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Anbefalinger fra MED‐systemet til budget 2021
Område Sidetal

2. runde

Hovedudvalget 3

1. runde

Arbejdsmarked

FællesMED‐udvalg i Arbejdsmarked 4

By, Land og Kultur

Musikskolen 6

Bibliotek 6

Intern drift 6

Fælles‐MED‐udvalget By, Land og Kultur 7

Opvækst og Læring

Espe Skole og Børnehaves MED‐udvalg 9

Landsbyordningen Tre Ege skolen Med‐udvalg 10

Øhavsskolens MED‐udvalg 11

Børneområde Syd 15

Carl Nielsens Skolen Med‐udvalg 16

Tingagerskolens MED‐udvalg 18

Broskolen MED‐udvalg 20

Brobyskolernes MED og Skolebestyrelse 22

Dagplejen MED‐udvalg 23

Fælles MED ‐ Opvækst og Læring 24

Børnehaven Kaptajngården 28

Skolelederforeningen 30

Børneområde Vest MED‐udvalg 33

Brahesminde Skoler & Børnehuse MED‐udvalg 36

Bøgebjergskolens MED‐udvalg og skolebesyrelsen 38

Bøgebjergskolens MED‐udvalg  39

Børneområde Midt 40

Heldagsskolen Vantinge MED‐udvalg 42

Sundhed og Omsorg

Kostforplejningen MED‐udvaæg 43

Døgnpsykiatriens MED‐udvalg 43

Kommunale plejehjem og rehab. Bakkegården MED‐udvalg 44

MED‐udvalg i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering 46

Center for Sundhed og Omsorg MED‐udvalg 50

Fælles MED ‐ Sundhed og Omsorg 52

Den Kommunale Hjemmepleje 56

Administration

Politik og Strategi MED‐udvalg 58

Økonomi og Løn MED‐udvalg 59

Hovedudvalget 61

Note: Det bemærkes at formatet på MED‐udvalgenes besvarelser er relativt forskelligartet. Det skyldes at nogle 

MED‐udvalg har valgt at indberette via formular og andre har valgt at vedhæfte besvarelsen som et bilag
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 2. høringsrunde

Navn på kontaktpersE‐mail Navn på MED‐udvalg/FælleAngiv fagområde

Angiv nummer og/eller navn på 

budgetforslag som kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Line Moth liman@fmk.dk Hovedudvalget Tværgående 102 ‐ reduktion af barselspulje

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) har ingen bemærkninger til dette, udover at gøre 

opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med barselspuljen, da man ikke kan forudse 

antallet af barsler. Man kan derfor vælge at tage besparelsen på anbefaling fra HU.

Line Moth liman@fmk.dk Hovedudvalg Tværgående

131 Manglende udmøntning på tværgående 

effektiviseringer 2021 og frem

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at man annullerer disse 

effektiviseringsforslag. Det er vores opfattelse, at der er arbejdet intenst i alle forvaltninger på at 

implementere beslutningen, men det er, som vi tidligere har anfægtet, ikke muligt at realisere disse 

effektiviseringer fuldt ud. Vi anbefaler klart at disse annulleres, da det vil have vidtrækkende 

konsekvenser både for kerneopgaven, arbejdsmiljøet samt personalemæssige forhold at skulle 

afskedige mellem 10‐15 ansatte, uanset hvilket område man måtte spare på. Samtidig anfægter 

HUM at der er sket en serviceforringelse i forbindelse omlægning af kørsel i kommunebiler, særligt 

på OL og SO området, idet der ofte er tale om akutkørsler til udsatte og sårbare familier. Man bør 

overveje om der skal være bedre adgang til kørsel til høj takst på de områder hvor det giver 

mening. 

line moth liman@fmk.dk Hovedudvalg Tværgående

130 Permanentgørelse af 2 

kommunkationsstillinger

Hovedudvalgets medarbejderside anbefaler:

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at KB følger indstillingen fra politik og 

Strategi, da disse 2 medarbejdere løser vigtige opgaver, både i forhold til at understøtte 

udviklingsstrategien men også er en vigtig aktør internt i kommunen, til glæde og gavn for borgerne.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐udvalg/Fælles‐MEDAngiv fagområde

Angiv nummer 

og/eller navn på 

budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Arbejdsmarked FÆLLESM Arbejdsmarked Forslag 99

Konto 6 – Reduktion i serviceniveau i Borgerservice:

Høringssvar fra Borgerservice til budget 2021

Pkt. 99 ”Reduceret serviceniveau i Borgerservice”

Store serviceforringelser for borgere og virksomheder.

Medarbejderne vurderer, at den postulerede ventetid på 2‐3 dage ikke er realistisk, vi forventer en øget ventetid på generelt mere end en uge.

Personalet vurderer at mindst samme antal Odense borgere stadig vil benytte Borgerservice i FMK på pas‐, kørekort‐ og NemID området dels grundet infrastrukturen. Dette er her og 

nu opgaver

Hvis Politikerne vælger besparelsen på kr. 500.000, vil det betyde store serviceforringelser for borgere og virksomheder.

Konsekvensen vil bevirke et eller flere af følgende forringelser:    

Konsekvens 1. Lukning ekspedition

Lukke en skranke/ekspeditionsplads i både Faaborg og Ringe, hvilket vil bevirke en reducering af udbudte ekspeditionstider.

Konsekvens 2. Lukkedage

Flere lukkedage ugentligt. Aktuelt er onsdag lukkedag.

Konsekvens 3. Modtagelsen

Sænke serviceniveauet i modtagelsen, der servicerer jobcenteret.

Konsekvens 4. Baglandsopgaver

Væsentligt færre ekspeditionstider vil betyde, at virksomheder/borgere ikke samme dag kan få deres sag behandlet indenfor den lovbestemte tid, hvilket vil få betydning for 

virksomheder, Jobcenter, borgere og samarbejdspartnere.

Vi gør opmærksom på, at der i Borgerservice er sparet en medarbejder i både 2018 og 2019.

Arbejdsmarked F MED Arbejdsmarked

59 Reduktion af 

kommunale 

løntilskud, alle 

målgrupper

Medarbejdersiden fællesMED anbefaler kommunalbestyrelsen at tage denne besparelse, da det ikke har nogen betydning for vores beskæftigelsesrettede indsats, og ingen 

konsekvenser har for kerneopgaven

Arbejdsmarked FællesMEArbejdsmarked

Server og 

licenstilpasning som 

følge af 

modernisering 

(effektivisering) AM FællesMED har ingen bemærkninger hertil.  

AM Fælles MED Arbejdsmarked

Overgang fra lokalt 

CPR til 

serviceplatform 

(Budgettilpasning) Det er væsentligt at man husker en ordentlig implementering når man skifter systemer, og dette gælder ikke kun i Arbejdsmarked – men i hele organisationen.

Am Fælles MED Arbejdsmarked

Basis budget 

tilpasning Udløb af 

bevillinger: Licenser

AMFMED medarbejderside anbefaler at KB foretager denne budgettilpasning, idet vores licenser til div. Digitale platforme er af stor betydning for utroligt mange medarbejdere i 

organisationen. Det vil være utænkeligt at undvære eks. Skype eller andre Microsoft programmer, da dette er grundstenen for at kunne udføre kerneopgaverne.

Am Fælles MED Arbejdsmarked

Arbejdsmarked – 

basistilpasning af 

overførselsudgifter

Man bør her have fokus på, at udgifterne til overførsler kan stige såfremt COVID 19 fortsætter, og dermed påvirker både ledighedstallene samt varigheden af sygedagpenge. Det er 

væsentligt at huske på, at når sygedagpengene skal revurderes 30.9 flytter man en stor sagsmængde fra SDP til JAF, og dermed fortsat har udgifterne til overførselsindkomster.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐udvalg/Fælles‐MEDAngiv fagområde

Angiv nummer 

og/eller navn på 

budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

AM FællesMED Arbejdsmarked

112  Politisk ønske – 

Boligsocial 

medarbejder for at 

styrke den 

tværgående 

boligsociale indsats

AMFMED medarbejderside anbefaler, at man finder finansiering til denne stilling. Vi ønsker at gøre opmærksom på at arbejdsmarked selv har finansieret frem i årslagsårene 2020 og 

2021 ud af egne driftsmidler, men der er behov for at gøre stillingen permanent, særligt i lyset af, at medarbejderen bidrager positivt til at løse den boligsociale udfordring, minimere 

hjemløshed. Ligeledes godkender den boligsociale medarbejder også tilskudslån for at sikre kommunen ikke låner unødigt penge ud.

AM fælles MED Arbejdsmarked

135 Politisk ønske: – 

Flere aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodta

gere afklares 

hurtigere

AM FMED medarbejderside anbefaler at man følger indstillingen: de seneste år har der været et projekt ”flere skal med” som er projektmidler. (Fra STAR) Disse stillinger udløber 31.12, 

og dermed forsvinder 2 stillinger, og dermed stiger sagstallet drastisk. Ved at gøre en stilling permanent vil sagstallet ikke stige for kraftigt, og men vil kunne indfri det politiske ønske 

om, at aktivitetsparate borgere afklares. Særligt opmærksomhed på konsekvenserne for hvis man IKKE indfrier dette ønske er, at sagerne afklares væsentligt langsommere end i dag.

AM Fælles MED Arbejdsmarked

111Politisk ønske – 

Forsikrede ledige: 

Nedbringelse af 

COVID 19 

ledighedskø og 

coachende tilgang

Am FællesMED anbefaler man følger det politiske ønske grundet den store stigning af COVID‐19 ledighed. Sagstallet var forud for COVID 19 for højt, og tallet er kun steget. Stillingen vil 

bidrage proaktivt til at nedbringe udgifter til overførselsindkomster.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg Angiv fagområde

Angiv nummer 

og/eller navn på 

budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Musikskole By, Land og Kultur 166

Af hensyn til personalets trivsel ser vi det ikke som en mulighed at finde besparelsen gennem yderligere 

”nedvarslinger” svarende til 0,5 årsværk.

Der fandt op til sommerferien 2020 en personalereduktion sted, som får effekt 1/1 2021.

Lokal MED Center 

By,Land og kultur By, Land og Kultur 127 Lokal MED Center By,land og kultur anser det for positivt at BYG bliver tilføjet et årsværk som ekstra ressource i de kommende 3 år, til at løse opgaveporteføljen.

Lokal MED Bibliotekerne By, Land og Kultur

Forslag 81 ‐ 

reduktion af 

Bibliotekets åbnings 

til

Bemærkninger til forslag 81 – reduktion af bibliotekets åbningstid

Medarbejderne har flg. generelle bemærkninger til forslaget:

 Reduktion i antallet af betjente timer vil medføre:

Dårligere tid til at hjælpe børn på vej med læsningDårligere tid til at passe materialesamlingen, formidle den og gøre den tilgængelig for borgerne, så den også er brugbar og inspirerende i 
den ubetjente tidDårligere tid til at hjælpe ressourcesvage borgere, fx unge, der skal understøttes i uddannelseDårligere tid til at hjælpe borgere i det hele taget; betjente timer i udlånet 
handler ikke om selvbetjening ved hjælp af automater, men om at guide rundt i dagens videnssamfund, hvad enten det er i den fysiske samling eller virtuelt.
 Pasning af udlånet vil blive mere vanskeligt, der kan blive konsekvenser for klargøring af udlånet og tilrettelæggelse af inspirationsdelen i selve udlånet, med en mindre samlet udlånstid 

til rådighed.

 Dårligere tid til at passe materialesamlingen, så den fremtræder inspirerende for borgerne.

 

Konsekvens ved reduktion af betjent tid kan være at timen fra 16‐17 bliver meget travl i Faaborg og Ringe. Håndtering af f.eks. udfordrede unge særligt i Ringe vil være vanskelig, hvis 

personalets udlånsvagt slutter kl 17.

Omkring Årslevs åbningstimer. Disse er fastlagt på tidligere KLU‐møde som implementering af udviklingsstrategien. Beslutningen var at udvide åbningstimer i Årslev, så onsdag blev 

åbningsdag, fordi man politisk vægtede forstadsbåndet. Baggrunden var, at børn under 14 også skal kunne bruge biblioteket lige efter skoletiden.

 Forslaget kan medføre ringere tilgængelighed til bibliotekerne, da der pt pga Covid‐19 ikke er adgang til bibliotekerne om aftenen. Besparelsesforslagets formulering om at der er adgang 

7‐22 dagligt gælder ikke så længe der er Covid‐19 restriktioner.

 Medarbejderne har en bekymring over at der kan blive en medarbejder mindre, da det vil være vanskeligt at fastholde eller rekruttere en medarbejder på de resterende timer. Der er 

desuden en bekymring omkring, at reduktion i åbningstid vil være permanent – og dermed går ud over de borgere, som har mest brug for personalets bistand.

Det påpeges desuden, at forslag 81 til besparelser må ses som værende i direkte modstrid med hensigterne i forslag til ny strategisk drift nr. 117 om børn og unges adgang til fritidsliv.

Intern Drift By, Land og Kultur

Forslag til 

effektiviseringer nr. 

168: Tilpasning af 

puljen til 

vintertjeneste: Punktet flyttes til ”forslag til besparelse”, da der ikke kan ses en effektivisering i forslaget.

Intern Drift By, Land og Kultur

Anlæg nr. 58: Ændret 

organisering af drift 

og vedligeholdelse af 

bygninger og grønt 

vedligehold

Det virker mærkværdigt, at Ejendomme har lavet en besparelse på seniorjobbere og nyttejobbere, da de ikke må erstatte ordinær arbejdskraft.Det anbefales at 2 mio. kr. rykkes frem til 

2021 og 2,5 mio. kr. til 2022, så man allerede nu får omstruktureret områderne og derved opnår en besparelse før. Vi opfordrer til at området allerede nu deles op i udvendig og 

indvendig drift.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg Angiv fagområde

Angiv nummer 

og/eller navn på 

budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Intern Drift By, Land og Kultur

Forslag til 

effektiviseringer nr. 

164: 

Driftseffektivisering 

ved nedlæggelse af 

afd. Uglen, 

Øhavsskolen. Såfremt man gennemfører effektiviseringen, kan det få personalemæssige konsekvenser på rengøring og grøn vedligehold i Intern Drift.

Fælles‐MED‐BLK By, Land og Kultur

58 Ændret 

organiseringe i drift 

og vedligehold af 

bygninger

Forslag 58 anlæg (overført): Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold

I forhold til at kunne komme i mål med den tænkte opgaveløsning i budgetforslaget og den vedtagne organisationsændring i Ejendom, mangler der pt. medarbejdere i Team Anlæg, Team 

Energi og i Ejendom Drift, da der er flere der har opsagt deres stillinger i Ejendom.

Det virker mærkværdigt, at Ejendomme har lavet en besparelse på seniorjobbere da de som bekendt ikke må erstatte ordinær arbejdskraft.

Den nævnte reduktion på 2 årsværk i Teknisk Service/Ejendom Drift er blevet effektueret ved naturlig afgang!

Det anbefales at 2 mio. kr. rykkes frem til 2021 og 2,5 mio. kr. til 2022, så man allerede nu får omstruktureret områderne og derved opnår en besparelse før. Vi opfordrer til at området 

allerede nu deles op i udvendig og indvendig drift. 

Fælles‐MED‐BLK By, Land og Kultur 81

Forslag 81 ‐ Åbningstidsreduktion på biblioteket

Reduktion i antallet af betjente timer vil medføre:

Dårligere tid til at hjælpe børn på vej med læsningDårligere tid til at passe materialesamlingen, formidle den og gøre den tilgængelig for borgerne, så den også er brugbar og inspirerende i 
den ubetjente tidDårligere tid til at hjælpe ressourcesvage borgere, fx unge, der skal understøttes i uddannelseDårligere tid til at hjælpe borgere i det hele taget; betjente timer i udlånet 
handler ikke om selvbetjening ved hjælp af automater, men om at guide rundt i dagens videnssamfund, hvad enten det er i den fysiske samling eller virtuelt.
Pasning af udlånet vil blive mere vanskeligt, der kan blive konsekvenser for klargøring af udlånet og tilrettelæggelse af inspirationsdelen i selve udlånet, med en mindre samlet udlånstid til 

rådighed.

 Der bliver dårligere tid til at passe materialesamlingen, så den fremtræder inspirerende for borgerne.

 Konsekvens ved reduktion af betjent tid kan være at timen fra 16‐17 bliver meget travl i Faaborg og Ringe. Håndtering af f.eks. udfordrede unge særligt i Ringe vil være vanskelig, hvis 

personalets udlånsvagt slutter kl. 17.

