
Oversigt af høringssvar i forbindelse med budgetforhandlinger for 2021 

Dagtilbud- og skoleområdet 

1. Skolebestyrelse, Distriktskole Ganløse
2. Områdebestyrelsen, Ganløse og Slagslunde
3. Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum
4. Områdebestyrelsen, Smørum
5. Egedal Autismeforening, Styrkelse af Udeskole på Balsmoseskolen
6. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Ølstykke
7. Bestyrelsen for Dagsinstitutionsområde Ølstykke
8. Skolebestyrelsen, Distriktsskole Stenløse
9. Forældrebestyrelsen for Dagtilbud område Stenløse
10. Områdebestyrelsen i Klub Egedal
11. MED-udvalg, Daginstitutionsområde, Ganløse/Slagslunde
12. MED-udvalg, Område Smørum
13. MED-udvalg, Område Stenløse
14. MED-udvalg, Dagtilbudsområde Stenløse
15. Egedal Lærerkreds
16. BUBL Nordsjælland
17. Ledergruppen, Dagtilbud Område Smørum
18. Karin Lindholt, Børnehuset Åkandehaven

Ældre- og omsorgsområdet samt Social- og handicapområdet 

19. Plejecenterlederne, kommunens plejecentre
20. Husassistenter, Plejecenter Porsebakken
21. Grethe Olsen, husassistent på Damgårdsparken (x2)
22. Tanja Sjøberg, husassistent på Damgårdsparken
23. Husassistenterne på Egeparken
24. Egedal Seniorråd
25. Handicaprådet
26. FOA Frederikssund
27. 3F Frederiksværk-Frederikssund
28. Sandi Kristine Wagner Rosell, Social og Sundhedspersonalet CSO
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Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse 
3660 Stenløse 
Tlf.: 7259 8400 
ganloeseskolen@egekom.dk 

Slagslunde Skole 
Blomstervej 19, Slagslunde 
3660 Stenløse 
Tlf.: 7259 8450 
slagslundeskolen@egekom.dk 

www.distriktsskole-ganloese.dk 

Formand: 
Mette Kastberg  
kastbergnielsen@gmail.com 

Næstformand: 
Louise Speiermann  
louise@speiermann.com 

Den 04-09-2020 

Høringssvar vedr. budgetforslag 2021-2024 

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse har gennemlæst prioriteringsforsla-

gene fra Skoleudvalget til budget 2020-2024.  

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 følgende tiltag.  Hvis ikke punktet 

fra prioriteringsforslagene er medtaget i vores høringssvar betyder dette, at vi 

vurderer at punktet ikke har indvirkning på skoleområdet. 

Endvidere har vi yderligere vigtige kommentarer og ønsker til budgettet, hvilke 
vi beder jer genoverveje. Vores ønsker er indsat sidst vores svar. 

Kommentarer til de enkelte tiltag 
CAS21-102D: Reduktion af konsulentudgifter 
Vi har ikke kendskab til eller kan ikke ud fra gennemgang af tidligere års økono-
miske tal identificere konsulentudgifter af den størrelsesorden. Dermed et  
udokumenteret eksistens af det beløb, der skal reduceres i Center for Skole og 
Dagtilbud. Vi forudser derfor en rammebesparelse, der betyder, at der skal re-
duceres i serviceniveauet. Det er en stor bekymring, at man vælger at lave re-
ducering på den måde.  

CAS21-103D: Reduktion af ledelse og administration 
Der er igangsat mange processer og tiltag i Center for Skole og Dagtilbud. Vi er 
på vej i en god og ambitiøs retning med fokus på udvikling af et fælles skolevæ-
sen med tydelige rammer og procedurer. Herunder kan nævnes opbygning af 
ressourcecentre og PLC, stærkt fokus på science og naturfag, op-/udbygning af 
egne kompetencecentre (specialtilbud), udvikling af konsultativ bistand, sam-
menlægning af skoler og klub mm.  

Alle disse processer kræver tæt ledelsesopfølgning, hvilet ikke rimer på reduk-
tion af ledelse og administration. Vi er bekymrede for, om det vil blive muligt at 
nå i mål med de iværksatte processer, hvis der samtidigt skal reduceres.  

CAS21-101D: Karensperiode på administrative stillinger     
Det er vanskeligt at gennemskue, hvad dette vil betyde konkret, men det vil 
sandsynligvis lægges ud som en rammebesparelse, som jo betyder at det forde-
les på alle uanset faktisk opsagte stillinger. Igen en besparelse, der sænker det 
serviceniveauet.  

Derudover vil denne besparelse ligeledes gælde eks. PPR (Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning), hvilket også er bekymrende, da psykologerne har en vigtig 
rolle på skolerne til understøttelse af arbejdet med børn i særlige udfordringer. 

Yderligere kommentarer og input til budget 

Mindre skoler 
For at sikre et ensartet serviceniveau på alle skoler i Egedal Kommune, bør tilde-
lingsmodellen gentænkes. Der bør være en fast grundydelse til alle matrikelsko-
ler uanset størrelse, da der er en række elementer, man er forpligtet på uanset 
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antallet af elever og dermed økonomiske muligheder og råderum. Det drejer sig 
bl.a. om grundydelse til Pædagogisk Læringscenter, administration/sekretærer, 
vedligehold af bygninger inde og ude (handler mere om antal km2 end om elev-
antal). For de mindre distriktsskoler har det en konkret betydning ift. at der eks. 
ikke fordeles holdtimer til klasserne og delehold i eks. madkundskab og hånd-
værk/design er minimeret til klasser over 24 elever. Dette har en markant be-
tydning for fagligheden i de pågældende fag. De manglende muligheder for at 
være to voksne i undervisningen har ligeledes en effekt på trivslen i klasserne, 
se herunder. Vi henviser ligeledes til tilsendte opklarende spørgsmål til budget-
modellen af den 21. januar 2020 sendt til Center for Skole og Dagtilbud. En fo-
respørgsel, hvor seriøse spørgsmål stadigt står uafklaret. 
 
To-voksen-timer 
Der er tilført ressourcer til to-voksen-timer i indskolingen. Det er en god beslut-
ning. Det er imidlertid ikke kun i indskolingen, at denne ordning kan højne de 
faglige og trivselsmæssige resultater. Vi foreslår, at der ligeledes tilføres res-
sourcer til to-voksen-timer på mellemtrinnet. Dette kunne eksempelvis under-
støtte den gode overgang til 4. klasse og ligeledes sikre understøttelse til klas-
ser, der er trivselsmæssigt eller fagligt udfordrede. 
 
Pedel/servicemand 
Der er over de seneste år ’flyttet’ en række serviceopgaver over på det pædago-
giske personale (lærere og pædagoger). Det drejer sig om opgaver af praktisk 
og teknisk karakter som at stille stole op til arrangementer, flytte møbler/inven-
tar, montere hylder/knager, hente printerpapir fra depoter, hjælpe med at bære 
varer ind, feje udearealer, samle glasskår op efter weekender/ferier og meget 
andet.     
 
Vi kunne ønske, at der blev tilført ressourcer til ansættelse af flere servicefolk, 
så lærere og pædagoger kunne bruge deres tid på at sikre faglighed og trivsel 
hos vores elever. 
 
Udearealer 
Skolen arbejder fokuseret på at skabe inspirerende læringsmiljøer. Der arrange-
res hvert år forskønnelsesdage og medinddrager eleverne i ansvaret for vores 
fælles omgivelser.  
 
Det stemmer imidlertid ikke overens med det serviceniveau, der er besluttet for 
vores udearealer. Inden skolestart stod ukrudtet højt foran Ganløse Skole, Vild 
Pastinak vokser i fuldt flor med forældre-undren og klager til følge, græsset står 
højt om Slagslunde Skole og hvis vi ikke selv samler ligger der skrald i store 
mængder omkring skolen. Det er uacceptable forhold.    
 
Afslutningsvis 

Vi ønsker en skole, hvor børnene trives og har lyst til at lære, hvor de udvikler 

deres personlighed og bliver engagerede deltagere. Og hvor lærer har lyst til at 

arbejde og lyst til at være med til at udvikle børnene. Vi ønsker at tiltrække nye 

børnefamilier til Egedal. Dette rimer ikke med dårlige servicevilkår, kortsigtede 

samt udokumenterede besparelser, som bremser en positiv udvikling af igang-

sætte projekter. 
 
Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse 
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Høringssvar om budgetforslag for 2021-2024 i Egedal Kommune 

- Fra Områdebestyrelsen for daginstitutioner i Ganløse og Slagslunde  

 

Områdebestyrelsen har med interesse læst Budgetforslag for 2021-2024 for Egedal Kommune.  

Områdebestyrelsen har ingen principielle kommentarer, men følgende bemærkninger: 

 

1. Det er med stor glæde at vi har læst budgetforslaget for 2021-2024 for Egedal Kommune hvor vi 
bemærker at der ingen reduktioner er på dagtilbuddene. 

2. På trods af at der ingen reduktioner er på området, henstiller vi stadig til at Egedal Kommune 
prioritere området mere.  

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

Med venlig hilsen  

Karin Frydenlund Jespersen 

/ Formand for områdebestyrelsen for institutioner i Ganløse og Slagslunde  
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  Distriktsskole Smørum 

 

 

 

Smørum 9. september 2020 

 

 

Skolebestyrelsens høringssvar – Budget 2020 - 2024 

Distriktsskole Smørum 

 

 

Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum har behandlet høringsmaterialet på vores 

møde den 7. september. Bestyrelsen udtaler overordnet glæde over et budgetforslag 

der er i balance, og fortsætter de gode takter omkring kommunens skolevæsen i for-

hold til, at der ikke er indlagt store besparelser på skoleområdet. 

Bestyrelsen har følgende kommentarer til de udsendte prioriteringsforslag: 

CAS21-102D – Reduktion af konsulentudgifter 

Skolebestyrelsen noterer sig, at reduktionen er udløst af en aftale mellem staten og 

kommunerne. 

Det er dog i skolens og skolevæsenets interesse, at det fortsat er muligt at få lavet re-

levante større analyser. Det vil der være behov for i forhold til at kunne træffe kvalifice-

rede beslutninger om skoleområdets udvikling. Rambøll analysen af specialområdet er 

et eksempel på dette.  

Skolebestyrelsen er bekymret for at effektiviseringen er større end det faktiske forbrug, 

da det så i praksis vil blive til en rammebesparelse, som vil gå ud over skolens service-

niveau. 

CAS21-101D – Karensperiode på administrative stillinger 

Skolebestyrelsen taler imod denne effektivisering. Det er i realiteten sådan på skoleom-

rådet, at der allerede i dag går typisk mindst 1 måned, inden det er muligt at genbe-

sætte ledige stillinger. Det vil derfor ikke betyde en reel effektivisering.  

Skolebestyrelsen forudser, at forslaget i sidste ende føre til en bred rammebesparelse 

på skoleområdet, hvilket bestyrelsen er imod. 

