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Høringssvar fra: Medarbejdersiden i hovedudvalget
28.08.14
Høringssvar til Budget 2015
fra medarbejdersiden i Hovedudvalget

Det Spare-, Ønske- og effektiviseringsblokke-katalog, der er fremlagt i høring, er set med medarbejdernes
øjne nedslående læsning, da hovedvægten i høj grad er lagt på ”spare”.
Der er dog nogle få positive elementer i kataloget. Det er positivt, at der foreslås oprettelse af yderligere 2
elevstillinger i Kerteminde kommune. Vi forudsætter, at der afsættes midler til oplæring af eleverne.
Vi mener ligeledes, det er positivt at abonnementer ændres fra papirudgave til elektronisk udgave, samt at
unødvendige abonnementer opsiges.
Vi ser derimod med stor bekymring på de mange spare- og effektiviseringsblokke, der ved eventuel
vedtagelse, vil betyde at mange medarbejdere skal opsiges, da vi ikke tror, at reduktionerne vil kunne
gennemføres ved naturlig afgang. Det påvirker medarbejderne i hele organisationen, også de
medarbejdere, der er tilbage efter en opsigelsesrunde. Vi mener ikke, det vil kunne udelukkes, at de
tilbageværende medarbejdere vil få flere arbejdsopgaver.
Vi ønsker rygestoptilbudet til medarbejderne opretholdt. Det er korrekt, at antallet af rygere er faldet, men
ophør af tilbudet harmonerer ikke med de tanker, der har været fremme om røgfri kommune.
Vedr. spareforslaget ”Kørselsgodtgørelse – lav takst” tror vi ikke, at medarbejderne vil lægge egen bil til,
hvis deres udgifter skal dækkes med den lave takst. Det vil betyde brug af de kommunale biler. Hvis det ikke
er muligt at booke en bil, kan det have betydning for det arbejde, man skal udføre. Der kan opstå ventetid,
og serviceniveauet reduceres. Der kan ligeledes opstå akutte behov. Vil man så få den høje takst ved kø rsel
i egen bil?
Der er medarbejdergrupper, der selv om der hverken via overenskomst eller ansættelseskontrakter er
aftalt kørsel i egen bil, har brug for bil for at udføre deres arbejde. Vi mener, det bø r undersøges nærmere,
dels hvilke medarbejdergrupper, der er afhængig af kørsel i egen bil, hvor meget, der køres, hvorfor det er
nødvendigt med kørsel i egen bil samt om de kommunale biler, der pt. er tilgængelige, kan dække behovet.
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Til sidst vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der samlet set er et underforbrug i kommunerne,
herunder også i Kerteminde Kommune. Hvordan kan vi ved underforbrug sikre, at borgerne får de ydelser
og den service, de skal have?

