
Ung Egedal. Den økonomiske del omhandlende takstændringer ønsker Ung Egedals Lokal-MED ikke at 
kommentere på.  
 
Ung Egedal har på nuværende tidspunkt en bred vifte af aktiviteter, indsatser og undervisningstilbud, 
der samlet set bidrager til et alsidigt, sammenhængende og stærkt ungeområde i Egedal. Organisato-
risk tæller Ung Egedal på nuværende tidspunkt fritidsundervisning, valgfag, åben-skole-tilbud, Egedal 
10. Klassecenter, STU Ung Egedal, Egedal Ungeindsats (herunder den koordinerede indsats), SSP Ung 
Egedal, samt 4 ungehuse (ungdomsklubber), hvoraf to af dem er i samarbejde med Klub Egedal. Dette 
viser en klar prioritering fra Byrådet til at anvende Lov om Ungdomsskolers fleksible ramme – samt at 
skabe sammenhæng på ungeområdet. 
 
Med nærværende forslag er der mulighed for at fortsætte denne udvikling, samt endnu bedre at 
kunne understøtte den fælles opgaveløsning.  
 
Ung Egedals Lokal-MED ser flere styrker og gode takter i forslaget, og ønsker særligt at fremhæve 
nedenstående: 
 

 Et mere sammenhængende fritidsliv for børn og unge fra mellemtrinet og op. 
Forslaget vil bidrage til, at  børnene og de unge vil opleve færre overgange, samt mere genkende-
lighed i indhold, aktiviteter og voksne fra de starter i fritidsklubben i slutningen af 3. klasse til, at 
de er godt forankret i en ungdomsuddannelse. Dette vil især være en styrke for de børn og unge, 
som er særligt udsatte eller mistrives. 

 

 Øget mulighed for fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere. 
Forslaget vil bidrage til, at medarbejdere har en bredere og kendt organisation at udvikle sig inden-
for. Det vil eksempelvis blive lettere for en pædagog i en fritidsklub at indgå i Ung Egedals særlige 
projekter eller at blive en større del af det kriminalpræventive arbejde. 
 Den store organisation giver øget mulighed for at lave flere fleksible stillinger, der kan fastholde 
medarbejdere ved at tilgodese deres ønsker, uden det sker på bekostning af børnene og de unge. 
Det kunne eksempelvis være ved at kombinere arbejdstimer som pædagog i skolen med eftermid-
dagsarbejde i en fritidsklub og en månedlig weekend som underviser på fritidshold – hvis det er 
ønsket. 
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 Ung Egedal er på nuværende tidspunktet kendetegnet ved at have en meget høj medarbejdertil-
fredshed, et utrolig lavt sygefravær samt en stærk kultur for at være en fleksibel arbejdsplads. 
Dette må forventes at have en afsmittende effekt. 
 

 Flere særlige projekter til gavn børn og unge. 
Forslaget vil bidrage til, at Ung Egedals projektorienterede tilgang til – og tradition for - at søge 
eksterne samarbejdspartner og fondsmidler vil forplante sig til fritids- og ungdomsklubområdet i 
hele kommunen. Det vil både være til gavn for børn og unge i sårbare situationer, men eksempelvis 
også ift. talentudviklingen. 

 

 Ensartet kvalitet i ungdomsklubberne og ungehuse. 
Forslaget vil bidrage til, at kvaliteten i kommunens ungdomsklubber, ungehuse og ungecaféen vil 
blive mere ensartet. Ungdomsklubberne, ungehusene og ungecafeen skal fortsat hver især have 
deres eget særpræg og profil, men de unges oplevelse af kvalitet skal være den sammen på tværs 
af kommunen. Dette vil en fælles ledelse være medvirkende til. 

 

 Endnu tættere samarbejde til gavn for børn og unge i sårbare situationer. 
Forslaget vil bidrage til, at samarbejdet mellem fritids- og ungdomsklubberne samt både SSP Ung 
Egedal og Egedal Ungeindsats vil blive styrket. En samlet organisatorisk ledelse vil lettere kunne 
facilitere dette samarbejde, og medarbejdere i de forskellige afdelinger vil have endnu lettere ved 
at se og trække på ressourcer i andre afdelinger. Dette vil især være med til at styrke den tidlige 
forebyggende indsats for både børn og unge med risikoadfærd, i sårbare situationer samt med 
skoleudfordringer.  

 

CSD23-6 Begrænset åbningstid i ungdomsklubber 
Vi ser med bekymring på forslaget, da det efter vores opfattelse ikke kan udgås at få en negativ kon-
sekvens for de unge, som benytter det ungehus, som måtte ende med at lukke. 
 
De unge, som benytter Ung Egedals fire forskellige ungehuse, nyder godt af deres individuelle karak-
teristika og profiler, som appellerer til en meget bred skare af unge mennesker i Egedal Kommune – 
uden at det i øvrigt koster dem noget, da ungdomsskolens lovgivning netop tilsiger dette. På den måde 
sikres det, at alle unge i Egedal Kommune har adgang til et fritidstilbud – også dem som ikke måtte 
have midlerne til at benytte fx foreningerne. 
 I ungehusene foregår desuden en række aktiviteter i tilknytning til Ung Egedals fritidsundervisning, 
som bidrager til et varieret fritidsliv, hvor de unge i forlængelse af deres fritidsundervisningshold, kan 
fortsætte samværet med andre unge i ungehusene efterfølgende, danne nye venskaber og styrke de-
res sociale relationer uden for de normale rammer i skolen. 
 
Derudover finder vi det nødvendigt at påpege, at forslaget kommer ovenpå to år med COVID-19. En 
periode som alle inden for området understreger, har været særdeles udfordrende for særligt de unge 
i udskolingen, som i lange perioder har måtte undvære deres venner i og udenfor klassen. Derfor fin-
der vi forslaget helt uacceptabelt, da vi risikerer at forstærke den mistrivsel, som sås under COVID-19 
– med fare for, at den rodfæstes blandt særligt de ressourcesvage unge i en tid, hvor alle kommuner 
oplever et øget udgiftspres på området for børn og unge. Denne udvikling bør vi ikke understøtte med 
nedlukning af det, som for nogen unge er dagens højdepunkt.   
 

CSD23-8 Effektivisering af SSP Ung Egedal 
SSP Ung Egedal løfter en bred vifte af tiltag og indsatser på både det opbyggende, forebyggende og 
kriminalitetsforebyggende niveau, der er med til at understøtte et mål om høj trivsel og fortsat lav 
ungdomskriminalitet i kommunen.  
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Ved en reduktion fra to til blot én SSP-konsulent er det Lokal-MED Ung Egedals klare vurdering, at 
både bredden og kvaliteten af SSP-arbejdet vil blive berørt betydeligt. Dette drejer sig eksempelvis 
om: 

 Afholdelse af forebyggende oplæg i alle kommunens 74 udskolingsklasser – heraf også en del for-
ældrearrangementer.  

 At kunne idéudvikle, finde samarbejdspartnere, ansøge eksterne midler og iværksætte projekter til 
særlige målgrupper, som eksempelvis EmpowR for sårbare unge piger. 

 Fortsat at være en kommune uden synlig bandekriminalitet trods udfordringer hermed i flere af 
nabokommunerne. 

 At sikre en solid data- og vidensindsamling om de unge i kommunen, herunder den årlige Ungepro-
filundersøgelsen. 

 At koordineringen af den tryghedsskabende indsats, som blev politisk besluttet ved budgettet 
2021-24. 

 
Ud over en række lokalt besluttede opgaver, så løser SSP Ung Egedal en lang række opgaver fastlagt 
af Justitsministeriet eller via rammeaftaler og forpligtende samarbejder med eksempelvis KL og poli-
tiet. Eksempelvis udarbejdelse af beredskabsplaner for radikalisering, exitstrategier for tidligere 
bande- og rockermedlemmer samt handleplaner for digitale sexkrænkelser. Dette er opgaver, der - 
uanset aktualitetsbehovet i Egedal Kommune - er obligatoriske. En reduktion af SSP Ung Egedal vil 
medføre, at disse opgaver vil skulle løses andetsteds i kommunen.  
 
Jf. den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet, som blev besluttet i Skoleudvalget i maj 2021, er 
kommunens fire skoledistrikter opdelt mellem de to SSP-konsulenter for at sikre kontinuitet, nærhed 
og systematik i samarbejdet – samt hurtige opfølgning på unge med risikoadfærd. Dette sker i et tæt 
samarbejde med skolerne, den koordinerede ungeindsats, Social og handicap samt andre aktører, og 
er pt. ved at blive styrket ved øget SSP-tilstedeværelse på skoleafdelingerne. Ved en reduktion fra to 
til én SSP-konsulent vil dette ikke længere være muligt, og der er derfor en øget risiko for at unge, der 
ellers kunne gribes tidligt via en forebyggende indsats, ikke bliver dette. 
 Hertil kommer opgaven omkring de 18-24 årige, som SSP også er delvist inde over i samarbejde 
med Egedal Ungeindsats (den koordinerede ungeindsats – KUI). Denne ville ikke kunne løftes af blot 
én SSP-konsulent. 
  
En reduktion af SSP-indsatsen vil med andre ord få store konsekvenser for det forebyggende arbejde, 
det tværgående arbejde hermed – og ikke mindst de unge. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lokal-MED Ung Egedal 
pva. medarbejderne i Ung Egedal 
 



Høringssvar fra EGFO, Egedal Forældreorganisation 

 

Til Egedal Byråd 

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger og offentliggørelsen af dette års sparekatalog, ønsker vi i 
Egedal Forældreorganisation at indgive høringssvar på de punkter, der omhandler dag- og fritidstilbud samt 
skolen.  

Vi befinder os lige nu i en situation, hvor der er pladsmangel i flere områder, mangel på personale - særligt 
uddannet personale - og besvær med rekruttering. Som forældre kan vi mærke det ude i institutionerne, 
det skaber utryghed og skaber svære vilkår for den ellers så vigtige tillid mellem institution og hjem.  

Vores børn og unge er i historisk høj mistrivsel. Daginstitutioner, fritidstilbud og SSP har til sammen en 
enestående mulighed for såvel social og kriminalpræventiv indsats som at styrke vores børns trivsel ved at 
give dem mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber i gode rammer og med specialiseret personale. 
Men det kræver, at området prioriteres politisk og økonomisk.  

Konsekvensen af den nuværende standard for kommunens dag- og fritidstilbud er, at vores børn ikke får 
den fornødne voksenkontakt, og at der ikke er ressourcer til at løse den pædagogiske kerneopgave.  

Den oplevede virkelighed er, at ressourcerne går på at forsøge at følge med så børnenes basale behov for 
mad, søvn og hygiejne stilles, og man kan sørge for, at ingen kommer til skade. Derfor er det også helt 
ubegribeligt, at man mener at kunne spare yderligere på området. Vores indsigelser er forsøgt opstillet så 
overskueligt som muligt. 

 

Jf. Prioriteringsforslag (Center for Skole og Dagtilbud) CSD23-1 til CSD23-11, s. 27-42: 

CSD23-1: Ændring af daginstitutionernes åbningstid 

- Egedal er en pendlerkommune. En ændring i daginstitutionernes åbningstid, vil gå ud over de 
mange familier, som benytter ydertimerne enten morgen eller eftermiddag, for at få hverdagen til 
at hænge sammen.  

- Med en indskrænkning af åbningstiden vil det være umuligt for en familie at nå at aflevere og hente 
børn, hvis begge forældre har almindelige fuldtidsstillinger med en times transport til dagtilbuddet.  

- Besparelsen på personale kræver, at der er personale at tage timer fra. Vi er allerede på et 
uansvarligt niveau, vi kan ikke undvære mere personale hos børnene. 

CSD23-2: Tre lukkedage i påsken for dagtilbud 

- Ressourcerne vil blive taget fra børnene i form af dårligere normeringer, da det er den eneste måde 
at nedjustere antallet af personaler. Det vil gå ud over den samlede kvalitet. 

- Man kommer til at påvirke familiernes mulighed for selv at planlægge ferie/fri. 

CSD23-3: En eller to lukkeuger i sommerferien for dagtilbud* 

- Man indskrænker familiers mulighed for at planlægge ferie/fri, hvilket udgør en særlig udfordring i 
visse jobområder, desuden større udfordring for sammenbragte familier. 



- Tvungen ferie vil afskrække potentielle medarbejdere, og kan risikere at skubbe nuværende 
medarbejdere ud af kommunen. Mindre fleksibilitet er direkte imod kommunens ønske om at blive 
bedre til rekruttering og fastholdelse.  

CSD23-5: Fritidsklubber med selvstændig ledelse under Ung Egedal 

- At omgå dagtilbudslovens fastsætning af forældrebetaling til 25 % af en klubplads vil mindske 
tilslutningen til fritidsklubberne. Det vil særligt være de mest økonomisk trængte børn og unge, hvis 
familier får svært ved at mønstre betalingen, men det er meget sandsynligt at rigtig mange familier 
vil overveje nøje, om tilbuddet er pengene værd, hvis forældrebetalingen stiger til næsten det 
dobbelte fra 304,- kr./md. til 600,- kr./md. 

- Der vil være familier som ikke har råd til denne prisstigning og derfor vil fravælge tilbuddet.  
- Der er risiko for, at når færre unge, benytter fritidstilbuddene, vil flere samles andre steder. Der har 

hen over sommeren været stor fokus på generne ved eks. knallertkørsel om aftenen og grupper af 
unge ved skolerne. I værste fald kan manglende tilbud føre til en øget udgift til SSP-arbejdet. 

- Administrationen foreslår at fripladstilskuddet fastholdes under samme kriterier som under 
Dagtilbudsloven. Det er værd at bemærke at dette kriterie kan afskaffes ved enhver 
budgetforhandling, da det ikke er lovfæstet.  

CSD23-6: Begrænset åbningstid i ungdomsklubber 

- Se ovenstående punkt. 

CSD23-7: Omlægning af ledelse på klubområdet 

- Vi er generelt imod centralisering på området.  
- Medarbejderne rundt omkring kalder på mere nærværende ledelse. 
- Den leder som er i den mindste klub på 4,2 årsværk, bruger med rimelig antagelse ikke sin fulde tid 

på ledelse, men er nok temmelig meget på gulvet. Omlægning af ledelsen vil betyde dårligere 
normering og kvalitet. 

CSD23-8: Effektivisering af SSP Ung Egedal 

- Det forebyggende arbejde er vigtigt, og skal ikke nedprioriteres. Det er både dyrere, sværere og 
tager længere tid at hjælpe en ung ud af kriminalitet eller misbrug end at forebygge det. 

- To SSP konsulenter kan sparre med hinanden og lappe over i fx ferie. 
- Administrationen skriver: ”Rammen for SSP-samarbejdet har medvirket til en mere systematiseret 

indsats, som har styrket koordineringen og opgavevaretagelsen på tværs af de forskellige aktører i 
samarbejdet.” Hvorfor ødelægge det gode arbejde? 

- Det udkørende team er også forebyggende, igen det forebyggende arbejde skal ikke nedprioriteres. 

CSD23-11: Besparelse på skoleområdet 

- En udefineret rammebesparelse på skolerne vil lægge pres på skoleledelserne lokalt, skabe 
utryghed i medarbejdergrupperne og kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten af skolen. 

- Når besparelserne går ud over 2-voksen-timer, vejledning, det specialpædagogiske arbejde, 
undervisningsmaterialer mm. vil de følgeomkostninger det får, ende med langt at overstige det 
sparede beløb. 

- Der vil være en social slagside, der med sikkerhed vil øge omkostningerne i de kommende år og øge 
behovet for dem som har allermest brug for specialtilbuddene. 



- Egedal har en høj inklusionsprocent, så det vil særligt ramme udsatte elever og elever med særlige 
behov. 

- Det vil stå i vejen for kommunens ønskede fokus på rekruttering og fastholdelse. 



Budgetforslag 2023 for Egedal Kommune 
 
Handicaprådets høringssvar 
 
Handicaprådet har gennemgået det udsendte høringsmateriale vedr. forslag til budget for 2023 og har 
følgende bemærkninger: 
 
Prioriteringsforslagene for CMS – Center for Myndighed og Social Service: 
de fremlagte forslag går i modsatte retninger. På den ene side understreger man meget omhyggeligt 
vigtigheden og værdien af en tidlig og forebyggende indsats på det sociale område,  mens man på den 
anden side foreslår nedlæggelse af aktiviteter og reduktioner af personale, der netop understøtter den 
tidlige og forebyggende indsats. Desuden er det kendetegnende for en del af forslagene, at de (forudsat 
vedtagelse) vil medføre, at kommunen skal påregne øgede udgifter til køb af ekstern bistand til den 
pågældende indsats. 
 