 Omkring Årslevs åbningstimer: disse er fastlagt på tidligere KLU‐møde (i 2015) som implementering af udviklingsstrategien. Beslutningen var at udvide åbningstimer i Årslev, så onsdag 

blev åbningsdag, fordi man politisk vægtede forstadsbåndet. Baggrunden var, at børn under 14 også skal kunne bruge biblioteket umiddelbart efter skoletiden (børn kan ikke bruge 

biblioteket alene i ubetjent tid, der er sat en spærring på, så man skal være over 14 for at komme ind).

 Forslaget kan medføre ringere tilgængelighed til bibliotekerne, da der pt pga. Covid‐19 ikke er adgang til bibliotekerne om aftenen. Besparelsesforslagets formulering om at der er 

adgang 7‐22 dagligt gælder dermed ikke så længe der er Covid‐19 restriktioner.

 Desuden har vi en bekymring over, at der kan blive en medarbejder mindre, da det vil være vanskeligt at fastholde eller rekruttere en medarbejder på de resterende 17 timer. Der er 

desuden en bekymring omkring, at reduktion i åbningstid vil være permanent – vi er ofte gået ned i antal betjente timer, men aldrig op.

Det påpeges desuden, at forslag 81 til besparelser må ses som værende i direkte modstrid med hensigterne i forslag til ny strategisk drift nr. 117 om børn og unges adgang til fritidsliv.
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MED‐udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg Angiv fagområde

Angiv nummer 

og/eller navn på 

budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Fælles‐MED‐BLK By, Land og Kultur 127, 164, 166, 168

BLK bemærkninger til budgettet

Forslag 127 ‐ ekstra byggesagsbehandler

 Lokal MED Center By, Land og Kultur anser det for positivt at BYG Bliver tilføjet et årsværk som ekstra ressource i de kommende 3 år, til at løse opgaveporteføjlen.

Forslag 164 ‐ Driftseffektivisering ved nedlæggelse af Øhavsskolen afd. Uglen.

Såfremt man gennemfører effektiviseringer kan de få personalemæssige konsekvenser på rengøring, Teknisk Service/Ejendom Drift og Grøn Vedligehold i Intern drift. 

Forslag 166 ‐ Effektivisering af musikskolen

Musikskolens udgifter til løn hænger sammen med et statstilskud fra Kulturministeriet på ca. 12,5 %. Hvis musikskolen skal reducere i udgifter til løn (som er det bærende for den 

undervisning vi giver) så reduceres tilskuddet tilsvarende, hvilket giver en større besparelse.

Musikskolen har brugerbetaling, og hvis vi skal spare ryger der også brugerbetaling (færre elever giver færre indtægter) ‐ igen en forøgelse af besparelsen.

Vi er et meget kørende personale, da vi underviser decentralt, vi kører i øjeblikket så vidt muligt i tjenestebiler, hvilket er en fordyrelse for musikskolen i forhold til at udbetale høj takst. 

Mange møder ind på arbejde tidligere for at hente tjenestebil, det skal der bruges arbejdstid på.

Vi kan ikke holde op med at køre, da det er hele grundlaget for at kunne tilbyde undervisning decentralt.

En besparelse på udgifter til kørsel, vil betyde at vi ikke kan servicere alle borgere lige. De der bor langt fra centrene i Årslev, Ringe og Faaborg, vil opleve at deres børn ikke kan komme til 

musik, uden at forældrene kan køre for dem.

Forslag 168, effektivisering – forslag til tilpasning af vintertjeneste

Punktet flyttes til ”forslag til besparelse”, da der ikke kan ses en effektivisering i forslaget.
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de
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ag som 
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Espe Skole & 

Børnehaves 

MED‐udvalg

Opvæks

t og 

Læring

13,14,61,66,

68,72,164,1

65

Høringssvar/anbefalinger til Budget 2021 fra Espe Skole & Børnehaves MED‐udvalg         

Det er med dyb bekymring, at vi kan læse, at der igen påtænkes at der skal ske besparelser og effektiviseringer på dagtilbuds‐ og 

skoleområdet.

Forslagene vil set ud fra vores faglige vinkel komme til at ramme kvaliteten på området særdeles hårdt. Vi kan være bekymrede for, at der 

spares og effektiviseres så meget, at det kommer til at koste dyrt på den lange bane.

I forhold til udviklingsstrategien undrer det os særdeles meget, at dagtilbuds‐ og skoleområdet fortsat skal udsættes for besparelser, når vi 

ved, at det er dette område, som tilflyttere oftest ser på.

Kommentarer til spareforslag på dagtilbuds‐ og skoleområdet (Nr. 61, 66, 68, 72)

Mange børn er slet ikke klar til at starte tidligere, hverken i børnehave eller Forårs‐SFO. De er rent kognitivt ikke klar til at starte tidligere. 

Desuden er vores børnehave i Espe slet ikke bygget til at rumme endnu mindre børn; vi har en masse trapper, kun plads til en enkelt 

pusleplads m.m. Vi skal desuden gøre opmærksom på, at det tager længere tid i forhold til bleskift, omsorg m.m., når børnene er yngre. 

Alternativt kunne der tænkes i en integreret institution, hvor man lettere kan flytte rundt på personaleressourcerne (vugge‐ og 

børnehave).

Afskaffelse af ansøgningspuljen til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO vil ramme forældrene hårdt, i særdeleshed i kommunens 

yderområder. Vi har en del forældre, der benytter sig at muligheden for udvidet åbningstid i vores Landsbyordning.

Det er bekymrende, at der påtænkes en besparelse på taksten til specialklasseelever udmøntet i 1,6 lærerstilling, da det så kan frygtes at 

eleverne vil skulle gå længere tid f.eks. på Heldagsskolen, inden eleven bliver klar til at komme tilbage til almenklassen.

Kommentarer til effektiviseringer (Nr. 164, 165)

Vi savner, at der en overordnet tilgang omkring vores Landsbyordninger, som en vigtig del af vores kommunes DNA. I en kommune af 

Faaborg‐Midtfyns størrelse er det vigtigt for bosætningen, at der er lokale skole‐ og dagtilbud. Vi savner en tryghed i, at ændringer af en 

sådan karakter bliver ordentligt drøftet og debatteret i det store fællesskab, inden det optræder i et effektiviseringsforslag i budgettet.

I forhold til forslag 165 omkring omlægning af svømmekørslen, tænker vi, at det lyder som en fornuftig effektivisering, såfremt at 

undervisningstiden holder sig inden for skoledagens længde.

Medarbejderrepræsentant i MED Margit Skøtt                      Formand i MED Vibeke K. T. Munck 
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Læring 13, 14

Kommentarer til Anlæg (Nr. 13 og 14)

Vi er meget positive og lettede over, at tilbygning og renovering af vores børnehave samt håndværk‐ og designlokale stadig står i 

budgettet; det er hårdt tiltrængt begge steder. I forhold til tilbygning i børnehaven bør det overvejes nøje, om det ikke kunne være en 

særdeles god idé, at der også bygges til, så der kan laves nogle vuggestuepladser og gæstedagplejepladser. Det er billigere at lave en 

samlet tilbygning end flere lappeløsninger. Vores erfaring omkring at have børn fra 3 år til 6.klasse samlet i en Landsbyordning, er 

særdeles gode for både børn, forældre og personale. Det giver desuden en god fleksibilitet samt større faglig viden. Et samlet tilbud for 

børn fra 0 – 12 år vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte til vores skønne landsby og kommune.

Vi arbejder hver dag for at levendegøre vores udviklingsstrategi om at tiltrække flere borgere til Faaborg‐Midtfyn Kommune; det håber vi, 

også at budgettet skal støtte op om. Medarbejderrepræsentant i MED Margit Skøtt                      Formand i MED Vibeke K. T. Munck 

Landsbyordning 

Tre Ege Skolen

Opvæks

t og 

Læring 61,62,68, 72

Punkt 72 MED udvalget på Tre Ege Skolen kan ikke støtte op om at man fjerner den udvidet åbningstid i SFO, da mange af vores forældre 

pendler.

Punkt 68 Hvis overgangen fra vuggestue/dagpleje til Børnehave flyttes til tidligere, vil det give voldsomme konsekvenser for både børn og 

personale. Børnehavene vil bl.a. blive yderligere belastet ved flere blebørn. Vi kan derfor ikke anbefale dette, 

Punkt 61 Overgangen fra Børnehave til Forårs SFO foreslås flyttet frem til 1. marts. Personale flytter ikke med og børn som har fået tildelt 

ressourcer i børnehaven får ikke deres ressource med i Forårs SFO. Det betyder en længere periode uden støtte, da den først kommer 

igen ved skolestart 1. august. Vi i MED udvalget på Tre Ege Skolen kan ikke anbefale dette

Punkt 62 SFO2 forhøjelse af forældrebetaling

Tilgangen til SFO2 forventes at ville blive betydelig mindre ved forhøjet forældrebetaling, da forældrene vil prioritere anderledes, og 

konsekvensen vil få betydning for personaletimer/ansættelser.
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Forslag 164 – nedlæggelse af afd. Uglen I MED udvalget er vi overordnet optaget af, hvad det vil gøre ved Øhavsskolen, at skulle 

gennemføre en organisationsændring så tæt på skolesammenlægning mellem Sundskolen og Toftegårsskolen, hvor vi efter meget arbejde 

nu oplever at have fundet fælles fodfæste og kultur og skabt ro og tillid i forældregruppen. I det pædagogiske arbejde anvender vi termen 

”der hvor fokus er, går energien hen” og vi har bestemt ikke brug for at sprede skolens ressourcer eller energi eller skulle anvende den på 

endnu en organisationsændring, men har brug for at fastholde et skarpt blik og fokus på udvikling af faglighed, progression og trivsel 

blandt skolen børn. MED‐udvalget er ligeledes optaget af, at en af begrundelserne for skolesammenlægningen var at skabe et funktionelt 

børnemiljø på Uglen og et interessant ungemiljø på Svanen. Det vil der i vores perspektiv blive gjort op med ved en sammenlægning af 

matriklerne. MED‐ udvalget mener endvidere, at det vil være vanskeligt at afdelingsopdele Svanen, sådan at der bliver ”3 skoler i skolen” 

hvilket er en forudsætning for at skabe den nødvendige tryghed og tillid hos børn og forældre. Den lille afdelingsenhed med tilhørende 

funktionelle udearealer i den store skole, mener vi er en forudsætning for at lykkedes. MED‐udvalget er naturligvis ligeledes optaget af, 

om det er realistisk at etablere den nødvendige bygningsmasse med faglokaler, forberedelsesfaciliteter og attraktive udeområder for det 

afsatte beløb, hvorfor vores anbefaling ift. dette er, at der iværksættes en undersøgelse med et mere grundigt budget og 

projekteringsarbejde, således at de faglige og pædagogiske muligheder, der er en forudsætning for moderne skoledrift og en del af 

sammenlægningsgrundlaget også kan bibeholdes, HVIS der træffes politisk beslutning om sammenlægning af skolens matrikler (fortsættes 

næste linje).

3Side 11 af 63



Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED‐udvalget 

på Øhavsskolen

Opvæks

t og 

Læring 164

(Fortsat fra ovenstående linje). Hvis demografi og elevtal understøtter det, kan MED‐udvalget fagligt og pædagogisk godt se kollegiale 

fordele ved en sammenlægning af en eller flere matrikler i syd, sådan at det stærke faglige miljø og de mange lærer‐ og 

pædagogkompetencer kan sættes bredt i spil. MED‐udvalget mener dog ikke enhedernes størrelse på Øhavsskolen på nuværende 

tidspunkt, er af en sådan størrelse, at det skulle være en udfordring at fortsætte eller etablere nye stærke faglige fællesskaber.MED 

udvalget er bekymret over, hvad en sammenlægning vil betyde for ”Øhavsskolen som det naturlige valg af skole i Faaborg” – udvalget ser 

en mulig forældreutilfredshed vil materialisere sig som skoleskift eller øget skolesøgning mod kommunens friskoler eller øvrige folkeskoler 

i området. Dette vil naturligvis have personalemæssige konsekvenser for Øhavsskolen og yderligere forstærke tendensen til fald i skolens 

elevtal. Dette mener vi ligeledes går i mod ønsket om en attraktiv bosætningsstrategi, da både borgere og tilflyttere naturligt bør vælge 

Øhavsskolen som skolen i Faaborg.MED‐udvalget er ligeledes optaget af det faktum, at den demografiske udvikling ramme mere bredt i 

syd, dvs. at alle skole i syd oplever elevtalsfald, hvorfor en sammenlægning af Øhavsskolen matrikler, vil gøre en politisk dialog om en 

mere overordnet fremtidig skolestruktur i syd mere udfordrende. MED‐udvalget er ved en evt. administrativ sammenlægning med 

Bøgebjergskole optaget af en god dialog om sammenlægningen, ligesom der er fokus på at den nødvendige ledelseskraft skal sikres.  

MED‐udvalget 

på Øhavsskolen

Opvæks

t og 

Læring 114, 115

Forslag 114 – forbedret rammer for løfteevnen i folkeskolen. 

MED‐udvalget vil gerne understøtte en politisk vilje til at øge løfteevnen i de lokale folkeskoler og have fokus på forebyggelse.

Udvalget finder det derfor hensigtsmæssigt, at forslag 114 sættes i værk, således at vi kan være sammen om at gøre indsatsen for skolen 

elever endnu bedre i et samarbejde på tværs af kommunens ressourcepersoner og funktioner.

Forslag 115 – den åbneskole og foreningslivet. 

MED‐udvalget vil gerne understøtte og anbefale, at der arbejdes videre med forslag 115, da vi som skole har haft en rigtig god effekt ud af 

de professionelle samarbejde vi har haft med idrætsforeningerne i Faaborg gennem det projekt der har kørt de sidste år.

Der er både høstet erfaringer og effekter inden for civilsamfundsstrategier, samarbejde med de frivillige, elevernes demokratiske dannelse 

gennem aktivt foreningssamarbejde, samt skabt en større forståelse og agtelse for skolen virke i lokalsamfundet. Alt sammen afledte 

effekter som er særdeles funktionelle i skolen hverdag, men også lever op til lovens intention om den åbne skole.
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Forslag 61 – tidlig start i forårs‐SFO

MED‐udvalget oplever at forårs‐SFO har været en stor succes på Øhavsskolen. Vi oplever en større skoleparathed hos børnene ved start i 

bh. klasse, og en forældregruppe der er trygge ved skolen på en helt anden måde. Udvalget forstiller sig ikke, at det gør nogen forskel, om 

der startes 1. marts eller 1. april.

Udvalget vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at der anvendes en del flere ressourcer på forårs‐SFO end tildelt, hvorfor det 

naturligvis vil have en økonomisk betydning for skolen budget, at opstart flyttes en måned frem, hvis tildelingen ikke forhøjes, således at 

den står mål med den faktiske udgift. Besparelsen vil derfor blive lidt mindre end beregnet, hvis dette faktum medtages i beslutningen.

Forslag 62 – forhøjet forældrebetaling i SFO2

MED‐udvalget kan ikke anbefale en øget betaling, da en stor gruppe af de børn, som anvender tilbuddet er børn af enlige forældre eller 

børn med et mindre socialt netværk, hvorfor tilbuddet er super godt for den gruppe, og tjener det formål, at understøtte et socialt 

netværk eller socialt sikkerhedsnet, og betyder at de børn ikke kommer til at færdes på egen hånd i byrummet eller skal være alene 

hjemme mens forældrene er på job.

Vi tænker derfor at en besparelse på dette område stemmer dårligt overens med den politiske intention om et øget fokus på forebyggelse 

i FMK.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED‐udvalget 

på Øhavsskolen

Opvæks

t og 

Læring 66,72

Høring MED udvalget på baggrund af møde d. 13. august 2020 

Forslag 66 – reduktion i tildeling til kommunale specialklasser

MED‐udvalget tænker at en reduktion på tildelingen til specialklasse på kr. 4.416 pr. elev, til de elever som har størst behov for 

opmærksomhed, støtte og vejledning er uhensigtsmæssig, da det ikke er muligt for den enkelte skole at håndtere en sådan reduktion 

uden at reducere antallet af medarbejdere i specialklassen.

Vi er opmærksomme på, at der er fokus på et større forebyggelsesarbejde i kommunen, og hilser dette velkommen, da MED‐udvalget er 

enige i, at vi bør skabe en mere rummelig skole med større evne til inklusion. Det er samtidig vigtigt at skabe de rette læringsrum med 

tilhørende støtte for de elever som er visiteret til særlige tilbud, hvorfor MED‐udvalget ikke kan anbefale en besparelse på tildeling til 

specialklasse.