På vegne af medarbejdersiden i hovedudvalget
Annette Outze
Næstformand
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Høringssvar fra: Fælles MED Administration
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Høringssvar fra: Carsten Møller
Kerteminde, den 14. aug. 2014
Vedr. budget 2015 og frem
Høringssvar vedr. Samling af administration ØK AO.02 KMD sag dok.id 440-2014-31900.
Anlæg af nyt Rådhus er beregnet til en udgift på knap 59 mill. Kr. for 4000 m 2 kontorbygning, hvilket svarer
til en udgift på ca.15000 kr. pr. m 2. Det lyder meget dyrt. Jeg har forhørt mig ved byggekyndige personer,
der oplyser, at en alm. Kontorbygning ikke vil overstige 10.000 kr.pr. m 2.
Jeg mener at udnyttelse og udvidelse af eksisterende Rådhus vil være en langt billigere løsning.
Nuværende bygning er 2200 m 2 og blev indviet 1/10 1973 og blev opført for 4,5 mill. Kr. alt incl.
Hvis tagetagen udnyttes får man yderligere ca. 1000 m 2 pris ca. 5 mill. Kr.
Tilbygning ved forlængelse af bygning mod mødestedet 1000 m 2 af 10.000 kr. pr. pr.= 10 mill. Kr.
Hertil kommer omforandringer af bestående lokaler p-pladser forskønnelse af eksisterende bygn. P-pladser
m.v. anslået til 5 mill.kr.
Uforudsete udgifter 5 mill.kr.
Samlet udgift ved udnyttelse af eksisterende bygning med forandringer og udvidelse samt et rødt tegltag
Ca. 25 mill kr.
Jeg er også af den opfattelse, at der vil være en stor gevinst ved at samle administrationen under et tag.
Grønlandsgade 2 blev købt for 10 mill kr. og er meget misligholdt. Den kunne sælges hvis den ikke bliver
udnyttet.
Under budgetblokken er opført en salgsindtægt på 13 mill kr. for salg af eksisterende rådhuse.Rådhusene
rummer ca. 4000 m 2 hvilket svarer til 3250 kr. pr. m 2. Det er efter min opfattelse en meget dårlig handel.
Jeg står til rådighed for yderligere oplysninger, hvis det ønskes
Venlig hilsen
Carsten Møller
Chr.Hansensvej 4 2.sal th
5300 Kerteminde
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Høringssvar fra: Harris Sander Brandt

Hej Hans
Tak for et godt møde i aften på Kerteminde skole, afd. Byen.
Jeg sender dig hermed mit forslag til besparelse samt spørgsmål i.f.b. hermed:

Forslag

Jeg foreslår, at de betalte frokostpauser til kommunalt/offentligt ansatte afskaffes. De beregninger som vi
foretog på mødet - sammen med økonomidirektøren, Jørn Schou fra borgerlisten og Terje fra Dansk
Folkeparti viste følgende:

- Antal kommunalt ansatte i Kerteminde Kommune er ca. 1.700
- Heraf vurderes det, at der min. er 1.000 fuldtidsansatte, som har betalt frokostpause
- I timer pr. dag svarer dette til 500 timer
-1 time vurderes min. at repræsentere en værdi af 200,- kr. (løn, sociale omkostninger etc.)
- Hver medarbejder har i gns. 200 arbejdsdage
- Besparelsen vil således beløbe sig til 1.000 ansatte x 1/2 time x 200, - kr. x 200 arbejdsdage = 20 millioner
(100.000,- pr dag)

(Spørgsmål 1) For at være helt sikker på, at ovenstående regnestykke og forudsætninger er korrekt, vil jeg
høre om du kan bekræfte tallene eller alternativt forsyne mig med officielle beregninger fra din forvaltning?
Der er muligvis nogle overenskomstmæssige forhold, der gør, at ovenstående ikke kan gennemføres her og
nu, men en besparelse på 20 mill. vil også fylde meget om 2-3 år, så man kan aldrig komme for tidligt igang
med denne opgave.

(Spørgsmål 2) Har du mulighed for at fortælle, om der er kommunalt ansatte/overenskomster, hvor
kommunen selv har mulighed for at afskaffe den betalte frokostpause, samt hvilket beløb vi kan spare
herpå? Efter sigende skulle Nyborg kommune have afskaffet betalt frokostpause, men jeg har dog ikke fået
denne oplysning verificeret.

Besparelsen vil naturligvis medføre reduktion i antal ansatte i kommunalt regi, men jeg ser en række
væsentlige fordele:
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- Der vil fortsat blive leveret det samme antal arbejdstimer i kommunen, da ikke-afskedigede medarbejderne
skal arbejde 37 timer contra 34 timer
- Vi kan undgå afskedigelser på kerneområderne - der hvor det gør mest ondt - da vi populært sagt "bytter"
afskedigelser internt i kommunen
- I.f.t. til borgerne vurderer jeg, at der i udpræget grad vil være forståelse og accept af ovenstående forslag
- OG ikke mindst - så sparer vi min. 20.000.000,- kr. om året hvilket næsten svarer til de besparelser der er
lagt på bordet for hvert af de kommende 4 år.