 

Derudover har bestyrelsen drøftet mulige budgetudvidelsesønsker til en skole i fortsat 

udvikling. Bestyrelsen påpeger, at der bør investeres i børnenes fremtid, og i at vores 

skolevæsen tilbyder endnu bedre muligheder end i dag. Egedal Kommune skal i højere 
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grad vil kunne gøre sig gældende på skoleområdet sammenlignet med de omkringlig-

gende kommuner. 

Bestyrelsen ønsker genindførelse af lejrskoleophold igennem skoletiden. Situationen i 

dag er, at lejrskoler blev afskaffet for år tilbage pga. besparelser på skolevæsenet. Be-

styrelsen mener, at det nu er på tide at få denne vigtige og udviklende aktivitet tilbage i 

kommunens skoler. I det hele taget mener bestyrelsen, at der skal være plads til særli-

ge og ekstraordinære oplevelser for kommunens børn og unge. 

Bestyrelsen er meget positive overfor sidste års udvidelse på indskolingsområdet, hvor 

skolerne fik tilført yderligere midler til 2-voksne i indskolingen.  

Det er dog bestyrelsens opfattelse, at det ikke kun er i indskolingen, der er behov for 

flere voksne. Det samme gør sig gældende i SFO’en, på mellemtrinet og i udskolingen, 

hvor flere voksne vil kunne gøre en mærkbar faglig og pædagogisk forskel for vores 

børn.  

Bestyrelsen peger derfor på, at øget 2-voksen ressource med fordel kan udvides til re-

sten af skolen. En udvidelse på dette område vil gå hånd i hånd med bestyrelsens store 

ønske og fokus på endnu mere udeskoleundervisning og oplevelser med åben skole. 

 

Der er, igennem de senere år, både kommunalt og nationalt skruet op for medarbej-

dernes kompetenceudvikling. Det ser bestyrelsen meget positivt på og ønsker at denne 

udvikling fortsættes i årene frem.  

Den største udfordring på dette område ligger i vikardækningen, når medarbejdere er 

på uddannelse. Den del af kompetenceudviklingen dækker skolerne selv, og det er langt 

den største udgiftspost, når medarbejdere skal på uddannelse.  

Derfor ønsker bestyrelsen, at byrådet afsætter midler til, at skolerne kan få dækket 

denne udgift, når medarbejdere er på uddannelse. Det er i kommunens og skolevæse-

nets interesse, at vores medarbejder er så dygtige som overhovedet muligt og ikke 

mindst opdateret med den nyeste viden indenfor alle områder af skolens kerneydelse. 

 

Endelig ønsker skolebestyrelsen at pege på skolens serviceområde, hvor ressourcen til 

teknisk servicemedarbejder og IT-tekniker er meget begrænset. Èn teknisk service-

medarbejder og én IT- tekniker til to store matrikler med ialt ca. 1600 børn og 250 

medarbejdere, er en meget lille ressource og modsvarer slet ikke det behov, der er for 

serviceopgaver og IT understøttelse i hverdagen.  

Skolebestyrelsen ønsker en styrkelse af området med henblik på, at denne type opga-

ver er vigtige for at skolen kan fungere, være et godt sted at være, samt være opdate-

ret og understøttet på IT-området. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Susanne Pliniussen 

Formand 
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Høringssvar på 
Budgetforslag 2021 - 2024 

Fra bestyrelsen i Område Smørum 

10. september 2020 

Overblik over prioriteringsforslag 

Reduktion af konsulentudgifter 

Under beskrivelsen af forslaget forklares det at opgørelsen af konsulentbistand også omfatter 
IT-licenser, leasingaftaler på kommunens biler samt konkrete borgerrettede ydelser. 

Samtidig nævnes én eventuelle risici at være i tilfælde hvor der midlertidigt er brug for ekstra 
ressourcer. 

Forslaget spænder vidt, og vi stiller os uforstående over hvilke konsekvenser det reelt vil have. Hvad 
skæres der ned på? 

Reduktion af ledelse og administration 

Der  foreslås at reducere svarende til 5 stillinger i ledelse og administration i 2021, stigende til 35 over 
hele perioden 2021-2024. 

Center for Skole og Dagtilbud ligger måske i den lavere ende af besparelsen, men vi undrer os over at 
der lægges op til reducering af stillinger over knap hele linjen, mens Center for Teknik og Miljø lader til 
at få tildelt ressourcer. 

Vi er samtidig bekymret for hvilken konsekvens det måtte have at der skæres på administrative og 
ledelsesstillinger i en tid efter COVID-19 hvor samtlige ledelseslag har været under et enormt pres. 

Karensperiode på administrative stillinger 

Vi er bekymret for, hvilken konsekvens forslaget vil have for normeringen i de enkelte dagtilbud, idet de 
daglige ledere indgår i normeringstallet, som dermed vil blive berørt ved en eventuel 
personaleudskiftning. 
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Der lægges desuden op til at vakanceperioden forøges med en måned på arbejdspladser, der allerede 
arbejder med stillingsvakancer. Vi er i tvivl om hvor det reelt vil have en betydning, men stiller os 
undrende over hvor de i så fald skal tælles med. 

Budgetnotater 

Antal budgetterede vuggestue- og børnehavebørn kontra driftsbudget 

På side 19 fremgår det at børnetallet forventes at stige fra 673 til 750 enheder frem mod 2024, 
svarende til 11,44%. Modsat stiger driftsbudgettet (side 20) kun med samlet 3,94% fra 2020 til 2024. 

Alene i år 2024 forventes det at børnetallet stiger 2,32% men i dette år falder driftsbudget med 2,62%. 

Hvordan hænger det sammen? 

(se bilag 1) 

Antal budgetterede vuggestue- og børnehavebørn 

Netop det stigende børnetal bekymrer os, da vi i øjeblikket døjer med overbelægning mange steder i 
området. Det nye børnehus Fantasihaven er så vidt vi er bekendt godt på vej til fuld belægning. Vi 
undrer os derfor over hvor man påtænker at placere de ekstra 77 børn man forventer der vil være i 
området i 2024, og frygter at det vil gå ud over kvaliteten i de nuværende institutioner, hvis man øger 
presset på de kvadratmetre de har at gøre med i dag. 

Tabel 6a Driftsbudget 

I driftsbudgettet på side 20 vises det korrigerede budget for 2020 med udgifterne fordelt på de enkelte 
institutioner. Fra 2021 og frem flyttes store summer fra institutionerne op som “Centrale udgifter”. 
Hvorfor, og hvad har det af konkret betydning? 

Samtidig budgetteres der med 0 kr. for både Børnehuset Solsikken og Børnehuset Åkandehaven. Vi 
kan se det samme gør sig gældende for et par af de andre institutioner i henholdsvis Ølstykke og 
Stenløse, men vi kan ikke se hvorfor. Forventer man at lukke institutioner de kommende år? 

 

På vegne af bestyrelsen i Område Smørum 

 

Mikkel Hansen 
Formand 

2/2 
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Egedal Autismeforening 
ved Allan Harsmann  
Bauneholmvej 14, 3660 Stenløse  
Telefon: +45 2991 7422 
E-mail: allan@harsmann.com 

Høringssvar til Budget 2021 
Stenløse, 11. september 2020 

Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 

 

Styrkelse af Udeskole på Balsmoseskolen 
Fra Egedal Autismeforening vil vi gerne give nedenstående høringssvar til budgettet for 2021, med henblik 
på at Balsmoseskolen kan fortsætte deres initiativer med udeskole: 

 

Udeskolen blev i forbindelse med Corona-epidemien i langt højere grad sat på dagsordenen og 
implementeret på Balsmoseskolen. Den gavnlige effekt af dette har for skolens elever været stor. Særligt 
skolens gruppeordning for børn med autisme har haft stor glæde af udeskolen, hvilket er blevet bemærket 
af både børnene, deres forældre såvel som børnenes lærere og pædagoger. Udeskolen har givet både nye 
og flere muligheder for at tilgodese forskellige børns behov og læringsstrategier, hvilket har gjort, at flere 
børn i højere grad har taget del i undervisningen og fællesskabet omkring den. Vi vil derfor gerne bakke op 
om en styrkelse af udeskolekonceptet, så det kan blive fastholdt og gerne udvidet med f.eks. flere faciliteter 
på skolens matrikel i form af bålhytte, shelters, uderedskaber mm. Dette vil give øgede muligheder for at 
bruge udeskolen året rundt såvel som skabe øget rum for undervisningsdifferentiering for de elever, der har 
brug for, at udeskolen foregår i mere trygge og velkendte rammer. Vi ønsker at bakke op om, at udeskolen 
fortsat kan være med til at skabe gode muligheder og forudsætninger for børnenes trivsel og læringsglæde 
på skolen. 

 

Med venlig hilsen, 
Allan Harsmann 
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Distriktsskole Ølstykke 

 

Tlf: 4716 0777 

 

maglehojskolen@egekom.dk 

www.distriktsskole-oelstykke.dk 

 

Den 11.09.2020 

 

 

CAS 

 

Høringssvar budgetforslag 2021-2024 

 

Skolebestyrelsen har på et ekstraordinært møde den 7. september 2020 be-

handlet budgetmaterialet, der danner udgangspunkt for årets budgetforhandlin-

ger. 

 

I skolebestyrelsen på Distriktsskole Ølstykke glæder vi os over, at budgettet er i 

balance, og at sparekataloget ikke er så stort, som det plejer. Der skal dog sta-

dig findes besparelser for 20 mio. kr., og af de forslag, som er stillet, ser vi med 

bekymring på forslag CAS21-103D Reduktion af ledelse og administration samt 

forslag CAS21-102D Reduktion af konsulentydelser.  

 

Forslag CAS21-103D Reduktion af ledelse og administration 

Som vi læser det, ligger besparelsen primært på det administrative personale i 

centrene, altså på rådhuset, og ikke decentralt på skolerne. Vi håber, at bespa-

relsen ikke alligevel finder vej til skolernes budgetter – fx ved at flere opgaver 

lægges ud decentralt, idet de administrative opgaver på skolerne i forvejen ikke 

kan dækkes af de midler, der tildeles, og vi derfor bruger af skolens øvrige bud-

get for at få enderne til at mødes. Vi vil gerne minde om, at der skete en centra-

lisering af forskellige administrative opgaver for få år tilbage, hvorfor der blev 

skåret på det administrative personale, uden at det dog viste sig at føre til væ-

sentligt mindre arbejde for skolens ansatte. Hvis skolens budget nu igen ram-

mes af en besparelse på det administrative personale, er pengene nærmest ta-

get to gange, mens vi på skolerne fortsat udfører opgaverne.  

 

Vi vil i samme åndedrag godt gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med luk-

ningen af Toftehøjskolen og fusionen i Distriktsskole Ølstykke allerede har sparet 

1,5 lederstilling.  

 

Forslag CAS21-102D Reduktion af konsulentydelser 

Hvis dette forslag er en rammebesparelse, synes vi, at Center for Skole og Dag-

tilbud rammes ekstra hårdt i fordelingen af besparelsen, og vi kan være bekym-

rede for de konsekvenser, det kan have for kvaliteten af den service, som cen-

tret yder til borgerne. 