Forslag 72 – afskaffelse af pulje til udvidet åbningstid i SFO

MED‐udvalget synes at det stemmer dårligt overens med en aktiv og attraktiv bosætningsstrategi, at fjerne muligheden for at 

børnefamilier kan bo i Faaborg eller den sydlige del af kommunen og fx arbejde i Odense.

MED‐udvalget ser gerne at man politisk understøtter muligheden for øget bosætning i syd, således at der fortsat kan være 

befolkningsmæssig diversitet og mangfoldighed, hvorfor vi ikke kan tilslutte os dette besparelsesforslag.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Med‐udvalg 

Børneområde 

Syd

Opvæks

t og 

Læring 61 ‐ 68 ‐ 72

MED‐udvalget i Børneområde Syd ønsker, at afgive følgende bemærkninger til punkterne:

 61. Tidligere start i forårs‐SFO  

 68. Tidligere start i børnehave.

 72. Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO.

Vi forholder os her til forslag, der har været bragt frem tidligere, men siden har et flertal i folketinget erkendt, at besparelser på dagtilbud 

har haft voldsomt negative konsekvenser for kvaliteten af dagtilbud og dermed kvaliteten af vores børns barndom. Der er nu indført 

minimumsnormeringer, og over en årrække vil normeringerne forbedres. Med disse forslag ser vi igen besparelser på normeringen. Man 

vil flytte børn, der har behov for vuggestuenormering til at skulle klare sig med normeringen i børnehaven. Det betyder helt konkret at 

barnet skal blive renlig, tilegne sig sproget og evnen til at regulere sig selv og dele med de andre børn en måned tidligere (man kan ikke 

forcere børns udvikling på den måde) – for når barnet kommer i børnehave skal det være en del af en børnehavegruppe, hvor der langt 

det meste af tiden er 9 andre børn og kun en voksen til at hjælpe det i sin udvikling, som igen vil betyde, at de øvrige børn vil få længere til 

en voksen. I forhold til tidligere overgang til forårs‐SFO gælder det samme. Færre voksne til at understøtte børnenes udvikling. I strategier 

for børne ‐og unge Politiken i FMK har man fokus på bl.a. børns livsduelighed og af strategien fremgår det, at vi i kommunen har særlig 

opmærksomhed mod at professionelle aktuelt oplever stigende antal børn og unge, der udfordres på deres livsduelighed og i den 

forbindelse er man opmærksom på, at dette kan skyldes manglende evne til regulering af egne tanker, følelser og adfærd. Netop evner til 

regulering bliver grundlagt i de tidlige år og i den forbindelse kan vuggestuen/professionelle fagpersoner være vigtige. Lad os være fælles 

om at satse på livsduelige børn og arbejde for at børnene i FMK ikke skal opleve flere besparelser. Børnene er vores fremtid, og selvom 

hvert af besparingsforslagene ikke udgør en større andel af det samlede budget, er det besparelser på et område, hvor der i forvejen er 

gennemført besparelser gennem en årrække, og besparelser der på ingen måde fremmer muligheden for at arbejdet med vores Børne og 

ungepolitik kan realiseres og blive oplevet virkelighed i børnehøjde. Faaborg‐Midtfyn Kommune ønsker, at være en attraktiv kommune for 

børnefamilier. Fjernelse af muligheden for, at ansøge om udvidet åbningstid vil derfor kunne være afgørende for ønske/mulighed for 

bosættelse. Specielt i den sydlige del af kommunen, hvor der ikke er mange arbejdspladser, pendler mange forældre over større afstande. 

Vi erkender at behovet pt. ikke er stort i Børneområde Syd, men det er en tryghed som fjernes, og som vil kunne skabe en ubalance 

mellem arbejdsliv og familieliv for den enkelte familie. 

På MED‐udvalgets vegne

Solveig Rey, Næstformand MED‐udvalget
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Carl Nielsen‐skol

Opvæks

t og 

Læring

61‐62‐66‐67‐

113‐114‐164

Carl Nielsen‐skolen 18. august 2020

Høringssvar vedr budget 2021

Flere politikere har tilkendegivet, at folkeskolen skulle tilgodeses i det kommende budget, når Faaborg Midtfyn kommune blev forholdsvis 

positivt tilgodeset i forhandlingerne omkring udligningsreformen. Der har været bred politisk opbakning til, at de senere års besparelser 

på 25‐30 mill. var langt i overkanten.

Det er med forundring, at folkeskolen på trods af ovennævnte fortsat skal rammes af besparelser, men samtidig konstaterer vi, at der er 

rejst forslag om udviklingspuljer, kassetræk og en udvidet anlægsramme. Der er altså et valg for vores politikere!

SFO:

Regulering på SFO og SFO 2 området vil sandsynligvis få den konsekvens, at flere forældre vil udmelde deres børn, og den dårlige spiral 

bliver igangsat. Når der er forårs SFO /evt Corona problemer, planlægger skolen med flere fysiske lokaliteter indenfor matriklen, hvilket 

betyder behov for ekstra personaleressourcer. Ønsker politikerne, at starte forårs SFO en måned tidligere, så bør kommunalbestyrelsen 

være opmærksom på, at ingen skoler kan gennemføre forårs‐ SFO uden at flytte ressourcer fra undervisningen eller almen SFO over til 

forårs SFO, altså de nuværende børn i skolen ”betaler” for den billigere pasningsløsning.

Reduktion i tildeling til kommunale specialklasser: 

Folkeskolen har den forpligtigelse, at være skole for alle børn, også børn der har særlige vanskeligheder. Det virker underligt, at 

argumentere for at reducere økonomien/normeringen omkring specialtilbuddene med, at den øvrige undervisning har skullet spare i 

tidligere budgetter. En tidligere mærkbar forringelse skal altså være springbrættet til yderligere besparelser.

Driftseffektivisering ved nedlæggelse af afd. Uglen Øhavsskolen:

For blot 2‐ 3 år siden blev der argumenteret, at en deling af Toftegaardsskolen i to afdelinger var begrundet i store pædagogiske 

landvindinger. Nu argumenteres der for økonomiske gevinster ved en sammenlægning, så skal argumentationen gennemføres 

konsekvent, burde vi vel kun have 3‐4 skoler i kommunen, ALTSÅ ud fra rent økonomiske kriterier. Er der politiske overvejelser omkring 

flere sammenlægninger? (fortsættes næste linje)
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Læring
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113‐114‐164

(fortsat fra tidligere række). Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen:MED udvalget kan tilslutte sig målet om at forbedre 

løfteevnen i folkeskolen, det er et meget positivt og konstruktivt mål. MED udvalget kan tilslutte sig, at der sker prøvehandlinger, således 

at vi alle bliver klogere på den meget vanskelige og omfangsrige opgave. Vi kan dog ikke tilslutte os, at styringen og de økonomiske midler 

anvendes til centrale konsulentfunktioner, og vi vil på det kraftigste advare mod, at finansieringen sker ved, at der tages midler for alle 

øvrige områder indenfor specialområdet.

Udvidelse af erhvervsrygsækken:MED udvalget er bekymret over det stigende antal konsulenter, der er og måske bliver ansat i Faaborg 

Midtfyn kommune. Vi er ikke imod, at der rådgives og gives sparing til vores pædagogiske personale, det er super godt, men nuværende 

erfaringer fortæller, at der er ualmindelig langt fra konsulent funktionerne til det enkelte barn/forældre ude på skolerne. Skolens lærere 

har ikke samme succesoplevelse af erhvervsprojektet, som det er præsenteret for det politiske system.

Rikke Bergholdt                                                             John Jakobsen

Næstformand                                                                formand

Børneområde 

Nord

Opvæks

t og 

Læring 61, 68,73
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐
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Angiv 

fagområ

de
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navn på 

budgetforsl
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kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED‐udvalg 

Tingagerskolen

Opvæks

t og 

Læring Anlæg

Bemærkninger til FMK‐budget 2021 fra SKB & MED‐udvalg på Tingagerskolen.

Et enigt MED‐udvalg og en enig skolebestyrelse har følgende bekymrende bemærkninger til udkast til budget 2021.

Kære kommunalbestyrelse

På Tingagerskolen er vi uforstående overfor, at det synes nødvendigt med fortsatte besparelser på undervisnings‐ og børne‐

/ungeområdet, set i lyset af tidligere politiske udmeldinger samt gunstigere generelle økonomiske vilkår på baggrund af 

udligningsreformen samt det fakta, at der igennem de seneste år er sket omfattende besparelser. ”Når det er politisk muligt at tilføre 

yderligere resurser til undervisningsområdet, vil vi prioritere dette” (citat på bagkant af budgetforliget for 2020).

Det håber vi på bliver erindret i de kommende forhandlinger.

Vedr. anlæg og prioriteringer:

Vi undrer os over, at tilpasning af kapacitet i Ringe‐området ikke fremgår tydeligere i budgetmaterialet. Der er et stort akut behov for 

øgede lokaler på Tingagerskolen. Allerede til foråret vedr. tidlig SFO‐start, er skolen i mangel på lokaler – og reelt ikke i stand til at løfte 

opgaven, medmindre der investeres midlertidigt i et flytbart klasselokale. Vi har arbejdet med forvaltningen på et forslag om at tilbygge 

fem klasselokaler ekstra, hvilket vil gøre os i stand til at tilbyde eleverne ordentlige pladsforhold, blandt andet at vi kan tilbyde børnene i 

tidlig sfo‐start et lokale uden at skulle rydde musiklokalet hele foråret. I parentes bemærket er Tingagerskolen den folkeskole i Faaborg‐

Midtfyn Kommune med færrest kvadratmeter pr. elev. (Fortsættes på næste række)
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ag som 
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Tingagerskolen

Opvæks

t og 

Læring 72, 66

Vedr. Forslag 72: Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO:

Det hænger på ingen måder sammen med udviklingsstrategien om gode skoler og til bud til børnefamilier og øget bosætning. Herunder 

kommer ligeledes forslaget at afskaffe tilskud til pasning af eget barn.Det vil have store konsekvenser for forældre. Der er et reelt behov 

for dette for borgere i FMK. Ingen forventer vel et mindre behov for udvidet åbningstid, når det nye OUH er etableret.

Vedr. Forslag 66: Reduktion i tildeling til kommunale specialklasser:             Folkeskolen har den helt rimelige forpligtigelse, at være skole 

for alle børn, også børn der har særlige vanskeligheder. Det virker underligt, at argumentere for at reducere økonomien/normeringen 

omkring specialtilbuddene, da den øvrige undervisning tidligere har skullet spare i budgetterne. En tidligere mærkbar forringelse skal altså 

være springbrættet til yderligere besparelser for de særligt udsatte. 

Der har den seneste tid været politisk opmærksomhed på at hjælpe de særligt udsatte børn og unge – dette forslag går i modsat retning. 

En besparelse på 2,7% svare til ca. en lærer‐ eller pædagogstilling. Tingagerskolens specialtilbud, er det specialtilbud i kommunen, der har 

flest elever, hvilket i denne kontekst gør det til det billigste tilbud for specialundervisning. 

En yderligere besparelse øger klassekvotienten, hvilket vil betyde en forringelse af elevernes faglige, social og personlige udbytte og trivsel 

(fortsættes på næste linje)
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budgetforsl
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MED‐udvalg 

Tingagerskolen

Opvæks

t og 

Læring 72, 66

Vedr. Forslag 61: Tidligere start i forårs SFO:

Det er bekymrende, at der argumenteres for at det kun drejer sig om skolestart 1 måned tidligere. Samme argumentation var gældende 

for ganske nyligt ved etablering af tidlig SFO‐start. Tidlig skolestart bør kun ses i barnets udviklingsperspektiv og ikke økonomiske 

besparelser. Det samme gør sig gældende vedr. forslaget om tidligere start i børnehaverne.

Tingagerskolen har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at forårs SFO udvides med en måned.

Vedr. Forslag 62: SFO2:

Vi tager afstand fra forslaget om at skrue forældrebetalingen lodret i vejret på klubtilbud. Det vil formentlig lukke et eller flere af de 

eksisterende klubtilbud, fordi forældrene trækker deres børn ud. Samtidig vil det efter alt at dømme kvæle bestræbelserne på at få et 

SFO2‐tilbud etableret i Ringe. Netop i Ringe er der aktuelt en del problemer med hærværk og dårlig opførsel blandt unge i Ringe, og netop 

den slags kedelig adfærd, et SFO2‐tilbud kan være med til at forebygge.

Vi opfordrer derfor til et forsigtigt budgetforlig, hvor der ikke reduceres på undervisningsområdet, men i stedet prioriteres midler – 

således skabes der sammenhæng mellem udviklingsstrategiens intentioner og virkeligheden.                

Signe Harder           Steffen Nielsen                        Bjarne Nielsen

SKB‐formand           MED‐næstformand                   MED‐formand 

Broskolen

Opvæks

t og 

Læring

72: Afskaffe 

ansøgningsp

ulje til 

udvidet 

åbningstid i 

daginstitutio

ner og SFO

Forslaget om at give SFO mulighed for udvidet åbningstid hænger ikke sammen med kommunens udviklingsstrategi.

Som en del af forstadsbåndet oplever vi forældre flytte til vores område, netop fordi der er mulighed for at kunne få afleveret børn i SFO, 

og samtidig kunne nå at komme på job i Odense. Når det nye OUH åbner vil vi være yderligere attraktive såfremt vi vil kunne tilbyde 

udvidet åbningstid. 

I vores SFO oplever vi en svag stigning af forældre der benytter sig af tilbuddet. 

Besparelsen er beskeden for det kommunale budget. Samtidig er der risiko for, at de forældre, der skal til at finde alternative 

pasningsmuligheder i ydertimerne, ender med at trække deres børn helt ud af SFO, hvilket vil kunne få personalemæssige konsekvenser.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Broskolen

Opvæks

t og 

Læring

62: 

Forhøjelse 

af 

forældrebet

alingen for 

klubtilbud

På Broskolen afd. Rolfsted har vi SFO2 og den er velbesøgt.  Det er forventeligt at en forhøjels af prisen ville betyde, at nogle forældre ville 

trække deres børn ud af dette tilbud.

SFO2 tilbyder vigtige og udviklende sociale fællesskaber til de indmeldte børn. 

Vi oplever ligeledes at SFO2 tilbuddet også løfter den almene SFO. De børn der er i SFO2 tager gerne initiativer til aktiviteter for og med de 

mindre elever. Denne relation kan de drage fordel af når de er i skoledelen.

Broskolen

Opvæks

t og 

Læring

61: Tidligere 

start i forårs‐

SFO

Vi har på Broskolen gode erfaringer med forårs‐SFO, der har bidraget positivt til bl.a. børnenes skoleparathed. I det lys kan vi godt se for 

os, at forårs‐SFO kan påbegyndes en måned tidligere.

Imidlertid er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den pædagogiske opgave omkring det at skabe en velfungerende forårs‐SFO beror på, 

at både skoler og børnehaver har de personalemæssige ressourcer til at foranstalte den gode overgang

Broskolen

Opvæks

t og 

Læring

Forslag til 

budgetændr

inger 

nummer 

139, 141, 

142 MED‐udvalget Broskolen har ingen bemærkninger til disse forslag.

Broskolen

Opvæks

t og 

Læring

Forslag til ny 

strategisk 

drift 

nummer 

113 og 114 MED‐udvalget Broskolen har ingen bemærkninger til disse forslag.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED‐udvalget 

for 

børneområde 

Vest

Opvæks

t og 

Læring

Besparelse 

forslag: 61, 

68 og 72  

Anlæg 

forslag 2, 12 

og 15 indsendt i vedhæftede dokument

Bøgebjergskole

ns MED‐udvalg 

og 

Fællesbestyrels

en på 

Bøgebjergskole

n

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 61, 

68, 72, 164 

og 165

VIGTIGT

Se medsendte 2 dokumenter der er sendt til okonomi@fmk.dk

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 61

Vi mener ikke at børnene er parate til skiftet så tidligt. Vi kan også være bekymrede for senere

udfordringer i det efterfølgende skoleliv, da de ikke er modnet. Ligeledes ønsker vi heller

ikke at udhule det afgørende pædagogiske arbejde, der laves i børnehaverne.

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 62

Nej, tak. Der er velfungerende SFO2 tilbud rundt om i vores kommune. Hvis tilbuddet

ønskes bevaret, så kan vi ikke anbefale en stigning i forældrebetalingen.

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 66

Nej, tak. Vi er bekymrede for at en forringelse af tildelingen til specialtilbud kan føre til at

flere børn sendes i specialtilbud uden for kommunen. Den mindre tid vil gøre det

vanskeligere at danne trygge relationer og arbejdspresset kan øge fx sygefraværet hos

vores medarbejdere.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 68

Nej, tak. Vi kan under ingen omstændigheder anbefales at sænke alderen for start i

børnehave.