På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Harris Sander Brandt
Kystvænget 3
5300 Kerteminde
Mobil 21 36 85 29

Kære Harris Sander Brandt
Tak for dit forslag. Jeg kan oplyse, at spørgsmålet om betalt frokost for kommunens ansatte er en
del af de overenskomster som er aftalt på det offentlige arbejdsmarked. Det er ikke kommunen
selv der kan beslutte hvorvidt ansatte skal have betalt spisepause, da alle kommuner har lagt
forhandlingskompetencen hos KL. Hvis de nuværende overenskomster skal ændres skal de ske i
forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger mellem KL og de faglige
organisationer.

Jeg kan oplyse, at der p.t er 1920 ansatte i kommunen, heraf har 70 personer ikke betalt
frokostpause. Det betyder at de øvrige 1850 personer har betalt pause på 29 min, hvor de skal stå
til rådighed for arbejdspladsen.

Hvis man forestillede sig at retten til pause ville bortfalde uden lønkompensation, og at kommunen
samtidig ville være i stand til at reducere antallet af medarbejdere forholdsmæssigt, så
repræsentere den betalte pause – rent overslagsmæssigt - en værdi på : 200 dage x 0,48 time x
200kr x 1850 medarbejdere = ca. 35,5 mio. kr.
Venlig hilsen
Marianne Friis Toft
Økonomidirektør
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Høringssvar fra: Formand Kirsten M. J. Holm (Bibliotekerne)

Langeskov Biblioteks Venner
24. august 2014.
Kerteminde Kommune
Økonomiafdelingen
Mail: Budget15@kerteminde.dk
Høringssvar fra Langeskov Biblioteks Venner vedr. Kerteminde Kommunes budget 2015-18
Kerteminde Kommune har udsendt sit Spare- Ønske- og Effektiviseringsblokke Katalog i en
borgerhøring. Langeskov Biblioteks Venner (LBV) kan konstatere at der er lagt op til en
rammereduktion på 74.000 kr. på Kerteminde Bibliotekerne i alle årene 2015-2018. Ser man på
hvad der samlet bruges på bibliotekerne i Kerteminde Kommune kan det konstateres at udgiften til
bibliotekerne i Kerteminde hører til blandt Danmarks laveste. I 2012 var Kerteminde Kommune
bundskraber og i 2013 3. laveste. Så alene ud fra en gennemsnitsbetragtning, og de lave udgifter
Kerteminde Kommune i forvejen bruger på bibliotekerne, finder LBV rammereduktionen for
uheldig og et meget dårligt signal til borgerne specielt i Langeskov, som i forvejen føler, at de har et
nedslidt og utidssvarende bibliotek.
Der følger også en beskrivelse i kataloget af de servicemæssige og økonomiske konsekvenser af
rammereduktionen. Læses denne tekst får man indtryk af at biblioteksområdet snarere har brug for
tilførsel af ressourcer end det modsatte. Der henvises bl.a. til, at der i efteråret skal afholdes et
temamøde for alle interesserede, hvor der skal indsamles ideer til et fremtidigt bibliotekstilbud. Det
er også underforstået at det skal være billigere, men i stedet for at sige det direkte er det pakket ind i
ordene rationel og effektiv.
LBV deltager gerne i temamødet, også i den forventning om, at 1600 underskrifter fra borgere i
Langeskov -og omegn med ønske om at bevare Langeskov tidligere Rådhus som Biblioteks-og
Kulturhus, tages til efterretning og behandles seriøst.
Bibliotekerne er Kommunens væsentligste kulturtilbud til borgerne. Derfor er det vigtigt, at vi har
tidssvarende og spændende biblioteker. Det vil bidrage til at gøre Kerteminde Kommune til et
attraktivt sted at bo, og vil være med til at tiltrække nye borgere til Kommunen. Derfor bør
Kerteminde Kommune tænke sig grundigt om, inden der tages yderligere skridt til at reducere
biblioteksudgifterne.
Formand Kirsten M. J. Holm
Søvej 2
5550 Langeskov
tlf. 23 80 29 82
e-mail: jellingholm@post.tele.dk
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Høringssvar fra Formand Kirsten M. J. Holm (Nyt rådhus)

Langeskov Biblioteks Venner
28. august 2014.