 

Udover ovenstående kommentarer vedr. besparelsesforslagene har skolebesty-

relsen følgende bemærkninger: 
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SFO-taksten kan blive en hindring for det pædagogiske arbejde 

I forhold til Takster 2020-2021 ser vi endnu en gang, at taksten for SFO stiger, 

og nu til over kr. 1900,- pr. md. Her vil vi godt vifte med et stort advarselsflag.  

 

Hen over Corona-foråret oplevede SFO'erne en del udmeldinger af børn, og per-

sonalet kæmper stadig for at få alle tilbage i folden igen. Det gør det ikke lette-

re, når prisen for en SFO-plads fortsat stiger og fremadrettet er prissat til ca. 

200 kroner mere end en børnehaveplads, hvor børnene trods alt er i langt flere 

timer og med en højere normering.  

 

I SFO'erne fortsætter det trivselsarbejde, som starter i skolerne, hvorfor det er 

vigtigt, at alle børn i indskolingen kommer i SFO'en. Det er her, der skabes le-

gerelationer på tværs af klasser og årgange. Det er her, der udfordres og ud-

vikles på andre parametre end de fagfaglige. Skolen og børnene har brug for, 

at børnene kommer i SFO og ikke bare tager hjem. Derfor er det vigtigt, at 

taksten holdes nede  – eller ligefrem reduceres – så det økonomiske parameter 

ikke bliver afgørende for børnefamilierne.   

 

Derudover har vi i år også et par ønsker med til jer: 

 

Fusionsprocessen mangler penge 

Vi har i Distriktsskole Ølstykke masser af udfordringer – udover Corona-

situationen. Det er ingen hemmelighed, at vi står midt i en fusion. Vi har nu 

samlet tre skoleafdelinger på to matrikler: Søhøjskolen og Maglehøjskolen. Vi 

har gennemført klassesammenlægninger på 6 årgange, dvs. 22 klasser er blevet 

til 16 klasser. Det har berørt over 400 børn og deres familier. Børn, som her ef-

ter sommerferien skal finde sig selv i nye klassekonstellationer, med nye lærere 

og i ændrede omgivelser. Har man gået på Hampelandskolen før, oplever man 

en fordobling af børn på skolens område. Har man gået på Toftehøjskolen, 

kommer der nye fysiske omgivelser oveni. 65 medarbejdere er ligeledes samlet 

på Søhøjskolen og er sat sammen i nye teams, der også skal finde hinanden.  

 

De mange skolebørn skal rystes sammen i nye klasser, uden at det faglige ni-

veau må falde. Flyttekasser skal pakkes ud, faglokaler skal genindrettes, og in-

ternetforbindelsen skal opgraderes kraftigt. Medarbejderne og ledelsen gør et 

KÆMPE stykke arbejde, og de løber stærkt, for at få det hele til at lykkes. Vi har 

stor tillid til dem, men den 1 mio. kroner, som er afsat til fusionsarbejdet, forslår 

som en skrædder i helvede. Den bliver spist af praktiske ting, og understøttelsen 

af medarbejdernes arbejde med at skabe en ny, fælles kultur er der desværre 

ikke penge til. Vi håber derfor på politisk velvilje til at bakke fusionsprocessen 

op økonomisk endnu en gang.  

 

At fusionsprocessen bliver en succes, ser vi som essentielt for, at det store pro-

jekt "Læringsfællesskaber" ikke blot bliver vedligeholdelsesefterslæb, byggema-

terialer og rammer, men også fællesskab og bedre skolegang for de mange 

børn, som ikke får glæde af det færdige byggeprojekt.  
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Skolebestyrelsen indstiller derfor til, at der afsættes 1 mio. kr. årligt de næste to 

år til Distriktsskole Ølstykke og Distriktsskole Smørum til fusionsarbejde. 

 

Prioritering af talentudvikling 

I skolebestyrelsen har vi i årets budget afsat penge specifikt til talentudvikling i 

distriktsskolen. Talentudvikling kommer i sidste ende ikke kun de fagligt dygtige 

til gode, idet de talentfulde elever inspirerer de knapt så fagligt dygtige, hvorved 

det faglige niveau, trivslen og glæden ved at gå i skole stiger for mange børn.  

 

Vi håber, at der er politisk opbakning til at prioritere dette område økonomisk og 

dermed støtte op om vores initiativ, idet vi har et yderst begrænset råderum på 

skolens budget, uden at vi decideret tager midler fra de fagligt svagere.  

 

Trafiksikker skolevej 

Og sidst, men bestemt ikke mindst har vi jo i Distriktsskole Ølstykke et hænge-

parti, som vi allerede nu er i dialog med forvaltning og politikere om, nemlig tra-

fiksikker skolevej. Det er stadig problematisk og ikke trafiksikkert, omend det 

måske er lovligt, at færdes på de to stier mellem Ølstykke Bibliotek og Søhøj-

skolen. Det er fortsat et stort ønske for os og alle skolebørnene, at disse stier 

gøres mere farbare, evt. uden rabat i midten. Der er pres på om morgenen fra 

kl. 7.35 til kl. 8.00 med rigtig mange gående og cyklende skolebørn. Ja, de skal 

kende trafikreglerne, det er forældrenes opgave, men der skal også skabes en 

skolevej, som det er forsvarligt at sende sine børn af sted på. En oplysnings-

kampagne om sikker trafik giver ikke bedre plads på cykel-/gangstierne. 

 

Vi ønsker jer en god forhandling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ølstykke 
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Bestyrelsen for Dagsinsitutionsområde Ølstykke 
Høringssvar - Egedal Budget 2020 
 
Generel note: Beskrivelserne i prioriteringsforslaget er svære for udenforstående at 
forstå. Mange ting nævnes kun implicit i form af fx ”med videre”. Vi ved i mange 
tilfælde ikke hvad ”med videre” dækker over. Det betyder manglende 
gennemsigtighed i, hvad det konkret berører. 
Derudover vil vi foreslå, at der fremover ikke bruges så mange interne/Egedal 
Kommune-specifikke forkortelser i dokumenterne, der er i høring – eller at 
administrationen udarbejder en liste over anvendte forkortelser og vedlægger 
høringsmaterialet.  
 
Forslag CAS21-102D – Reduktion af konsulentudgifter 
I forslaget er det opgivet at man ønsker at spare følgende på konsulenter ved Center 
for Skole og Dagtilbud. 
 
2021 - 871.000 kr. 
2022 – 1.307.000 kr. 
2023 – 1.452.000 kr. 
2024 – 1.743.000 kr. 
 
Vi vil gerne have klarlagt hvilke former for konsulentudgifter dette indbefatter, da vi 
frygter at dette kan have en indflydelse på evt. efteruddannelse for lærere og 
pædagoger i Egedals skoler og dagtilbud. Forslaget vil bl.a. hindre muligheden for at 
invitere eksterne oplægsholdere til personalemøder etc.  
Vi står i dag i en situation hvor vi i Egedal har problemer med rekruttering af 
pædagoger, og hvis vi skærer på evt. efteruddannelse, frygter vi at man ikke vil øge 
effektiviteten af rekrutteringen i Egedal. 
 
Vi kan læse af forslaget, at man i fordelingen mellem centrene af besparelsen på 
konsulentydelser kun inddrager forbruget af konsulentydelser og det pågældende 
centers andel af den samlede lønsum. Vi undrer os over, at man slet ikke tager i 
betragtning, hvad konsulentmidlerne i hovedtræk bliver brugt til. Vi mener, at man 
også bør fordele besparelsen ud fra, hvor den vil få størst konsekvenser for den 
borgernære service. På børneområdet synes vi fx, at det er meget værdifuldt, at 
personalet kan få inspiration og viden via eksterne oplægsholdere, uden det er 
decideret kursus- eller uddannelsesaktivitet. 
 
Vi vil gerne have klarlagt om, følgende udsagn betyder, at man ønsker at skære i 
lønnen for kommunens ansatte, herunder pædagoger og lærere?  
”I det omfang effektiviseringen ikke fuldt ud kan realiseres via lavere 
konsulentudgifter kan det blive nødvendigt at kigge på bredere løsninger, herunder 
ift. lønmidler.”  
Da dette igen vil være en faktor for at kunne rekruttere det personale som skal til for 
at opnå en ønsket normering. 
 
Forslag CAS21-101D – Karensperiode på administrative stillinger 
I forslaget er det opgivet, at man ønsker at spare følgende midler ved at tillægge en 
måneds karensperiode ved Center for Skole og Dagtilbud. 
2021 – 1.149.000 kr. 
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2022 – 1.149.000 kr 
2023 – 1.149.000 kr 
2024 – 1.149.000 kr 
 
Vi har noteret at der nederst står: 
”På arbejdspladser, hvor der lokalt allerede er praksis med karenslignende 
stillingsvakancer i forbindelse med stillingsopslag og rekruttering, forudsætter 
forslaget, at vakanceperiode forøges med en måned.” 
Gælder dette kun for arbejdspladser, som allerede har denne praksis defineret og 
beskrevet, eller vil dette være en beslutning som bliver truffet fra politisk hånd, for at 
kunne opnå de ønskede besparelser? 
 
For daginstitutioner berører forslaget primært lederstillinger. Når der skal ansættes 
en ny leder er det helt normalt, at der pga. ansættelsesprocessen er en måned 
mellem den tidligere leders ophør i stillingen og den nye leders start. Her vil vi gerne 
gøre opmærksom på, at den daglige leder indgår i institutionens normering. Hvis 
man forlænger perioden, hvor en lederstilling i daginstitution er vakant, forringer man 
normeringen for institutionen. Det går stik imod det politiske ønske om at øge 
normeringerne i kommunens daginstitutioner. Samtidig er det en utilfredsstillende 
situation for både medarbejderne og forældre for den enkelte institution og dermed 
også for børnene. Vi vil derfor foreslå, at daglige ledere i daginstitutioner undtages 
fra forslaget. 
En besparelse baseret på udskiftning af sine medarbejdere virker som en kreativ, og 
på papiret spændende løsning, men dette kræver at medarbejderne siger op, eller 
bliver opsagt. Hvilket datagrundlag er blevet brugt til at kunne forudsige Egedals 
personaleomsætning af ledere? Forslaget virker til at være baseret på et usikkert 
grundlag. Vi kan oplyse, at der det seneste års tid (???) har været stor udskiftning i 
de daglige ledere i område Ølstykke, men det er ikke normalt for området, og det er 
heller ikke noget, vi regner med fortsætter.  
 
 
Bemærkninger til Budgetnotatet 
Generelt ser vi positivt på budgetterne. Stor ros herfra. 
 