Omlæggelse af Værestedet Tofteparken 
omlægges værestedet til et åbent cafétilbud drevet af frivillige foreninger mister brugerne den 
socialpædagogiske støtte, som medarbejderne i dag giver brugerne. Dvs. brugerne i højere grad vil få behov 
for støttepersoner ift. daglige gøremål mm. Frivillige foreninger kan godt drive et åbent cafétilbud – men 
ressourcerne i de frivillige foreninger er ikke ubegrænsede. Inden dette forslag eventuelt sættes i værk bør 
der være en tæt dialog med de frivillige foreninger om det realistiske i forslaget. Og som nævnt må der 
påregnes øgede udgifter til støttepersoner til de nuværende brugere. 
 
Reduktion af 1 årsværk i udkørende team socialpsykiatri 
implementeres forslaget vil der i givet fald blive indført venteliste til socialpsykiatrisk bistand – alternativt 
der skal købes ekstern bistand. Dvs. man vil få umådeligt svært ved at opretholde den tidlige indsats. Når 
først borgeren er blevet bevilget en støtteperson, har han/hun været igennem et længere sagsforløb, så 
yderligere ventetid vil forværre borgerens tilstand. Som bekendt er netop det socialpsykiatriske område i 
dag under pres – også i Egedal Kommune. 
 
Omlæggelse af Modtagelsen til en mere forebyggende indsats i samarbejde med skole og dagtilbud 
Handicaprådet vil anbefale model 2, hvor der er tale om en reel tidlig og forebyggende indsats. Ganske vist 
er der udgifter i 2023 men udgiftsreduktion fra 2024 og positiv ’gevinst’ fra 2025. Børns mistrivsel og 
skolevægring er omfattende og komplekst, Noget som den skitserede model vil kunne afhjælpe. Den 
indebærer ikke bare en økonomisk gevinst men også en menneskelig gevinst ved at der arbejdes målrettet 
med børnene og deres familier. Samt at forældrene bliver inddraget i en mere helhedsorienteret indsats 
end tilfældet er i dag. 
 
Reduktion af tilsynskonsulent 
denne personalereduktion vil givet vis medføre dårligere matching mellem barn/ung og anbringelsessted 
og også dårlig opfølgning og tilsyn med anbringelsesstedet. Det må være i kommunens interesse at ydelsen 
(anbringelsesstedet) også lever op til det, kommunen forventer – og betaler for. Nedlæggelse af stillingen 
indebærer, at kommunen får sværere ved at sikre sig, at den ydelse der betales for også lever op til det 
aftalte vedr. kvalitet, omfang mm. 
 
Nedlægge en stilling i Familiehuset 
uforståeligt at dette forslag fremsættes. I forvejen er der en stigning i kommunens udgifter til køb af 
ekstern familiebehandling. Alligevel foreslår man nedlæggelse af en stilling i kommunens eget 
familiebehandlingstilbud og dermed også skabelse af en venteliste til tilbuddet. Der bliver ikke meget tidlig 
indsats tilbage. 



 
Lukning af Lørdagsklubben 
når man er bekendt med de problemstillinger, der eksisterer på aflastningsområdet virker det besynderligt 
at man foreslår at nedlægge kommunens eget tilbud. I forvejen er det i dag vanskeligt at finde 
aflastningssteder, så familier venter i adskillige måneder på den aflastning, de er bevilget. Lørdagsklubben 
er et ’lille’ tilbud, og familierne har givet vis i dag behov for aflastning ud over hvad klubben kan tilbyde. 
Men at lukke klubben  totalt ned er ikke forsvarligt.  
 
Reduktion af 2 stillinger i rusmiddelteam 
det er den forebyggende indsats, der i givet fald vil blive berørt, hvis de 2 stillinger nedlægges. Og det 
spiller rigtig dårligt overens med kommunens egen sundhedspolitik på området. 
 
Omlægning af Torsdagsklubben 
det er en lukning, der er tale om – og ikke bare en omlægning. Klubbens medlemmer – borgere med varig 
funktionsnedsættelse – modtager naturligvis også anden form for støtte. Men hvilke andre aktivitetstilbud 
kan erstatte dette? Tilbuddet som kommunen selv har etableret, spiller en rolle i disse borgeres 
hverdagsliv. Når kommunen selv har etablereret tilbuddet, er det vel ikke bare for senere at kunne 
nedlægge dem igen? Og skabe frustrationer hos de berørte brugere.  
 
Prioriteringsforslagene fra CSD – Center for Skole og Dagtilbud 
Besparelse på skoleområdet 
samtlige de tre forslag – nedsættelse af tildelingsmodellen, nedlæggelse af SFO.-pædagog stilling og 
nedlæggelse af klubpædagogstilling – vil få konsekvenser for skolegangen for børn med udfordringer og 
særlige behov. Egedal Kommune vil få sværere ved at leve op til lovgivningen krav vedr. specialpædagogisk 
bistand og mulighederne for to-voksne-timer reduceres. Hvis man mener noget med ordene om målrettet 
og styrket indsats over for børn i mistrivsel og skolevægring, er det ikke disse besparelser, der skal arbejdes 
videre med. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Lea Jensen 
formand 
Handicaprådet 
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Til Egedal Byråd 
 
Seniorrådets høringssvar til Budget 2023 + overslagsår for ældreområdet CSO 
 
FORUNDRING OG BEKYMRING. 
Egedal Seniorråd fremsendte i foråret 2022 to skrivelser til Egedal Byråd med Cc til Ældre- og Sundheds-
udvalget forud for den kommende politiske budgetprocedure for 2023 + overslagsår: 

Bilag A. 
KommendeUdfordringer29042022BJL.pdf

   

Bilag B. 
LøftHjemmeplejen29042022BJL.pdf

   

Bilag C. 
FAKTA-EtTiltrængtLøftAfÆldreområdet.pdf

 
Såfremt ovennævnte dokumenter endnu ikke er læst og studeret, så er der lejlighed til det nu. 
Det er alvorligt ment fra Seniorrådets side. Derfor er det med stor forundring og også bekymring, at 
Byrådet helt har ignoreret disse to skrivelser fra Seniorrådet i det fremsatte forslag til budget 2023 + 
overslagsår. Det er i hvert fald ikke på ældreområdet, at Byrådet skal prale med ”Verdens bedste 
hverdag”. Det kan I ikke være bekendt. Der er over 11.000 seniorer/ældre borgere i Egedal Kommune, 
der har en forventning til, at Byrådet i det mindste forholder sig til de to skrivelser. Men nej – det forb-
igås helt i ”total tavshed” (endnu) i det budgetforslag 2023 + overslagsår, der er udsendt til høring. 
 

Derimod er der 14 forslag til besparelser og serviceforringelser på ældreområdet på i alt 5,48 mio.kr., - 
svarende til 15,2% ud af 36,2 mio.kr. i mulige forslag til besparelser i 2023.  
 

VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEBØRN, SAMT ANTALLET AF ÆLDRE ER MARKANT STIGENDE. 
”Egedal Kommune er en kommune i udvikling, og særligt antallet af vuggestue- og børnehavebørn er 
stigende, ligesom også antallet af ældre med plejebehov er voksende. Derfor løftes budgettet til børne- 
og ældreområdet med i alt 30 mio. kr. for at fastholde serviceniveauet. Økonomiaftalen mellem 
Regeringen og KL kompenserer imidlertid kun Egedal med knap 10 mio. kr. – og resten skal derfor findes 
andre steder i økonomien”. 
Det er især de 85+ årige, der stiger markant de næste 5 år med 482 personer til i alt 1.187 personer i 
2027 og stigningen fortsætter endnu mere. Hjemmehjælpstimer til 85+ årige er fra 2015 til i dag næsten 
halveret, (se bilag C). Det stemmer ikke overens med teksten under skemaet. 
 

 
 



Bevillingen til Center for Sundhed og Omsorg øges med 27,1 mio.kr. fra 2022 til 2023. De 17,8%                  
- svarende til 4,82 mio.kr; dvs. det resterende beløb på 22,28 mio.kr. må være den demografiske 
udvikling på ældreområdet. Det er godt, at den demografiske udvikling på området er indregnet. 
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Det må hovedsagelig være på dette beløb, hvor der er lagt op til mulige besparelser på i alt 5,48 mio.kr., 
- svarende til 24,6%. 
Det er et højt tal i besparelser på ældreområdet, hvor Egedal Kommune får flere og flere ældre. 
 ”Vi er derfor desværre nødt til at kigge på reduktioner og serviceforringelser, så vi får pengene til at 
række”, siger borgmester Vicky Holst Rasmussen.” 
 

Bliver de 14 forslag til spareforslag på ældreområdet vedtaget af Byrådet, så må Seniorrådet give 
Borgmesteren ret i, - at endnu engang, også til næste år, bliver ældreområdet ramt af markante 
serviceforringelser. ”Verdens bedste hverdag” er for længst ophørt på ældreområdet. 
 

Budgetønsker 2023 på ældreområdet i uprioriteret rækkefølge: (gentagelse fra 2022) 
 Løft og kvalitet i ældreplejen overfor medarbejderne i form af et godt arbejdsmiljø, 

arbejdsmoral og synlig ledelse, der er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere til 
Egedal Kommune; samt minimere fejl i hjemmeplejen og på plejecentrene. 

 Forebyggende hjernmebesøg hos yngre risikogrupper 
 Øget kontrol med medicinhåndtering og pleje – controller. Undgå fejl. 
 Faste læger på alle plejecentre, der bl.a. tjekker medicinhåndtering og forbrug af medicin 
 Unge på piejecentre - med henblik på uddannelse af kommende elever 
 Forbedret indsats i sagsbehandling med henblik på minimering af klager 
 Udarbejdelse af strategi/politik for ældre- og seniorboliger for hele Egedal Kommune 
 Rengøring per uge sættes op til 45 minutter fra 30 minutter i hjemmeplejen og på 

piejecentre 
 Antallet af vikarer nedsættes - mod flere fastansatte i ældreplejen, samt sygefravær 

nedsættes hos primært sosu’er. 
 Tillæg af 1 time per uge til støtte af den enkelte demente på pleje- og demensafdelinger. 
 Udvidelse af klippetidskortet i hjemmeplejen med 15 minutter per uge 
 Forøgelse af målrettede aktiviteter på plejecentrene, herunder også i dementboligerne 
Nye forslag for 2023: 
 Igangsætning af kommende udfordringer på ældreområdet (se Bilag A.), herunder evt. friplejecenter 
 Igangsætning af løft af hjemmeplejen (se Bilag B.) 
 Selvkørende teams i de resterende 3 distrikter, Egedal, Stenløse og Ølstykke i 2023 
 Udarbejdelse af en demenspolitik i 2023 
 Få strammet op på synlig ledelse på hjemmeplejen og på plejecentre, hvor det er nødvendigt; 

således at bl.a. dagsordener og referater kommer rettidigt ud med konkret indhold. 
 

KONSEKVENSEN TIL SENIORRÅDETS ØNSKER ER REDUKTIONER/SERVICEFORRRINGELSER I 2023 
Forslag til reduktioner på ældreområdet er som følger: 

 
 
14 forslag til i alt 5,48 mio.kr. i reduktioner; dvs. serviceforringelser i 2023 
 



SENIORRÅDET HAR VALGT AT KOMMENTERE HVERT BESPARELSESFORSLAG FOR SIG SELV 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Øget fokus på dosisdispenseret medicin CSO23-1 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Side 3 af 6. 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Dosisdispenseret medicin kan udgøre en øget risiko for patientsikkerheden, især i de situationer hvor 
borgeren har brug for ny eller ændret medicin. 
 

Der er i øjeblikket en dialog imellem KL og Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de retningslinjerne 
og arbejdsgange der er beskrevet for området. Her vil det have stor betydning for kommunerne, om det 
fortsat er det kommunale sundhedspersonales opgave, at kontrollerer dispenseret medicin fra apoteket 
eller om det er tilstrækkeligt at den dispenserede medicin er kontrolleret af apoteket. 
Forslaget er afhængigt af at de praktiserende læger vil igangsætte dosisdispensering hos den enkelte 
borger. Der opleves en modstand hos nogle læger, da det kræver lidt arbejde fra deres side at 
igangsætte og følge op på. 
 På nuværende tidspunkt kan Seniorrådet ikke anbefale denne praksis indført i 2023 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ophør af tilbud ”På Rette Kurs” CSO23-2 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med svær overvægt er i risiko for alvorlige livsstilssygdomme som type 2 diabetes, hjerte- og 
karsygdomme, lidelser i bevægeapparatet, blodpropper, vejrtræningsproblemer m.m. Disse 
livsstilssygdomme kan føre til indlæggelser og genindlæggelser, med efterfølgende behov for 
kommunalhjælp i form af sygepleje, hjemmehjælp, genoptræning m.m. 
 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder godkende dette reduktionsforslag 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ændrede arbejdsgange i Den sundhedsfaglige 
myndighed 

CSO23-3 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Serviceniveauet over for borgerne friholdes. Ændring af arbejdsgange, kan dog medfører at flere borger 
oplever at modtage administrative afgørelser, som ikke er baseret på et hjemmebesøg ved borger. 
Forslaget kan indeholde personale reduktion. 
 Seniorrådet ser positivt på dette reduktionsforslag; såfremt det medfører en mere, en bedre 

fleksibel og hurtigere visitation overfor den visiteret. 
 Seniorrådet ønsker en evaluering af tiltaget medio 2023; f.eks. i august-mødet 2023. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister CSO23-4 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Seniorbladet ViPensionister fungerer som et talerør mellem kommune, borgere og Seniorråd og er på 
denne måde en effektiv og målrettet informations- og kommunikationskanal i forhold til denne 
borgergruppe. 
 

Det må forventes, at færre vil læse bladet, hvis bladet ikke længere udsendes fysisk. Det kan have den 
konsekvens at det kan blive vanskeligere for kommunen at kommunikere direkte og bredt til denne 
borgergruppe, og at målrettet information om ældreforeninger, arrangementer og aktiviteter for ældre 
bliver mindre udbredt. 
Derudover må det forventes, at der stadig er en del af de ældste i denne borgergruppe, der ikke evner 
at gå på en hjemmeside og læse bladet, hvilket reducerer muligheden for at få disse informationer. 

 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder godkende dette reduktionsforslag. 
 Seniorrådet anser dette forslag som værende en meget stor serviceforringelse overfor 

ældreområdet. Seniorrådets talerør til 65+ årige forsvinder og Seniorrådet er ikke mere ”synligt” 
 



Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Nedlæggelse af Sundheds- og 
forebyggelsespuljen 

CSO23-5 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 
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Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Nedlæggelsen af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil få den konsekvens, at en veletableret og kendt 
pulje til små forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ikke længere kan søges. Puljen har siden sin 
etablering været velsøgt og det sker hver eneste år, at puljen må sende afslag til mange forskellige ideer 
til tiltag eller indsatser på det sundhedsfremmende område. 

 Seniorrådet kan ikke anbefale, at den forebyggende pulje nedlægges 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Færre forløb i Demens TaskForcen CSO23-6 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Risiko for øget personaleforbrug i form af ex. fast vagt 
Mindre opmærksomhed på den demensfaglige viden og arbejdet med personcentreret omsorg 

 Seniorrådet kan slet ikke anbefale denne reduktion, der giver mindre demensfaglig 
viden og omsorg. Seniorrådet anbefaler, at den demensfaglige viden og omsorg 
forbedres markant i Egedal Kommune. Det er der behov for. Det er fakta. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 

Ventedage for færdigbehandlede patienter - 
somatik og psykiatri 

CSO23-7 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der sker allerede nu et stort og fokuseret arbejde på at undgå at borgerne venter på hospital, men 
kommer hjem til deres egen bolig eller på en af døgnpladserne. Dette arbejde skal fortsætte. 
Der kan være den risiko ved forslaget, at antallet af borgeren, der efter afsluttet behandling på 
sygehuset, ikke kan udskrives til eget hjem eller et andet tilbud stiger, i takt med, at antallet af ældre 
borgere i Kommunen stiger eller at hospitalerne udskriver hurtigere. 
 Seniorrådet mener ikke, at budgettet skal reduceres på dette område. Der bør være ”en buffer”. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Implementering af ”Skærmbesøg i 
hjemmeplejen og sygeplejen” 

CSO23-8 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Vi har på nuværende tidspunkt ingen erfaringer med skærmbesøg på sundheds- og ældreområdet. 
Indsatsen er derfor forbundet med en usikkerhed i forhold til om der er de anslåede gevinster at hente. 
 Seniorrådet ser det som en mulighed her, men det forudsættes at det givne ”skærmbesøg” er på 

højde eller bedre end et normalt besøg. Desuden bør det defineres, hvad et ”skærmbesøg” kan 
omfatte. 