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 72

Det vil i givet fald være en serviceforringelse for børnefamilierne, som vi ønsker at

tiltrække til vores kommune. Dog er der størst behov for udvidet åbningstid om morgenen i

vores område.

Med‐ udvalg 

landsbyordning 

Brobyskolerne

Opvæks

t og 

Læring 114 Lokal‐MED anbefaler at udvide SSP tilbud til også at gælde de yngste klasser.

Dagplejens 

MED‐udvalg

Opvæks

t og 

Læring 68

Der foreligger forslag om tidligere børnehavestart på 2,10 år. 

Konsekvenserne ved forslaget er, at børnenes gennemsnitsalder vil blive mindre i dagplejen. Der skal være øget opmærksomhed på 

dagplejernes arbejdsmiljø. Der vil blive en større arbejdsbelastning og nedslidning af dagplejerne, da der bliver flere praktiske opgaver. 

Der kræves mere omsorg jo yngre børnene bliver.

Det er rigtig vigtigt for børnenes trivsel, at de får en god overgang til børnehave, og at de alders‐ og udviklingsmæssigt er klar til, at blive 

et børnehavebarn. Forskning viser, at det er godt for børnene, at være i små nære miljøer, hvor de får de muligheder for ro og 

voksenrelationer.

Besparelsen bliver ikke nem at gennemføre i praksis, da dagplejen geografisk er spredt på et stort område, og det tager tid at få 

yderområderne kapacitets tilpasset (Dagplejernes høje anciennitet er lig med lange opsigelsesvarsler) .
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 61: 

Tidligere 

start i forårs‐

SFO

Der udtrykkes bekymring for forslaget med den begrundelse, at personalenormeringen i forårs‐SFO er dårlig allerede på nuværende 

tidspunkt. Forslaget vil medføre flere yngre børn og dermed et større behov for 1:1 kontakt, hvilket forventligt trække personale 

opmærksomhed fra ældre til de yngre børn. Dette rejser bekymring for to ting. Dels at det bliver vanskeligere at tage hensyn til børn med 

brug for ekstra støtte og opmærksomhed i forhold til at kunne indgå i nye relationer og fællesskaber. Dels at skolerne vil få større 

udfordringer mht. at opfylde de mål og hensigter, der er for forårs‐SFO, nemlig at forberede børnene til det kommende skoleliv og nye 

fællesskaber.

Medarbejdersiden opfordrer på denne baggrund politikerne til at lade ressourcer følge barnet, således at skolens budget og/eller 

børnehaven ikke belastes yderligere.

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 62: 

Forhøjelse 

af 

forældrebet

alingen for 

klubtilbud 

SFO2

Det er forventeligt, at en forhøjelse af prisen vil betyde, at nogle forældre ville trække deres børn ud af dette tilbud. Det er beklageligt, 

da SFO2 tilbyder vigtige og udviklende sociale fællesskaber til de indmeldte børn. 

Medarbejderne oplever ligeledes, at SFO2‐tilbuddet også løfter den almene SFO. De børn, der er i SFO2, tager gerne initiativer til 

aktiviteter for og med de mindre elever. Denne relation kan de drage fordel af, når de er i skoledelen. 

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 66: 

Reduktion i 

tildeling til 

kommunale 

specialklasse

r

Der er bekymring for, at en besparelse på specialklasser enten øger presset på almenundervisningen eller sinker kvaliteten på 

specialundervisningen. Begge dele med risiko for øgede udgifter for kommunen på længere sigt. Eleverne vil fortsat være der, så der vil 

enten blive mindre tid til den enkelte i specialklasserne eller også vil flere skulle undervises i almenklasserne, hvor det vil påvirke den 

generelle undervisning af mange i klassen, hvis der er elever med særlige forudsætninger, der tager en stor del af lærerens 

opmærksomhed fra mange andre.

Forslaget vil påvirke kerneopgaven negativt grundet færre medarbejdere til løsning af de samme opgaver. Medarbejdersiden anbefaler 

derfor, at forslaget ikke kommer i betragtning. 
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 68: 

Tidligere 

start i 

børnehave

Tidligere start i børnehave forventes at øge belastningen i dagplejen, da dagplejebørnene dermed vil blive gennemsnitligt yngre og små 

børn kræver mere hjælp til bl.a. bleskift og sovning. Arbejdsmiljømæssigt vil det være en belastning for dagplejerne at have flere små børn 

med behov for megen hjælp og færre store og mere selvhjulpne børn. Ligeledes vil der også være flere yngre børn i børnehaverne, så der 

også her vil være en belastning for personalet og et større behov for pusle‐ og soveplads. Det frygtes, at gå ud over de resterende børn, 

når en medarbejder går fra med kun et lille barn. 

Medarbejdersiden i Fælles MED i Opvækst og Læring anbefaler således ikke dette forslag, da det vil være en arbejdsmiljømæssig 

udfordring. Det vil i stedet give mening for udførelse af kerneopgaven, at der satses på den tidlige indsats for 0‐6‐årige børn, så de opnår 

bedre forudsætninger for at komme i skole og være i stand til at modtage den undervisning der gives dem der. 

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 72: 

Afskaffe 

ansøgningsp

ulje til 

udvidet 

åbningstid i 

daginstitutio

ner og SFO

Det bemærkes, at forslaget ikke harmonerer med kommunens udviklingsstrategi.

I budgetforslaget fremgår det, at behovet for udvidet åbningstid er stødt stigende. Medarbejdersiden opfordrer derfor politikerne til at 

holde fast i netop denne mulighed, som skiller FMK ud fra mængden og gør kommunen mere attraktive som bosætningskommune. 

Besparelsen er beskeden for det kommunale budget. Samtidig er der risiko for, at de forældre, der skal til at finde alternative 

pasningsmuligheder i ydertimerne, ender med at trække deres børn helt ud af daginstitution  og SFO, hvilket vil kunne få 

personalemæssige konsekvenser

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 73: 

Afskaffe 

tilskud til 

pasning af 

eget barn Medarbejdersiden har ingen bemærkninger til dette forslag.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 164: 

Driftseffekti

visering ved 

nedlæggelse 

af afd. 

Uglen, 

Øhavsskolen

At gøre skolen til én geografisk enhed vil have nogle fordele for medarbejderne. Der vil blive bedre muligheder for at samarbejde om 

eleverne mellem overgangene, da alle lærere omkring eleven vil være fysisk på samme skole. At være én skole fordelt på flere matrikler 

har sine udfordringer både fagligt og i forhold til trivslen blandt medarbejderne. 

Dog vil der også være udfordringer i en sammenlægning netop på et tidspunkt hvor skolens to afdelinger oplever at der er kommet ro på 

sammenlægningen mellem Toftegaardsskolen og Sundsskolen. 

Medarbejdersiden gør dog opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages, bør der afsættes ressourcer til at understøtte processen med at 

bringe de to store medarbejdergrupper sammen til en ny gruppe så arbejdsmiljøet prioriteres til gavn for både medarbejdere og elever. 

Ligeledes skal medarbejderne inddrages i denne proces. 

I budgetforslaget fremgår det endvidere, at der skal tages stilling til en mulighed for fælles ledelse af Øhavsskolen og Bøgebjergskolen. Til 

dette udtrykker medarbejdersiden bekymring i forhold til om en fælles ledelse vil kunne udføre tilstrækkelig synlig ledelse på begge 

matrikler. Det er af stor betydning, at medarbejderne oplever en nærværende og synlig ledelse på en skole, hvor der ofte kan opstå 

situationer med elever, der kræver øjeblikkelig sparring mellem leder og medarbejder. Dette vil blive vanskeligt såfremt der kun er en 

leder der skal dække flere matrikler, og forventes at have det nødvendige overblik over en så stor gruppe elever samt medarbejdere. 
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles‐MED i 

Opvækst og 

Læring

Opvæks

t og 

Læring

Forslag 113: 

Udvidelse af 

erhvervsrygs

ækken

Det bemærkes, at erhvervsrygsækken er et relevant tiltag. Dog bør en række forhold tages i betragtning ved en udvidelse:. Det er en stor 

belastning for skolerne at få planlagt og afviklet initiativerne, og det læger et pres på dagligdagen, og giver udgifter til vikarer, når lærere 

skal ud af huset med andre elever. Det er ikke ressourcer, der godtgøres og som det ser ud, heller ikke vil blive det

Medarbejdersiden ser positivt på forslaget om at forøge antallet af PPR‐konsulenter og gøre dem til en tættere del af samarbejdet mellem 

skolerne og konsulenterne. Dette vil forhåbentlig være til gavn for eleven der har behov for særlig støtte. 

Ligeledes er det positivt at styrke skolernes arbejde med at løfte inklusionsopgaven, som der fortsat er behov for. Lærerne har gode 

kompetencer, men der er ikke altid de tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven tilstrækkeligt. 

Såfremt forslaget vedtages, skal der være stor opmærksomhed på, at midlerne kommer ud, hvor de gør reelt nytte og ikke forsvinder i 

administration og tovholderfunktioner, der ikke når ud på folkeskolen. 
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Børnehaven 

Kaptajngården

Opvæks

t og 

Læring 61, 68

Børnehaven Kaptajngårdens anbefalinger til budget 2021

Forskningen peger på at investeringer i barnets første seks leveår giver det største afkast – det er her børnene gives de bedste 

fundamenter videre frem i livet. Coronaen har med markant flere voksne pr. barn givet et kæmpe skub til mange af de børn som var 

udfordret eller begyndende udfordret. Derfor vækker det bekymring når de 0‐6 årige foreslås at skulle finansiere forslag til ny strategisk 

drift i Opvækst og Læring (Udvidelse af erhversrygsækken ‐ 113 og Løfteevnen i folkeskolen – 114).Har vi råd til dyre projekter og ’kolde 

hænder’ frem for borgernær kernevelfærd?

Hvordan skal vi i FMK kunne tilbyde en normering på 1:6 (minimumsnormeringer) i 2025, hvis vi til stadighed forringer normeringerne?

Forslag 61 – Tidligere start i forårs‐sfo

Vi har siden indførelsen af forårs‐sfo arbejdet med at gøre overgangen fra dagtilbud til skole så god, tryg og tillidsfuld som overhovedet 

muligt. Et arbejde der endnu ikke er i mål jf. det fortsatte fokus i Opvækst og Lærings egne mål.

Kaptajngården sender børn til op mod 5 skoler, hvilket giver praktiske udfordringer med at tilbyde besøg på barnets kommende skole for 

alle børn. SFI peger på at børnehavebørn profiterer mest af relationen til trygge og kendte voksne. Jo længere tid i børnehaven desto 

større indlæringskompetence opnår barnet. Forskningen viser tendenser til at børnene tilegner sig et stærkere fundament, flere ender i 

job og færre i kriminalitet, hvis de har tilbragt længere tid i børnehaven!

Vi har over de seneste år set bekymrende tendenser hos børn der starter i forårs‐sfo, hvor færre er selvhjulpne omkring toiletbesøg eller 

tisser i bukserne, hvilket kræver hjælp fra en voksen, der er færre af i forårs‐sfo’en.

Forslag 68 – Tidligere start i børnehave

Hvis børnene sendes tidligere i børnehave vil det give øget pres på personalet i form af ekstra behov for voksenkontakt, tryghed og 

omsorg. Små børn har brug for praktisk hjælp til bleskift, håndvask og middagslur og er kun lidt selvhjulpne i forhold til påklædning. Når et 

barn starter i børnehave ’koster’ det allerede i dag flere personalemæssige ressourcer end der følger med. Børn har brug for 

succesoplevelser i livet – og særligt de perioder, hvor børnene er blandt de ældste, oplever barnet at det mestrer flere ting, det ikke 

tidligere kunne og det lærer vigtig empati, omsorg og evne til at indgå i et fællesskab med andre end sig selv. Disse oplevelser af ’mestring’ 

er vigtige for barnets egne oplevelser af succes og at møde livets udfordringer med en indre tro på at ’være god nok’! (fortsættes på 

næste linje)
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Børnehaven 

Kaptajngården

Opvæks

t og 

Læring 72, 113, 114

Børnehaven Kaptajngårdens anbefalinger til budget 2021 ‐ fortsat

Forslag 72 – Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid

Konsekvenser for personalet ved afskaffelse af puljen, vil være forældre der kommer i sidste øjeblik og til tider afhenter deres barn for 

sent.

Det bør forventes at nogle forældre antageligt vil fravælge vores dagtilbud og lokalområde, da transporttiderne gør det vanskeligt for 

mange forældre at nå åbne‐ og lukketider. På Kaptajngården har vi børn både morgen og eftermiddag i udvidet åbningstid.

Personalet

Børnehaven Kaptajngården
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Skolelederforen

ing

Opvæks

t og 

Læring ‐

Høringssvar vedr. budget 2021

Skolelederforeningen har valgt at kommentere og give vores mening og holdning tilkende omkring budget 2021.

Skolelederforeningen har med stor interesse fulgt debatten og konklusionen på de overordnede forhandlinger omkring 

udligningsreformen. 

Flere lokale politikere tilkendegav, at folkeskolen skulle tilgodeses i det kommende budget, når Faaborg Midtfyn kommune blev 

forholdsvis positivt tilgodeset i forhandlingerne. Der har været bred politisk opbakning til, at de senere års besparelser på kr. 25‐30 

millioner var langt i overkanten. På bagkanten af budgetforlig 2019 var der bred politisk opbakning om meldingen:  ”Så snart det er muligt, 

vil undervisnings‐ og det samlede børneområde blive prioriteret”.

Vi henleder opmærksomheden på udviklingsstartegien og ønsket om øget tilflytning via et godt og attraktivt tilbud til børn og unge samt 

undervisningens vilkår.

Det er med forundring, at folkeskolen på trods af ovennævnte fortsat skal rammes af besparelser, men samtidig konstaterer vi, at der er 

rejst forslag om udviklingspuljer, kassetræk og en udvidet anlægsramme. Der er altså et valg for vores politikere!

Reduktion i tildeling til kommunale specialklasser:

Ca. 1/3 af kommunens børn går i de private skoler, og deres forældre har dermed valgt at være uden for det kommunale fællesskab. 

Folkeskolen har den helt rimelige forpligtigelse, at være skole for alle børn, også børn der har særlige vanskeligheder. Det virker underligt, 

at argumentere for at reducere økonomien/normeringen omkring specialtilbuddene, at den øvrige undervisning har skullet spare i 

tidligere budgetter. En tidligere mærkbar forringelse skal altså være springbrættet til yderligere besparelser. 

Der har den seneste tid været politisk opmærksomhed på at hjælpe de særligt udsatte børn og unge – dette forslag går i modsat 

retning.(fortsættes næste linje)
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐
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fagområ

de
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og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 
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es Anbefalinger til budgetforslag

Skolelederforen

ing

Opvæks

t og 

Læring

Driftseffektivisering ved nedlæggelse af afd. Uglen Øhavsskolen:

For blot 2‐ 3 år siden blev der argumenteret for, at en deling af Toftegaardsskolen i to afdelinger var begrundet i store pædagogiske 

landvindinger. Nu argumenteres der for økonomiske gevinster ved en sammenlægning. Skal argumentationen gennemføres konsekvent, 

burde vi vel kun have 3‐4 skoler i kommunen, ALTSÅ ud fra rene økonomiske kriterier.

Skolelederforeningen er bekymret over, at der pludselig dukker et forslag frem, hvor man samler ledelsen af område syd. Er det tanken, at 

Brahesminde skole medtænkes i en senere sammenhæng? Skal den øvrige del af kommunen samles ledelsesmæssigt? 

Skolelederforeningen forventer at blive inddraget i de kommunale beslutningsprocesser.

Det er helt afgørende, når vores medlemmer er i spil – der er en obligatorisk overenskomstmæssig ret til at blive inddraget.    (fortsættes 

næste linje)

Skolelederforen

ing

Opvæks

t og 

Læring

SFO + SFO2:

Regulering på SFO området vil sandsynligvis få den konsekvens, at flere forældre vil udmelde deres børn, og den dårlige spiral bliver 

igangsat. Ønsker politikerne, at starte forårs SFO en måned tidligere, bør kommunalbestyrelsen være opmærksom på, at ingen skoler kan 

gennemføre forårs SFO uden at flytte ressourcer fra undervisningen over til forårs SFO, det vil sige at de nuværende børn i skolen 

”betaler” for den billigere pasningsløsning.

Øget brugerbetaling til SFO2 rammer en meget lille specifik gruppe borgere. Den øgede brugerbetaling vil givet reducere kraftigt i antal 

børn i SFO2. Det harmonerer på ingen måder med udviklingsstrategien vedr. ønsket om øget bosætning.