På side 21, står følgende: 
”Budget 2021 indeholder statens tilskud til minimumsnormeringer på 5,0 mio.kr og 
stiger til 6,0 mio.kr. i 2022, 10,0 mio.kr. i 2023 og 13,0 mio.kr. i 2024. Budgetterne er 
indarbejdet som både et udgiftsbudget og et indtægtsbudget og påvirker på den 
måde ikke omkostningen/taksten pr. barn. Indtægtsbudgettet ligger i den centrale 
dagtilbudsramme, mens udgiftsbudgettet ligger i områdernes centrale udgifter.” 
 
Det er ikke klart for os, i hvilken post i tabel 6b under den centrale ramme for 
dagtilbuddene, at statens tilskud til minimumsnormeringer er opgivet. Vi forstår heller 
ikke betydningen af sætningen ”Budgetterne er indarbejdet som både et 
udgiftsbudget og et indtægtsbudget og påvirker på den måde ikke 
omkostningen/taksten pr. barn.” Vi vil gerne have forklaret, hvorfor omkostningen pr. 
barn ikke påvirkes. 
 
Sluttelig er vi meget interesserede i at se beregninger for, hvordan statens tilskud til 
minimumsnormeringer påvirker normeringerne i daginstitutionerne – altså en 
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beregning af normeringen før og efter, og gerne for de enkelte institutioner også. Vi 
ved, der findes mange metoder til at opgøre normering og ingen af dem er alment 
accepteret. Men hvis man benytter samme metode til før- og efter-beregningen, må 
tallene kunne sammenlignes.  
 
Med venlig hilsen. 
 
Bestyrelsen for Daginstitutionsområde Ølstykke 
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Høringssvar til budget 2021 – 2024 fra Skolebestyrelsen i Distriktsskole Stenløse 

Skolebestyrelsen i Distriktsskole Stenløse har behandlet høringsmaterialet til budget 2021-2024, og har 

følgende punkter, som vi finder vigtige at fremhæve i dette budgetoplæg. 

 

CEI21-101D Effektiviseringer på rengøringsområdet 

I forslaget indgår, at der er estimeret et økonomisk provenu på 0,15 mio. kr. i forhold til rengøringen på 

Bækkegårdsskolen ved at lægge rengøringen ind under kommunens hovedkontrakt.  

Bækkegårdsskolen er historisk set – og er stadig meget tilfredse med den rengøringskvalitet, hvor ledelsen 

selv ansætter deres personale til rengøring.  

De øvrige skoler i Skoledistrikt Stenløse – Lærkeskolen, Stengårdsskolen og Veksø skole der ligger under 

kommunens hovedkontrakt, oplever alle udfordringer med kvaliteten af rengøringen, og bruger - særligt på 

Lærkeskolen - mange administrative resurser på tilsyn med rengøringskvaliteten eller mangel på samme.  

Helt centralt er rengøring med til at sikre, at indeklimaet er i orden, samt at smitterisici minimeres – hvilket 

er centralt i disse COVID19 tider – men også ift. at holde sygefraværet nede blandt elever og personale. 

Vi mener derfor ikke at rengøringen på Bækkegårdsskolen skal lægges under kommunens hovedkontrakt, 

før end kvaliteten der tilbydes bliver væsentligt forbedret. 

 

CAS21-103D Reduktion af Ledelse og administration 

I forslaget indgår besparelser på 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Som udgangspunkt er 

der tale om administrativt personale. Vi er dog bekymrede for, om det indirekte rammer undervisere og 

pædagogiske medarbejdere – ud fra den betragtning, at det administrative arbejde lægges ud på de varme 

hænder. Ligesom tilfældet har været tidligere med projektet Parat Til Fremtiden, hvor der også skete en 

række effektiviseringer og som flyttede administration over på undervisere og pædagogisk personale. 

 

CAS21-102D Reduktion af konsulentudgifter 

I prioriteringsforslaget er foreslået en effektivisering på konsulentydelser for Center for Skole og Dagtilbud 

for 0,871 mio. kr. i 2021 og 1,307 mio. kr. i 2022, 1,452 mio. kr. i 2023 og 1,743 mio. kr. i 2024. 
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Det er for os som skolebestyrelse svært at gennemskue, ud fra det fremlagte materiale, hvilken type 

konsulentydelser, der er tale om. Hvis det primært hænger sammen med genopretningsplanen for vores 

skoler, mener vi, at der skal være varsomhed omkring blot at skære budgettet uden at forholde sig til, om 

der stadigvæk er behov for disse ydelser for at få genopretningsplanen helt i mål. Her især set i lyset af, at 

distrikt Stenløse ligger til sidst i genopretningsplanen, men er det distrikt med det største efterslæb. 

 

CAS21-101D Karensperiode på administrative stillinger 

Der er for Center for Skole og Dagtilbud lagt en besparelse ind på 1,149 mio. kr. i alle årene. Forslaget til 

besparelse via karensperiode på administrative stillinger kan give god mening – og hvis det allerede 

praktiseres i dag, som det fremgår af forslaget – vil det være en ”nem” måde at lave besparelsen på. Som 

skolebestyrelse mener vi dog, at der skal være opmærksomhed omkring, at det ikke bliver en glidebane, så 

det ved næste budgetforslag sættes op til 2 måneder osv. Derudover skal der være fokus på, om der er 

noget viden, der kan gå tabt, ved ikke at have overlap i ansættelserne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen 

Distriktsskole Stenløse 
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Stenløse, 11-09-2020 

Høringssvar på Budgetforslag 2021: 

Fra Forældrebestyrelsen for dagtilbud område Stenløse 

 

Som forældregruppe vil vi takke for åbenhed og lydhørhed i forbindelse med samarbejdet med 

bestyrelserne i de respektive områder. Vi ser en del tiltag som dialogmøder etc. Som et udtryk for 

netop dette, og det er absolut værdsat.  

I forbindelse med budgettet 2021, er det en lettelse at konstatere, at der ikke umiddelbart sker 

reduktioner på vores område. Vi vil dog knytte et par kommenterer til budgetforslaget: 

 

Fejl i driftsbudget, tabel 6a: 

Vi går stærkt ud fra, at der må være sket en fejl i tabel 6a, vedr. Børnehuset Blåmejsen, og andre 

børnehuse i andre områder i Egedal, da budgettet fra 2021 og frem står i 0.  

 

Ad. CAS21-103D Reduktion af ledelse og administration: 

Som forælder i en kommune med meget ringe rekruttering og stor omskiftelig hos personale såvel 

som ledelse, er det med bekymring vi læser om mulig reduktion i ledelseslag i vores center, da 

dagtilbuddene i høj grad har brug for lokal ledelse. Vi har i Område Stenløse haft perioder med 

dobbelt ledelse af børnehuse pga. vakancer og sygdom, og det har i høj grad påvirket de enkelte 

børnehuse. Tryghed og tillid for de familier, der har deres gang i husene er afhængig af at have et 

kendt ansigt at henvende sig til. Desuden aflaster det frontpersonalet, når administration og 

ledelse varetages af dertil kompetente ansatte, samt at forældre kan rette henvendelse til 

ledelsen om stort og småt - og der ikke går tid fra børnene. Vi håber det tages i betragtning i den 

fremtidige proces vedr. omstrukturering. 
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Vedrørende puljer til minimumsnormeringer i dagtilbud: 

Egedal kommune har en fantastisk vision for dagtilbud, og et fokus på styrket tidlig indsats 

gennem bedre normering i dagtilbud jf. tidligere budgetter og arbejde i bl.a. Familieudvalget. 

Vi mener medarbejdere og forældre skal kunne mærke politikernes visioner for Egedal kommunes 

børn og unge. En børne- og ungepolitik er et fælles fodfæste, som administration, borgere og 

medarbejdere kan pejle efter. Den bør Byrådet derfor håndhæve. Egedal kommunes egen Børne- 

og Ungepolitik udført med baggrund i Servicelovens §19 stk.2, pointerer vigtigheden af en tryg 

hverdag. Hér er normering i dagtilbud en tungt vejende faktor, det kan der ikke være tvivl om. Da 

børnetallet for Egedal ifølge befolkningsprognoser samtidigt er stigende, understreger det hvor 

vigtigt dette felt er, og fortsat skal være, for Byrådet. Normering og kvalitet af dagtilbud er med til 

at gøre kommunen attraktiv for både borgere, som medarbejdere. Det er efterhånden almen 

viden, at de første 3 år af barnets liv, er af afgørende betydning når det gælder eksempelvis 

tilknytning. Det er derfor i dagtilbud især, at man har mulighed for at påvirke barnets udvikling i en 

positiv retning. Selv økonomisk set, er der ingen undskyldninger for en dårlig normering, da det på 

sigt kan blive dyrere, at skulle rette op i barnets liv. Det er derfor af yderste vigtighed, at man fra 

byrådets side ser på de investeringsmuligheder, børneområdet udgør på længere sigt, frem for 

kortsigtet at anskue børn som en udgift i et budget. Ser man på de udfordringer, som området står 

overfor, er der efter vores vurdering behov for, at man langsigtet investerer i børneområdet i form 

af flere ressourcer, til at sikre en god normering.  

COVID-19 har givet os en unik mulighed for at se, hvad en øget normering og mindre 

børnegrupper har af effekt: Trivsel. Det går hånd i hånd med udmelding fra BUPL og ledelsen i 

dagtilbuddene: https://bupl.dk/artikel/corona-genaabning-trivslen-fik-et-boost/ 

Disse erfaringer dokumenterer, hvor afgørende det er for børnenes trivsel, at der kommer 

flere pædagoger i vores dagtilbud, og minimumsnormeringerne bør fremskyndes, eller i 

bedste tilfælde suppleres af Byrådets vilje. 

Grupperne er nu igen større og der er fortsat mange ekstra opgaver, der skal varetages ift. 

retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Vi forældre oplever at personalet løber alt for stærkt igen. Vi 

må derfor ikke lade disse positive erfaringer gå til spilde, men udnytte dem til alles bedste. Vi 
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håber derfor at de statslige midler til minimumsnormeringer ikke skal stå alene. Det er som navnet 

antyder, kun et minimum. Ikke noget der højner kvaliteten, men blot noget der muliggør basal 

pædagogisk faglighed, idet der sættes en stopper for udhulingen af normeringerne.  

 

Vedr. rekruttering og personaleomsætning: 

Som forælder har vi skyklapper på i forhold til vores børn, det er implicit. Men vi må samtidig 

konstatere at vores børns trivsel i høj grad bindes op på personalepolitik, idet medarbejderes 

trivsel støtter børnenes trivsel. Derfor ser vi det nødvendigt at knytte kommentarer hertil. Ved 

gennemlæsning af den personalepolitiske analyse for Egedal 2019 

(https://www.egedalkommune.dk/media/8489/personalepolitisk-analyse-2019.pdf), kan vi kun 

tilslutte os, at der fortsat er behov for ændringer.  