 Seniorrådet imødeser en evaluering medio 2023; f.eks. på rådets augist-møde. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Nedlæggelse af ”Klippekortsordningen” i 
hjemmeplejen 

CSO23-9 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
De borgere der i dag bruger deres klippekort og som har glæde af dette tilbud vil opleve en 
serviceforringelse og ændrede muligheder for ydelser/aktiviteter/opgaver. 
Det skal dertil nævnes, at der i hjemmeplejen er et projekt i gang, der i højere grad end nu, skal forsøge 
at tilgodese de aktuelle behov for hjælp, som den enkelte borger oplever. 
 Seniorrådet kan ikke anbefale, at klippekortet i hjemmeplejen ophører, men at ordningen udvides 

med 15 minutter per uge (forslag fra 2022). 
 Seniorrådet anbefaler, at personalet i samarbejde med brugeren forklarer på en enkel og let 

måde, hvordan klippekortet kan anvendes. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 



Reduktion af §18-midler til forplejning og 
transport 

CSO23-10 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 
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Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
De frivillige foreninger vil opleve en nedgang i bevilligede § 18 midler til de planlagte aktiviteter i 2023. 
 Seniorrådet kan ikke anbefale den foreslåede reduktion.  
 Seniorrådet ønsker tværtimod, at det fulde §18 beløb anvendes til de frivillige foreninger i Egedal 

Kommune. 
 

Forslagets navn Forslag nr Udvalg 
Reduktion i Aktivitetstilbud Damgårdsparken CSO23-11 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der er ingen ændring i Aktivitetstilbuddet åbningstid og serviceniveauet for de daglige brugere vil 
forblive uændrede. 
 Seniorrådet er lidt betænkelig ved denne reduktion, da antallet af borgere med demenssygdom i 

kommunen er stigende. Efter vore oplysninger er der kun visiteret ca. 70 borgere med demens til 
Aktivitetscentret. Seniorrådet er af den opfattelse, at dette tal er meget højere og deraf burde 
brugere af Aktivitetscebtret være højere. Har et budget lidt over 5 mio.kr. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Reduktion i hjælp til Rengøring til hver 4. uge CSO23-12 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Regulering i hjælp til rengøring til hver 4. uge kan ramme de borgere, der ikke har mulighed for på 
anden vis at kompensere for det rengøringsniveau, det vil give når ens opholdsrum, soveværelse, køkken 
og bad kun rengøres hver 4. uge. 
Reguleringen i rengøringsydelsen kan have en væsentlig betydning for indtægten hos den private 
leverandør af hjemmepleje, som ikke har samme volumen af ydelser til SEL 83, som den kommunale 
leverandør har. 
Der skal udarbejdes en ny kvalitetsstandard for 2023, som afspejler serviceniveau med rengøringen hver 
4. uge. 
Det vurderes at revurderingen af alle borgere der modtager hjælp til rengøring ikke vil kunne være fuldt 
implementeret med effekt fra 1. januar 2023. 
 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder anbefalde denne reduktion. Tværtimod ønsker 

Seniorrådet rengøringen sættes op med 15 minutter per gang i hjemmeplejen og på plejecentre. 
 En vigtig anbefaling under corona-situationen, som også bør efterleves i dag og i 2023. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Reduktion i midler til implementering af ny 
Sundhedsreform 

CSO23-13 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Indholdet af de kommende kvalitetspakker er endnu ikke kendt, hvilket udgør en risiko i forhold til hvilke 
faglige og driftsmæssige krav der fremadrettet skal honoreres. 
 Seniorrådet er  af den opfattelse, at de kommende kvalitetspakker kommer til bruge de midler, 

som er afsat og måske flere – for at implementeringen kan gennemføres i tilstrækkeligt omfang og 
på en korrekt og kvalificeret måde; samt ikke tager for lang tid. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ophør af Dysfagi indsats på plejecentre CSO23-14 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med dysfagiudfordringer kan komme i øget risiko for underernæring og uønsket vægttab. 
Derudover kan det konsekvenser for borgeren, hvis kosten ikke matcher tygge/synke funktionen idet 
forkert kost og drikke kan medføre fejlsykning og heraf følgende lungeinfektion. Flere borgere vil kunne 



blive indlagt eller genindlagt med lungeinfektioner, væskemangel og forringet kostindtag. 
 Seniorrådet kan ikke anbefale dette reduktionsforslag. 
 Seniorrådet arbejder i øjeblikket med et projekt til forbedring af den kommunale madordning. 
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FORSLAG TIL TAKSTER 2023 
Seniorrådet har noteret, at taksterne på husholdningsaffald samlet stiger yderligere med ca. 10% i 2023 
 
FORUNDRING OG BEKYMRING, sådan startede Seniorrådets høringssvar og slutter med:  
ER VILJEN HOS BYRÅDET TIL STEDE – SÅ KAN DET LADE SIG GØRE 
I lokalpressen kunne følgende læses: ”Venstre i Egedal foreslår en ekstrabevilling af kassen på op til 7.2 
mio. kr., så hele “etape 2-moderniseringen” kan føres ud i livet på Søhøjskolen i Ølstykke”. 
Et forståeligt forslag grundet udefra kommende voldsomme prisstigninger. Et enigt Byråd godkendte. 
 

Kunne denne vilje ”smitte af” på ældreområdet, så ligger der også en sum penge i kassen, som fra 
regeringens side er øremærket til ældreområdet som benævnt ”bloktilskud”. 
Med hensyn til bloktilskud fra Staten til Egedal Kommune på ældreområdet er der desværre 
ingen bindinger eller øremærkning af midterne, når de ”ankommer” til kommunen. Midlerne 
går direkte i kommunens kasse. tkke til ældreområdet som indikeret i teksten fra Staten. Det 
drejer sig om følgende i 2022: 

 Generelt løft af ældreplejen  5,2 milt.kr. 
 Generel kvalitet i ældreplejen  7,0 mill.kr. 
 Tilskud tH værdig ældrepleje  7,3 mill.kr. 
 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed              0,7 mill.kr.  

I alt 20,2 mill.kr. i 2022, - lidt mere i 2023 osv. 
Ovennævnte er en praksis, som i:gedal Kommune har gennemført i mange år med hensyn ti! 
bloktitskud fm Staten. Mange andre kommuner bruger midlerne på ældreområdet, som tilsigtet af 
regeringen. Lad nu viljen komme ældreområdet til gode i Egedal. Så er vi kommet en del af vejen; i 
stedet for yderligere serviceforringelser igen i 2023. 
 

Nøgletal 2022 på ældreområdet, 67+ årige                       Kilde: indenrigs- og Boiigmlnisteriets Kommunaie nøgletal 
Udviklingen går i den rigtige retning, - dog noget langsomt. Egedal Kommune indtager nu tredje sidste-
pladsen i Region Hovedstaden. Har ligget sidst i mange år. Egedal Kommune ligger ca. 23% under gen-
nemsnittet i Region Hovedstaden. Der henvises til vedlagte bilag 1. Indenrigs- og Boligministeriets 
Kommunale nøgletal, udgifter til ældre per 67+ årige. For at komme op på gennemsnittet af service-
udgifter for 67+ årige i Region Hovedstaden skal Egedal Kommune tilføre ældreområdet ca. 90 - 100 
mio.kr. 
 

”Men inden vi trækker sørgebindet op over armen, er det værd at huske, at vi i Egedal Kommune har det 
næstlaveste udgiftsbehov, og vi ligger samtidig på landsgennemsnittet på serviceudgifter”, udtalte 
kommunaldirektøren på fredagens budgetseminar. 
Sådan ser vi forskelligt og udtrykker os forskelligt på samme sag. 
Seniorrådet kom med relevante ønsker til budget 2023, men må nok se i øjnene, at det i stedet bliver til 
serviceforringelser på ældreområdet i 2023. 
 

Afslutningsvis 
Seniorrådet vil godt gøre opmærksom på den korte høringsperiode for afgivelse af et godt og konstruk-
tivt høringssvar. Budgetforslag 2023 + overslagsår skal udsendes til rådet, som bør have 3-4 dage til at 
sætte sig ind i materialet. Rådet skal indkaldes til et møde, hvor budgetforslaget gennemgås nøje og en 
kladde til forslag til høringssvar udarbejdes; bl.a. med hensyn til besparelsesforslag mv. Høringssvaret 
skal renskrives og efterfølgende godkendes på et nyt møde i Seniorrådet. Det har ikke været muligt i år. 
Derfor anmoder Seniorrådet om en længere høringsperiode til næste år, f.eks. 4 uger. 
 
Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
 
Bjarne Larsen 



Formand 
 
Bilag 1.  (Næste side) 
BILAG 1. 

Udgifter til ældre pr. 67+-årig         Region Hovedstaden 2022 
 

Brøndby Kommune 153   66.741 
 

Rødovre Kommune 175   65.400 
 

Københavns Kommune 101   65.320 
 

Hvidovre Kommune 167   61.359 
 

Rudersdal Kommune 230   59.688 
 

Gladsaxe Kommune 159   59.437 
 

Lyngby-Taarbæk Kommune 173   59.016 
 

Tårnby Kommune 185   56.847 
 

Gentofte Kommune 157   56.524 
 

Albertslund Kommune 165   55.833 
 

Glostrup Kommune 161   55.039 
 

Gennemsnit (27)   54.058 54.058 
Frederiksberg Kommune 147   53.615 

 

Ballerup Kommune 151   51.770 
 

Herlev Kommune 163   51.699 
 

Hillerød Kommune 219   50.107 
 

Bornholms Kommune 400   49.283 
 

Ishøj Kommune 183   48.962 
 

Helsingør Kommune 217   47.189 
 

Høje-Taastrup Kommune 169   45.276 
 

Fredensborg Kommune 210   45.239 
 

Allerød Kommune 201   45.192 
 

Hørsholm Kommune 223   44.236 
 

Dragør Kommune 155   44.212 
 

Furesø Kommune 190   42.932 
 

Vallensbæk Kommune 187   42.642 
 

Frederikssund Kommune 250   42.363 
 

Egedal Kommune 240   41.758 +12.300 
Gribskov Kommune 270   40.337 

 

Halsnæs Kommune 260   40.071 
 

      

Tegnforklaring: 
    

Landsgennemsnit (98) 
   

47.642 
 

Sortering: 
     

Data er sorteret efter faldende værdi for kommunen/området i 2022       
      

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet d. 29. august 2022 
 

      

Skønnet beregning: 
     

Ca. 7.900 borgere på 67 år og derover 
bor der i Egedal Kommune 

54.058 kr. minus 41.758 kr. = 12.300 kr. 
 

   
7.900 x 12.300 kr. 97.170.000 kr.       

Der skal tilføres ældreområdet i Egedal ca. 97 mio.kr. for at komme op på gennemsnittet i Region 
Hovedstaden       
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Planlæggere

Fagkoordinator

Leder

Medarbejdere 

▪ Social- og sundhedshjælpere

▪ Social- og sundhedsassistenter

▪ Elever

▪ Ufaglærte 4 hjemmeplejegrupper/områder
Egedal Seniorråd

ØLSTYKKE

STENLØSE

EGEDAL

SMØRUM

Indbyggere:

2022: 44.377

2034: 49.530

+5.153

Heraf udgør

85+:  +1.191

23%

Hjemmeplejen i Egedal Kommune

En meget vigtig del af ældreområdet





Velfærdspolitik 2018 – 2021        … uddrag …

Egedal Seniorråd



Egedal Seniorråd



På 8 år 2013–2020 er hjemmehjælpen f. 80+årige faldet fra 51 min. til 30 min. per ældre per uge; dvs med ca. 41%

Skulle niveauet fra 2013 fastholdes med 51 min., så skulle timetallet per uge være 590 timer i 2020

Konklusion: Der må være en stor del af de 80+ årige, der på 8 år er blevet mere sunde og raske, og som ikke mere 
behøver helt så meget hjemmehjælp som før. Det er ikke helt korrekt. Der er også sket en reduktion…

348              80+ årige             694    = +99%

348                 Antal 80+ årige                 694          = +99% fordobling





2033 – 2034 ?

>780 t.
>288<478 t.>240<357 t.

>280<553 t.>140<273 t.

>0<922 t.



Længst mulig tid i eget hjem – det er målet og hensigten

85+ årige i 2022: 705.    I 2034: 1.895 85+ årige  +1.191
2034

SAMMENFATNING – kommende udfordringer på ældreområdet:

1. En del af de 85+ årige skal på plejehjem – behov for et nyt plejehjem/center

2. En anden del af de 85+ årige skal visiteres til hjemmeplejen. Udvidelse…

3. De visiterede tider (min.) hos den enkelte borger i dag i hjemmeplejen er for      
korte og bør allerede nu justeres i opadgående retning for de ca. 700, der mod-
tager hjemmehjælp (ydelser) væk fra minuttyrani og til mindre dokumentation

4. Antallet af demente i Egedal Kommune er stigende. Der skal tænkes i 
dementboliger og/eller dementlandsby. De 33 dementboliger i Egedal   
Kommune på Hyrdevænget klarer slet ikke behovet, de næste 12 år (279)

5. Antallet af Seniorboliger og/eller Seniorbofællesskaber skal øges i Egedal og 
det bliver også gjort med mere end 100 boliger. Yderligere er på ”tegnebrættet”

Egedal Seniorråd, maj 2022







DemensMaj2022

Egedal Seniorråd

Kl.: 09 - 14:00 på

hverdage

demente og pårørende/ægtefælde i Egedal Kommune

VORES HUS

Fase 3.

Risikoen for demens stiger med alderen. Sygdommen kan endnu ikke behandles. Medicin kan mildne symptomerne

Demens er en sygdom i hjernen, som bl.a. påvirker hukommelsen, intellektuelle funktioner og følelser.

TID-ALDER

Bor i egen bolig med pårørende/ægtefælde - evt. seniorbolig

Den demente bor i demensbolig / demenslandsby   

Behov for aflastning nogle timer dagligt Pårørende har i disse timer "fri"

  Den demente kommer på et aktivitescenter - kan også være demenslandsby
  Mulighed for 24 timer - flere dageFysiske aktiviteter

FORSLAG        Hvad kan vi gøre bedre for at afhjælpe en demenssygdom for den               Bilag 16.a.

Fase 1.

Fase 2.

Begyndende tegn på dement uden det som sådan er en udfordring

Bor stadig i egen bolig med pårørende/ægtefælde - evt. seniorbolig

        Pårørende i egen bolig
Fysiske aktiviteter Ægtefælde kan flytte med

Værre & værre…..

Månedlig opsamling fra Egedal Kommune (kontakt) med deraf løbende opfølgning

Fase 4.

UDVIKLING AF DEMENS
Fase 5.

Den tilbageblivende ægtefælde bliver "rigtig ensom"

En lægelig vurdering har påvist demens og Egedal Kommune har registreret det



Egedal Seniorråd



 Se bilag  

Høringssvar vedrørende CMS23-7: Reduktion af 2 medarbejder i Egedal Rusmiddelteam 
 
Budgetprioriteringsforslagets begrundelse samt konsekvensanalysen er misvisende og uden den 
nødvendige indsigt i misbrugsområdet.  
 

1. Indenfor misbrugsbehandlingsområdet er det almindeligt at se, at antallet af henvendelser kan 
variere henover året. Vi har i en periode været nede i antal borgere henover foråret, men alle 
medarbejderes sagsstammer er igen ved at være fyldt op. 

2. Konsekvenserne ved forslaget vil række langt ud over opgaver af undervisningsmæssig og 
forebyggende karakter og vil bl.a. påføre kommunen en betragtelig her og nu merudgift på ca. 1,5 
til 3.6 million kr. om året til udenbys alkohol- og misbrugsbehandling. 

 
Kommunerne har pligt til at tilbyde anonym, gratis alkohol- og stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter 
borgerens første henvendelse. Det er ifølge Sundheds- og Socialloven* borgerens ret at modtage 
behandling udenbys hvis kommunen ikke har eget tilbud. 
 
Rusmiddelteamet har i de seneste år haft ca. 160 misbrugsbehandlingsforløb om året af ca. 6 måneders 
varighed. Hver medarbejder har ca. 20 borgere i ambulant misbrugsbehandling om måneden. Det vil sige at 
der er ca. 80 borgere indskrevet om måneden.  
 
Kun 2 medarbejdere i teamet vil ikke være i stand til at opretholde en sagsstamme på ca. 20 borgere hver, 
når de samtidigt skal tage sig af alle henvendelser, overholde den lovpligtige 14 dages behandlingsgaranti, 
udleverer medicin, køre gruppeforløb, varetage div. lovpligtige indberetninger, tage sig af patient- og 
socialtilsyn og andre faste arbejdsopgaver som har med den daglige drift at gøre. 
 
En halvering af rusmiddelteamet vil derfor betyde at ca. 40 til 60 borgere om måneden ikke vil få 
behandlingen i kommunens eget regi og derfor skal henvises til behandling udenbys.  

Hvis bare 20 borgere kommer i udenbys behandling, overstiger det den foreslåede besparelse på 1.000.000 
kr. om året. 