Reducerede åbningstider harmonerer heller ikke med udviklingsstrategien. (fortsættes næste linje)
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.
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Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen:

Skolelederforeningen kan 100% tilslutte sig målet om at forbedre løfteevnen i folkeskolen, det er et meget positivt og konstruktivt 

mål. Skolelederforeningen kan tilslutte sig, at der sker prøvehandlinger, således at vi alle bliver klogere på den meget vanskelige og 

omfangsrige opgave. Vi kan dog ikke tilslutte os, at styringen og de økonomiske midler anvendes til centrale konsulentfunktioner, og vi vil 

på det kraftigste advare mod, at finansieringen sker ved, at der tages midler fra alle øvrige områder inden for specialområdet.

Udvidelse af erhvervsrygsækken: 

Skolelederforeningen respekterer, at der er stor politisk begejstring for erhvervsrygsækken. Det er dog samtidig en overvejelse værd, om 

man politisk vil lægge ryg til besparelser på de svage børns vegne samtidig med, at man ønsker en udvidelse på dette prestigeprojekt.

Skolelederforeningen er bekymret over det stigende antal resurser, som skolen skal allokere til dette projekt. Det er en stor indgriben og 

belastning i skolens hverdag. 

Afslutningsvis vil skolelederforeningen tilkendegive, at vi gerne vil deltage i konstruktive og udviklende samtaler til gavn for kommunens 

børn.

På foreningens vegne

Bjarne Schytt Nielsen

Formand, skolelederforeningen i FMK
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Høringssvar i forbindelse med budgetforslag for Faaborg Midtfyn Kommune for 2021, fra personalet i 

Børneområde Vest (Symfonien og Myretuen) 

 

Besparelse, forslag 61. Tidligere start i forårs SFO 

Forslaget arbejder imod den nuværende udvikling, hvor Folketinget arbejder på, at der skal være 

minimumsnormeringer, for børnehave børn. Grunden til det er blandt andet, at skabe et bedre grundlag for 

børns udvikling og trivsel.  Der er evidens for, at det afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af 

betydende relationer, som er vigtige for alle børns udvikling, men særligt vigtige for børn i udsatte 

positioner. Den viden er også en del af grundlaget for den styrkede pædagogiske læreplan, som sætter 

retning og mål for børns læring og udvikling i daginstitutioner. 

Lavere normeringer, som det kommer til udtryk, ved at forlade børnehaven tidligere kan være bekymrende 

for børns trivsel og udvikling, da børn ikke modnes og udvikler sig hurtigere af at komme tidligere ud af 

børnehaven. Den forringede normering kan få negative konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling, da 

de ikke kan få samme grad af nærvær og støtte. ( Heckman-kurven) Det er ganske få børn der ikke har 

positivt udbytte af at få den ekstra tryghed og mulighed for pædagogkontakt der ligger i at have 

børnehavenormering når der skal udvikles livsduelighed, evner og kompetencer i alsidig personlig udvikling, 

relationer og sociale sammenhænge. 

 

Besparelse, forslag 68: Tidligere start i børnehave 

 

Forslaget arbejder imod den nuværende udvikling, hvor Folketinget arbejder på, at der skal være 

minimumsnormeringer, for henholdsvis, børnehave og vuggestuebørn. Grunden til det er blandt andet, at 

skabe et bedre grundlag for børns udvikling og trivsel, og der er evidens for, at det afhænger af 

tilgængeligheden og kvaliteten af betydende relationer. Den viden er også en del af grundlaget for den 

styrkede pædagogiske læreplan, som sætter retning og mål for børns læring og udvikling i daginstitutioner. 

Lavere normering kan være bekymrende for små børns trivsel og udvikling, da børn i vuggestue/dagpleje 

alderen ikke modnes og udvikler sig hurtigere af at komme tidligere i børnehave. Den forringede normering 

kan få negative konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling, da de ikke kan få samme grad af støtte og 

nærvær når der er flere børn pr. pædagog (Heckman-kurven) 

Det kan forudses at der er flere børn, der bruger ble og sover til middag, for det er en erfaring der har 

kunnet drages i praksis, da start i børnehave for vuggestue/dagplejebørn blev ændret fra 3 år til 2 år og 11 

måneder, og det er sandsynligt at det samme vil gøre sig gældende. Det kræver også mere fysisk plads – 

plads til soverum og ekstra pusleborde, hvilket kræver ekstra ressourcer, både i forhold til praktisk 

indretning og tid til at udføre opgaven, hvilket er en sværere opgave med en børnehavenormering, end 

med en vuggestuenormering. Der er risiko for at arbejdet med den styrkede læreplan for børnegruppen i 

alderen 3 år og frem til skolestart (Dagtilbudsloven §8) kan svækkes når mere af tiden går med basis 

omsorg. Hvilket skaber et mere presset arbejdsmiljø for pædagogerne, som set i forhold til, at minimums 

normeringerne, skulle give et løft til hele almenområdet og til det styrkede læreplansarbejde, også jævnfør 

”Faglig fyrtårn” satsningen i FMK. 
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Besparelse forslag, 72: Afskaffe pulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO 

 

Det er vores erfaring at de forældre der søger om, og bruger den udvidede åbningstid, har brug for det, i 

forhold til at kunne få sammenhæng i deres familieliv og deres arbejdsliv. Og det er nødvendigt for dem i 

forhold til at være bosat i området og kunne pendle til arbejde. Udvidet åbningstid er derfor, i høj grad en 

positiv, aktiv faktor i forhold til bosætningsstrategien for FMK. I forhold til arbejdsmiljø og børnemiljø. Kan 

det frygtes at der bliver skabt et mere fortættet og stresset miljø når flere børn og forældre skal ind i 

institutionen på samme tid og flere børn og forældre, på samme tid, efterspørger pædagogernes støtte i 

forhold til aflevering fra forældrene og ind i et børnefællesskab. 

 

 

Anlæg, forslag 2: Kapacitetsudvidelse i børnehuset Symfonien (Nr.Søby)  

 

På baggrund af at de aktuelle prognoser viser at der vil ske en stigning i det forventede børnetal der ifølge 

forslaget må og skal løses. 

Det skaber dog flere bekymringer, at forslaget er faldet på at udvide Symfoniens kapacitet, da det i forvejen 

er en stor institution. Pt. 105 børnehavebørn, 22 vuggestuebørn, 9 -12 specialbørn 

Der kan med forslaget, forudses en institution med en kapacitet på over 200 børn. Det er udfordrende i 

forhold til overskuelighed og overblik. 

Udfordringen adresseres allerede i 2014 i rapporten ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner” 

er udarbejdet af Grethe Krag-Müller, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og Charlotte 

Ringsmose, professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). 

”Bliver daginstitutioner for store, koster det i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling. Det 

viser en forskningsrapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus 

Universitet. Forskerne kan derfor ikke anbefale, at kommunerne opretter store daginstitutioner med 

100 børn eller mere.” 

 

Vores erfaring, fra snak med forældre og indlæg fra debatter er, at forældre efterspørger institutioner i 

nærområdet, og selv om der ikke som sådan er meget langt fra Nr. Søby til Nr. Lyndelse, siger al erfaring at 

mange forældre vil søge institutioner der ligger tættest på hvor de er bosat. Nr. Lyndelse har stadig 

mulighed for øget bosætning, som det beskrives for de Odense nære områder af Faaborg Midtfyn 

Kommune. Det vil derfor imødekomme både den demografiske udvikling og politikken for ”forstadsbåndet” 

med en ny Børneområde Vest institution i Nr. Lyndelse frem for at presse flere børn ind i Symfonien, end de 

allerede påtænkte udvidelser. En ny institution i Nr. Lyndelse, af en størrelse som skaber et lege, lærings og 

udviklingsmiljø for børnene, og arbejdsmiljø for pædagogerne og som er bæredygtig i forhold til at skabe en 

sammenhængende dagligdag. 
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Lokalerne i den tidligere Nr. Søby, i forbindelse med Symfonien børnehave bliver allerede nu udnyttet af 

dagplejen, og der vil være behov for yderligere plads hvis eller når det bliver besluttet hvorvidt de 

integrerede institutioner, og vuggestuerne skal være med til at løfte gæstedagpleje opgaven. Symfonien er 

også udfordret i forhold til inde læringsrum og kan sagtens udnytte eventuel plads. 

 

I forhold til at skabe skræddersyede faciliteter til børn med henholdsvis §32 pladser og § 4 pladser bifaldes 

forslaget.  

 

Overført anlæg forslag 12: Udvidelse af køkkenfacilitet i Symfonien, Område Vest 

Anbefales. Særligt med forslagets bemærkninger om forbedret arbejdsmiljø for køkkenpersonalet. 

 

Overført anlæg forslag 15: Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest 

Anbefales. Især fordi det i institutionens arbejdspladsvurdering (apv) de sidste to år har været beskrevet 

hvilke udfordringer den fysiske indretning har givet, både i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og i forhold 

til de hindringer der har været for gennemførelse af planlagt pædagogisk aktivitet. Det vil være et meget 

nødvendigt og tiltrængt løft. 

 

 

På personalets vegne: Næstformand for MED udvalget Mette Norbert Henriksen (AMR) og Jesper 

Andreasen (Bupl TR) 
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     Svanninge, den 13. august 2020 

 

 

 

Høringssvar vedrørende budget 2021. 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra MED-udvalget for Brahesminde Skoler & Børnehuse. 

Brahesmindes fælles bestyrelse er orienteret om høringssvaret og er enig. MED-udvalget har alene 

forholdt sig til for vores organisation relevante punkter. Endvidere er der i høringssvaret foretaget 

en vurdering af virkning på henholdsvis kort og lang sigt.   

 

Generel tilbagemelding: 

 

Vi vil gerne opfordre til, at tidspunktet for fremlæggelse af budget overvejes flyttet til et andet 

tidspunkt, da det lå samtidig med skolestart.  

 

Effektivisering: 

 

165: Omlægning af kørsel til svømmeundervisning.  

Svømning som færdighed kræver vedvarende træning over en længere periode, hvis man skal opnå 

en kompetence til at svømme mere end korte distancer sikkert. Vi finder derfor i lighed med 

tidligere år, at svømmeundervisningen bør prioriteres i en kommune med så let adgang til vand, og 

hvor det kan koste menneskeliv ikke at have de nødvendige færdigheder. 

 

Besparelse: 

 

72: Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO. 

I lighed med sidste år forslås en vurdering af mulighed for tilpassede udvidede åbningstider på 

baggrund af transporttid, således forældre i syd tilgodeses pga. længere transporttid, idet en større 

del af Brahesmindes forældre, typisk har arbejdsplads i Odense eller længere væk. Vi forslår, der 

tages særligt hensyn til område syd, således forældre på Faaborg-egnen ikke tvinges til at flytte mod 

nord for at hente inden for åbningstiden.  

 

61: Tidligere start i forårs-SFO, 68: Tidligere start i børnehave. 

Vi vurderer fortsat det vil være uhensigtsmæssigt med tidligere start, men foretrækker denne 

løsning fremfor afskaffelse af pulje til udvidet åbningstid.  
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Ny strategisk drift: 

 

114: Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen. 

 

Godt forslag, som vil have god effekt i vores indskoling og for personalet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Flittner 

 

f. MED-udvalget på Brahesminde Skole & Børnehuse 
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________________________________________________________________________ 
 
Bøgebjergskolen, Svendborgvej 357, 5600 Faaborg                              
Telefon: 72 53 03 64, mail: bogebjergskolen@fmk.dk                              
 

 

 
Forslag 164: Udsagn i effektiviseringsforslag 164: ”Fælles ledelse på Øhavsskolen  
   og Bøgebjergskolen” 
MED-udvalget tager ikke stilling til sammenlægning af skolerne i Faaborg, men 
udelukkende til overvejelsen om fælles ledelse af de to skoler. 
 
Bøgebjergskolen har haft en forholdsmæssig stor afgang af elever på ca. 15 i det sidste år 
eller halvandet primært pga. fraflytning fra området og også manglende ejerskab til skolen 
fra det store skoledistrikt i og omkring Korinth, hvor forældrene vælger andre skoler end 
distriktsskolen primært private skoler og friskoler. Det betyder, at vores nuværende elevtal 
er på 82 elever. Det skyldes bl.a. at vores nuværende 6.klasse er på 4 elever! Det betyder 
så også, at vi næste skoleår får en væsentlig forøgelse på elevtallet til ca. 90 elever! Men 
vi er helt klar over, at elevtallet er sårbart og derfor er MED-udvalget på Bøgebjergskolen, 
som udgangspunkt, fortaler for forslaget om fælles ledelse af de to skoler, da det kan være 
en nødvendighed for at sikre at vores lokalsamfund kan bevare en lokal skole. Men denne 
tilkendegivelse er med en række forbehold og opmærksomheder: 

 

Bøgebjergskolen vil meget gerne bevare de mange pædagogiske tiltag, som bl.a. er 
grundlaget for den tryghed og tilfredshed med skolen, som både forældre og elever giver 
udtryk for. Det kunne være: 

• Bevarelse af skolen som en Landsbyordning, da vi synes at dette at have en 
børnehave på matriklen giver en fantastisk sammenhængskraft på skolen 
 

• Bevare vores pædagogiske tiltag som LOMA, svømning fra 0.-6. klasse, MILIFE og 
lejrskoler (bl.a. en fælles lejrskole der er planlagt i skoleåret 2021) 
 

• Vigtigt at den planlagte renovering af SFO og PLC i dette skoleår følges op med at 
kommunen fastholder de aftaler der er lavet om at få etableret Håndværk/Design 
lokale, N/T-lokale og mødelokaler  
 

• Vigtigt med en god proces omkring placering og eventuelt omplacering af personale 
 

• Vigtigt at skolens fællesbestyrelse inddrages meget tidligt ved eventuel fremtidig 
fælles ledelse 
 

• Vigtigt at bevare en lokal leder og TR 
 

• Vigtigt at kommunikation fra politikere og forvaltningen til forældrene er positiv og 
konstruktiv 

 

På Bøgebjergskolens MED-udvalg og fællesbestyrelses vegne 

Næstformand i MED-udvalget        Formand for MED-udvalget     Skolebestyrelsesformand                   

           

          TR for lærerne          Skoleleder 

 

    Claus Runge Sørensen                    Jes Fechtenburg                 Knud Westdorf 
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________________________________________________________________________ 
 
Bøgebjergskolen, Svendborgvej 357, 5600 Faaborg                              
Telefon: 72 53 03 64, mail: bogebjergskolen@fmk.dk                              
 

 

 
Høringssvar fra MED-udvalget på Bøgebjergskolen vedr. kommunalbestyrelsens 

forslag til budget 2021 
 

MED-udvalget har følgende bemærkninger til forslag til budget 2021: 
 
Forslag 61: Tidligere start i forårs SFO: 
Denne besparelse vil gå ud over økonomien i vores børnehave, fordi vi er en 
landsbyordning. Det skyldes, at pædagoger fra børnehaven følger med 
børnehavebørnene i Forårs-SFO, men hvis forslaget gennemføres får børnehaven tildelt 
færre midler til at aflønne personalet, fordi taksten til SFO-børn ikke er den samme som til 
børn i børnehaven. Det synes vi ikke er rimeligt 
 
Forslag 68: Tidligere start i børnehave 
Vi synes, at det er en god ide rent økonomisk, da der ved tidligere børnehave start 
kommer marginalt flere børn i vores børnehave. Men vi kan også se, at det vil kunne give 
nogle tidsmæssige udfordringer til personalet, da man kan forudse et øget antal blebørn. 
Derfor tænker vi, at der kunne være et krav om renlighed, for at ændringen blev 
gennemført. 
 
Forslag 72: Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitution og SFO 
Vi synes, at det er vigtigt at tilpasse forældrenes behov for pasning, således at 
daginstitutionerne fremstår fleksible og servicemindede, så vi syntes ikke vi skal afskaffe 
ansøgning til udvidet åbningstid  
 
Forslag 165: Omlægning af kørsel til svømmeundervisning 
Da vi har vores egen bus transporterer vi selv eleverne til svømning. Så denne 
effektivisering kunne komme til at ramme os, hvilket vi naturligvis ikke synes er rimeligt 
 
Derudover har vi et fælles høringssvar til forslag 164 (se særskilt forslag) 
 

På Bøgebjergskolens MED-udvalg vegne 

Næstformand i MED-udvalget        Formand for MED-udvalget      

                    TR for lærerne          Skoleleder 

 

          Claus Runge Sørensen                    Jes Fechtenburg  
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Pkt. 114 Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen: 
Vi tilslutter os forslaget om at tilføre midler til forebyggelse og ssp indsats i indskolingen. Det er vigtigt også 
at fremhæve, at forebyggelse starter den dag barnet fødes. Derfor skal forebyggelse i indskolingen ikke 
være på bekostning af forebyggelse i dagtilbud. Dvs. at forebyggelsen skal prioriteres allerede i 
dagtilbuddet. Vi gør igen opmærksom på, hvis vi skal modtage børn på 2,10 år udhules 
minimumsnormeringerne. Vi har i Corona nedlukningen og efterfølgende genåbning med restriktioner gjort 
gode erfaringer omkring normeringer og har her erfaret hvordan vi er kommet langt med indsatser til børn i 
udsatte positioner.  
 