Vi har i Egedal en høj grad af personaleomsætning, samt en lavere normering end vores 

omegnskommuner. Vi ser som bestyrelse ved jobopslag en tung rekrutteringsproces, der 

efterlader forældre med en følelse af at kvaliteten i ansættelserne ikke er optimal pga. ringe 

mængde ansøgere. Det er åbenbart meget svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores 

dagtilbud i Egedal. Dette er i modstrid med kommunens ambitioner for kvaliteten i dagtilbuddene, 

og går direkte ud over børnene. Det er meget bekymrende som forælder at være vidne til de 

mange skift i børnenes hverdag – sygefravær, nye ansigter, opsigelser, langtidssygemeldinger, 

vikarer.  

Derfor vil vi opfordre til, at man i budgetforhandlingerne vil forsøge at skaffe midler til den 

fortsatte genopretning af dagtilbudsområdet med fokus på personalepleje og arbejdsvilkår.  

 

Venlig hilsen  

Forældrebestyrelsen for Dagtilbud område Stenløse 
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Klub Egedal.                           Hindbærvangen 224, 2765 Smørum – Tlf. 7259 8590                      www.klubegedal.dk 

      Smørum d.10.9.2020 

 

Nedenstående er høringssvar fra Klub Egedals områdebestyrelse vedrørende budgetforslag 2021 – 
2024. 

Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde rundet budgetforslaget for 2021.  
Det er med stor glæde at vi kan se, at der ikke er lagt op til ændringer på fritidsklub området denne 
gang. Det giver ro på de indre linjer og i stedet bruge kræfterne på de områder der er vigtige for os. 

Vi fornemmer at der er et råderum for budget 2021. Så vi tillader os at komme med et ønske om 
flere midler til følgende områder: 

1. Midler til Klub Egedal Projekt ensomhed. Midler til oplæg samt kompetenceudvikling af 
pædagoger. Samlet pris: Kr. 151.000,-  

2. Opnormering af vores 7 aftentilbud. Vi har pt. 23.5 timer ugentligt til at bemande vores 
Ungehuse/Ungdomsklubber. Med det fremmøde vi oplever pt. Er dette i underkanten, og er 
yderligere presset at Corona-forholdsregler. En opnormering til eksempelvis 30 timer 
ugentligt på alle matrikler, vil samlet set beløbe sig til kr. 450.000 kr. 

3. Generel kompetenceudvikling i Klub Egedal. Nogle medarbejdere har i 2019 gennemført 
diplommodulet ”Pædagogfaglighed og læreprocesser” for at opkvalificere pædagogernes 
arbejde ind i skolerne. Dette kunne vi godt tænke os at gøre noget mere af fremadrettet, da 
vi har et principielt ønske om at læring og kompetenceudvikling af klubpædagoger skal være 
en løbende proces. Et økonomisk overslag på en løbende kompetenceudvikling vil være kr. 
200.000,- årligt. 

 

Forældrebestyrelsen for fritidsklubberne i Egedal 

v/ Formand Morten Lyager 
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HØRINGSSVAR OM BUDGETFORSLAG FOR 2021-2024 I EGEDAL 
KOMMUNE  

 
- Fra Lokal MED  daginstitutionsområde Ganløse/Slagslunde 
 
 
Lokal MED har med interesse læst budgetforslag for 2021-2024 for Egedal 
Kommune.  
 
I lokal MED Ganløse/Slagslunde ser vi med glæde at det ikke reduktioner på 
dagtilbuds område i det kommende budget. 
 
Vi har dog de føgende kommentar: 
 
.Vi ser stadig med bekymring, at vi har svært med at rekruttere pædagogiske 
personale til vores institutioner i forhold til vores naboer kommuner, hvor løn og 
arbejdsvilkår er betydelig bedre end i vores egen kommune.  
 
. Vi læser også med glæde, at midlerne til minimums normering kommer ubeskåret til 
flere hænder i daginstitutionerne.  I første fase af genåbning, har vi alle oplevet, 
hvordan en høj normering har gjort en stor forskel i af kvaliteten i hverdagen.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lokal MED Ganløse/Slagslunde  
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     Smørum d. 11. sep. 2020 

 

Høringssvar på budgetmaterialet (2021 -2024) fra område Smørums Med - udvalg. 

 

Prioriteringsforslag: 

Reduktion af ledelse og administration:  

• Vi finder det svært at gennemskue, hvilken indflydelse det vil have ift. den support som vi 
modtager i de enkelte områder. 

• Derudover har vi en opmærksomhed på at den specifikke viden som pt. er i de enkelte centre 
kan forsvinde fra området, ved at samle opgaver på tværs. 

• Vi stiller os undrende over for reduktion til ledelse, Der skrives at der ønskes øget nærhed 
med kort afstand til frontpersonalet og samtidigt vil det medfører færre ledelseslag og øget 
ledelsesspænd. Et øget ledelsesspænd vil næppe give oplevelse af større nærhed for 
frontpersonalet. 

• Da der skal spares frem til 2024, læser vi, at det betyder i alt 35 stillinger frem til 2024. 
Dette ikke kan undgå have konsekvens for den support og ydelse der kan leveres. 

 

Karensperiode på administrative stillinger: 

• Ved at acceptere og planlægge med karensperioder, belastes det øvrige system. De ansatte, 
som er tilbage, vil automatisk skulle løbe stærkere, og den support som psykologer, 
pædagogiske ledere m.m. skal levere, vil forringes. Dette kan bl.a. have den konsekvens, at 
børn i udsatte positioner og deres familier ikke får den hjælp nødvendige hjælp rettidigt.  

• Ved at acceptere karensperiode, accepteres det samtidigt, at arbejdsmiljøet belastes for dem 
som er tilbage.  De skal alt andet lige løbe hurtigere og nå flere opgaver, som på sigt kan 
give stress, hvilket kan få en negativ effekt på sygefraværsstatistikken. 

• Endvidere indgår de daglige ledere i personalenormeringen, og heraf vil en karensperiode 
betyde en ringere normering. 

 

Budgetnotat: 

• Det er beregnet, at der i 2020 er 261 VG plader og 412 BH pladser – samlet set 673 børn. 
Dette børnetal vil i 2024 stige til 290 VG pladser og 460 BH pladser svarende til 750 børn, 
En stigning på 77. Vi tvivler på om beregning på en stigning af 77 børn er korrekt med tanke 
på alle de nye boliger som bygges de næste mange år. 
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Da den nye institution Fantasihaven, med 184 enheder, allerede i oktober i år er på 162 
enheder (61 VG og 40 BH) og langt de fleste andre institutioner pt. har overbelægning, 
hvilket de har gjort i mange år, ser vi med bekymring på om det er muligt, med de 
nuværende m2, at rumme 750 børn i 2024. Bekymringen går både på arbejdsmiljøet for de 
ansatte som kan blive syge og stresset, da presset er for stort, og på børnemiljøet, når der er 
alt for mange børn på for lidt plads, vil det påvirke børnenes sundhed, trivsel, udvikling og 
læring. 

• I og med at børnetallet stiger støt henover alle årene frem til 2024, forventes det, at også 
budgettet vil stige tilsvarende. Derfor undrer det os, at budgetforslaget for 2024 er faldende i 
forhold 2023?  

• På drift budgettet for 2021 og frem til 2024 stiller vi os undrende overfor, at der står 0 ved 
henholdsvis Solsikken og Åkandehaven. Betyder det, at der ikke forventes en stigning i 
indmeldte børn, eller prisregulering eller at institutionen lukkes? 

• Vedr. dagplejen stiller vi os uforstående over det nuværende budget for 2020, da område 
Smørum bl.a. har flere dagplejere ansat end område Ølstykke, som har større budget. 
Samtidig laves der budget for årende 2021 frem til 2024 på trods af at dagplejen samles 
under område Stenløse.  

 

På vegne af område Smørum. 

 

Dennis Mathiassen. 
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Høringssvar til Budgetforslag 2021: 

Det er med stor fornøjelse, at vi i Lokal-MED i dagtilbudsområde Stenløse, ikke kan se, at der 
er besparelsesforslag på vores område. 

Vi vil dog benytte denne mulighed for at komme med input til budgetforhandlingerne. 

Vi har netop i vores Lokal-MED gennemgået den personalepolitiske analyse for 2019. Her kan 
vi konstatere, at vi i Egedal fortsat ligger med en lavere normering end vores 
omegnskommuner samt at der er udfordringer med såvel personaleomsætning samt 
rekruttering. Vi er i øjeblikket i skarp konkurrence om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til 
vores dagtilbud. Vi har høje ambitioner for kvaliteten, vi kan tilbyde børnene og vi har derfor 
også brug for en håndsrækning, så vi kan tilbyde gode arbejdsvilkår til kommende kolleger.  

Vi håber derfor på, at man i budgetforhandlingerne vil forsøge at skaffe yderligere midler til 
den fortsatte genopretning af dagtilbudsområdet i Egedal Kommune. 

Vi kan også læse i analysen, at vi har et højt fravær. Det har vi forsøgt at nedbringe i mange 
år. Men den største forskel i fraværet har vi kunne se i genåbningsfasen, hvor der var tilført 
ekstra personaletimer, så vi kunne arbejde med børnene i mindre grupper. Personalet har 
brugt deres faglighed i langt højere grad og tilbagemeldingerne fra forældrene har været, at de 
har oplevet en mærkbar forandring i deres barns trivsel. De var ikke længere lige så trætte og 
”fyldt op” efter en dag i institution. Relations arbejdet og nærværet omkring børnene har 
været fantastisk. Arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet er steget mærkbart i Egedals 
dagtilbud i genåbningsfasen. De ekstra midler er nu væk, da vi ifølge retningslinjer ikke skal 
være i mindre grupper længere, hvilket vi nu kan se en konsekvens af ift. arbejdspresset. 
Grupperne er igen større og der er fortsat mange ekstra opgaver, der skal varetages ift. 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 

 

 

På Område Stenløses Lokal-MED’s vegne: 

Lene Jacobsen, AMR  
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Høringssvar til Budgetforslag 2021: 

Det er med stor fornøjelse, at vi i Lokal-MED i dagtilbudsområde Stenløse kan se, at der er 
umiddelbart ikke er besparelsesforslag på vores område. 

Vi vil dog benytte denne mulighed for at komme med input til budgetforhandlingerne. 

Vi har netop i vores Lokal-MED gennemgået den personalepolitiske analyse for 2019. Her kan 
vi konstatere, at vi i Egedal fortsat ligger med en lavere normering end vores 
omegnskommuner samt at der er udfordringer med såvel personaleomsætning samt 
rekruttering. Vi er i øjeblikket i skarp konkurrence om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til 
vores dagtilbud. Vi har høje ambitioner for kvaliteten, vi kan tilbyde børnene og vi har derfor 
også brug for en håndsrækning, så vi kan tilbyde gode arbejdsvilkår til kommende kolleger.  

Vi håber derfor på, at man i budgetforhandlingerne vil forsøge at skaffe yderligere midler til 
den fortsatte genopretning af dagtilbudsområdet i Egedal Kommune. 