 
En udenbys ambulant alkohol eller stofmisbrugsbehandling, tilsvarende Rusmiddelteamets tilbud, koster i 
gennemsnit 5.000 kr. pr. mdr.  

- 20 borgere x 5000 kr. pr. mdr. = 100.000 kr. om måneden x 12 mdr. = 1.200.000 kr. om året. 
- 60 borgere x 5000 kr. pr. mdr. = 300.000 kr. om måneden x 12 mdr. = 3.600.000 kr. om året. 

 
Da Kommunerne, for år tilbage valgte at hjemtage alkohol- og misbrugsbehandlingen, var det ud fra en 
beregning af, at det ville være en betydelig besparelse for Kommunen samt hensynet til nærhedsprincippet. 

En reduktion af medarbejdere i Rusmiddelteamet vil afstedkomme økonomiske og sociale konsekvenser, 
der langt ovestiger de foreslåede besparelser: 

Udover flere penge om året i tilkøb af udenbys misbrugsbehandling, vil der være en række andre udgifter 
og sociale konsekvenser: 
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- For nogle borgere vil udenbys behandling være besværligt og blive fravalgt og de vil derfor forblive i 
kommunens system, måske i mange år frem. 

o En aktiv misbruger i Danmark koster i gennemsnit kommunen/samfundet ca. 500.000 kr. 
om året i bl.a. overførselsindkomst, div. sociale ydelser, støtte kontaktperson, læge, 
skadestue, hospitaler, jobcentre, afrusningsklinikker, psykiatri, trafikulykker, 
fængselsophold etc.  

- Når borgerne kommer i udenbys behandling, besværliggøres den tværfaglige indsats betydeligt, 
med dårligere resultater til følge.  

o Rusmiddelteamet i Egedal vægter det tværfaglige samarbejde omkring borgeren (FX 
jobcenter, KUI, socialpsykiatri, UUV, SSP, Psykiatri, hospitaler, læger, hjemmepleje, 
døgnpladser, sundhedsplejersker m.fl.) for at skabe den nødvendige helhedsorienterede 
indsats der skal til for at opnå de bedste resultater. 

- Vi vil miste muligheden for at lave oplysning og forebyggende indsats på skoler, gymnasier etc. 
o Den rette viden om misbrug og misbrugets udvikling er den bedste form for forebyggelse.   
o Videnskabelige undersøgelser viser at jo tidligere et misbrug begynder, jo længere tid 

forbliver misbrugeren i misbruget.  
o Det er ligeledes videnskabeligt bevist, at der opnås bedre behandlingsresultater når der 

sættes ind med behandling tidligt i misbruget. 
- Vi vil få svært ved at tilbyde sparingssamtaler med familieafdelingen, jobcenter, råd- og vejlednings 

team etc. i kommunen. 
o Der er en stor efterspørgsel på os i hele Kommunen, da misbrugsproblematikker ofte er 

noget der dukker op i alle afdelinger. 
- Flere borgere vil søge dag- eller døgnbehandling 

o Rusmiddelteamet er første indsats i misbrugsbehandlingen og vi gør meget for at holde 
borgerne i kommunens eget regi i det omfang det er muligt, frem for at de kommer i 
udenbys behandling. Dette kan bl.a. ses i det lave antal af bevilliget døgnbehandlinger. 

o Den ambulante behandling i Egedal Rusmiddelteam er den billigste løsning. 
 

For at forhindre at disse omkostninger løber løbsk er det vigtigt, at der er så få aktive misbrugere i 
kommunen som muligt.  

Rusmiddelteamet Egedal; 
Rusmiddelteamet i Egedal kommune tilbyder en kvalitetsbehandling der matcher de bedste kommunale 
eller private ambulante alkohol- og misbrugsbehandlinger i Danmark. Vi oplever at borgerne er glade og 
tilfredse med behandlingsforløbet i rusmiddelteamet og derfor ikke ønsker at komme i behandling 
udenbys. Hvilket også kan læses ud af de sidste 10 års Social tilsyn. 
 
I Egedal Rusmiddelteam overholder vi den lovpligtige behandlingsgaranti og vi er i stand til at beholde de 
fleste behandlingsforløb i eget regi – Og med gode resultater. 
 
Egedal kommune har desværre mange borgere med et behandlingskrævende misbrug af alkohol og/eller 
stoffer. Der ses en stigende mistrivsel blandt børn og unge og vi har gennem de sidste par år set, en stigning 
i henvendelser fra især unge mennesker fra 14 til 35 år, der er afhængige af alkohol og diverse stoffer.  
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I pressede perioder kører vi med overbelægning. Vi oplever at vi har en travl hverdag, hvor den daglige drift 
fylder langt det meste. Vi prioritere allerede nu de vigtigste arbejdsopgaver.  

 

Venlig hilsen 
Rusmiddeltemaet i Egedal  



4 
 

BILAG 
 
Serviceloven – Stofmisbrugsbehandling 
 
§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. 
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. 
Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af 
stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt 
behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 
1. 
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller 
privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. 
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 
 
§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der 
har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes 
hjælp efter afsnit V. 
 
Sundhedsloven – Alkoholmisbrug 
 
§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. 
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til 
kommunen med ønske om at komme i behandling. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at 
etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre 
kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. 
Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser 
m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 
Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med 
alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med 
alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser. 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på 
alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, 
som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en 
aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om 
alkoholbehandling. 
Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker 
det. 
Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 
 
 
 



Høringssvar til budgetforslag 2023-2026 
Udarbejdet at TR-netværket for Sundhedssektoren i Egedal kommune. 

Forslagets navn: Øget fokus på dosisdispenseret medicin   

Forslag nr: CSO23-1 

Beskrivelse af forslaget  

Dosisdispenseret medicin, er en teknologi/løsning hvor borgerens medicin doseres op i små poser, således 
at hjemmeplejen kan udleverer medicinen direkte fra poserne til borgeren. I forbindelse med Covid-19 
pandemien er der udviklet yderligere på løsningen, således at den i dag fremstår mere patientsikker end 
tidligere. I samarbejde og dialog med de praktiserende læger i Egedal Kommune ønskes det derfor at 
etablere en systematisk og struktureret indsats, hvor borgere, der er i stabil medicinsk behandling overgår 
til dosisdispenseret medicinering frem for, at modtage dosisdispenseringen via hjemmeplejens personale. 
Når borgerne overgår til dosisdispenseret medicinering betaler borgeren for denne ydelse via apoteket 
svarende til 55 kr. pr. uge, denne udgift er tilskudsberettiget (medicintilskud), incl. medicintilskuddet vil 
borgerens udgift til medicindispensering udgøre ca. 1 kr. pr. dag. Økonomiske konsekvenser Der forventes 
et økonomisk potentiale på 0,25 mio. kr. Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Dosisdispenseret medicin kan udgøre en øget risiko for patientsikkerheden, især i de situationer hvor 
borgeren har brug for ny eller ændret medicin. Der er i øjeblikket en dialog imellem KL og Styrelsen for 
Patientsikkerhed i forhold til de retningslinjerne og arbejdsgange der er beskrevet for området. Her vil det 
have stor betydning for kommunerne, om det fortsat er det kommunale sundhedspersonales opgave, at 
kontrollerer dispenseret medicin fra apoteket eller om det er tilstrækkeligt at den dispenserede medicin er 
kontrolleret af apoteket. Forslaget er afhængigt af at de praktiserende læger vil igangsætte 
dosisdispensering hos den enkelte borger. Der opleves en modstand hos nogle læger, da det kræver lidt 
arbejde fra deres side at igangsætte og følge op på. 

 

Konsekvenser 

Der ses færre doseringsfejl ved dosisdispenseret medicin hvilket giver en øget patientsikkerhed. Samtidig er 
tager det kortere tid for SSA at oprette dispenseringen i cura, dog kan der opleves starts vanskeligheder da 
ikke alle læge er enig i at dosisdispenseret medicin er den bedste løsning samt ser skal kordineres levering 
til de enkelte plejecenter. Dog er dosisdispenseret medicin forbundet med en ekstra udgift for borgerne da 
det koster i gebyr til apoteket, og derfor er der mange borger der vælger denne løsning fra. 

Får borger der har dosisdispenseret medicin et præparat der ikke er i doseringspakkerne skal der sættes 
ekstra tid til at sidedispensere denne medicin, og derfor er det et krav at borgerne skaffer sig dosis æsker. 
Der er også behov for ekstra tid og ressourcer hvis der skal seponeres noget fra dosisdispenseret pakker da 
disse så skal åbnes og doseres i doseringsæsker.  

En stor ulempe ved dosisdispenseret medicin er hvis borgeren spytter sin medicin ud, den tabes på gulvet 
eller andet da medicinen så skal destrueres og der ikke er en ny medicin der kan doseres i steder for. 

Der ud over vil de observationer personalet gør sig hos borgeren mens der doseres medicin gå tabt da 
doseringstiden er minimeret. 



En stor fordel ved dosisdispenseret medicin er at der ikke skal doseres fra blistpakker, hvilket kan give led 
smerter i fingrene hos det personalet der dosere.  

 

 

  



Forslagets navn: Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister   

Forslag nr: CSO23-4 

Beskrivelse af forslaget 

 Seniorrådet i Egedal Kommune har siden kommunesammenlægningen skrevet og udgivet Seniorbladet 
ViPensionister. Alle borgere, der er bosiddende i Egedal Kommune og som er fyldt 65 år, får bladet tilsendt 
med posten - dog bliver der maksimalt udsendt et blad pr. husstand, hvilket pt. svarer til ca. 6000 hustande. 
Bladet udkommer tre gange om året. Det foreslås at bladet ikke længere trykkes og udsendes fysisk, og at 
det fremadrettet kun bliver gjort tilgængeligt digitalt på Kommunens hjemmeside. 

Konsekvenser 

For at nå ud til samme målgruppe vil det kræve at der er tydelig information om hvor på nettet 
VIPensionister findes sådan at alle har mulighed for forsat at læse bladet. Det er heller ikke alle der er 
kognitivt i stand til at finde bladet på nettet derfor kunne det med fordel trykkes i færre eksemplar og ligges 
rundt omkring på biblioteker, rådhuset m.fl. ydermere kunne det være en ide at undersøge hvor mange der 
reelt læser bladet. 

 

 

 

  



Forslagets navn: Færre forløb i Demens TaskForcen     

Forslag nr: CSO23-6 

Beskrivelse af forslaget  

Demens TaskForcen er en tværgående enhed på Sundheds- og Ældreområdet, bestående af medarbejdere 
med specialiseret uddannelse og viden inden for pleje og omsorg til borgere med demens. Enheden består 
af 6 medarbejdere, og TaskForcens primære opgaver er:  

 Demenskoordinator opgaver (dialog, opfølgning og pårørendesamarbejde for hjemboende borgere med 
demens, Frivillig samarbede m/Alzheimerforeningen og understøttelse af aktiviteter)  

 Driver ”Pusterummet” et aktivitets- og samværstilbud for yngre borgere med demens  

 Forløb med demensramte borgere i hjemmeplejen og på de almene plejeboligpladser. TaskForcen 
deltager i den daglige pleje og omsorg, støtter og hjælper personalet til, at kunne leverer en god 
demenspleje til borgere hvor den daglige opgaveløsning kan være udfordret pga. betydelig kognitiv 
funktionsnedsættelse hos borgerne 

  Undervisning af personale på tværs af området i demens TaskForcen spiller en betydelig rolle i forhold til, 
at binde den demensfaglige indsats i Egedal Kommune sammen, så borgerne oplever en ensartet tilgang til 
opgaven.  

TaskForcen er hermed med til at sikre, at demensfaglig viden spredes og forankres bredt i organisationen. 
Det foreslås, at TaskForcen reduceres med 1 stilling, svarende til 450.000kr. i forhold til drift af forløb i 
hjemmeplejen og på plejecentre. Reduktionen vil betyde, at der vil blive reduceret i de forløb TaskForcen 
kan køre i hjemmeplejen og på plejecentrene. Det får den konsekvens, at personalet i hjemmeplejen og på 
plejecentrene i nogle tilfælde ikke længere vil kunne ”hente hjælp” i konkrete situationer, hvor den daglige 
hjælp og støtte til borgere med demens i middelsvær/svær grad er udfordret. 

 

Konsekvenser 

For at vi forsat kan tilbyde borger med en demens diagnose samme pleje ville det kræve at de ressource 
personer der allerede er i de forskellige teams bliver klædt på til at overtage opgaven. Det kræver at 
medarbejderne kommer på uddannelse og løbende holdes opdateret på ny viden.  
Vi ser dog en ulempe i samarbejdet med kommunens demensenheder, da Task Forcen nu besøger 
borgerne i eget hjem og følger med borgerne ud i demens enhederne, hvor de vider bringer viden om 
borgerne for at personalet i demensenhederne er klædt rigtig godt på til at tage imod den enkelte borger 
og dennes behov.  

  



Forslagets navn: Implementering af ”Skærmbesøg i hjemmeplejen og sygeplejen”  

Forslag nr: CSO23-8 

Beskrivelse af forslaget  

Der udvikles løbende nye velfærdsteknologiske løsninger inden for sundheds- og ældreområdet. En af de 
løsninger der i andre kommuner har vist gode resultater er muligheden for at leverer besøg som 
skærmbesøg. Hjemmeplejen og sygeplejen vil derfor gerne afprøve og implementerer skærmbesøg som en 
mulighed for borgerne i Egedal Kommune. Forventningen er, at indsatsen i det første år vil udgøre en 
udgift, men at der herefter vil kunne opnås en besparelse i de kommende år. Udgiften på 200.000kr. i det 
første år (2023) vil kunne dækkes af digitaliseringspuljen og dække over div. indkøb af system, licens, 
skærme til borgere m.m., derudover vil der i en opstarts- og implementeringsfase også være fokus på 
undervisning af medarbejdere. I de efterfølgende år forventes det at der kan reduceres i driften med 
100.000 kr i 2024 og herefter 150.000 kr. i de kommende år. En forudsætning for at lykkedes med 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger er, at der etableres et godt match imellem den enkelte 
løsning og borgernes behov, dermed sagt, løsningen forventes at kunne bruges hos nogle borgere men ikke 
nødvendigvis hos alle borgere. Det er vurderingen, at velfærdsteknologiske indsatser er nødvendige 
løsninger for, at vi fremadrettet kan tilbyde borgerne den nødvendige hjælp og støtte. 

 

Konsekvenser:  

Dette anses som er godt forslag for de borger hvor det kan blive lade sig gøre da det kræver borgeren er 
tryg ved brugen at computer, ipad eller andet, men det vil kræve en specifik visitering og hjemmebesøg hos 
den enkelte borger. Det ville giver færre besøg for hjemmeplejen og mindre kørertid. Man skal være ekstra 
opmærksom på at ikke alle borger er trygge ved skærmen og at borgerne stadig er fra en generation hvor 
skærmen ikke altid kan erstattes af det fysiske besøg. 

Dog vil man ved skærmbesøg miste det kliniske blik som personalet har når de er på fysisk besøg hos 
borgerne, og herved kan der gå vigtige observationer tabt. 

Det også vigtigt at være opmærksom på når borger udskrives fra sygehus er det ekstra vigtigt med et fysisk 
besøg for at patientsikre, og sørge for at borgerne får visiteret de ydelser og hjælpemidler der kan blive 
behov for. 

 

 

  



Forslagets navn: Nedlæggelse af ”Klippekortsordningen” i hjemmeplejen  

Forslags nr: CSO23-9 

Beskrivelse af forslaget 

 I 2016 udmøntede regeringen ”værdighedsmilliarden” til at øge kvaliteten i ældreplejen. En af de 
indsatser, der blev prioriteret i Egedal Kommune var muligheden for at borgere i hjemmeplejen via en 
klippekortsordning kunne få mulighed for, at modtage hjælp fra hjemmeplejen til selvvalgte 
ydelser/aktiviteter/opgaver. Klippekortsordningen bliver visiteret til borgere der har begrænset netværk og 
som modtager betydelig hjælp via hjemmeplejen. Det har over årene vist sig, at mange af borgerne ikke 
formår at få det fulde udbytte ud af klippekortsmuligheden, de har vanskeligt ved at overskue deres 
muligheder og er ofte begrænset af deres fysiske og psykiske udfordringer i forhold til at skulle ændre på 
hverdagens rutiner. Administrationen foreslår at klippekortsordningen for hjemboende borgere ophører. 

 

Konsekvenser:  

Ordningen bruges kun i meget lille omfang at de borger der har et godt netværk, men for de borger der ikke 
har pårørende ville det have en stor konsekvens da de så ikke ville kunne få tid til indkøb, ledsagelse ved 
læge besøg mm, så hvis klippekortordningen nedlægges ville der skulle oprettes ydelser der kan hjælpe de 
borger der har behov for ekstra hjælp til disse ting. Vi ser det også som en mulighed at man kunne 
rekruttere frivillige der kunne hjælpe de borger der ikke har et netværk, så ville de frivillige kunne hjælpe 
borgerne med indkøb, læge besøg mm. 
Vi ser i forvejen at klippekortordningen er det første der bliver sparet væk når der f.eks er sygdom i 
personalegruppen.  