Kerteminde Kommune
Økonomiafdelingen
Mail: Budget15@kerteminde.dk
Høringssvar fra Langeskov Biblioteks Venner vedr. Kerteminde Kommunes anlægsbudget
2015-18
Kerteminde Kommune har udsendt sit Katalog over Anlægsblokke,Budget 2015-18 i en
borgerhøring. Langeskov Biblioteks Venner (LBV) kan konstatere, at der er lagt op til, at en
projektering af et nyt samlet rådhus i Kerteminde skal igangsættes i 2015. Byggeriet gennemføres i
2016 og 2017. I budgettet kan det også læses, at de nuværende rådhuse sælges i 2017 for i alt 13
mio.kr.
Langeskov Biblioteks Venner vil protestere over at Langeskov Rådhus sælges. Vi har ved flere
lejligheder gjort opmærksom på at vi ønsker etableret et nyt Bibliotek og Kulturhus i en stor del af
Langeskovs tidligere Rådhus. Ønsket om et nyt Bibliotek i det tidligere rådhus er også kraftigt
understreget af borgerne i Langeskov. I 2013 blev der således afleveret ca. 1600 underskrifter til
støtte for et nyt bibliotek i det tidligere rådhus.
Vi mener at en fremtidig placering af Langeskovs Bibliotek og Kulturhus i det tidligere rådhus vil
være et klart løft til Langeskov bymidte, og medvirke til at skabe en helstøbt og profileret bymidte,
hvor også kulturen får en fremtrædende plads. Kulturen som en del af byen, vil gøre Langeskov
mere attraktiv for borgere i Langeskov og de nærliggende landsbyer. Det er også noget der vil blive
bemærket af nye borgere som overvejer at flytte til byen.
I anlægsbudgettet savner vi også en fremtidig budgetlinie for et nyt bibliotek i Langeskov. Vi må gå
ud fra at Kerteminde Kommune er vidende om hvilken dårlig forfatning Langeskov nuværende
bibliotek er i. Derfor bør der indarbejdes en udgift senest i 2018, så borgerne i Langeskov kan se, at
de vil få en erstatning for det nuværende nedslidte bibliotek i en ikke alt for sen fremtid.
Formand Kirsten M. J. Holm
Søvej 2 5550 Langeskov
tlf. 23802982
jellingholm@post.tele.dk

13

Høringssvar fra: Marianne Hartlev Lindhart

Med en datter fra maj 11 der har benyttet Mariehuset inden hun startede i børnehaven Columbus,
men specielt med vores tvillingerne, der om et par måneder er på vej ud i dagplejesystemet, er vi
VIRKELIG kede af, hvis Mariehuset bliver sparet væk.
Det sted er med til at sikre en sikker hverdag ved sygdom hos en DP. Specielt med vores tvillinger
tvivler jeg på, at der bliver plads hos den samme gæstedagplejer ved sygdom hos deres kommende
DP og derfor vil vi ELSKE Mariehuset og deres fantastiske personale- som et trygt sted til vores
tvillinger, så de ikke bliver splittet ved hvis de skal i gæstepleje ved ferie og sygdom både for deres
tryghed men også for vores kooridinering aflevering/hentning.
Derfor opforderer vi på det kræftigste at tænke på vores børns tryghed og prioritere Mariehuset
meget højt i det øjonomiske puslespil.
MVH Marianne,
mor til 3