Vi kan også læse i analysen, at vi har et højt fravær. Det har vi forsøgt at nedbringe i mange 
år. Men den største forskel i fraværet har vi kunne se i genåbningsfasen, hvor der var tilført 
ekstra personaletimer, så vi kunne arbejde med børnene i mindre grupper. Personalet har 
brugt deres faglighed i langt højere grad og tilbagemeldingerne fra forældrene har været, at de 
har oplevet en mærkbar forandring i deres barns trivsel. De var ikke længere lige så trætte og 
”fyldt op” efter en dag i institution. Relationsarbejdet og nærværet omkring børnene har været 
fantastisk. Arbejdsglæden og arbejdsfællesskabet er steget mærkbart i Egedals dagtilbud i 
genåbningsfasen. De ekstra midler er nu væk, da vi ifølge retningslinjer ikke skal være i 
mindre grupper længere, hvilket vi nu kan se en konsekvens af ift. arbejdspresset. Grupperne 
er igen større og der er fortsat mange ekstra opgaver, der skal varetages ift. retningslinger fra 
Sundhedsstyrelsen. 

Vi vil endvidere udtrykke bekymring ift. reduktionen til konsulentbistand. Vi kan se, at en stor 
del af reduktionen skal hentes i CSD. Vi håber ikke, at det vil betyde forringede vilkår for 
videreuddannelse af det pædagogiske personale. 

Desuden er det svært at gennemskue hvad den foreslåede analyse indenfor ledelseslagene vil 
betyde for ledelsen i vores område. Vi har i Område Stenløse et godt samarbejde internt i 
lederteamet, hvor opgaver er fordelt. Vi videndeler og de daglige ledere sætter stor pris på at 
have en leder tæt på. 

 

 

På Område Stenløses Lokal-MED’s vegne: 

Lene Jacobsen, AMR  
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Høringssvar til Budget 2021-2024 fra Egedal Lærerkreds. 

Det er som udgangspunkt dejligt at konstatere, at der er balance i Egedal Kommunes budget for 2021. 

Alligevel har Byrådet bedt om prioriteringsforslag, som vi derfor vil kommentere. 

Vi har kommentarer til nedenstående to forslag: 

CAS21 – 102D: Reduktion af konsulentudgifter og 

CAS21 – 101D: Karensperiode på administrative stillinger. 

Begge forslag vil givet betyde rammebesparelser på CSD´s område, da 

1. Der vil ikke kunne findes besparelser på konsulenter i det omfang, det er beskrevet i forslaget, da 
parameteret: ”Andel af kommunens samlede lønsum” giver et skævt billede af det oprindelige 
forbrug og dermed besparelsespotentiale. 

2. Der er i forvejen en naturlig besparelse på karensperiode på administrative stillinger, som betyder, 
at skolerne er underbemandet på ledelse og administration i de perioder, der går mellem 
afsked/opsigelse og muligheden for nyansættelse, hvilket betyder, at alle skal løbe 
stærkere/arbejde mere i disse perioder. En forøgelse af karensperioden vil belaste arbejdsmiljøet 
og sænke serviceniveauet for forældre og elever. 

 

Et forslag herfra kunne være at gentænke Distriktsskolestrukturen. Vi har svært ved at se det 
økonomiske rationale, der i sin tid var en af bevæggrundene for at indføre denne. Siden 1/8 2020 har vi 
haft tre Distriktsskoler med to matrikler og én Distriktsskole med fire matrikler, så måske kunne man 
tænke i at give den fulde ledelseskompetence tilbage til matrikelskolerne og dermed spare et 
ledelseslag væk. Medarbejderne på skolerne efterlyser ofte nærværende og tilgængelig ledelse, og 
måske er Distriktsstrukturen en medvirkende hindring for dette. 

 

På vegne af Egedal Lærerkreds 
Steen Herløv Madsen 
Kredsformand 
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HØRINGSSVAR 

Østergade 4A | 3400 Hillerød | Tlf. 3546 5700  
nordsj@bupl.dk | bupl.dk/nordsj                          

 

 

Der skal investeres i minimumsnormeringer nu 

INDHOLD 

BUPL Nordsjælland har fulgt budgetprocessen er tilfredse med at erfare, at der ikke er påtænkt besparelser for børn- og unge-

området. Vi er dog samtidigt skuffede over at erfare, at der ikke er blevet plads til at investere i området.  

Egedal Kommune er ikke i en situation, hvor man kan tillade sig at bevare status quo uden, at det får konsekvenser for både 

arbejdsmiljøet, børn og unges trivsel samt rekrutteringsgrundlaget og konkurrencedygtigheden. 

 

Dato 11. september 2020 
 

DER SKAL INVESTERES I MINIMUMSNORMERINGER  OG PÆDAGOGANDEL 

Egedal Kommune ligger desværre helt i bunden, hvad angår normeringer sammenlignet med de øvrige nord-

sjællandske kommuner. 

 

Mange af de omkringliggende kommuner er allerede begyndt at investere egne budgetmidler for at kunne 

opnå minimumsnormeringer og nogle kommuner har endda investeret, så de kan siges at have minimums-

normeringer før 2025. Det skaber et usikkert rekrutteringsgrundlag for Egedal Kommune, idet det kan være 

mere attraktivt at arbejde som pædagog i en kommune med bedre normeringer og som følge heraf et bedre 

arbejdsmiljø.  Tillige befinder vi os i en periode med stigende børnetal, som inden længe vil indhente de kom-

muner, som ikke er fremsynede.   

 

Hvis Egedal Kommune skal kunne ansætte pædagoger som et led i Regeringens vedtagelse af minimumsnor-

meringer, så skal der investeres allerede nu. Der skal fastansættes flere pædagoger og tænkes i fuldtidsan-

sættelser for de deltidsansatte, og ved stillingsledighed skal deltidsansatte tilbydes at kunne gå op i tid. Vi an-

erkender, at Egedal Kommune har opstartet en proces med videreuddannelse af ikke-uddannet personale. 

Denne proces kan med fordel fremskyndes for at højne pædagogandelen og dermed kvaliteten i dagtilbud-

dene i Egedal Kommune.  

 

Der er samfundsmæssigt et stærkt fokus på børn og unges trivsel og udvikling. Faktorer, som er afgørende for 

deres fremtidige livsduelighed. Dette underbygges af forskningen, og må være udgangspunktet for de kom-

munale prioriteringer på området. Det er samtidigt prioriteringer, som er meget væsentlige for børnefamili-

erne i deres valg af kommuner og bosættelse. Og ikke mindst er det i høj grad afgørende for pædagogers valg 

af arbejdsplads, at området for børn og unge prioriteres højt.  

 

Pædagoger vil kunne bruge deres faglighed i miljøer, som giver mulighed for det. Der skal tænkes i rammer, 

som giver mulighed for at kunne fordybe sig. Vi oplevede fx under genåbningen ifbm. COVID-19, at der plud-

selig var tid og pædagoger nok til at arbejde med og i mindre børnegrupper, hvor pædagogerne havde mulig-

hed for at se det enkelte barn og dets behov. Her kunne fagligheden blomstre i takt med børnene.  

Hvis Egedal Kommune skal kunne opnå dette, så kræver det investeringer ikke stilstand.  

 

BUPL Nordsjælland stiller sig naturligvis meget gerne til rådighed ved en uddybning og sparring på dette om-

råde. 
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Høringssvar på 
Budget materialet (2021 -2024)  
fra ledergruppen, dagtilbud i område Smørum   

Smørum d. 10. sep. 2020 

Prioriteringsforslag: 
Reduktion af ledelse og administration:  

• Det er svært gennemskueligt, hvilke indflydelse det vil få på den support som skal og bør 
ydes til de enkelte områder. 

• Den specifikke viden som pt. er i de enkelte centrer forsvinder fra området, ved at samle 
opgaver på tværs. 

• Reduktion af ledelse medfører færre ledelseslag og dermed øget ledelsesspænd. Et øget 
ledelsesspænd mindsker muligheden for tæt faglig ledelse og sparring. 

• Budgetforslaget betyder omregnet ca. 35 stillinger frem til 2024, hvilket vil få konsekvenser 
for den support og ydelse der kan leveres. 

 

Karensperiode på administrative stillinger: 
• At planlægge med karensperioder vil få som konsekvens, at børn i udsatte positioner og 

deres familier ikke får den hjælp som er nødvendigt rettidigt.  
• At acceptere karensperiode medfører, at arbejdsmiljøet belastes for dem som er tilbage, 

de skal nå flere opgaver, hvilket kan medfører stress og stigende sygefravær. 
• De daglige ledere indgår i normeringen, og derfor vil en karensperiode betyde en 

forringelse af normeringen. 

 

Budgetnotat: 
• I 2020 er der budgetteret med 261 vuggestue pladser samt 412 børnehave pladser i alt 673 

børn. 
I 2024 budgetteres der med 290 vuggestue pladser og 460 bh pladser i alt 750, en stigning 
på 77. 
Fantasihaven er normeret til 184 enheder, allerede i oktober i år er de 157 enheder besat 
(61 vuggestue og 35 børnehave), langt de fleste andre institutioner i Smørum har igennem, 
en del  år, haft et højere antal børn end deres oprindelige normeringer. 
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Med det antal boliger der pt. bygges i Smørum og den dermed øgede tilflytning af 
børnefamilier, vurdere vi ikke at de beregnede 750 enheder holder i 2024. 

• I budgettet bør der tages højde for, at institutionerne i Smørum allerede i dag udnytter 
alternative løsninger, for at rumme det nuværende børnetal. Der er i flere af 
institutionerne børnegrupper i alrummene samt i personalestuer, hvilket betyder 
kvalitetsforringelse for børn og forældre samt har negative konsekvenser for personalets 
arbejdsmiljø. 

• Børnetallet stiger frem til 2024, det hænger derfor ikke sammen, at budgetforslaget for 
2024 er lavere end 2023. 

• Drift budgettet for 2021 og frem til 2024 indeholder ikke økonomi til Børnehusene 
Solsikken og Åkandehaven, ledergruppen i Smørum tager det for givet, at det er en fejl 
eller hvis det ikke er, at der snarest meldes ud om institutionerne lukkes og hvordan de 
nuværende børn skal fordeles til den andre institutioner. 

• Dagplejen samles under område Stenløse, det giver derfor ikke mening at andre områder 
har budget til dagplejen.  

 

Ledergruppen i område Smørum. 
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Hej 
 
Jeg undre mig over at der ikke er driftsbudget på Børnehuset Åkandehaven. Jeg håber det er en fejl, og 
ikke et udtryk for at denne skal lukke. Jeg kan ikke se man kan undvære Børnehuset Åkandehaven med 
de stigende børnetal og alle de boliger der bygges i Smørum.  
 
Mvh 
Karin Lindholt 
Tlf. 26 28 03 83 
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Høringssvar til prioriteringsforslag CEI21-101D 

 
Plejecenterlederne på kommunens 4 plejecentre har følgende kommentarer til forslaget 
omhandlende effektiviseringer på rengøringsområdet. 