 

 

  



Forslagets navn: Reduktion i hjælp til Rengøring til hver 4. uge   

Forslags nr: CSO23-12 

Beskrivelse af forslaget 

Efter Servicelovens (SEL) § 83 kan borgere, der ikke er i stand til at varetage rengøring, tilbydes hjælp til 
dette. Hjælpen til rengøring tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne, 
almentilstand og de samlede ressourcer i hjemmet. Der forslås en besparelse ved at reducere i hjælpen til 
rengøring, ved at der fremadrettet tilbydes rengøring hver 4. uge frem for hver 2. uge. Ud over den 
konkrete besparelse er et væsentligt element i forslaget, at det er vanskeligt at skaffe hænder nok til 
ældreplejen og med en reduktion i hjælp til rengøring, vil der kunne frigøres hænder til personlig pleje og 
omsorg for de ældre. Serviceniveauet på rengøring efter SEL § 83 defineres af de enkelte Kommuner. Idet 
kommunerne selv definerer serviceniveauet for § 83 ydelser, er der ingen lovmæssig hindring i at 
gennemføre et andet serviceniveau end det nuværende og dermed tilbyde rengøring hver 4. uge. 
Gennemførelsen kræver lovmæssigt, at alle borgere, der modtager hjælp til rengøring revurderes mhp en 
individuel konkret vurdering af behovet for hjælp til rengøring. Besparelsen ligger i at 
Myndighedsbudgettet til den praktiske hjælp reducere med 1 mio kr. fra 2024 og 0.8 mio i 2023. 

 

Konsekvens: 

Det ville give stor hygiejniske gener både for de borger der bor i hjem hvor der er visiteret rengøring men 
også forringe arbejdsmiljøet for det personale der besøger borgerne. Der er i forvejen ikke tid og rammer 
for fuld rengøring hver 2.uge, borgerne kan få rengøring på 60kvm, dvs. at borger der bor større må vælge 
hvilke rum der kan gøres rent i.  

Det vil også krave at der bliver tildelt andre ydelser til borger med rengøring, da borgerne forsat f.eks skal 
have skiftet sengetøj oftere end hver 4.uge eller vasket gulvet hvis der er spildt noget. 

 

  



Forslagets navn:  Ophør af Dysfagi indsats på plejecentre    

Forslags nr: CSO23-14 

Beskrivelse af forslaget  

Der blev i forbindelse med budget 2019 prioriteret at igangsætte en særlig forebyggende ergoterapeutisk 
indsats rettet mod borgere med dysfagi. Dysfagi er en samlet betegnelse for spise-, drikke-, tygge- og 
synkeproblemer. Dysfagi er ikke en sygdom i sig selv, men er et hyppigt forekommende symptom hos 
borgere med fx neurologiske sygdomme, cancer, demens og aldersrelateret. Problemer med dysfagi kan 
bl.a. medføre lungebetændelser grundet og underernæring. Der ses en høj forekomst af dysfagi hos den 
ældre borgere og en forebyggende dysfagiindsats på plejecentrene har derfor stor betydning i at forebygge 
underernæring/uønsket vægttab og lungeinfektioner med risiko for hospitalsindlæggelse. Det foreslås, at 
dysfagiindsatsen på plejecentre indstilles og det vil medføre en økonomisk reduktion svarende til 300.000 
kr. Reduktionen vil betyde, at borgere og personale på plejecentrene ikke længere kan få ergoterapeutisk 
vejledning, undervisning og støtte i forhold til dysfagiudfordringer. Det ergoterapeutiske personale leverer i 
dag individuel vejledning i forhold til borgers spisesituation, siddestilling og kosttype (blød kost, brug af 
fortykningsmidler, gelekost m.m.) 

 

Konsekvenser: 

Ved den manglende dysfagi udredning vil der komme store negativ konsekvenser for de borger der lider at 
synkefejl. Det vil give flere indlæggelser, og flere borger med kemiske lungebetændelser da de 
ergoterapeuter der nu vejleder personalet i kost og ernæring ikke vil komme ud i grupperne og se 
borgerne. Der vil komme til et manglende faglig sparing og viden om dysfagi i afdelingerne, samt der vil 
komme flere borgerne med dårlig ernæringstilstand.  

 

  



Forslagets navn: Mere målrettet sundheds- og trivselsindsats for kommunens medarbejdere  

Forslags nr: CAS23-3 

Beskrivelse af forslaget  

Egedal Kommune har en række konkrete indsatser, der er med til at understøtte medarbejdernes sundhed 
og trivsel. Særligt kan fremhæves: Sundhedsordning Egedal kommune har gennem mange år haft en 
Sundhedsordningen for medarbejderne. Formålet med ordningen er, at skabe mulighed og rammer, som 
motiverer den enkelte arbejdsplads til at fremme sundhed og forebygge sygdom for alle ansatte, og 
relaterer sig til områder inden for livsstil og arbejdsmiljø. Centrale elementer i ordningen er ergonomisk 
vejledning og indstilling af kontorpladser samt fokus på motion og bevægelse i arbejdstiden. Opgaver i 
Sundhedsordningen er i dag primært placeret hos en medarbejder. Der foreslås, at sundhedsordningen 
som selvstændig funktion nedlægges. Dog ønsker kommunen at fastholde de årlige events som 
eksempelvis Egekom-løbet, ”vi cykler til arbejde” og skridttæller konkurrence. Den fremadrettede opgave 
med planlægning af de årlige events vil blive varetaget af afdelingen Træning og Sundhed. Reduktionen vil 
betyde, at det fremadrettet er de enkelte afdelinger i kommunen, som skal iværksætte den relevante 
ergonomisk vejledning/forflytningsteknikker/indstilling af kontorarbejdspladser og dermed også kunne 
tilpasse indsatsen målrettet til deres egen afdeling og dermed den specifikke arbejdsudførelse. Nogle af 
disse aktiviteter er bestemt af arbejdsmiljølovgivningen, hvorfor de foreslås placeret i 
arbejdsmiljøorganisationen efter oplæring. Trivselsforløb og krisehåndtering Egedal Kommune samarbejder 
med to eksterne virksomheder om at tilbyde de ansatte hjælp til trivsel og kriser: 

  Falck Healthcare varetager en psykologisk rådgivningsfunktion, der hjælper ansatte videre efter alvorlige 
arbejdsrelaterede problemstillinger som krise, voldsomme hændelser samt svært håndterbare 
samarbejdsrelationer og opgavesituationer. 

  Nærværskonsulenterne afholder coachende samtaler med ansatte, der oplever (antræk til) mistrivsel, 
som går ud over arbejdsindsatsen og som kan føre/har ført til fravær. Det kan handle om at lære at 
håndtere stress, udbrændthed og samarbejdsudfordringer, og der er et fokus på det hele menneskes 
mentale og fysiske overskud. Med afsæt i indsatserne ift. ”den fleksible arbejdsplads” samt tæt og 
nærværende ledelse, som kan minimere selve behovet for ekstern hjælp, foreslås en reduktion af 
udgifterne med 150.000 kr. 

 

Konsekvenser:  

Der er stor opbakning og fælles arrangementer da der bringer personale grupperne samme både i egen 
afdelinger men også på tværs af afdelingerne. Det giver større trivsel og fællesskabsfølelse. Medarbejderne 
er glade for de sociale tilbud kommunen har og ønsker gerne flere af disse. 

Det opleves ude i personalegrupperne at Comeback og falck healthcare ikke fungere efter hensigten da de 
medarbejder der har behov for hjælp og støtte ofte søger gennem andre veje. 

 



Høringssvar på vegne af medarbejderne CSO Sundhed og Træning 

 

CAS23- 3. 

Mere målrettet sundheds- og trivselsindsats for kommunens medarbejdere 

Sundhedsordningen: Ergonomisk vejledning/forflytningsteknikker/indstilling 
af kontorarbejdspladser 

Sundhedsordningen består af en fysioterapeut, som med sin fagspecifikke viden 
forebygger skader og sygdomme med rådgivning og konkrete tiltag til alle kommunes 
ca. 3500 medarbejdere. Der sikres en hurtig tilbagevenden til arbejde efter sygdom, 
samt et langtidsholdbart og attraktivt arbejdsmiljø.  

Fysioterapeutens opgave består ligeledes i, at nye medarbejdere føler sig 
imødekommet af en specialist på området, hvis der er brug for ergonomisk vejledning. 

Fysioterapeuten rådgiver alle centre med indkøb af f.eks. inventar til medarbejderne 
med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og dermed undgå 
dyre fejlindkøb og belastende arbejdsstillinger med sygfravær som følge. 

Arbejdsmiljøgrupperne kan ikke overtage en fysioterapeuts arbejde i forhold til 
analyse af belastning af kroppen og rådgivning.  
Vi kan se en risiko for, at vejledningen ligger så fjernt fra arbejdsmiljøsgruppens 
kompetencer, at de vil få brug for en ekstern konsulent, hvilket besparelsen ikke 
lægger op til. Vi kan ligeledes se en risiko for, at vejledningerne ikke vil blive 
foretaget i en travl hverdag, fordi kompetencerne ikke er til stede og vejen dertil er 
længere og dyrere. 

Fysioterapeuten benytter også kontakten, under den ergonomiske vejledning, til en 
dialog om træning eller bare mere aktivitet i hverdagen, så medarbejderen kan holde 
til det lange arbejdsliv. Der er adskillige daglige forespørgsler bl.a. fra medarbejdere 
på rådhuset, skoler og daginstitutioner, hvor fysioterapeuten bliver bedt om hjælp til 
forebyggelse af arbejdsrelaterede skader eller hjælp til lindring af allerede opståede 
belastninger. Det vil en lokal arbejdsmiljøgruppe ikke kunne hjælpe med.  

Det giver ikke mening at spare fysioterapeuten væk til ergonomisk 
vejledning/forflytningsteknikker/indstilling af kontorarbejdspladser, samtidig med at 
Egedal Kommune har fokus på rekruttering, fastholdelse og nedbringelse af 
sygefravær. 

 

 

CSO23- 2. Høringssvar til ophør af tilbud ”På Rette Kurs” 

Ifølge tal fra Sundhedsprofilen 2021 er 34 % af borgerne moderat overvægtige i 
Egedal kommune, hvor det i Region H er 32 %. Tallet på svært overvægtige ligger på 
18 % i Egedal og 15 % i Region H, og der er 92 % af de svært overvægtige i Egedal, 
der ønsker et vægttab, hvoraf 60 % af disse ønsker hjælp til et vægttab. (1) Den 



Nationale Sundhedsprofil viser endvidere, at andelen med svær overvægt er steget 
jævnt i perioden 2010 til 2021, fra 13,6 % til 18,5 %. Overvægt anses for at være en 
betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme og tilstande, herunder 
hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, flere former for kræft, belastningslidelser i 
bevægeapparatet, søvnapnø og reproduktionsproblemer, for tidlig død og psykosociale 
problemer i forbindelse med stigmatisering. I Danmark er der ekstra udgifter på 1,8 
mia. kr. om året til behandling og pleje af personer med svær overvægt i forhold til 
personer med BMI 20-30. (2) 

I Egedal kommune har vi siden 2020 haft et tilbud ved navn ”På Rette Kurs”, som 
henvender sig til overvægtige personer, der ønsker en livsstilsændring. Borgerne som 
deltager på ”På Rette Kurs” har af økonomiske, sociale, psykiske eller fysiske 
begrænsninger ikke mulighed for at deltage på de vægttabshold, der tilbydes i privat 
regi, og der vil derfor ikke være nogen steder denne gruppe borgere kan få hjælp, 
hvis tilbuddet nedlægges.  
På ”På Rette Kurs” har vi fokus på både de sociale, psykiske og fysiske aspekter af 
deltagernes liv. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte menneske, men 
som en fast del af programmet er der basal kostundervisning herunder madlavning, 
undervisning i ændring af vaner, søvn, fysisk aktivitet, samt mindfulness og mestrings 
strategier i forhold til at håndtere livet, når det er udfordrende.  

Evalueringer fra ”På Rette Kurs” viser positive ændringer i mental trivsel, fysisk 
funktionsevne, vægttab og nye sunde vaner. Borgerne træner 2 x ugentligt samt får 8 
timers kostundervisning og 6 timers undervisning i sundhedsadfærd i 3 måneder, 
hvorefter der er en opfølgning 6, 9 og 12 måneder efter start. Underviserne har 
mange gange set, hvordan gnisten i øjnene er blevet tændt på deltagerne, og der 
efter tre måneders intensivt forløb sidder et helt andet menneske foran dem med håb, 
drømme og en tro på fremtiden. Der er sket ændringer i selvværd, tiltro til egen krop, 
og lysten og viljen til det sunde og gode liv er kommet tilbage. Nogen kommer ud af 
deres sygemeldinger og kommer i arbejde, netværk dannes og ensomhed brydes, og 
mange kommer på rette kurs i forhold til at skabe et sundt liv med nye venskaber, 
som fremover kan bidrage med at fastholde træningen og den nye sunde livsstil.   

Da Corona flyttede ind, flyttede undervisningen ud og al undervisning foregår 
udendørs på hele forløbet. Den positive effekt naturen har på den mentale sundhed og 
de unikke muligheder, der opstår i forhold til at træne kroppens funktionsevne ved at 
bevæge sig i forskelligt terræn, lærer deltagerne, at de godt kan bevæge sig udendørs 
uanset vejret.  Mange bliver motiveret til at gøre andet end at sidde derhjemme og 
kommer ud og bruger naturen til træning og mental opladning.   

Der er i år på initiativ af tidligere deltagere dannet foreningen ”På Rette Kurs”, som 
fast mødes to gange ugentligt i Egedal Sundhedscenter, og derfra ofte går udendørs 
og træner. Foreningen udspringer af den lyst og energi, der opstod, og som nu 
udnyttes til at mødes og træne. Det er en kæmpe succes, som samtidig giver 
mulighed for, at vi fremover har et tilbud, som nye deltagere kan udsluses til. På 
Rette kurs kan bidrage med forebyggelse, behandling, rehabilitering og 
sundhedsfremme. Det handler om at se forløbet som et strategisk element i 
sundhedsydelserne, hvor der er gevinster at høste for både samfundsøkonomien og 
den enkeltes livskvalitet.  

 



CSO23 – 14. Ophør af dysfagi indsats på plejecentre 

Indsatsen i Egedal  
Dysfagi-indsatsen består af undervisning, workshops, opsporing og behandling. Det 
har skabt øget kendskab og fokus på dysfagi i CSO. Det er nødvendigt med en 
kontinuerlig og fortsat indsats, da der er stor udskiftning af beboere og personale. 
Dysfagi er relateret til mange forskellige sygdomme og tilstande som f.eks. Alzheimer, 
apopleksi og Parkinson.  
Tidligere studier har vurderet, at 60-87 % af plejehjemsbeboere har problemer med 
at synke. I den nationale kliniske retningslinje for øvre dysfagi fra 2015 anbefales det, 
at voksne, i høj risiko for dysfagi, tilbydes systematisk opsporing (1). Når 
ergoterapeuter er til stede på plejecentrene, kan de opspore og forebygge dysfagi hos 
beboerne. Ergoterapeuterne iværksætter på baggrund af dette bl.a. rådgivning til 
plejen for at kunne støtte borgeren bedst muligt i en spisesituation, justerer madens 
konsistens samt genoptræner relevante funktioner (2). 

Konsekvenser ved dysfagi 
Dysfagi kan resultere i under- eller fejlernæring, dehydrering og lungebetændelse 
forårsaget af fejlsynkning af mad og væske til lungerne.  

 Borgere med en dysfagiproblematik er i gennemsnit 37% dyrere på hospitalet 
og 33% dyrere i kommunerne.  

 Det koster for en kommune 151.796 kr. hvis en borger har dysfagi versus 
113.901 kr. hvis en borger ikke har dysfagi. 

 Borgere er typisk indlagt 1-2 dage mere end borgere som ikke har dysfagi og 
desuden ses et forhøjet antal genindlæggelser.  

 Dødeligheden er også højere, da borgere med dysfagi har en dødelighed på 
34% modsat 18,5% hos borger uden dysfagi målt over en 6. mdr. periode (3).  

 Mere end 60% af ældre på institution har dysfagi. Dysfagi hos ældre skyldes 
sarkopeni, som betyder, at man med alderen taber muskelmasse og 
muskelstyrke, og derfor får de har svært ved at spise og er i risiko for at blive 
kvalt i maden. 