Vedr. pkt. 72 udvidet åbningstid. 
 
Vi har en bekymring i forhold til at vi skal lykkedes med udviklingsstrategien. Vi vil gerne tiltrække nye 
borgere der er aktive på arbejdsmarkedet, og dermed bidrager til skattegrundlaget. Det er et forslag, der 
rammer borgerne. 
Kunne man inden for distrikterne differentiere således at der er et enkelt børnehus, der har en længere 
åbningstid? Øget tilflytning giver styrket økonomi til FMK og det gør måske at vores dagtilbud ikke er i risiko 
for fortsatte besparelser. 
 

Vedr. punkt 61 Tidligere SFO og punkt 68 Tidligere start i Børnehaven. Forslag 68 
Forskning på området viser at en dårlig opstart i overgangen fra dagtilbud til Skole, følger børnenes 
skoleudvikling og har indflydelse på udbyttet af deres skoleforløb/undervisning og læring resten af deres 
skoletid. Det betyder forringede muligheder for fremtidig uddannelse ind i deres voksenliv. Vi ved jo alle 
hvor mange unge i FMK der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi ser at konsekvensen vil være at vi 
producerer flere af den type unge mennesker. Det er helt nødvendigt at vi som tværfaglige kan lykkedes 
med en understøttende overgang fra dagtilbud til skole. 
Vi mener at forslaget vil udhule de vedtagne minimumsnormeringer. Det betyder, at vi  
med samme normering skal vi passe yngre børn. Børn på 2,10 år har brug for tæt omsorg og hjælp til 
daglige gøremål (de bliver ikke hurtigere renlige m.m fordi de kommer i børnehave) 
Set i et barneperspektiv kommer de ind i en kontekst, hvor krav til dem og deres miljø ikke er i 
overensstemmelse med deres udviklingsniveau.  Man kan også frygte at den sproglige stimulering, som der 
har været så meget nødvendig fokus på, ikke vil få den tilstrækkelige gennemslagskraft. Forskningen viser 
at gode sproglige kompetencer giver et bedre afkast i børns videre uddannelsesforløb. 
 
 Heckmans kurve har vi alle indsigt i. Den viser, at jo tidligere der investeres ressourcer og forebyggelse i 
børns udvikling, jo bedre og mere afkast får man af det investerede 
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I overgangen til børnehave vil der være færre hænder til de individuelle hensyn, som mange børn har brug 
for i en tidlig opstart i en stor verden. Det kan ud fra et fagligt perspektiv skade børns udvikling af gode 
trygge relationer. 
 Vi har borgere der op til valget tydeligt viste at der er brug for minimumsnormeringer, og vi har en regering 
der ønsker at styrke lige netop børneområdet. Det bliver ikke en fordel at være en kommune der går den 
modsatte vej, også set i forhold til at brande os. 
Både børnemiljø og arbejdsmiljø vil blive voldsomt påvirket af de store reduceringer i vores tildeling. Vi er i 
dag et dagtilbud med medarbejdere, der trods det at vi på landsplan lønmæssigt ligger i den billige ende, 
løfter en høj faglighed og med sikkerhed kan sige at vi leverer kvalitet i dagtilbuddet. Vi har et lavt 
sygefravær og en høj social kapital. Med disse samlede forslag vil kvaliteten få vanskelige kår og vi er 
bekymrede for om vi faktisk kan leve op til lovgivningen (Den styrkede læreplan). Vi må som fagfolk gøre 
opmærksom på at det ud fra udviklingspsykologiske perspektiver kan skade børns udvikling, og have 
betydning for dem i resten af deres liv. 
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED‐kost

Sundhe

d og 

Omsorg

88.  Mad og 

Ernæring‐ 

bedre 

opstart i 

madservice

Anbefaling vedr. spiseven‐ordning.

MED‐kost anbefaler at Spiseven‐ordningen nedlægges og evt. bliver en del af de fremtidige tiltag omkring ensomhedsproblematikken.

Anbefaling vedr.  ”Bedre opstart i Madservice”

MED‐kost anbefaler at tage ovennævnte besparelse ud af kataloget.

Funktionen løser en opgave, som i stedet skulle løses af sygeplejen, hvorfor vil en nedlæggelse af funktionen vil medføre flere opgaver for 

sygeplejen, med risiko for nedprioritering her. 

Madudbringerne vil ligeledes få flere opgaver hos nyopstartede borgere.

Kost med det rette næringsindhold og i den rigtige konsistens er essentielt, når man vil forebygge sygdom og undgå uhensigtsmæssige 

indlæggelser og her er en god ernæringsvurdering og evt. spisevurdering et vigtigt grundlag.

De opgaver der ligger i funktionen er:Udførelse af en ernæringsvurdering, så borgeren fra opstart i madservice får den rette kostform og 
konsistens. I ernæringsvurderingen ligger også en vurdering af om der er behov for hjælp fra ergoterapeut og/eller 
sygeplejerske.Instruktion i opbevaring og færdigtilberedning af mad modtaget fra madservice.
Det er MED‐kosts frygt, at der hvis funktionen nedlægges vil der opleves flere underernærede ældre i hjemmeplejen, og der vil blive flere 

indlæggelser med lungebetændelse pga. af fejlsynkninger.

MED 

Døgnpsykiatrie

n

Sundhe

d og 

Omsorg 29

Vi har drøftet at større botilbud er i risiko for at blive meget anonym og ligne en institution. Vi anbefaler at der drøftes muligheder for 

indretning med farve, beplantning og kunst. 

MED 

Døgnpsykiatrie

n

Sundhe

d og 

Omsorg 30

Vi anbefaler, at visitationen til ældrepsykiatriens pladser tilknyttes det socialfaglige visitationsudvalg til vurdering af indsats.

Vi anbefaler at nogle pladser øremærkes til borgere fra botilbud. 
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

MED 

Døgnpsykiatrie

n

Sundhe

d og 

Omsorg 122

Vi anbefaler, at borgere på psykiatriske botilbud tilbydes følge til kontakt uden for botilbuddet  af personale som har dannet den 

nødvendige trygge relation ‐ en opgave der for nogle vil være vedvarende og får andre vil kræve tryghed i en periode for at kunne selv. 

Vi anbefaler plads til at Døgnpsykiatriens borgere kan deltage på lige fod med andre borgere i de kommunale tilbud, fx rygestop, rygkurser 

m.v. Fælles udfordring blandt borgere med og uden sindslidelse vil skabe netværk. Det vil kræve støtte i disse tiltag, ofte af 1‐1 

medarbejder. 

Vi anbefaler at naturvejleder også kan inddrage Døgnpsykiatrien. 

MED 

Døgnpsykiatrie

n

Sundhe

d og 

Omsorg 148

Vi anbefaler at Botilbud Toftens budget øges med 2 årsværk på baggrund af en stigende kompleksitet i de borgere der flytter ind. Mange 

borgere har svære misbrugsproblematikker, sammen med deres sindslidelse og tilhørende sociale problemstillinger. Det er en 

arbejdsmiljøbelastning og der ses arbejdsskader som følge heraf. 

MED 

Døgnpsykiatri

Sundhe

d og 

Omsorg 178

Vi anbefaler, at Døgnpsykiatrien har elever og studerende der afspejler personalet faglige sammensætning, således at vi forsat har 2x2 

sosu‐ass sammen men studerende fra det sociafaglige område. 

Vi anbefaler, at elever fra FGU ikke tilbydes plads i Døgnpsykiatrien pga borgernes kompleksitet, mens voksenelever sagtens kan rummes. 

MED 

Døgnpsykiatri

Sundhe

d og 

Omsorg 124 Vi anbefaler, at psykiatrien er en del af vores sundhedshuse i FMK. Det kunne være et flagskib som model for sundhedshuse i DK. 

De kommunale 

Plejehjem og 

Rehabiliteringsc

enter 

Bakkegården

Sundhe

d og 

Omsorg

91 ‐ 

Klippekort

Det anbefales, at beløbet for klippekortsordningen lægges ind i driftsrammen fra 2021 og frem, så den årlige utryghed omkring ordningen 

elimineres.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

De kommunale 

Plejehjem og 

Rehabiliteringsc

enter 

Bakkegården

Sundhe

d og 

Omsorg

95 ‐ Ændret 

servicenivea

u på 

rengøring

Et ændret serviceniveaue på rengøring anbefales ikke, da det vil medføre en stor nedgang i de hygiejniske principper, der ligger fra 

Sundhedsstyrelsen. Det vil ydermere udgøre meget store risici ift. infektionssygdomme.

De kommunale 

Plejehjem og 

Rehabiliteringsc

enter 

Bakkegården

Sundhe

d og 

Omsorg

122 ‐ Ny 

strategisk 

drift ‐ 

Ensomhed ‐ 

tværgående 

indsatser

Naturvejleder

Det anbefales, at der afsættes penge til naturoplevelser for beboerne.

Da kommunen allerede har naturvejledere ansat fordelt i kommunen, vil det ikke give mening at ansætte en ny naturvejleder.

Én naturvejleder til 9 plejehjem vil komme til at bruge uforholdsmæssigt meget tid og økonomi på kørsel.

Det anbefales, at pengene til forslaget puljes under De kommunale Plejehjem og øremærkes til naturoplevelser, der kan tilkøbes direkte 

hos de kommunalt ansatte naturvejledere, samt bruges til frikøb af medarbejdere ift. at deltage sammen med beboerne.

Unge på plejehjemmene

Det anbefales ikke, at forslaget om unge på plejehjemmene effektueres, da der kun vil være enkelte beboere, der vil kunne profitere af 

ordningen, ligesom det vil kræve en stor indsats fra medarbejderne ift. mentorordning, da tidspunktet for de unges besøg ligger i de sene 

eftermiddagstimer, hvor der i forvejen ikke er så meget personale til stede.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Forebyggelse, 

Træning og 

Rehabilitering

Sundhe

d og 

Omsorg

86 ‐ 

Forebyggels

estilbud i 

Forebyggels

e, Træning 

og 

Rehabiliterin

g

Det første, som falder os medarbejdere i øjnene er, at der ønskes besparelser indenfor forebyggelsesområdet.

Det finder vi særlig uheldigt, da den forebyggende indsats kan have store gevinster for hele FMK. De borgere, vi ser på de 3 områder:  1. 

Stress, depression og angst. 2. Osteoporose. 3. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, lærer at mestre og håndtere deres sygdom, der derved 

kan forebygge fx hospitalsindlæggelser, som er en dyr post for kommunen.

Der er også en tilknytning til arbejdsmarkedet for nogle af de borgere og når de lærer at mestre deres situation, kan de hurtigere vende 

tilbage til arbejdet og igen være en mindre økonomisk belastning for kommunen.

Hvis det vælges at skære disse forebyggende tilbud væk, risikerer vi, at kontakten til de kronisk syge borgere forsvinder. Borgerne og deres 

sygdomme vil stadig findes i kommunen, men der er øget risiko for at kommunens indsats bliver mere omkostningsfyldt, når borgerne 

mødes senere i deres forløb.

Borgerne oplever desuden et fællesskab i det at mødes og derved kan ensomhed også forebygges. Et område, hvor vi oplever, der skal 

arbejdes med forskellige indsatser for at minimere ensomhed blandt kommunens borgere.

1. 

Spareforslag: Reduktion af StressDepressionAngst‐hold fra 3 hold à 20 deltagere til et hold årligt.

∙Den regionale sundhedsundersøgelse fra 2017 ”Hvordan har du det?” Her føler 6.600 borgere sig meget ofte eller ofte nervøs og stresset. 

Det var det højeste antal i Region Syddanmark.

∙Politikkerne i FMK har fokus på ensomhed, deltagerne på SDA har isolationstendens, som øger deres ensomhed.

∙Sundhedsaftalen 2019‐2023 har fokus på mennesker med psykiske lidelser

∙Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Region Syddanmark er trådt i kraft i 2020, her forpligter kommunen sig 

på at have tilbud.

∙Slutteligt gøres opmærksom på at SDA‐holdene udviser særdeles positive resultater på borgernes

trivsel, målt med det validerede værktøj WHO‐5 trivselsindeks.

∙I FMK‐sundhedspolitik peger borgerne på, at de vigtigste sundhedstemaer på en top fem, b.la er ensomhed og manglende sociale 

relationer, samt stress.

∙I 2019 blev Det Mobile Sundhedscenter reduceret med 21% af det samlede personale. Og tilbuddene vedrørende mental sundhed blev 

reduceret med 50%. Hvis der yderligere skal reduceres indenfor dette område, kan det være svært at fastholde tilbud til målgruppen af 

mennesker med stress, angst og depression. (fortsættes på næste række)
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Forebyggelse, 

Træning og 

Rehabilitering

Sundhe

d og 

Omsorg

86 ‐ 

Forebyggels

estilbud i 

Forebyggels

e, Træning 

og 

Rehabiliterin

g

Fortsat fra tidligere række) 2.

 IDA svar angående spareforslaget om nedlæggelse af de 4 årlige osteoporose kurser 

 "Borgere med kronisk sygdom vil gerne være aktive, have handlemuligheder og kontrol og på den måde tage et medansvar for 

behandling af deres kroniske sygdom. I den forbindelse har også sundhedsvæsenet et ansvar for i et aktivt samspil med borgeren at 

understøtte og udvikle dennes kompetencer til at mestre livet med sygdommen mv" 

"Prævalensen for osteoporose er stigende i Region Syddanmark" 

"I forhold til rehabilitering kunne man ønske osteoporoserehabilitering i samtlige eller flere af regionens kommuner, som det er tilfældet i 

andre regioner. Dette ville også støtte op om målsætningen om rehabilitering "tæt på borgerens hverdag og med særligt fokus på 

mestring af egen sygdom". 

"Knogleskørhed/osteoporose koster årligt samfundet 11,6 milliarder i stedet for som før antaget 4,6 milliarder. " 

"I andre lande, bl.a. England og Australien, har man i mange år forsøgt at opspore patienter før de får deres første brud eller igangsætte 

behandling og opfølgning på de som pådrager sig brud. Resultaterne viser at kan man forebygge 80 % af nye frakturer, hvis man sætter 

ind med forebyggelse (ex. Som FMK’s nuværende tilbud om osteoporose kursus)." 

"I Region Nordjylland har man reduceret antallet af hoftebrud med 100, svarende til ca. 20 mill. kr. (100 hoftebrud á 200.000 kr.)" 

"Borgere med brud på enten rygsøjle eller hofte kommer ofte på plejehjem, i aflastning, får hjemmepleje eller har brug for hjælpemidler 

når de bliver udskrevet fra sygehus. Udgiften her vil så pålægge andre dele af kommunen." 

Dvs. hvis osteoporosetilbuddet i FMK har forebygget et hoftebrud om året, har det tjent sig selv ind på et år, øget borgerens livskvalitet og 

medansvar for at forebygge brud. (Fortsætter på næste linje med anbefaling)
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Forebyggelse, 

Træning og 

Rehabilitering

Sundhe

d og 

Omsorg

86 ‐ 

Forebyggels

estilbud i 

Forebyggels

e, Træning 

og 

Rehabiliterin

g

3. (Fortsat fra tidligere række)

Anbefaling ang. Reduktion af forebyggende indsatser ‐ besparelse på KOL hold

På baggrund af henvisningsmængde fra Lungemedicinsk afdeling og gennem egen læge, afholdes der aktuelt 8 rehabiliteringskurser/ KOL 

kurser med 10 – 12 deltagere pr. hold årligt (ikke 4 hold som der står i budgetforslaget). 

Konsekvenser for kerneopgaven:

Der er i dag international konsensus om at et rehabiliteringsprogram er en vigtig bestanddel af KOL behandlingen.

Rehabilitering indbefatter information om sygdommen, medicin, fysisk træning, psykologisk støtte, mestring til at tackle det at leve med 

en kronisk sygdom, udfordringer med angst og åndenød, ernæring samt etablering af netværk mellem KOL patienter. Ved hvert kursus 

tilbydes vejledning til rygestop.