Vi ser en høj grad af tryghed og genkendelighed i relationen mellem beboerne og vores 
husassistenter. Husassistenterne løser flere og mange andre praktiske opgaver – dels tæt på 
beboeren, men også generelt i afdelingerne. Det betyder for den enkelte beboer, at 
husassistenten er et kendt ansigt i hverdagen, som de er trygge ved. I kraft af meget 
synlighed i fællesarealerne og husassistenternes særlige prioritering af måltidsmiljøet og 
anretningen af måltiderne etableres der hurtigt den gode tillidsfulde relation mellem beboer og 
husassistenten.  

Der kan være beboere, som er skeptiske overfor nye ansigter, men har brug for der kommer 
et kendt ansigt som beboeren kan tale med. Husassistenterne er med til at give beboerne 
livskvalitet og er med til at gøre en forskel, samtidigt med de har fokus på kerneopgaven.  

Husassistenterne er meget fleksible omkring rengøringsopgaven i beboernes boliger. Der kan 
være besøgende, beboeren kan være utilpas – eller andre ting der gør, at husassistenten med 
fordel kan komme enten senere på dagen eller dagen efter. Dette er muligt, fordi 
husassistenten kan omprioritere sine praktiske opgaver – enten til senere på dagen eller i løbet 
af ugen. De har f.eks. mulighed for, at tage en cykeltur, eller gøre anden aktivitet med 
beboerne, hvor de kan tale sammen både om beboerens rengøring og deres måltid.  

Dette giver al sammen livskvalitet for den enkelte beboer. 

 

 

På vegne af teamlederne fra plejecentrene  

Dorte Rosenheld 

  

 

 

 

okonomi@egekom.dk 
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Mine opgaver som husassistent på Damgårdsparken er: 
Ved ferie/sygdom eller andet fravær af kollegaer: 
9.30-10.10. 
Rydde spisestuen for brugt service, fylde/tømme opvaskemaskine. 
Vaske køkkenborde, låger, håndtag/greb og skraldestativer. 
Hvis det ikke er muligt at komme ind på stuerne for at gøre rent , laver jeg morgenmad, kaffe til de 
beboere der endnu ikke har fået. 
Ca.10.10 gør jeg klar til første rengøring. 
Fugter mopper, klude. 
Gør hygienemoppen klar, tager forklæde, handsker på. Gør rent i bolig ca. 45 minutter. 
Ca. 11 vandpause. 
Gør klar til næste rengøring. 
Færdig med 2. rengøring ca. 11.50. 
Ca 12 starter 3. rengøring. Færdig ca. 12.50. 
Rydder rengøringsvogn for urene mopper/klude og hygienemopper. 
Sætter vasketøj igang. 
13.00 spiser mi klapsammen. 
13.10 
Udfører egenkontrol. 
13.30 FRI. 
 
 
Hvis ikke der er fravær af kollegaer gør jeg rent fra ca. 10-11.15. 
Derefter laver jeg frokost til beboerne 11.15- ca.12.15. 
Gør køkkenet rent og udfører egenkontrol fra ca. 12.20-13.20. 
 
13.30. FRI. 
 
Med venlig hilsen Grethe Olsen. 
Husassistent Blommehaven Damgårdsparken. 
 
 

Hej igen, jeg har tilføjelse til forrige mail, onsdag og fredag henter jeg mad, mejeriprodukter og pålæg i 
det store køkken som skal fordeles til køleskabe i Blommehavens køkken. 
Onsdag kan det gøres på ca.1/2 time, men fredag tager det en time da vi får meget. 
Jeg har 15 timers arbejdsuge fordelt fra tirsdag til fredag, fredag er min dag på 3 timer. 
 
Planen er også at jeg skal være til stede i spisekøkkenet så der er en beboerne kan henvende sig til. 
Dette har dog slet ikke været muligt efter jeg gik over til at lave hovedrengøringer i stedet for som det 
var før, hvor vi husassistenter skulle lave lettere rengøringer på stuerne. 
 
Jeg er i flexjob 15 timer om ugen efter en voldsom hjernerystelse. 
 
Venlig hilsen Grethe Olsen, Damgårdsparken . 
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Fra hus ass. Tanja Sjøberg Cso damgårdsparken 
Jeg arbejder i flexjob 12 timer om ugen fordelt på 3 dage, fra kl. 7.30 til 11.30 
Her på afdelingen starter jeg med at lave morgenmad og servere den for borgerne, ligeledes hjælper 
de borger der ikke selv kan selv, og evt. guider dem. 
 
Jeg har ansvaret for at køkkenet / køleskabet er rent samt egen kontrol. 
 
Hus ass har en god relation til borgerne som de kender, og dette giver vores borger tryghed I 
hverdagen. 
 
Som hus ass har vi 1-2 rengøringer hvor vi prøver at inddrage borgeren så de kan bibeholde deres 
hverdag og være med og bidrage til rehabilitering for at borgeren kan holde fast i deres funktioner 
 
Plejepersonalet har tit travlt om morgenen, men de ved der altid er et kendt ansigt i køkkenet de kan 
henvende sig til at få hjælp som så giver borgeren ro og tryghed  
 
Ud over det er der også vare opfyldning 
Hente mad vare 3 gange om ugen  
Bage kage til om eftermiddagen  
Gå tur med borgere hvis der er tid, ellers bare holde i hånd hvis der er tid. 
 
Hertil skal det så også siges at vi alle bidrager til det sociale miljø på damgårdsparken  
Jeg ville være så ked af at miste mit arb. på damgårdsparken  
 
Mener også at kommunen på lang sigt ikke spare noget, vi der er i flexjob, bliver fyret, da nye 
firmaer vil anse os som en hæmsko, fordi vi alle har nogle skånehensyn der skal tages hensyn 
til. 
 
Som ledig skal vi have understøttelse, men det er selvfølgelig en anden kasse men ikke særligt 
smart. 
 
Og så synes jeg kommunen løber fra et socialt ansvar som man har påtaget sig.  
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      10 september 2020 

Til politikerne i sundhedsudvalget. 

 

Vi finder det rigtig trist, at man overvejer, at nedlægge husassistenternes rolle/arbejde og udlicitere 
rengøringen til et eksternt firma. 

Det har taget næsten 2 år på Egeparken at nå den standard og kvalitet i rengøringen, som vi har nu. Ved 
udlicitering mener vi at kvaliteten forsvinder. Dette begrunder vi ud fra hvad vi ser de steder hvor Renell 
allerede gør rent nu.  

Husassistenterne har en helt anden fleksibilitet end et eksternt firma vil kunne have. Af forskellige årsager 
kan det være nødvendigt med fleksibilitet i rengøringen eksempelvis ved syge borgere, terminale eller 
borgere som ønsker rengøringen på andet tidspunkt end planlagt. Dette kunne eksempelvis være grundet 
morgenpleje, sover længe eller middagssøvn. Det er for husassistenterne muligt at rykke rundt på tider og 
rengøringsdagene ved den enkelte bolig. Vi mener ikke at et eksternt firma vil kunne imødekomme dette, 
hvilket vil resultere i at der kan gå langt imellem hver enkelt rengøring og kvaliteten falder.  

I forbindelse med Corona er husassistenterne også meget mere fleksible i forhold til hygiejnen så der 
opretholdes en høj standard. 

Vi oplever også, at der er en del sprogbarriere ved det eksterne rengøringsfirma der bruges på Egeparken. 
Dette ser vi som en ulempe i forhold til både personale og borger, da der ofte kan ske misforståelser. 

Ud over rengøringen varer tager husassistenter mange andre opgaver som i en meget travl hverdag for 
enderne til at hænge sammen i sidste ende. 

Husassistenterne varetager opgaver som: 

• Tilberedning af frokost. Dette tager meget tid for plejepersonalet. Tid som tages fra borgerne, så de 
føler at der ikke er tid til dem. Husassistenterne har en anden ”ro” hvilket smitter af på borgerne og 
i sidste ende giver en mere rolig hverdag for borgerne. 

• Husassistenterne har en god kontakt til borgerne og er med til at skabe den åndelige omsorg som 
rigtig mange af borgerne higer efter. 

• Husassistenterne formår at skabe en ”hyggelig stund” i forbindelse med rengøringen hos den 
enkelte borger, til stor glæde for den enkelte borger. 

• Grundet husassistenternes faglighed har de flere gange kunnet hjælpe ved/i akutte situationer så 
som fald eller andet. 

• Husassistenterne er endvidere behjælpelige i forhold til at have praktikanter fra kommunen / 
jobcenteret. 

• Husassistenterne er med til at oplære frivillige i elcyklen samt deltage ved udflugter med Egedal 
bus. 

• Husassistenterne varetager endvidere bestillinger af eksempelvis mad og linned. Dette effektivisere 
og spare penge da der ikke opstår store lagre af varer, men at der kun bestilles det der bruges. 

Husassistenterne oplever at plejepersonalet er meget glade for at de er der, da det letter en ellers meget 
meget travl hverdag. 

Venlig hilsen Husassistenterne på Egeparken. 
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Handicaprådets høringssvar 
Egedal Kommunes budgetforslag 2021-2024 
 
Til Byrådet 
 
Egedal Kommunes Handicapråd har følgende bemærkninger til dette års budgetforslag: 
 
Prioriteringsforslag til budget 2021-24: 
 
CEI21-101D - Effektiviseringer på rengøringsområdet: 
Set i lyset af Corona-situationen er Handicaprådet ganske uforstående over for den faglige vurdering, 
administrationen har lagt til grund for forslaget om at reducere rengøringen på kommunens institutioner og i 
bygningerne. Corona-situationen betyder ekstra rengøring, sprit, værnemidler mm. På Egedal Kommunes Bo- 
og Aktivitetstilbud – EKBA – vil forslaget eksempelvis betyde en reduktion fra daglig rengøring til rengøring 1 
gang ugentligt. Det er uforsvarligt over for beboerne på botilbuddene, hvoraf en del hører til det, 
Sundhedsstyrelsen definerer som risikogruppe.  
 
CAS21-101D - Karensperiode på administrative stillinger: 
Handicaprådet vil advare mod forslaget om at indføre en fast karensperiode på 1 måned ved stillingsopslag. 
Handicaprådet må gøre opmærksom på den store udskiftning af sagsbehandlere og rådgivere, der sker på 
social- og handicapområdet. Borgere kan i dag i løbet af 2 år opleve at have tilknytning til op mod til 6 
forskellige sagsbehandler/rådgivere. En fast karensperiode på en måned vil ikke medvirke til at gøre Egedal 
Kommune til en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. 
 
 
Da Egedal Kommunes kassebeholdning er positiv og driftsbalancen i overskud i 2021 er det magtpåliggende for 
Handicaprådet at erindre Byrådet om de besparelser og nedskæringer, der de seneste år er foretaget på social- 
og handicapområdet. Konsekvenserne af disse besparelser har i dag sat handicapområdet til vægs. 
 