 
”Kan vi på både hospitaler og i kommunerne blive bedre til at forebygge dysfagi 
tidligt, så kan udgifter til hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning og indlæggelser 
minimeres. Det giver rigtig god mening. Både for patienterne og for økonomien”, siger 
forskningskoordinator og ph.d. Dorte Melgaard (3).  

Egedals værdighedspolitik 
I Egedal Kommunes Værdighedspolitik er et af de 7 punkter, ”at kunne spise og drikke 
(det man kan lide)”. Det kan man ikke sikkert og sundt, hvis man lider af dysfagi. 

Konsekvenser for Egedal Kommune 
Hvis den forebyggende indsats på plejecentrene ophører, kan det medføre flere (gen)-
indlæggelser derved potentielt en merudgift. Det vil samtidig betyde senere opsporing 
og indsats for den ramte. Optimalt burde alle plejehjemsbeboere have en 
dysfagivurdering ved indflytning, og indsatsen kunne med fordel udvides til 
hjemmeplejen. 



Der vil, ved at spare dysfagi-indsatsen væk, ikke være ergoterapeutisk kapacitet til at 
indgå i undervisning omkring dysfagi i det nyetablerede Learning Lab for 
plejepersonale. Der vil heller ikke vil være mulighed for at etablere de tidligere 
afholdte og meget anerkendte praksisnære workshops omkring ernæring og dysfagi 
for alle medarbejdere i CSO med borgerkontakt. 

 

 



Høringssvar vedr. spareforslag nr. CMS23-04 

Forslagets navn: Reduktion af tilsynskonsulent   

Vedr. forslag om nedlæggelse af en tilsynskonsulent stilling. 

Vi er af vores ledelse orienteret om, at der i budgetforslaget er overvejelser om at matchning til 
opholdssteder og institutioner og tilsyn fremover skal ligge hos rådgiverne, således at den funktion ikke 
mere skal varetages af tilsynskonsulenterne. 

Vi fører regelmæssigt det personrettede tilsyn og rapporterer til rådgiverne. 

Tilsynet består overordnet set i at følge op på handleplanen, som leder til, at den unge får et så godt og 
selvstændigt voksenliv som muligt.  

I praksis har vi kontakt med den unge i form af samtaler om deres trivsel på opholdsstedet. Derudover har 
vi åben telefon, så de kan komme i kontakt med os, når der er behov. Dette er med til at forebygge 
alvorlige uoverensstemmelser og mistrivsel og i værste fald sammenbrud i anbringelsen. 

Vi har derudover tæt kontakt og opfølgning/sparring med personalet mht. barnets hverdag, skole og 
behandlingsplan. 

Det er kendt, at en ung møder flere rådgivere i den tid, de er anbragt. Vi har eksempler på, at vores  
børn/unge har haft  op til op til 10-15 forskellige rådgivere i deres anbringelsesperiode. 

Vi har et indgående kendskab til opholdsstederne og institutionerne og har årelang erfaring med 
matchningen dertil og tilsyn. 

De unge på opholdssteder og institutioner giver udtryk for, at det gør en forskel for dem, at de kender os og 
at vi er stabile. Vi kender til deres historik og kan formidle den til anbringelsesstedet og rådgiver. Det giver 
over tid en relation, som giver mere ro og tryghed til den unge, som ofte har sparsom eller ingen kontakt til 
deres familie og netværk og som under deres anbringelse kan opleve at skifte kontaktperson flere gange. 

Anbringelsesstederne giver også udtryk for, at vi er den røde tråd i samarbejdet og for de unge i deres 
anbringelse. 

Vi har selv faglige uddannelsesmæssige forudsætninger og pædagogiske erfaringer med opholdssteder og 
institutioner, der gør, at vi tilfører flerfaglighed og kan føre et kvalificeret tilsyn med behandlingsarbejdet. 

Det nuværende serviceniveau med vores tætte og løbende kontakt med alle børn og unge anbragt uden for 
hjemmet bevirker, at antallet af sammenbrud og genanbringelser for gennemsnittet på landsplan er lavt. 

Vi ser, at der fortsat er en betydelig gennemstrømning af rådgivere i Egedal kommune, såvel som på 
landsplan 

Vi ser således med stor bekymring på, at tilsynsteamet ikke mere skal føre det personrettede tilsyn på 
opholdssteder og institutioner, da det er vores mest sårbare unge og deres familier, der bliver ramt. 

Med venlig hilsen  

Tilsynsteamet i Egedal Kommune 

 



Hørringsvar vedr. spareforslag nr. CMS23-03  
 
Forslagets navn: Omlægning af Modtagelsen til en mere forebyggende indsats i samarbejde med skoler og 
dagtilbud. 
 
Der er i beskrivelsen beskrevet 3 modeller, som vil betyde en omlægning af arbejdsopgaver og stillinger i 
Modtagelsesteamet. 3 modeller, hvoraf der afslutningsvis også står beskrevet den ’øvrige betydning og 
konsekvenser og eventuelle risici’ ved at gå med en af disse 3 modeller. 
 
Vi skal gerne supplere til Byrådets forståelse og baggrundsviden for, hvordan Modtagelsesteamet allerede 
arbejder med de nuværende stillinger. 
 
Vi er 4 socialrådgivere i Modtagelsesteamet med et vagtrul som forvagt i en uge og bagvagt en anden uge. 
Som forvagt modtager vi indkomne telefoniske og skriftlige underretninger, journaliserer og vurderer inde for 
de lovpligtige 24 timer. Nye underretninger fordeles ud til os som team mens underretninger i eksisterende 
sager sendes videre til afdelingens socialrådgivere.  
Som forvagt er man fastlås i disse opgaver, og der afholdes ikke borgermøder. Derudover fungerer forvagten 
som den, der bliver sendt ud i de sager, der vurderes akut. Ugen som bagvagt fastlåser ligeledes en funktion 
sammen med forvagten, der begrænser muligheden for at afholde borgermøder. 
Efter Covid-19 er antallet af underretninger steget til cirka 1200 underretninger om året, som behandles i 
Modtagelsesteamet bestående af 4 medarbejdere. Majoriteten af disse underretninger bliver behandlet og 
afsluttet i Modtagelsesteamet som en del af det forebyggende socialarbejde, der bliver udført i 
Familieafdelingen i Egedal Kommune. Det har en stor økonomisk betydning for antallet af foranstaltninger, 
som kræver økonomiske bevillinger.  
 
Som Modtagelsesteam har vi de første møder med borger, og på et enkelt møde skal der laves en socialfaglig 
vurdering, hvorvidt der er behov for opstart af en børnefaglig undersøgelse samt udarbejde en afgørelse 
herom, førend den fordeles ud til afdelingens socialrådgivere. 
 
Forældre i Egedal Kommune oplever på nuværende tidspunkt, at fra modtagelsen af en underretning, er der 
partshøringsmulighed 3-4 uger efter. Effekten af en underretning hos en social udsat familie, eller hos 
familier hvor underretningen er uventet, er det kritisk og svært at befinde sig i ventetiden. 
 
Forestil jer at modtage en underretning, en bekymring for dit barn, og først få muligheden for at komme til 
orde 3-4 uger efter denne er landet i Socialforvaltningen. Det ville en borgersammensætning i andre 
kommuner måske kunne rumme – Men borgerne i Egedal Kommune kommer med en klar forventning om at 
modtage den hjælp, de har ret til. I Egedal Kommune er der ressourcestærke borgere, som ofte er 
repræsenteret, og der skal vi ofte forventningsafstemme omkring ventetid og serviceniveau. 
 
Et eksempel: Der er i starten af måneden modtaget en underretning på et skolebarn, der beskriver 
bekymring for forholdene i hjemmet. Inden for 8 dage får forældrene tilsendt en mødeindkaldelse til en 
partshøring samt indholdet af underretningen. Samme eftermiddag modtager socialrådgiveren en mail fra 
den ene forælder om forventninger til det kommende samarbejde, hvad der kan indhentes af oplysninger fra 
privatpraktiserende psykolog eller Familieretshuset samt anmodninger om at observere i hjem og holde 
børnesamtaler uden den anden forælder, m.m. 
 
Overstående er et eksempel på en forælder, der gerne vil samarbejde, og forventer at socialrådgiveren går 
ind i hele sagen nu og her, men samtidig også en forælder der udtrykker sin bekymring. Vi oplever at skulle 
balancere mellem vores ”kan” og ”skal”-opgaver, og må i forvejen ofte nedprioritere observationer og 
børnesamtaler på grund af manglende tid. Vi kan ikke lade være med at tage imod underretninger, 
journalisere, vurdere, partshøre familien, træffe afgørelse og orientere underretteren. 
 
Der ses et stort behov for fremskudte socialrådgivere. Tendenserne nu og samfundet udvikling på 
børneområdet gør at det er den vej, vi skal gå. Én medarbejder kan ikke stå med hele den forebyggende 
samarbejde med daginstitutioner og skoler, derfor minimum 2 socialrådgivere. Med dette vil man formentlig 
kunne mærke, om ikke andet få mulighed, for at arbejde forebyggende og spotte mistrivsel hurtigere. 



At spare en stilling i Modtagelsesteamet vil forringe familiernes første møde med Egedal Kommune. Familier i 
en sårbar situation, der starter med at være i venteposition, hvor samarbejdet har en afgørende betydning 
for at få et barn, en ung eller familien i en tillidsfuld relation for at komme i trivsel. Dertil vil det forringe 
arbejdsvilkårene markant for os, som på nuværende tidspunkt er ansat i Egedal Kommunes 
Modtagelsesteam. 
 



Hørringsvar vedr. spareforslag nr.  CMS23-06 
 
Forslagets navn: Lukning af lørdagsklubben 
 
Som det også bliver beskrevet vil det være sandsynligt at vi skal ud og finde aflastning udenbys og lave 
nye vurderinger af familiernes behov for time afløsning eller døgn aflastning.  
 
Lørdagsklubben er sat til at ’agere’ 12 døgn om året i vores kvalitetsstandarter – en ydelse vi ikke kan 
købe ude, da det ikke er realistisk at et sted (aflastningsfamilie eller institution) der vil tage imod et barn 
så få døgn om året. 
 
 Og endnu vigtigere, urealistisk at et barn (med vanskeligheder inden for autismespekteret) kan være et 
sted og opbygge relation og tilknytning i sådan en grad at barnet kan blive på overnatning.  
 
Der vil derfor regnestykket vedrørende døgn være tale om at lave ny vurdering og evt. være nødsaget til 
at bevillige flere døgn. Hvis behovet vurderes at være døgnaflastning og ikke time afløsning.  
 
Jeg laver regnestykket for timeaflastning for at vise – at der er børn som er glade for at komme der, 
forældre som er glade for tilbuddet og føler sig aflastet af de timer, og derfor udsættes behovet for 
døgnaflastning til barnet eksempelvis bliver mere modent til at kunne flere ting selv eller modent til at 
kunne tage ud på overnatning. Og derved også rykke den tunge økonomi.  
 
Kvalitetsstandarterne beskriver at 18 timers afløsning pr. måned kan udløse plads i Lørdagsklubben.  
 
Konkrete regnestykke – som bevidner at dette forslag ikke vil være en besparelse.   
 
Regnestykket for en timeafløsning for 12 børn af 18 timer pr. måned:  
Timepris for ufaglært afløser – estimeret lavt til 300 kr. i timen.  
 
12 børn x 18 timer = 216 timer pr. måned.  
216 timer x 300 kr. = 64.800 kr. pr. måned.  
57.600 kr. x 12 måneder = 777.600 kr. årligt.  
 
777.600 kr. samlet udgift på 12 børn hvis vi køber ekstern. 
 
Rent ud sagt – ikke et spare forslag.  
 
At tilbuddet ikke pt er fyldt op – er en god ting – så er der ikke ventetid når behovet opstår.  
 
 
Høringssvar Budget 2023 
Omlægning af Værestedet 
Borgere i Værestedet: mange af dem skal sættes op i pakkestørrelse og/eller tildeles Støtteperson.  
Vi kan ikke stå inde for kvalitet af faglighed med frivillige medarbejdere. Det er afprøvet før og der var ikke 
frivillige nok.  
Ved samarbejde mellem fast støtteperson og Værestedsmedarbejdere, sikres stabilitet og mindre konflikt.  
Der kan ikke forventes, at der er ressourcer til stede i Tofteparken, da vi er et udkørende team. Hvis vi skal 
sidde standby –medføres øget timer alligevel 
De 10 af timerne er flexjob timer, hvilket efterfølgende fortsat vil være i Kommunen.  
Vi skal sikre, at der er medarbejdere til stede, så der ikke opstår situationer i Værestedet, der er 
uhensigtsmæssige. Igen påpeges, at vi er udkørende medarbejdere, og ikke kan sikre, at der er personale 
tilstede i Tofteparken.  
 
Reduktion af 1 års værk i Team Socialpsykiatri   
Venteliste: (grundet b.la. hjemtagelse af borgere) 
Vi er bekymrede for borgernes funktionsniveau, da de kan blive tiltagende dårligere i ventetidsperioden.  



Der kan ske øget indlæggelser, udsættelse af bolig mm., hvilket kan have betydning for øget støtte for 
borgere, når der tildeles støtteperson.  
Det kan være tvunget at tilkøbe ekstern støtte, hvilket medfører øget udgift alligevel.  
Vi er bekymrede for kvaliteten af vores arbejde påvirkes markant, da vi ikke har den fornødne tid til at 
varetage kerneopgaven, sikre trivsel, udvikling og vedligeholdelse af de færdigheder borgerne har.  
Der har ikke været officielle ventelister, men der har været lang ventetid det sidste 1½ år for en del borgere 
fra de har fået bevilget støtteperson til, at støtteperson er tildelt. 000 
Ved besparelse i behandlingspsykiatrien, får vi øget opgaver, mere end vi har i forvejen.  
Borgere vil ved ventetid have øget risiko for indlæggelse i hospitalspsykiatrien. Vores oplevelse er, at det er 
en presset behandlingspsykiatri, hvor der er stor mangel på læger og andet personale. Derved er der risiko 
for, at der bliver lagt et øget ansvar over på socialpsykiatrien.  
Så frem der spares en stilling i socialpsykiatrien, er vores bekymring, at et større antal borgere ikke vil have 
et sted at henvende sig. Dette kan medfører en kraftig forværring af borgerens tilstand og liv, hvilket igen 
medfører et øget behov for øget indsats.  
Det kan være en konsekvens ved øget opgaver og færre timer, at socialpsykiatriens meget lave sygefravær 
øges markant pga. udbrændthed og stress  
 



Hørringsvar vedr. spareforslag nr.  CMS23-05 
 
Forslagets navn: Nedlægge en stilling i Familiehuset  
 
At nedlægge en stilling i familiehuset vil give borgeren en længere ventetid på at få igangsat den bevilligede 
indsats. At kunne tilbyde den rette hjælp på det rigtige tidspunkt, betyder at problemstillinger kan løses før 
de udvikler sig og bliver mere komplicerede og omfattende. Dette er rigtigt i alle lag af livet, men særligt for 
børn og unge er en rettidig indsats vigtig da vi ved at den udviklende hjerne har forskellige 
udviklingsvinduer hvor den har brug for at lære særlige kompetencer eller modtage den rette støtte. Efter 
denne tid lukker dette udviklingsvindue sig i barnets hjerne og forsøg på at indlære eller udvikle disse evner 
og kompetencer senere i livet, er i bedste fald svært og omfattende, og i værste fald ikke muligt. At sørge 
for at biddrage med den rettidige indsats er derfor af største vigtighed for et barns udvikling og trivsel, 
både på kort sigt, men i høj grad også på langt sigt. 
 
Ligeledes vil det at nedlægge en stilling i familiehuset betyde at rådgiverne i højere grad må bevillige 
eksterne forløb. Disse forløb er både dyre og de giver samtidig store udfordringer at få hjemtaget igen. 
Sårbare familier oplever gang på gang skifte i de mennesker der skal yde dem støtte og omsorg og dette 
kan ødelægge familiens tillid til kommunen og begrænse familiens motivation for at søge hjælp og omsorg. 
At satse på at lave flest muligt indsatser i familiehuset er ultimativt den billigste indsats og den mest 
langtidsholdbare indsats. 
 
Ydermere så modtager socialrådgiverene i Social og Handicap tilbagemeldinger fra borgerne om at de 
oplever lange ventetider på sagsbehandlingen – men her til er der så den efterfølgende ventetid på opstart 
af og iværksættelse af den indsats som er blevet vurderet nødvendigt.   
 