I de Nationale kliniske retningslinjer for KOL rehabilitering anbefales påbegyndelse af rehabiliteringsprogram indenfor 4 uger, dette 

umuliggøres såfremt der kun bliver 1 hold om året. Desuden er det god klinisk praksis at tilbyde patienter med KOL et 

rehabiliteringsprogram af 8‐12 ugers varighed, efterfulgt af vedligeholdende træning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen viser undersøgelser at rehabiliteringsprogrammer fører til færre indlæggelser og dermed er 

ressourcebesparende. 

Mange borgere inden for kronikerområdet, har problemer med ensomhed og isolation. Kurset kan være med til at bryde dette. 

Konsekvenser for personaleforhold:

Ved nedlæggelse af KOL kurserne vil en konsekvens være, at vi får samme borgere henvist med en genoptræningsplan pga. faldende 

funktionsniveau.

Med venlig hilsen KOL teamet: 

Ruth Low, Sygeplejerske. Alice Pedersen, Sygeplejerske

Lene Marie Moritzen, Diætist

Merete Ewald, Fysioterapeut. Mette Ankjær Jacobsen, Fysioterapeut. Lone Jensen, Fysioterapeut. og Lene Hovgaard Pedersen, 

Fysioterapeut
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Forebyggelse, 

Træning og 

Rehabilitering

Sundhe

d og 

Omsorg 88

Nummer 88

Mad og ernæring‐ bedre opstart i madservice

Anbefaling:

Det vil være meget sårbart, hvis det alene er sygeplejerskernes opgave at ernæringsvurdere borgerne. Der vil være borgere, der ikke 

har ret meget hjemmehjælp ind over, som så ikke vil blive opdaget af hjemmeplejen, og dermed ikke henvist til ernæringsvurdering hos 

sygeplejen.

Hvis ernæringsfaglig medarbejder fra madservice heller ikke tager ud og laver en ernæringsvurdering opdages de borgere, som har 

dårlig ernæringstilstand ikke.  Derudover kan borgerne have problemer med synkebesvær og fejlsynkning (dysfagi‐problematikker) som 

så heller ikke opdages og derved ikke bliver henvist til en vurdering hos ergoterapeut. 

I den nuværende daglige praksis henvises borgere med synkebesvær og fejlsynkning til ergoterapi. Dysfagi undersøgelser og udredning 

skal foretages af en ergoterapeut, som har de særlige faglige kompetencer, og som med baggrund i denne udredning vurderer og 

vejleder, hvilken konsistens der er passende for borgeren, så borgeren får den optimale ernæring og øget livskvalitet.  

Bliver borgere med dårlig ernæringstilstand og med dysfagi problematikker ikke opdaget kan det medføre en indlæggelse grundet f. 

eks lungebetændelse og evt. øget behov for hjemmehjælp efter udskrivelsen.  

Vores anbefaling er, at bibeholde den ernæringsfaglige screening/vurdering af borgerne.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

LokalMED 

CEnter og 

Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg 86

LokalMED Center Sundhed og Omsorg medarbejderside anbefaler:

Ved godkendelse vil der være behov for en opgaveforflytning, dette være sig ind i hjemmeplejen, sygeplejen og visitationen.

LoakalMED 

Center Sunhed 

og Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg 87

LokalMED Center Sundhed og Omsorg medarbejderside anbefaler:

Medarbejdere anbefaler at følge indstilling fra Center Sundhed og Omsorg

LokalMED 

Center Sundhed 

og Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg 89

LokalMED Center Sundhed og Omsorg medarbejderside anbefaler:

Medarbejderne gør opmærksom på at forslaget vil være en ændring af nuværende servicenivau og derfor vil der være behov for en ny 

kvalitetsstandard og med efterfølgende re‐visitation af borgere som modtaget tilbuddet i dag. 

Der kan blive behov for øget visitation af hjemmehjælp til de opgaver som ikke længere kan blive løst i forbindelse med afløsning. 

Såfremt forslaget godkendes kan det medføre at raske pårørende kan blive yderligere belastet og dermed risikere selv at blive syge eller 

have manglende ressourcer til at passe sin syge pårørende, dette kan medføre øget behov for hjemmehjælp til både den raske og den 

syge. 

Såfremt forslaget godkendes kan det medføre øget pres på Kommunens aflastningspladser og plejehjemspladser, hvor der i forvejen er 

ventetid.

Det er en lovpligtigt ydelse som budgetmæssigt vil få en negativ påvirkning på hjemmeplejens budget.
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MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

LokalMED 

Center Sundhed 

og Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg 95

LokalMED Center Sundhed og Omsorg medarbejderside anbefaler:

Medarbejderne gør opmærksom på at forslaget kræver revisitation af alle borgere der i dag er visiteret til rengøring, hvilket vil få 

indflydelse på sagsfrister på området eller at andre områder må nedprioriteres og dermed øget sagsfrister. Der vil blive behov for ekstra 

ressourcer i myndigheden. Ressourcerne skal bruges til flere besøg og der vil forventeligt komme flere klager, hvilket vil kræve mere 

administration

Medarbejdersiden er bekymret for hvorvidt revisitation kan nåes inden for den anslåede tid i forslaget. I 2015 skulle Kommunen revisitere 

alle borgere med hjælp til bl.a. støvsugning og dette kom til at tage ca. 1 ½ år mod forventeligt 3‐6 måneder.

Revisitation af alle borgere med hjælp til rengøring vil i høj grad påvirke arbejdsmiljøet i myndighed i form af øget arbejdspres, hvilket vil 

betyde lange sagsbehandlingstider og øget ventetid for borgerne ved ansøgninger om hjemmehjælp.

Såfremt det er nødvendigt at ændre på serviceniveauet mener medarbejdersiden at alternativ 1 eller 2 er at fortrække.

LokalMED 

Center Sundhed 

og Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg 162

LokalMED Center Sundhed og Omsorg medarbejderside anbefaler:

Medarbejderne i Center Sundhed og Omsorg anbefaler at man følger indstilling fra Sundhed og Omsorg, dog med opmærksomhed på at 

på baggrund af stort arbejdspres vil  0,2 fuldtidsstilling ikke sikre opretholdelse af nuværende serviceniveau. Det ville kunne sikres med 2,0 

fuldtidsstillinger.   
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MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles MED‐

udvalg Sundhed 

og Omsorg Sundhed 

flere 

budgetforsla

g

Anbefaling fra Medarbejderne Fælles MED Sundhed og Omsorg.

3. Ændringer til basisbudget

147.Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje

Konsekvenser for kerneopgaven:

Vi anbefaler, at man arbejder mere proaktivt med forberedelse til etablering af ” Det nære Sundhedsvæsen” i form af prøvehandlinger 

ude i de forskellige områder. Man kunne fastholde budgettet og have brugt beløbet til denne investering.

162.Konto 6 – Handicap‐ og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg

Vi henviser til MED‐udvalg for Center for Sundhed og Omsorg.

4. Forslag til effektiviseringer

167.Reguleringer vedr.pris‐ og lønfremskrivning.

Ingen kommentarer. (fortsættes på næste række)
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MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Fælles MED‐

udvalg Sundhed 

og Omsorg Sundhed 

flere 

budgetforsla

g

5. Forslag til besparelser

86. Forebyggelsestilbud i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering:

Konsekvenser for kerneopgaven: Der er evidens for at rehabilitering forebygger indlæggelser. Derfor kan vi ikke anbefale, at man sparer 

på dette. Endvidere henviser vi til anbefaling fra MED‐udvalg fra Forebyggelse, træning og rehabilitering.

87. Velfærdsteknologi

Konsekvenser for kerneopgaven: Hvis man skal kunne lave prøvehandlinger og implementere nye tiltag, skal der investeres tid til dette, i 

form af medarbejder timer. Det giver større chance for at realisere den effektivisering man ønsker. Hvis man ikke gør det, risikere man at 

mislykkedes med implementeringen, eller at det bliver en skjult besparelse, da der bruges ressourcer til dette, taget ud fra de 

eksisterende budgetter.

Endvidere kan vi oplyse, at vi ikke er begyndt at arbejde med dette endnu, formentlig pga. corona, således er der ikke lang tid til at 

afprøve og implementere prøvehandlinger.

88.Mad og ernæring – bedre opstart i Madservice:

Konsekvenser for kerneopgaven: Hvis man sparer denne indsats, risikerer vi at opgaven kommer til at ligge hos andre personalegrupper i 

kommunen. Det er dermed ikke en reel besparelse. Endvidere henviser vi til anbefaling fra MED‐udvalg for Kost og forplejning, Center for 

Sundhed og Omsorg, Sygeplejen og Forebyggelse, træning og Rehabilitering.

89. Afløsning af pårørende:

Konsekvenser for kerneopgaven: Pårørende oplever at blive fysisk og psykisk belastet i en sådan grad, at de selv er i risiko for at blive 

patienter. Det viser en lang række undersøgelser fra Danske Patienters medlemsforeninger. Derfor mener vi at det er en vigtig investering, 

at fastholde dette tilbud. Vi kan ikke anbefale, at man gennemfører denne besparelse. Såfremt forslaget gennemføres vil det medføre 

øget pres på kommunens aflastningspladser og plejehjemspladser, hvor der i forvejen er ventelister. Endvidere henviser vi til anbefaling 

fra MED‐udvalg for Center for Sundhed og Omsorg.

91. Klippekort til beboere på plejehjem.

Vi henviser til anbefaling fra MED‐udvalg De Kommunale Plejehjem.

95.Ændret serviceniveau på rengøring.

Vi henviser til anbefaling fra MED‐udvalg Den Kommunale Hjemmepleje, De kommunale Plejehjem og Center for Sundhed og Omsorg. 

(fortsættes på næste række)
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udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 
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ag som 
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Fælles MED‐

udvalg Sundhed 

og Omsorg

Sundhe

d og 

Omsorg

flere 

budgetforsla

g

6.Forslag til ny strategisk drift

124.Ny strategisk drift ‐ Sundhedshus i Faaborg

Konsekvenser for kerneopgaven: Vi synes det er en rigtig god ide, at investere i tiltag der fremmer vores mulighed for at være klar til ”Det 

nære Sundhedsvæsen”. Der skal være en opmærksomhed på de faggrupper/interessenter, som skal involveres i Sundhedshuset, og det 

skal sikres, at alle involveres fra starten. Derved sikrer man et bredt ejerskab over det nye tiltag.

8.Forslag til ny drift inden for rammen

178.Etablering af flere praktikpladser for social‐ og sundhedselever
Vi henviser til anbefaling fra MED‐udvalg De Kommunale Plejehjem samt Den Kommunale Hjemmepleje.

9. Anlæg

31. Grupperum samt bade‐og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje
Vi henviser til anbefaling fra MED‐udvalg Den Kommunale Hjemmepleje.

30. Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget
Konsekvenser for personaleforhold: Hvis disse borgere hjemtages fra andre kommuner, vil der ikke være personale i vores kommune til at 

dække dette arbejde.

Konsekvenser for arbejdsmiljø: Anbefaler investering til uddannelse til det personale der skal arbejde med disse borgere, da det kræver 

andre kompetencer end at være ansat på et plejecenter.

29. Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth .
Henviser til anbefaling fra MED‐udvalg fra døgnpsykiatri.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

MED‐

udvalg/Fælles‐

MED‐udvalg

Angiv 

fagområ

de

Angiv 

nummer 

og/eller 

navn på 

budgetforsl

ag som 

kommenter

es Anbefalinger til budgetforslag

Lokal MED‐

udvalg for den 

Kommunale 

Sygepleje

Sundhe

d og 

Omsorg

Der er 

anbefaling 

på flere 

forskellige 

budgetforsla

g

Anbefaling fra Den Kommunale Sygepleje på budgetforslag 2021.

3. Ændringer til basisbudget

147.Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje
Konsekvens for kerneopgaven: Vi står over for en fremtid, hvor ”det nære Sundhedsvæsen” i højere grad skal være i stand til at planlægge 

forløb, så borgerne kan modtage behandling i deres hjem. Det skal vi være klar til. Men det kræver en investering at udvikle nye tiltag der 

kan understøtte dette. Man kunne med fordel investere penge i dette, frem for at regulere ned

5. Forslag til besparelser

86. Forbyggelsestilbud i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
Konsekvens for kerneopgaven: Der er evidens for at rehabilitering forebygger indlæggelser. Den økonomiske investering man lægger i 

forebyggelsesindsatsen, er hurtigt tjent ind, hvis man undgår indlæggelser. Det vil få konsekvenser for sygeplejen.

88.Mad og ernæring – bedre opstart i Madservice
Konsekvenser for kerneopgaven: Hvis man sparer denne indsats, risikerer vi at opgaven kommer til at ligge i sygeplejen. Dermed er det 

ikke en besparelse, blot en flytning af opgaver.

89. Afløsning af pårørende
Konsekvenser for kerneopgaven: En lang række undersøgelser fra Danske Patienters medlemsforeninger viser, at pårørende oplever at 

blive fysisk og psykisk belastet i en sådan grad, at de selv er i risiko for at blive patienter. De pårørende er en vigtig ressource i forløbene 

med patienterne, som sygeplejen altid samarbejder med. Det er derfor vigtigt at kunne aflaste dem, så de forbliver en ressource.  

Ny strategisk drift –

124.Sundhedshus i Faaborg
Det er en rigtig god ide at etablerer et Sundhedshus. Det vil kunne fremme et tættere samarbejde mellem Sygeplejen og den 

Praktiserende læge, til gavn for borgeren. Sundhedshuse skal kunne varetage de nye opgaver, der kommer i forbindelse med de nye 

Supersygehuse og Det Nære Sundhedsvæsen. Medarbejderstaben håber på en stor grad af medindflydelse på denne etablering, idet de 

forskellige faggrupper har mange gode ideer/forslag til hvordan netop deres faggruppe kan bidrage til et rigtig godt og fremtidsklart 

Sundhedshus.

13Side 55 af 63



BUDGETKATALOG 2021 Den Kommunale Hjemmepleje LEDER - Jonas Bjødstrup

Budgetforslag ID
Beskrivelse af 
budgetforslag

Konsekvens for kerneopgaven Konsekvens for arbejdsmiljø Konsekvens for personalet Lokal MEDs anbefaling

87 Velfærdsteknologi

Færre midler til afprøvning af 
velfærdsteknologiske løsninger 
mindsker sandsynligheden for, at vi 
finder gode løsninger og kan reducere 
besøg hos borgerne. Dette er 
hensigtsmæssigt for kommunens 
økonomi ej heller for borgernes 
selvhjulpenhed og mestringsevne. I et 
rekrutteringsperspektiv er det ligeledes 
problematisk, da vi kn komme til at 
mangle personale. 

Desuden vil arbejdsmiljøet kunne 
påvirkes negativt, hvis vi ikke har 
de bedste velfærdsteknologiske 
løsninger (eksempelvis ift. lifte) – 
hvis der også skal arbejdes med 
andet end de tre udvalgte 
velfærdsteknologiske spor.

Budgetforslaget kan med baggrund i kommentarerne 
ikke anbefales (det er medarbejdersiden der giver 
anbefalinger ift. alle forslagene i dette skema)

88 Mad og ernæring: bedre 
opstart i madservice

Borgerne vil ikke få den samme 
ernæringsfaglige ekspertise, hvilket kan 
betyde fejlernæring og dette kan have 
negative sundhedsmæssige 
konsekvenser. 

Medarbejderne kommer til at stå 
med spørgsmål, som de ikke har 
samme kompetencer til at skulle 
svare på, hvilket er dårligt for 
arbejdsmiljøet.

Budgetforslaget kan med baggrund i kommentarerne 
ikke anbefales - dog kan den del der handler om 
spiseven-ordning anbefales, da der kun er 4 borgere 
tilknyttet.
                  
Anbefaling: Ift. bedre opstart i madservice ikke 
anbefaling 

89 Afløsning af pårørende

Hvis der ikke længere er 
afløsning i eget hjem kan det 
have den effekt, at der bliver et 
dårligere samarbejde med de 
pårørende fordi de er nedkørte - 
dette vil have en negativ effekt 
på arbejdsmiljøet. 

Hvis borgere ikke kan modtage aflastning i eget hjem, vil de have 
alvorlige negative konsekvenser, da ægtefælle ikke kan holde til at passe 
deres ægtefælle og vil blive syg/stresset/udbrændt. Dette vil føre til at 
borgerne kan være kortere tid i eget hjem og der vil være brug for flere 
plejehjemspladser. 
Ægtefæller vil ikke kunne komme til fritidsaktiviteter, hvis der ikke kan 
gives aflastning  eget hjem.
Ift. de demente borgere vil det ligeledes være uhensigtsmæssigt, at de 
skal ud af deres eget hjem til aflastning på aflastningspladser. 