Dette kommer f.eks. til udtryk ved, at borgere oplever det som en stadig kamp at være i kontakt med Egedal 
Kommune. Forældre til børn med handicap knækker sammen blot fordi kommunen skal ansøges om et enkelt 
hjælpemiddel til barnet. Det er ganske enkelt ikke rimeligt at behandle borgere på den måde. Disse familier 
oplever næppe ”verdens bedste hverdag” i Egedal Kommune. 
 
At borgerne med rette oplever en usaglig sagsbehandling i Egedal Kommune afspejles bl.a. også i 
Ankestyrelsens høje omgørelsesprocenter for sager på handicapområdet fra kommunen. Senest 45% omgjorte 
sager på børnehandicapsagerne og 52% på voksenhandicapsagerne.  
 
For blot som en begyndelse at rette op dette henstiller Handicaprådet derfor, at Byrådet nu tager 
kvalitetsstandarderne på handicapområdet frem. Det kan f.eks. være ’Kvalitetsstandarder for 2020 for 
trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet’, ’Kvalitetsstandarder – handicapkompenserende ydelser 
på børneområdet’ og ’Kvalitetsstandarder - handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne’. 
 
Giv dem et eftersyn og giv dem det tiltrængte løft.  
Før dette er sket oplever borgere med handicap ikke ”en hverdag i fællesskab og bevægelse” i Egedal. 
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Venlig hilsen 
Lea Jensen 
formand 
Handicaprådet 
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Høringssvar til Budget 2021 fra FOA Frederikssund 
 
 
 
 
CEI121-101D 
 
FOA tager på det skarpeste afstand fra det fremlagte spareforslag om øget udlicitering af rengøring 
på plejehjem m.v.  
Der er ifølge forslaget en relativ lille og endda meget usikker økonomisk effekt. Særligt set i 
forhold til den usikkerhed, forslaget vil medføre for både borgerne på plejehjemmene og for de 
ansatte medarbejdere.  
Den økonomiske gevinst synes primært at være begrundet i en serviceforringelse med nedsættelse 
af rengøringstiden hos beboerne på plejehjemmene fra 30 minutter til 21 minutter. Der er ingen 
dokumentation for, at private virksomheder kan levere en lige så god kvalitet ved en sådan 
forringelse på ca. en tredjedel af den effektive rengøringstid. Erfaringer fra andre udliciteringer 
viser tydeligt, at besparelser i det omfang kun kan opnås ved serviceforringelser. Mange kommuner 
er da også gennem de senere år gået den modsatte vej, opsagt rengøringskontrakterne og hjemtaget 
opgaverne for at sikre kvaliteten.  
Netop i en tid med fortsat behov for særlig opmærksomhed om hygiejne og rengøring er det meget 
bekymrende, at kommunens forvaltning foreslår en sådan besparelse. Og endda netop på et område 
med mange borgere i en særlig risikogruppe. Kommunen burde i stedet vælge at opprioritere 
indsatsen for at sikre ordentlig hygiejne og rengøring ved at styrke egen hygiejne- og 
rengøringsorganisation. 
Det giver stor grund til bekymring, at forslaget vil medføre en stor gennemgang af personale på det 
enkelte område, dels på grund af sårbare borgere, dels på grund af en øget risiko for smitte af 
diverse vira. 
Dertil kommer, at der som anført er tale om medarbejdere med bredere opgaver (omsorgsopgaver) 
på plejecentrene, der med forslaget vil blive virksomhedsoverdraget til en privat leverandør. Det er 
FOA’s erfaring fra andre kommuner, at man netop i den situation mister sammenhængskraft, 
kontinuitet og kvalitet i opgaveudførelsen. Samtidig er vores erfaring, at der i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse ofte vil komme en stor personaleudskiftning – både frivilligt og via 
afskedigelser efter overdragelse. Det vil i sig selv svække kvalitet og kontinuitet for de berørte 
borgere. 
Såfremt Egedal kommune alligevel ønsker at gå videre med udbuddet, forventer vi, at Egedal 
kommune lever op til krav om arbejdsklausuler. 
 
 
På vegne af Servicesektoren FOA Frederikssund 
 
Sanne Johansen 
Formand for Social- og Sundhedssektoren  
FOA Frederikssund, Ådalsparken 2, 3600 Frederikssund 
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Høringssvar til budget ’21 – Egedal kommune 

 

 

3F Frederiksværk-Frederikssund har følgende bemærkninger til prioriteringsforslag CEI21-

101D. 

 

Der er foreslået besparelser på rengøringen, hvilket vi er stærkt bekymret over. 

Alene det at der er kommet et forslag om besparelse har gjort, at utrygheden blandt vores 

medlemmer er steget og vi er vidende om flere der overvejer at søge væk. 

 

De besparelser og effektivitetsforbedringer Egedal Kommune forventer at opnå, når private 

aktører overtager rengøringen, har desværre ofte den modsatte effekt. Vi har konkrete 

erfaringer med følgende:  

 

• Der er massive sprogvanskeligheder, og rengøringsassistenterne har svært ved at tale 

dansk. Dette betyder, at brugervirksomheden har svært ved at kommunikere med 

rengøringsassisterne. Nogle kan tale en smule engelsk, andre kan slet ikke.  

• På grund af de massive sprogvanskeligheder oplever brugervirksomhederne, at de selv 

må oplære rengøringsassistenterne i, at de f.eks. ikke skal løfte svaberen fra gulvet, 

men i stedet benytte de ergonomiske håndtag.  

• Vi har også eksempler på rengøringsassistenter, der rengør linoleumsgulve med 

forkerte rengøringsartikler, da de ikke kan læse manualer og instrukser – dette er i sig 

selv et alvorlig brud på sikkerheden for både brugere og ansatte.    

• Der er flere rengøringsassistenter, der med samme moppe, har rengjort først gulvene 

og derefter bordene. 

• Skraldespandene bliver ikke tømt regelmæssigt.  

• Efter rengøringsassistenterne bliver bedt om at gøre hovedrent, er der fortsat 

spindelvæv at finde.  

• De eneste medarbejdere der er dansktalende, er teamlederne og disse bliver udskiftet 

ca. hver 3 måned. Dette betyder, at når brugervirksomheden har lavet aftaler om ting 

der skal ændres, eller forbedres, bliver disse aftaler ikke videreformidlet til ny 

teamleder, men ”tabt på gulvet”.  

• Rengøringsartiklerne, toiletpapir og papirhåndklæder bliver ikke lagt på plads, men 

efterladt på p-pladsen, da dette ikke var skrevet ind i tilbuddet.   

• Rengøringsassistenterne møder ind i gennemsnit 1-2 dage og kommer derefter ikke 

tilbage. Denne store udskiftning af personale gør, at den private rengøringsudbyder 

ikke har mulighed for at uddanne personalet.  

• Rengøringsassistenterne skifter arbejdstider ofte og derfor ved brugervirksomheden 

ikke, hvornår de kan forvente at rengøringsassistenterne møder ind.  

 

 

Set i lyset af Covid19-situationen, sammenholdt med vores konkrete erfaringer, er vi meget 

bekymret for smitterisikoen og hygiejnen i sin helhed. Da denne udlicitering vil omfatte meget 

sårbare borgere og brugere, vil dette medvirke til stor usikkerhed, utryghed og høj 

smitterisiko.  

 

Der stilles forslag om på plejecentrene, at rengøringstiden reduceres fra 30 min til 21 min 

hvilket svarer til 30 % besparelse.  

 

På EKBA vil man reducere rengøringen fra dagligt til ugentligt. 

 

Det er bekymrende at det er de svageste borgere, der bliver underlagt denne besparelse. Da 

det netop er disse der er i højrisiko for smitte. Hyppig udskiftning af personalet påvirker de 

sårbare borgere og vi frygter, at særligt de udadreagerende får det endnu dårligere. Dette vil 

påvirke de øvrige ansatte og kan give dårligt arbejdsmiljø og ekstraarbejde.   
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Der står i forslaget, at man forventer, at kvaliteten i rengøringen forbliver uændret. Dette 

stiller vi os meget tvivlende overfor. For hvor meget rengøringstid er der reelt tilbage af de 21 

minutter, når man først lige skal finde de relevante rengøringsartikler frem? 

 

Ud fra Egedal Kommunes beregninger, fremgår det af prioriteringsforslaget, at der vil være en 

besparelse på 500.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. de efterfølgende år. De private aktører tjener 

ikke penge på udbuddet, men på alle de ekstraopgaver der ikke var beskrevet i 

udbudsmaterialet.  

 

Den besparelse, som Egedal Kommune forventer at opnå, er vores erfaringer, at disse ikke 

opnås, men i stedet blive ædt op af bl.a. ekstraregninger. Alt dette på bekostning af vores 

allersvageste borgere i kommunen.    

 

Hilsen 

3F Frederiksværk-Frederikssund v/ 

Formand Jesper Olsen 
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Høringssvar fra social og sundhedspersonalet i CSO 

 

Høringsvar til prioriteringsforslag CEI121-101D 2020 

Husassistenterne har en meget vigtig opgave på plejecentrene rent praktisk med at gøre rent i 
fælles rummene og på beboernes stuer, bestille og laver mad, samt servere mad på stuerne, 
vasker tøj, fylder op på beboernes stuer og gå tur med beboerne. 

Udover de praktiske opgaver, vil en reduktion af husassistenternes timer på plejecentrene, 
risikere at medføre en forringelse af den relation der er mellem beboerne og husassistenter. 
Beboerne kender de husassistenter der kommer hos dem og har opbygget gode relationer. 
Nogle beboere hjælper til med at gøre rent på stuerne på opfordring af husassistenterne, og 
dermed er der øget fokus på hverdagsrehabiliteringen, hvilket ikke vil være muligt hvis et 
privat rengøringsfirma, skal varetage rengøringen på plejecentrene. Der er borgere der har 
stor glæde, af at kunne skabe den relation i hverdagen og dermed være med til at fastholde 
historien om deres tidligere hverdag.  

Ved at det forsat er husassistenterne der udfører rengørings opgaverne, bidrager de med den 
daglige observation af beboernes almene tilstand når de befinder sig på stuerne, på gangene 
eller i opholdsstuen. De giver tilbagemeldinger til det uddannet personale og bidrager dermed 
til tidlig opsporing når der er ændringer i beboernes almene tilstand.  

 

 

 

Høringssvar til prioriteringsforslag CSO21-101D 

Medarbejdernes bekymring ved at skære i vikarbudgettet er, at der i den daglige 
vagtplanlægning ikke vil blive bestilt de vikarer der er nødvendige for at udføre kerneopgaven. 
Det kan give endnu mere pres og medarbejdere der skal løbe hurtigere, som igen påvirker 
arbejdsmiljøet. Medarbejderne vil være i risiko for stress med længerevarende fravær, ligesom 
der også er hele problematikken med rekruttering og fastholdelses udfordringerne. 

Ved at mindske muligheden for vikarer, er der risiko for, at det faste personale vil opleve 
yderligere forringelse for udførelsen af de visiterede ydelser, samt ringere mulighed for, 
korrekt og fyldestgørende dokumentation i journalen.   
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