Derfor bør der tages højde for, at hvis vi skal i mål med vores mål og visioner inden for området, samt 
temaerne I Den Røde Tråd, at der skal være sammenhæng mellem at socialrådgiverne skal handle 
hurtigere, og mere effektivt, men fortsat have fokus på, at borgeren føler sig set, hørt og forstået - og den 
efterfølgende indsats i Familiehuset. Borgerens oplevelse vil ikke ændre sig, hvis de efter at have været 
igennem et sagsforløb, hvor der er blevet udarbejdet en børnefaglig undersøgelse og der af en faglig 
vurdering, som peger på at familien/ barnet/ den unge har et behov for at modtage støtte efter 
servicelovens bestemmelser – skal være i en venteposition på over 12 uger. 
 
Borgerne oplever en anderkendelse af at de har et behov for at modtage hjælp enten i form af praktisk 
pædagogisk støtte, familiebehandling, kontaktperson eller lignende. Men at det først kan blive sat i gang 
efter en ventetid -  hvor den nuværende er 8-12 uger, og bliver der sparet en stilling væk – vil denne 
ventetid unægtelig stige – giver den modsatte følelse af at deres situation ikke bliver set eller taget seriøst. 
Ultimativt et brud i forhold til borgernes tillid til kommunen og et besværende element i forhold til 
familiens evne til at modtage hjælp. 
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okonomi@egekom.dk 
Byrårdspolitikere i Egedal Kommune 

8. september 2022 
 
Høringssvar til Egedal Kommunes budgetforslag 2023-2026: Der skal være råd til moderne 
klimaløsninger, der giver multifunktionelle løsninger og skaber lokal værdi!  
 

Kort opsummering af vores primære input 
Vi håber og tror på, at Egedal Kommunes politikere ønsker at være mere ambitiøse med 
byudvikling i kommunen end det nuværende budget indikerer. Vi oplever, at kommunen 
ikke skaber plads i budgettet til at kunne udnytte muligheder for værdiskabelse for lokale 
borgere, institutioner og foreninger ved større investeringer i teknisk infrastruktur. Vores 
afsæt er helt konkret den igangværende udviklingsproces omkring Stenløse å, hvor en 
følgegruppe bestående af både forsyning, kommune samt lokale borgere og foreninger lige 
p.t. er ved at udvide horisonten i projektet, så der kan høstes flere gevinster på én gang 
(både teknisk og lokalt).  
 
Klimaudfordringer udgør et stort og aktuelt problem, og vi finder det problematisk, at dette 
område ikke en gang har fået en overskrift i budgetforslaget for Center for Teknik og Miljø. 
Vi finder det også ærgerligt, at man i budgettet ikke formår at integrere udviklingsarbejdet 
omkring klima og klimatilpasning til lokale udviklingsprocesser knyttet til Center for By, 
Kultur og Borgerservice. Der har igennem de senere år været meget fokus på nyere 
byudviklingsområder, og vi savner øget opmærksomhed på udvikling af eksisterende 
byområder, som bl.a. Stenløse by.     
 
Erfaringer fra lignende udviklingsprocesser i andre danske kommuner har vist, at der med 
den rette prioritering af ressourcer i budgettet kan ske en samtænkning af klimaløsninger og 
udvikling af lokalområdet. Tanken er, at i stedet for at investere pengene i underjordiske 
rør, så invester man i stedet for pengene i overfladebaserede løsninger, som bedre kan 
komme lokalområdet til gode. For at sådanne projekter skal kunne lykkedes, så kræver det 
både penge til at styrke inddragelsesprocessen, og et øremærket kommunalt bidrag til at 
supplere forsyningens investering ift. de multifunktionelle elementer (fordi forsyningen 
ifølge lovgivningen ikke må betale for disse).  
 
Vi vil gerne fremhæve følgende opmærksomhedspunkter:  

• Indføre klima og klimatilpasning som et selvstændigt indsatsområde under Center for 
Teknik og Miljø, så vi som borgere kan se, at Egedal Kommune tager 
klimaforandringerne alvorligt og sikrer vores lokalområde mod risiko for 
oversvømmelser.      

• Tydeliggør, at der er afsat ressourcer i budgettet, der er øremærket til at udvikle 
moderne og multifunktionelle løsninger inden for klima og klimatilpasning i et samspil 
mellem Center for Teknik og Miljø samt Center for By, Kultur og Borgerservice.  

• Vi ønsker os, at kommunen (og forsyningen) sikrer ressourcer til at kunne udtænke 
smarte og bæredygtige klimaløsninger, hvor planlæggere og borgere sammen kan få 
indtænkt lokal værdiskabelse i eksisterende investerings- og udviklingsprojekter. Vi tror 
på, at vi kan få mere ud af pengene end bare et nyt lag asfalt på vejene eller større 
regnvandsledninger under os.  

mailto:okonomi@egekom.dk
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Inspirationseksempler:  
Sugende vejbelægning på Frederiksberg i stedet for dyre kloakrør 
Regnvandsbede forskønner veje i Middelfart 
Kedelig bypark får nyt liv og styrker bynatur i Kolding 
Skaterbane er faktisk et regnvandsanlæg i Roskilde 
Villavej håndterer selv deres regnvand på egen grund i Brøndby 
Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle 
Skole i Roskilde omdannet til ’klimaskole’ 
 
Udfoldet argumentation 
Flere af medlemmerne i følgegruppen for klimatilpasning i Stenløse by ønsker at henlede 
opmærksomhed på, at vi synes, at der mangler ambitioner og visioner i budgettet ift. både 
Center for Teknik og Miljø samt Center for By, Kultur og Borgerservice. For begge centre er 
det kendetegnende, at der er lagt vægt på ’status quo’ og traditionel myndighedsbehandling 
frem for at afsætte proaktive midler til at styrke nytænkning og fysisk udvikling af vores 
kommune. Vi tænker således ikke nødvendigvis i penge til egentlige anlægsinvesteringer, 
men i budgettering af inddragelses- og udviklingsprocesser, der skal klargøre og promovere 
nye og værdiskabende udviklingsprojekter i vores kommune. Vi finder dette særligt 
ærgerligt, da vi ved, at mange af lokalpolitikerne har haft et stort fokus på netop 
borgerinddragelse og lokal nærhed.  
  
Udviklingsprocessen omkring Stenløse å illustrerer udfordringen med den manglende 
budgettering godt. I starten var der tale om en rigtig svær og konfliktfyldt proces, hvor 
mange af de deltagende borgere og interessenter ikke har følt sig hørt. Det skyldtes, at 
processen blev kørt som en forholdsvis teknisk proces, hvor det var svært for borgerne at få 
tænkt deres ønsker til lokal udvikling ind. Det har senere vist sig i processen, at dette især 
skyldes, at Egedal Kommune ikke har afsat ressourcer til netop at indtænke denne del af 
løsningen i den pågældende udviklingsproces. Der kører altså en konkret udviklingsproces, 
hvor forsyningsselskabet skal foretage store investeringer, men hvor Egedal Kommune altså 
ikke formår at støtte op ift. at kunne tilføre løsningerne nogle lokale kvaliteter.   
 
Der er nu ved at etablere sig en positiv proces omkring dette udviklingsprojekt, fordi det er 
lykkedes at få sat på tale, at projektet faktisk kan være en anledning til at gøre Stenløse by 
bedre at bo og leve i frem for at gøre den dårligere. Det hænger sammen med, at man nu i 
processen er ved at prøve at samtænke på tværs af forskellige fokusområder og 
investeringsmuligheder. Novafos skal kunne håndtere mere regnvand, Egedal Kommune 
skal sikre god vandløbskvalitet og klimatilpasning, mens borgerne og andre lokale aktører 
ønsker at styrke natur og byudvikling i området.  
 
Når projektet tænkes som et rent teknisk projekt, hvor alle dele bliver uafhængige af 
hinanden (og løses i forskellige tempi), så er mulighederne for at tænke på tværs og opnå 
noget større ikke muligt. I det tilfælde vil man gå efter den simple – men konfliktfyldte – 
løsning, hvor man graver en å op kun for at reetablere den med et spildevandsrør under 
den. Det betyder, at man bruger en kæmpe investering til næsten ingenting (altså andet end 
at grave en å op, lægge et rør ned og så genetablere). Og vi vil slet ikke her komme ind på 

https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/ny-sugende-vejbelaegning-paa-frederiksberg-i-stedet-for-dyre-kloakroer/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/klimabyen-i-middelfart/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/kolding-faar-en-groen-oase-der-sikrer-toerre-kaeldre/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/kun-skybrud-fylder-skaterbanen-i-roskilde/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/villavej-i-broendby-strand-passer-til-klimaet/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/klimaloesning-aabner-gladsaxe-idraetscenter-for-alle/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/folkeskole-ved-roskilde-omdannet-til-klimaskole/
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risikoen for, at man ikke får gjort røret stort nok, fordi Egedal Kommune ikke har kigget på 
hvad der bør ske ift. klimatilpasning endnu (så kan åen så blive gravet op igen).  
 
I stedet er det nu lykkedes udviklingsgruppen at tale om muligheder for at løse udfordringen 
ved at slå flere fluer med ét smæk, så man bibeholder åen og styrker vandkvaliteten (og 
dermed styrker den bynære natur i Stenløse), samtidig med at man får opsamlet mere 
regnvand og håndteret en klimaudfordring også. Det kan ske ved at opsamle regnvand 
forskellige steder i området og forsinke det. Rambøll er ved at indsamle data og på den 
baggrund skal der afholdes en idéworkshop ift. at se på de lokale muligheder for 
overfladebaserede projekter.  
 
Nogle eksempler på spændende løsningsmodeller, som tænker på tværs af forskellige 
investeringsmuligheder, og som derfor kunne skabe merværdi kunne være:  

- At indtænke regnvand som en del af Lærkeskolens gårdmiljø (meget populært og 
moderne i andre kommuners renoveringsprojekter af skoler) 

- At indtænke regnvandsopsamling ift. vuggestuer og børnehaver i området eller deres 
nærhed for at give sjove legemiljøer eller bedre muligheder for ture ud af huset.  

- At åbne åen på udvalgte og mulige strækninger og skabe mulighed for bynær natur 
som giver nye rekreative muligheder (som vi mangler!)  

- At tænke åen og regnvandsopsamling ind i en modernisering af Egedal Centeret ift. 
deres udviklingsplaner for området (det kan øge værdien af boliger i området).  

- At tænke opsamling af regnvand ind ift. idrætsområder i lokalområdet, således at 
man kan give disse områder et løft samtidigt.  

- At nedlægge regnvandsfaskiner under permeabel asfalt, hvis der alligevel snart skal 
skiftes asfalt. Nye forskningsprojekter har vist, at man faktisk også kan etablere 
klimaveje, hvor man lægger jordvarme-ledninger ned ved faskinerne, og dermed kan 
man mere effektivt generere energi sammenlignet med traditionel jordvarme.  

- Og ja, vi kan helt sikkert finde på mere og det gør vi på en workshop sidst i 
september.   

 
Denne måde at arbejde på, tænker på tværs af hele kommunens (og forsyningens) 
indsatsområder og centre. Det giver nogle kæmpe potentialer for at samtænke 
investeringer, at lave spændende fondsansøgninger og i det hele taget bare at LØFTE 
kvaliteten af vores kommune frem for ’bare’ at holde det, som det er i dag. Der er dog ingen 
tvivl om, at denne form for tilgang kræver opmærksomhed og øremærkning af ressourcer i 
budgettet, som dels muliggør en udvidet dialogproces som en integreret del af 
udviklingsprojekterne, dels sikrer at Egedal Kommune faktisk afsætter midler til de 
indsatsområder, som de har krav og ansvar til at sikre tænkes med ind i udviklingen.  
 
Denne tænkning i budgetteringen er særligt relevant for byudviklings- og 
infrastrukturområdet, som ofte har potentiale for at indtænke og styrke nogle lokale 
udviklingsmuligheder. Man skal huske på, at den fysiske planlægning og design af vores by- 
og landområder jo sådan set er noget af det mest fremtrædende ift. om vi trives som 
borgere og vi kan få hverdagen til at fungere. Det er også noget af det, der kan gøre en 
kommune attraktiv at bosætte sig i. Der har i kommunen været lagt meget vægt på 
nybyggeri og nye udviklingsområder, men det er vigtigt også at huske, at der kan være brug 
for at opdatere vores eksisterende områder. Her vil der være mulighed for at indtænke 
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synergi og dialog med lokale foreninger og kommunale tilbud, når Egedal Kommune eller 
forsyningen alligevel er inde at lave et indgreb. Det kræver dog, at der i budgettet er 
mulighed for at afsætte midlerne til det – både ift. det procesmæssige og det 
anlægsmæssige.  
 
I denne sammenhæng vil vi også gerne slå et mere specifikt slag for, at der for budgettet for 
Center for Teknik og Miljø bliver indtænkt klima og klimatilpasning som et særskilt 
indsatsområde. Budgettets periode hedder 2023-2026, og selv om vi lige nu har meget fokus 
på den verserende energikrise, så skal man ikke glemme, at vi fortsat også ser mange 
eksempler på voldsomme klimamæssige udsving. Kommunerne har et stort ansvar for at 
sikre mod oversvømmelser, og selv om dette til en vis grad varetages af 
forsyningsselskaberne, så er loven sådan indrettet, at de ’gode’ klimatilpasningsprojekter 
kun kan realiseres, hvis kommunerne faktisk afsætter et kommunalt bidrag til dette. Det 
skyldes, at forsyningsselskaberne er pålagt ved lov KUN at foretage tekniske anlæg, og 
dermed må de ikke finansiere elementer i løsningerne, som kunne skabe merværdi. Dette er 
en problematisk situation, og den betyder konkret, at man netop modarbejder, hvad vi 
ovenstående har prøvet at argumentere for. Ønsker man derfor glade borgere, så skal man 
tænke i moderne løsninger, hvor lokalsamfundet får noget igen. Novafos har i mange 
projekter vist, at det er noget, som de er rigtigt gode til, men de kan kun realisere sådanne i 
projekter i de kommuner, hvor der sker en prioritering af midler til netop at sikre gode 
lokale løsninger, der skaber værdi. Og det gør Egedal Kommune p.t. ikke.  
 
Et vigtigt element i tilknytning til klima og klimatilpasning handler om natur og 
naturforbedring. Det er sådan i dag at mange moderne kommuner jo især arbejder med 
klimatilpasning gennem lokal afledning af regnvand. Det betyder konkret, at man i stedet for 
at lægge et rør ned eller udvide et rør arbejder med grønne-blå-grå løsninger som kan skabe 
værdi i byrummet. Gode eksempler er skaterbanen ved Musicon i Roskilde, som faktisk er et 
regnvandsanlæg, nedsænket udendørs padel i Gladsaxe (et Novafos projekt) samt 
regnvandsbede på lokale veje som nedsætter hastigheden og dermed øger 
trafiksikkerheden. Ofte i sådanne løsninger er der mulighed for at indtænke mere natur og 
biodiversitet i områderne. Man kunne derfor ønske sig i budgettet, at man lagde lidt mere 
vægt på at ville udvikle og styrke den lokale natur i Egedal Kommune og også arbejde med 
natur som noget som har sundhedsmæssig og rekreativ værdi for borgerne. Som tidligere 
nævnt vil realisering af sådanne projekter kræve, at der er ressourcer til planlægning, dialog 
og inddragelse i forskellige udviklingsmæssige projekter. Vi har jo ofte lært at 1+1 giver 2, 
men i dette tilfælde viser erfaringer fra mange af denne type projekter, at når man lægger 
investeringen fra forsyningsselskabet sammen med bidraget fra kommunen, så resulterer 
det i langt højere værdiskabelse end blot den nette sum af de to.  
 
For at opsummere vores argumenter og ønsker til budgetteringeren, så har vi her 
formuleret disse som korte opmærksomhedspunkter.  
 

• Indføre klima og klimatilpasning som et selvstændigt indsatsområde under Center for 
Teknik og Miljø, så vi som borgere kan se, at Egedal Kommune tager 
klimaforandringerne alvorligt og sikrer vores lokalområde mod risiko for 
oversvømmelser.      
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• Tydeliggør, at der er afsat ressourcer i budgettet, der er øremærket til at udvikle 
moderne og multifunktionelle løsninger inden for klima og klimatilpasning i et samspil 
mellem Center for Teknik og Miljø samt Center for By, Kultur og Borgerservice.  

• Vi ønsker os, at kommunen (og forsyningen) sikrer ressourcer til at kunne udtænke 
smarte og bæredygtige klimaløsninger, hvor planlæggere og borgere sammen kan få 
indtænkt lokal værdiskabelse i eksisterende investerings- og udviklingsprojekter. Vi tror 
på, at vi kan få mere ud af pengene end bare et nyt lag asfalt på vejene eller større 
regnvandsledninger under os.  

 
Vi håber og tror på, at Egedal Kommune ønsker at være mere ambitiøse og visionære end 
hvad det nuværende budget indikerer. Vi finder det ærgerligt, at man ikke muliggør, at man 
samtænker mere på tværs både internt og ift. forsyningsselskabernes investeringer, og at 
man muliggør udviklingsprocesser, hvor man tør gå længere ift. at realisere borgernes 
ønsker for lokal udvikling.  
 