Budgetforslaget kan med baggrund i kommentarerne 
ikke anbefales - og det matcher ikke en 
demensvenlig kommune. Hvis forslaget alligevel 
gennemføres vil vi anbefale at det er som 
hovedregel at det foregår mellem 8.00 og 17.00.

95 Ændret serviceniveau 
på rengøring

Mindre rengøring i relation til borgerne 
er ikke hensigtsmæssigt (særligt i disse 
Corona tider) - gælder forslaget med 
ændring fra rengøring hver 2 uge til 
rengøring hver 3 uge.

Budgetforslaget med rengøring hver 3 uge kan med 
baggrund i kommentarerne ikke anbefales. Nogle 
medarbejdere kan derimod anbefale alternativ 1, da 
borgerne i forvejen aflyser i disse perioder og 
derudover skal der flyttes mange rengøringer, hvilket 
kræver meget planlægning. Ift. driften vil vi også 
skulle bruge færre vikarer. De øvrige medarbejdere 
kan anbefale alternativ to, da det har færre 
konsekvenser for borgere og pårørende. Ift. bege 
alternativer er der dog en bekymring om, hvad de 
borgerne og de pårørende vil reagere på dette.
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Budgetforslag ID
Beskrivelse af 
budgetforslag

Konsekvens for kerneopgaven Konsekvens for arbejdsmiljø Konsekvens for personalet Lokal MEDs anbefaling

167 Regulering vedrørende 
løn- og prisfremskrivning

Hvis midlerne kunne bruges til kompetenceudvikling 
kan vi ikke anbefale effektiviseringen.

178 Etablering af flere 
praktikpladser for social- 
og sundhedselever

Der er en bekymring om, hvorvidt 
voksenlærlingene og FGU-elever er 
motiverede og om vejlederne kan 
håndtere disse forløb. Hvis dette er 
tilfældet vil det gå ud over borgerne.

Budgetforslaget kan med baggrund i kommentarerne 
ikke anbefales - medmindre det er muligt at afslutte 
lærlige og elev forløb på en mere fleksibel og smidig 
måde en aktuelt. Dette fordi vi naturligvis synes, at 
det er godt med flere til faget og at de lærlinge og 
elever skal have en chance. Dette er ligeledes vigtigt 
ift. rekruttering. Hvis det ikke imødekommes, at 
forløb i højere grad kan afsluttes, når elever ikke har 
flair for faget kan det resultere i at faget bliver mindre 
attraktivt for andre kommende elever der i 
virkeligheden er kvalificerede (”alle kan blive sosu -
effekten” kan man kalde det..) 

125 Ny drift - Annulering af 
ekstern vaskeriordning

Hvis der etableres eksterne 
vaskeriordning har det negative 
konsekvenser for borgerne, blandt 
andet: de skal anskaffe meget tøj 
(hårdt for deres økonomi), det er i nogle 
hjem svært ift. plads, ved svært 
inkontinenete borgere bliver det 
uhensigtsmæssigt dyrt, der vil være 
lugtgener i de hjem hvor borgerne er 
urininkontinente, da tøjet skal 
opbevares m.m. 

Det giver ekstraopgaver i hjemmeplejen ift. at pakke tøj m.m., hvilket gør 
at der ikke bliver en besparelser.

Budgetforslaget kan med baggrund i kommentarerne 
anbefales.

31 Grupperum samt bade- 
og 
omklædningsfaciliteter i 
Den Kommunale 
Hjemmepleje

Budgetforslaget anbefales med bagrund i 
formålsbeskrivelsen i forslaget – gerne med opstart 
hurtigst muligt. Der gøres opmærksom på, at nogle 
medarbejdere i Vester Åby gruppen kan opleve en 
negativ konsekvens af at skulle flyttarbejdsmatikkel 
– eks. det at have længere på arbejde.
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Anbefalinger til budget 2021 indgået på "Vores FMK" 20‐08‐2020 kl. 13.00.

Navn på MED‐udvalg/FæAngiv fagområde

Angiv nummer og/eller navn på budgetforslag som 

kommenteres Anbefalinger til budgetforslag

Økonomi og Løn Administration 102, 104, 108, 109 og 110 Anbefalinger er fremsendt påokonomi@fmk.dk.

MED‐udvalg for Politik ogAdministration 130

Kommunikationsafdelingen i Politik og Strategi er hårdt spændt for. afdelingens medarbejder ønskes som sparringspartner og rådgiver på 

mange opgaver i organisationen. Det er helt nødvendigt at der ikke skæret uderligere i kommunikationsafdelingen, da det ikek vil være 

muligt at oppebære en acceptabel kvalitet for den kommunikation der foregår ekstern og intern. Vi opfordrer derfor til at de to stillinger 

permenentgøres. Vi oplever et stigende pres fra alle om at de gode historier skal fortælles, at der skal kommunkere på web og intra og vi 

ønsker at kunne fortsætte med at understøtte organisationen på et højt niveau.‐ 

Politik og Strategi Administration 136

Medarbejderne i Politik og Strategi anbefler forlængelse af borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren ser via borgerhenvendelse løbende 

sagsområder, hvor der er potentiale for at højne borgernes retssikkerhed. Det giver en helt unik mulighed for via sparring og undervisning at 

effektivisere sagsgange og styrke de faglige kompetencer hos medarbejderne. Undervisning sker i tæt samarbejde med Juridisk Team og 

understøtter dermed et højt fagligt niveau i FMK til glæde for medarbejderne og til gavn for borgerne.

Politik og Strategi Administration 131

Staben Politik og Strategi er løbende blevet endjusteret i forhold til antal medarbejdere. En uyderligere reduktion af medarebjere grundet 

uindfriede tværgående besparelser vil have indvikning på stabens evne til at løse de mangeartede opgaver der efterspørges, samt have 

betydning for den samlede trivsel i medarbejdergruppen. Helt tydeligt sagt, vil Politik og Strategi ikke være i stand til at blive ved med at 

levere det samme arbejde med den ønskede kvalitet hvis der hvert år skæres i antallet af medarebjdere, men ikke i antallet af opgaver. 

Politik og Strategi Administration 132

Politik og Strategi har et godt og stærks samarbejde med frivillige og private aktører som sammen med os bidrager til at tyrke kommunens 

omdømme som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Der er ingen tvivl om at vi opnår langt mere værdi end vi bruger i kroner og 

ører.  Skal vi ophøre med disse samskabende aktiviteter omkring bosætning, turisme og erhverv vil det have konsekvenser for det fremtidig 

samarbejde med eksempelvis velkomstambassadører, lokalråd med videre. 

Vi ønsker derfor at den nye drift besluttes, så vi kan fortsætte det værdifulde arbejde. 

politik og strategi Administration 129

Intranettet er en meget vigtig platform til vidensdeling, informationssøgning og tværfagligt samarbejde for medarbejdere. Hvis intranettet 

nedlægges, vil der mangle en platform, hvor alle medarbejdere kan finde nødvendige informationer, der både er generelt gældende for hele 

organisationen samt afdelingsbestemte informationer, idet alle fagområder har deres egen portal. Vi vil desuden ikke længere have 

mulighed for tværfagligt samarbejde digitalt. Det undersøges endvidere pt., hvordan vi i højere grad kan bruge intranettet til 

dokumentopbevaring og lave integration til fagsystemer som fx SBSYS, så det bliver nemmere for medarbejdere at lægge dokumenter rigtigt 

i forhold til arkiveringspligt mv..
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IDA-proces ift. anbefalinger til budget 2021 
Medarbejdersiden i staben Økonomi og Løn 

 s. 1 

Anbefaling til budget 2021 – Økonomi og Løn 

Der er herunder listet de forslag til besparelser i budget 2021, der vurderes at have konsekvens for staben 

Økonomi og Løn. Der er ikke forslag til effektiviseringer i Økonomi og Løn. 

 

Besparelse: Forslag 102 – Reduktion af barselspuljen på baggrund af regnskabsresultatet 2019 

Resumé Konsekvens 

Barselspuljen reduceres iht. det mindreforbrug, 
der har været i 2019, svarende til 350.000 kr. årligt. 

Større risiko for, at det afsatte puljebeløb 
overskrides. 

 

Besparelse: Forslag 104 – Administrative besparelser i Økonomi og Løn 

Resumé Konsekvens 

Besparelse på kompetenceudvikling samt 
kontorhold i Økonomi og Løn svarende til i alt 
100.000 kr. årligt. 

Forringelse af muligheder for personaleudvikling 
og sikring af gode arbejdsvilkår samt mulighed for 
rekruttering af nye medarbejdere. 

 

Besparelse: Forslag 108 – Befolkningsprognosen udarbejdes kun hvert andet år frem for hvert år 

Resumé Konsekvens 

Økonomi og Løn får kun udarbejdet 
befolkningsprognosen hvert andet år, hvilket giver 
en besparelse på 40.000 kr. årligt. 

Faglige konsekvenser for kommunens styring og 
planlægning. 

 

Besparelse: Forslag 109 – Administrativ besparelse i Opkrævning 

Resumé Konsekvens 

Timetalsreduktion i Opkrævning svarende til 
75.000 kr. årligt. 

Øget arbejdspres for medarbejderne, der arbejder 
med opkrævning samt reduktion af kommunens 
service og åbne telefontid.  

 

Besparelse: - Forslag 110 – Administrativ besparelse på økonomiske kontroller 

Resumé Konsekvens 

Reduktion af 8 timer, der ugentlig bruges på 
økonomiske kontroller i Økonomi og Løn, svarende 
til 100.000 kr. årligt. 

Bortfald af kontrolfunktioner af bogføring og 
fakturaer. 

 

Sammenfatning 

Ovennævnte forslag beløber sig til en besparelse i staben Økonomi og Løn på 665.000 kr.  

 

Tidligere års budgetforslag med ændret effekt ind i 2021 

I budget 2019 blev der vedtaget en besparelse for Økonomi og Løn på 0,5 mio. kr. til udmøntning i 2021 på 

konto 6. Det er uvist om udmøntningen vil få personalemæssige konsekvenser. 

Samtidig skal der spares 80.000 kr. ifm. sygefraværsprojektet, da sygefraværet er lavt i Økonomi og Løn. 
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IDA-proces ift. anbefalinger til budget 2021 
Medarbejdersiden i staben Økonomi og Løn 

 s. 2 

Ikke-udmøntede tværfaglige projekters eventuelle indvirkning på Økonomi og Løn i 2021 

Ud over de nævnte forslag til budget 2021 samt vedtaget forslag til budget 2020, bemærkes det, at der 

stadig skal effektiviseres/spares på indkøbsprojektet, projektet attraktive og effektive arbejdspladser, 

sygefravær, printerprojektet samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). 

 

Anbefaling fra Økonomi og Løn 

Økonomi og Løn anbefaler, at politikerne er opmærksomme på konsekvenserne i de enkelte forslag i 

forbindelse med budgetforhandlingerne.  

Desuden anbefales det, at administration og drift opprioriteres for at opretholde en sund og stabil 

økonomi- og lønstyring. Oplevelsen er, at mængden af igangværende og nye projektet trækker store 

veksler på Økonomi og Løn, og det anbefales derfor ikke at skære mere på personalet. 

Hvis Økonomi og Løns bemanding og ressourcer beskæres yderligere, risikerer kommunen blot at få ekstra 

udgifter til eksterne analyser og konsulentbistand. 

Økonomi og Løn er presset. Der har været en meget stor personale- og ledelsesudskiftning de seneste år 

samt løbende nednormeringer. Afdelingen har derfor brug for de nødvendige ressourcer for at kunne 

håndtere de økonomiske udfordringer, som kommunen står over for. 

 

Medarbejdersiden i Økonomi og Løn 
20. august 2020 
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Anbefalinger fra hovedudvalget d. 21.8 

Forslag 102: Reduktion af barselspulje på baggrund af regnskabsresultat 2019: 

HU’s anbefalinger: 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) har ingen bemærkninger til dette, udover at gøre 

opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med barselspuljen, da man ikke kan forudse antallet 

af barsler. Man kan derfor vælge at tage besparelsen på anbefaling fra HU.  

 

Forslag 131: Manglende udmøntning af tværgående effektiviseringer i 2021 og frem 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at man annullerer disse 

effektiviseringsforslag. Det er vores opfattelse, at der er arbejdet intenst i alle forvaltninger på at 

implementere beslutningen, men det er, som vi tidligere har anfægtet, ikke muligt at realisere disse 

effektiviseringer fuldt ud. Vi anbefaler klart at disse annulleres, da det vil have vidtrækkende konsekvenser 

både for kerneopgaven, arbejdsmiljøet samt personalemæssige forhold at skulle afskedige mellem 10‐15 

ansatte, uanset hvilket område man måtte spare på. HUM anfægter dog, at det har haft betydning for 

serviceniveauet at overgå til kørsel i kommunebiler, idet der bruges ekstra tid på dette. Dette gør sig særligt 

gældende i SO og OL, idet der ofte er tale om akutkørsler til udsatte og sårbare familier. HUM anbefaler at 

man i højere grad kan give kørsel til høj takst i de områder det giver mening for kerneopgaven. 

 

Forslag 130: Permanentgørelse af 2 kommunikationsstillinger  

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at KB følger indstillingen fra politik og 

Strategi, da disse 2 medarbejdere løser vigtige opgaver, både i forhold til at understøtte 

udviklingsstrategien men også er en vigtig aktør internt i kommunen, til glæde og gavn for borgerne.  

 

Forslag nr. 129: Drift af VoresFMK  

Hovedudvalgets medarbejderside anbefaler: 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at KB følger indstillingen fra politik og 

Strategi, da Vores FMK er den platform, som rummer utrolig meget vigtig viden om organisationen. Denne 

platform er gennemimplementeret i hele organisationen, og et utrolig vigtigt redskab i dagligdagen. Det vil 

være svært at undvære denne platform, da rigtig meget datamateriale bliver uploadet til siden. 

Konsekvensen vil være øget mail korrespondancer og øget tid til at lede efter materiale på andre platforme.  

 

Forslag 128: BDO 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler at man følger indstillingen fra økonomi og løn 
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Forslag 133:  Modning af signaturprojekt om at leve lære og være i naturen:  

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler at man følger indstillingen fra politik og 

strategi. Det giver rigtig god mening at ansætte en projektleder til at drive dette projekt med henblik på at 

realisere udviklingsstrategien. Vi mener at der pt. Ikke er tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven, og 

derfor er et behov for at tilføre dette område ressourcer, så vi lykkes med opgaven.  

Forslag 136: Forlængelse af borgerrådgiverfunktionen  

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler at man følger indstillingen fra politik og 

strategi. Borgerrådgiveren har en vigtig funktion både for borgere og internt i organisationen med henblik 

på optimering af borgerforløb og læring på tværs af organisationen.  

 

Forslag nr. 116:  Ungekoordinator – videreudvikling af ungemiljøer 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler at man følger indstillingen fra By‐ Land og 

Kultur med henblik på at forlænge projektstillingen som ungekoordinator. Der er iværksat utrolig mange 

gunstige initiativer som desværre har været aflyst grundet COVID‐19. Det vil være ærgerligt hvis så mange 

gode initiativer ikke søsættes og dermed blot går tabt.  

 

Forslag 115 den åbne skole og foreningslivet – kropslig dannelse og lokale fællesskaber  

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler man overvejer en sondring i ny drift i forhold 

til at søsætte nye projekter fremfor at fastholde nuværende projekter. Ideen er rigtig god, men måske 

timingen kunne være bedre set i lyset af budgetterne ud i overslagsårene.  

 

Forslag 122: Ensomhed 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler man overvejer en sondring i ny drift i forhold 

til at søsætte nye projekter fremfor at fastholde nuværende projekter. Ideen er rigtig god, men måske 

timingen kunne være bedre set i lyset af budgetterne ud i overslagsårene 

 

Forslag 56: energibesparende investeringer i kommunale bygninger 

Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler at man følger indstillingen fra 

økonomiudvalget 

 

Forslag 57:  Sammen om færre Kvm  

Hovedudvalgets medarbejderside har ingen bemærkninger hertil.  
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• Forslag 130: Permanentgørelse af 2 kommunikationsstillinger  

En: Hovedudvalgets medarbejderside (forkortes HUM) anbefaler, at KB følger indstillingen fra politik og 

Strategi, da disse 2 medarbejdere løser vigtige opgaver, både i forhold til at understøtte 

udviklingsstrategien men også er en vigtig aktør internt i kommunen, til glæde og gavn for borgerne.  
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