Lad os ikke blive ved med at investere i forældet infrastruktur i undergrunden, men lad 
Egedal Kommune være med på de moderne klimaløsninger, der giver multifunktionelle 
løsninger og skaber lokal værdi!  
 
Inspirationseksempler:  
Sugende vejlbelægning på Frederiksberg i stedet for dyre kloakrør 
Regnvandsbede forskønner veje i Middelfart 
Kedelig bypark får nyt liv og styrker bynatur i Kolding 
Skaterbane er faktisk et regnvandsanlæg i Roskilde 
Villavej håndterer selv deres regnvand på egen grund i Brøndby 
Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle 
Skole i Roskilde omdannet til ’klimaskole’ 
 
Med venlig hilsen 
 
Foreningen Bevar Stenløse å v/Maj-Britt Quitzau 
Grundejerforeningen Sandal v/Alfred Snoghøj Rasmussen og Bianca Ravn 
Grundejerforeningen Birkeparken v/Claus Snoghøj Rasmussen og Palle Frank Jørgensen  
Grundejerforeningen Bauneholm v/Stig Bundgaard 
Danmarks Naturfredningsforening Egedal v/forman Helle Nielsen 
Værebro ålaug v/Hatla Johnsen 
Medlem af følgegruppen for klimatilpasning af Stenløse by v/Flemming Pihl Knudsen 
Medlem af følgegruppen for klimatilpasning af Stenløse by v/Steffen Knak-Nielsen 
Medlem af følgegruppen for klimatilpasning af Stenløse by v/Erik Andersen 
 
 
 
 

https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/ny-sugende-vejbelaegning-paa-frederiksberg-i-stedet-for-dyre-kloakroer/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/klimabyen-i-middelfart/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/kolding-faar-en-groen-oase-der-sikrer-toerre-kaeldre/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/kun-skybrud-fylder-skaterbanen-i-roskilde/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/villavej-i-broendby-strand-passer-til-klimaet/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/klimaloesning-aabner-gladsaxe-idraetscenter-for-alle/
https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/folkeskole-ved-roskilde-omdannet-til-klimaskole/


 

Dato: 9. September 2022 

Til: Økonomiafdelingen 
Egedal Kommune  
Dronning Dagmars vej 200  
Ølstykke  

Høringssvar i forbindelse med budget 2023-2026  

Det er med beklagelse af vi i Danmarks Naturfredningsforening Egedal ser os nødsaget til at 
skrive dette høringssvar til budget 2023-2026 efter at have konstateret at der planlægges be-
sparelser grundet et ekstra forbrug i staten og efterfølgende aftale med KL.  

Vi håber det vil lykkes politikere og administration at balancere den vanskelige opgave og finde 
besparelserne på bedste vis.  

Vores kommentarer ved de foreslåede besparelser går på følgende poster: 

Personalenedskæring i Byplan og byggesag CBK23-3 

Konsekvens citeret fra sparekataloget:


“Landzonesager, offentlighedens adgang og fredninger. Det betyder, at fagligheden ikke kan 
opretholdes, fordi der bliver for få medarbejdere. Det kan resultere i et øget behov for ekspert-
bistand udefra, for at kommunen kan løse opgaverne”.


Denne besparelse vækker naturligvis vores bekymring da en høj faglighed i vores administration 
og især i by- og planafdelingen må siges at være et vigtigt fundament for en god drift og sagsbe-
handling. En god kvalitet i sagsfremstillingerne er en forudsætning for at træffe gode beslutninger. 

Derfor vækker denne besparelse vores bekymring. 


CEI23-2: Energibesparelser på lyskilder 

Denne besparelse hilser vi velkommen. Fra sparekataloget citeret:


“Effekten på samlet 600.000 kr. fra 2024 er skønnet af administrationen efter beregninger for de 
første ejendomme, hvor udskiftningen er gennemført.”


Vi har alle et ansvar for at nedbringe vores co2 niveau. Med stigende priser på el er det helt rigtigt 
at gå ad denne vej og som ovenstående citat antyder, er det et ikke ubetydeligt beløb, der kan 
spares. Vi ser gerne en større besparelse om muligt søges at finde her, ved at dæmpe eller helt 
fjerne belysning på offentlige stier og veje. Det er ikke vores opfattelse af lys i landskaber og i na-
turen er en betingelse for hverken tryghed eller færdsel og faktisk omvendt bare bidrager til en 
lysforurening, der gør det vanskeligt at nyde den mørke smukke nattehimmel med naturens egne 
lyskilder på himlen. 


DN Egedal 
Formand: Helle A. E. Nielsen, Klokkesvinget 1, 3550 Slangerup 
Telefon: 40404073, e-mail: haen@privat.dk



Driftsmidler til natur og vandløb CTM23-2 

Vedr. besparelser på naturpleje, vandmiljøplaner, bekæmpelse af invasive arter 

Naturen er under et stadigt større pres. Flere forskellige former for menneskelig aktivitet udfordrer 
naturtyper og habitater for sjældne arter. Dels fordi bl.a. vi mennesker indfører nye planter fra an-
dre lande, der spreder sig i naturen og dels fordi vi indskrænker mulighederne for trivsel af den 
natur der før eksisterede her, ved tilføring af næringsstoffer til både land- og vandmiljøer. Det for-
andrer jordbund og ph værdier i nedbør og vandløb. Det er derfor vigtigere nu end nogen sinde før 
at vi beskytter den natur og de forskellige levesteder vi har for dyr og planter, landskaber og vege-
tationer.


Det er kommunens naturplejeplaner med til at sørge for sker. Det er derfor særdeles bekymrende 
at der stilles forslag om besparelser på området. Vi har brug for mere nænsom pleje af naturen og 
- genopretning flere steder i kommunen. Ikke at spare de få midler væk vi har. Der er brug for at få 
tilført langt flere midler til naturbeskyttelse og naturgenopretning hvis vi skal leve op til de EU di-
rektiver der er om at skabe mere beskyttet natur og det er i en hel anden målestok end vi hidtil har 
set.


Endelig har vi  brug for at tænke mere i helhedsløsninger, hvor klimaløsninger også bliver en del af 
naturen i Egedal. DN sidder med i følgegruppen for klimatilpasning i Stenløse. Vi har også valgt at 
være medunderskrivere på deres høringssvar, som netop uddyber mulige synergier, som kræver 
et minimum af investeringer og som kan skabe gode resultater for udvikling af kommunen og 
skabe mere bynær natur. 


Vedr. besparelser på borgerinddragelse 

Borgerpuljen giver netop mulighed for at lave lokal samskabelse og bidrager til trivsel og borgere-
engagement, når borgerne kan iværksætte initiativer til glæde og gavn for både naturen og bor-
gernes egen trivsel. I Danmarks Naturfredningsforening Egedal har vi netop tilmeldt os mulighe-
den for at bakke op om udsatte mænd ved et kommende initiativ. Her kunne puljen til borgere 
f.eks. komme fint i anvendelse og give god mening til at fremme en aktivering, som en tidlig ind-
sats for denne gruppe af udsatte. 


Herudover er borgerpuljen faktisk en økonomisk rentabel måde at få skabe gode resultater inden 
for både folkesundhed og natur, f.eks. til bekæmpelse af invasiv arter, som vi i DN synes vil være 
ærgerligt at undvære.  

Reduceret plejeniveau på klippet græs CTM23-3 

Prioriteringen imødeses med en vis forståelse hos DN Egedal, da vi anser sparsom græsslåning 
som foreneligt med både et moderne natursyn og i naturlig forlængelse af det udemærkede initia-
tiv om et “vildere” Egedal, som er igang.


Selve besparelsen er dog uheldig, da et årsværk af en medarbejder på området ikke er forene-
ligt med at iværksætte nye initiativer i det succesfulde arbejde med at fremme biodiversitet i 
kommunen. En dagsorden som er meget aktuel og ikke tåler udsættelse.  

Der er brug for øjeblikkelig handling inden for fremme af dette område da vi udrydder arter 
som aldrig før. Derfor er det vores håb at det lykkedes at finde midler i dette års budget til at 
fortsætte det gode arbejde som tidligere er sat igang.  

Med venlig hilsen 

Helle Anna Elisabeth Nielsen 


Formand

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal

 2



Høringssvar vedr budgetforslag 2023 - 2026

Prioriter cykelstier i budgetterne
Borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej vil gerne tage imod muligheden for at give
vores perspektiv på budgetplanlægning gennem dette høringssvar.

I høringssvaret for Kommuneplan 2021 fremførte borgergruppen for cykelsti langs
Stenlillevej en lang række argumenter for vigtigheden, relevansen og de potentielle effekter
af anlæggelsen af en cykelsti langs Stenlillevej. Argumenterne omhandlede; langt større
trafiksikkerhed, bedre mobilitet i lokalområdet, bedre adgang til naturskønne rekreative
områder fra stationsbyer, bedre lokal sammenhængskraft, bedre udviklingsmuligheder for
børn og unge (herunder gymnasieelever), øget folkesundhed samt et bidrag til grøn
omstilling. I dette høringssvar vil vi undgå at opliste samme argumentation, men fokusere på
vigtigheden af, at budgetplanlægningen for de kommende år tager højde for ønskerne om en
cykelsti langs Stenlillevej samt andre steder i Egedal Kommune.

Forundersøgelse er nøglen til at cykelstien kan blive en realitet
Startskuddet til anlægning af en cykelsti langs Stenlillevej bliver en forundersøgelse, sådan
at anlægsforhold, proces, økonomi og evt udfordringer er klarlagt. Først derefter er det
muligt at arbejde videre med, hvordan kommunen bedst muligt kommer i mål med selve
anlægningen af cykelstien.

Borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej foreslår derfor, at der i budgettet for 2023
afsættes midler til forundersøgelse af en cykelsti langs Stenlillevej således, at det bliver
muligt at arbejde videre med de efterfølgende processer, der vil skabe grobund for
cykelstien.

På baggrund af en forundersøgelse vil det blive muligt at gå i dialog med de konkrete
lodsejere, som vil blive involveret i projektet, det bliver muligt at inddrage lokalbefolkningen i
overvejelserne, det bliver muligt at arbejde med potentialet i at rejse midler med afsæt i
erhvervslivet eller privat, og det bliver muligt at søge fondsmidler eller puljer. Disse
processer ønsker projektgruppen for Stenlillevej at bidrage til i samarbejde med Egedal
Kommune.

Sikker cykelforbindelse til hverdagens forpligtelser
Borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej har med glæde bemærket, at der i budgetterne
for 2025 og 2026 er afsat 5 mio. kr. om året til cykelstier i kommunen. Det er midler, som vil
bidrage til en vigtig brik i ambitionen om verdens bedste hverdag, samt skabe bedre
udviklingsmuligheder for børn, unge, voksne og klima.
For os handler Verdens bedste hverdag blandt andet om friheden til at kunne bevæge sig
sikkert og trygt mellem de forpligtende fællesskaber, som alle gymnasieelever, skolebørn,
børn i daginstitution og pendlere deltager i. I denne uge deltager flere af kommunens skoler i
Cyklistforbundets kampagne “Alle Børn Cykler”. Kampagnen er Danmarks største
børnemotionskampagne, hvor over 100.000 skoleelever dyster om at cykle flest dage til
skole og fritidsaktiviteter. På Slagslunde Skole er der børn, der ikke kan cykle sikkert til og
fra skole og fritidsaktiviteter.



Vi ved at der i Egedal Kommune er ønsker til flere cykelstier. Midlerne kan hurtigt afsættes til
blot en enkelt af de cykelsti-projekter, som der efterspørges blandt borgere i Egedal
Kommune.

Borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej foreslår derfor, at der allerede fra 2024
afsættes yderligere midler til anlægning af cykelstier i kommunen.

Dette beløb kunne passende svare overens med de øvrige år, sådan at der hvert år over en
årrække afsættes et fast beløb til cykelstier, der på den måde vil drive processerne frem mod
de effekter, som både borgere og politikere i kommunen gerne vil opnå. For så snart
cykelstien er anlagt, vil den blive brugt af alle de børn, der gerne vil cykle til deres venner i
nabobyen; af alle de teenagere, der gerne selv vil kunne bevæge sig til og fra spejder; af alle
de unge, der gerne vil sove de ekstra minutter om morgenen, fordi de hurtigere og friere end
med bussen kan komme til gymnasiet på en cykel; af alle de arbejdende folk, der gerne vil
kunne pendle med S-toget og få frisk luft og pulsen op på vej frem og tilbage; og af alle de
ældre, der gerne vil holde deres krop i gang ved at benytte indkøb og kulturliv som
anledning.

Vi håber, I vil tage vores perspektiver i betragtning i det videre arbejde med
budgetlægningen for 2023 - 2026. Hvis I har spørgsmål, overvejelser eller andet, er I
velkommen til at kontakte os på mail: annamathildej@gmail.com eller tlf 40191174.

Mange gode hilsner,
på vegne af borgergruppen for Cykelsti langs Stenlillevej

Jacob Larsen Ørneborg
Charlotte Margaret Moshøj
Lærke Johanne Kristensen
Anna Mathilde Scotte Jensen

mailto:annamathildej@gmail.com
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Vedr. prioriteringsforsalg CAS23-3 vedr.: Mere målrettet sundheds- og 

trivselsindsats for kommunens medarbejdere. 

 

Der lægges endnu en gang op til nedlæggelse af sundhedsordningen, som 

primært varetages af en medarbejder. Udover at det er personligt belastende for 

den nuværende medarbejder der varetager funktionen, kan vi være bekymrede 

for, at det vil få yderligere konsekvenser for den samlede organisation. 

 

Reduktionen vil betyde, at den ergonomiske vejledning fremover skal varetages 

af de enkelte afdelinger og at det primært vil blive arbejdsmiljøorganisationen 

der vil få opgaven. Vores arbejdsmiljøorganisation består af ledere og 

arbejdsmiljørepræsentanter (AMR). Det vil sandsynligvis blive en ekstra opgave 

der lægges hos AMR, som så skal kompetenceudvikles, for at kunne vejlede 

deres kollegaer. Flere steder i organisationen er det nuværende tidspunkt svært 

at få valgt en AMR, og dermed er der ingen steder at placerer opgaven. 

 

Sundhedsordningen har eksisteret i mange år og benyttes af alle - både 

medarbejdere og ledere – på rådhuset og i alle vores decentrale enheder og 

institutioner – ved ny ansættelser kommer sundhedsordningen på besøg og 

hjælper med alt lige fra bordhøjde, stol indstilling, lysindfald fra vinduer – 

skærmopsætning og alle andre faktorer som spiller en væsentlig rolle – samt 

opmåling af skærmbriller.  

 

Vi kan være bekymrede for at medarbejdere og ledere i hele kommunen vil 

opleve et meget lavere og ringe tilbud, som i yderste konsekvens vil kunne føre 

til dårligere arbejdsstillinger og deraf flere sygemeldinger. 

 

Samtidig lægges der op til at ”skære” på brugen af ekstern hjælp på Falck 

Healthcare og Nærværs konsulenterne, med en argumentation i ”Fleksibel 

arbejdsplads” – det er svært at forstå denne argumentation, da vi ikke har 

Den 5. september 2022 

Sagsbehandler:  

Hanne Appelgreen 

Direkte tlf.: 7259 6313 

E-mail:  

Hanne.appelgreen@egekom.dk 
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noget data grundlag herfra, der underbygger besparelsen. Et kig i vores årlige 

personalepolitiske analyser, viser et billede af medarbejdernes behov for hjælp i 

forbindelse med stress ikke er faldende, tværtimod.  

 

Alt i alt så vil dette forslag være en forringelse af et væsentligt personalegode, 

der i yderste konsekvens vil kunne medføre et forhøjet sygefravær, som i sidste 

ende vil blive dyrere end de 400.000, besparelsen er beregnet til. 

 

HK-Klubben Egedal Kommune  



Sundhedsordning 
 
Vi synes, det er bekymrende, at man nedlægger ordningen ”ergonomisk” vejledning og 
indstilling af kontorpladser og flytter ordningen til de enkelte afdelinger. Vi har ikke i vores 
afdeling en fagperson med viden indenfor ergonomi, som kvalificeret vil kunne vejlede en 
kollega ift. indstilling af kontorpladser, og hvordan vi bedst undgår skader på nakke, skulder 
og ryg, når vi står/sidder ved vores arbejdsplads. Derudover bruges ordningen også til mål af 
skærmbriller, hvilket vi heller ikke er kvalificeret til at foretage. 
 
Ordningen er med til at forebygge skader og minimere fravær, derfor anbefaler vi, at 
ordningen ikke nedlægges.   
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jakobsen, Charlotte Tofteng, Pernille Harboe, Mads Ærtebjerg Nielsen, Helene Wulf-
Andersen 
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