-***********************************************
Marianne Hartlev Lindhart
Overdrevet 1
5330 Munkebo
Tlf: 51 60 09 98
www.lindhart.com

14

Høringssvar fra: Medudvalget Dyrehaven og Hyblerne
DØGNINSTITUTION
DYREHAVEN
Odensevej 15
5300 Kerteminde
Tlf.: 65.32.33.34
Fax:65.32.34.23
dyrehaven@kerteminde.dk

2. september 2014

Til økonomiudvalget i Kerteminde kommune.
Høringssvar vedr. spare og ønskeblokke
BS.UDD.13: Nedlæggelse af skolefe-ordningen
Vi mener at skolefe-ordningen er af stor betydning for en del af de skrøbelige børn. Ordningen er med til at sikre disse
børn trivsel i deres læringsmiljø samt styrke inklusionstanken.
BS.UDD. 14:Nedlæggelse af SSP-konsulentstillinger
SSP har en vigtig rolle i det forebyggende/opsøgende arbejde blandt de børn/unge ude i den ”virkelige” verden.
De har et kendskab og kontakt til de forskellige ungdomsgru pper / subkulture, som er af stor værdi for forebyggelsen og
sammenhængen mellem forældrene, skolen og forvaltningen. Desuden arbejder de udenfor den ”normale” åbningstid.
BS.UDD.15: Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende
Såfremt denne besparelse også gælder døgnområdet:
De pædagogstuderende er en del af vores daglige normering/budget. Ved bortfald af medfinansiering vil det betyde en
nednormering af Dyrehavens faste personale, som vil få konsekvenser i forhold til en arbejdsplan, der sikre en
døgndækning.
Rammebesparelse på Børn og Familieafdelingen
Med-udvalgets umiddelbare holdning er, at det er problematisk at nedlægge en stilling/funktion, som er en forudsætning
for kommende indlagte besparelser.
Venlig hilsen
Medudvalget Dyrehaven og Hyblerne
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Høringssvar fra: Tillidsrepræsentanterne for pædagogmedhjælpere og
pædagogiske assistenter i Kerteminde kommune
Høringssvar vedr. budgetspareforslag 2015-2018
Det er endnu en gang med bekymring og frustration, at vi læser spareforslagene på børne- og
ungeområdet. Stort set alle spareforslagene får stor betydning for personalenormeringen på
daginstitutionsområdet, hvilket er en klar serviceforringelse og kvalitetsforringelse i Kerteminde
kommune.
Førskolegrupper med SFO normering
Denne besparelse har store konsekvenser for både børn og personale.
Flere børn risikerer at komme dårlig fra start, da den ringere personalenormering gør, at det
enkelte barns behov og udviklingsmål ikke tilgodeses. Samtidig bliver de frataget rollen, som den
”store” i børnehaven, hvor de mindre børn ser op til de større børn og lærer af dem. Dette har stor
betydning, for barnets emotionelle udvikling, selvudvikling og udvikling af selvværd og selvtillid.
I denne tid med faldende børnetal skaber besparelsen endnu større utryghed blandt personalet i
daginstitutionen, da endnu færre børn i en 4 mdr. periode tilsyneladende koster nednormering
med 7 fuldtidsstillinger. De mindre institutioner får svært ved at få hverdagen til at hænge
sammen.
Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende
Besparelsen betyder, at den studerende skal indgå fuldt ud i normeringen, hvor der ikke længere
bliver plads til fordybelse og vejledning, uden at den øvrige personalegruppe bliver yderligere
belastede.
Rammebesparelse for dagtilbudsområdet
Hvert år har vi set besparelser på rammen, som har betydet nednormering af personalet. Vi mener
ikke længere, at det er forsvarligt overfor børn og personale at skære yderligere i
personalenormeringen. Dels er det svært at leve op til Kerteminde kommunes kvalitetskrav om
udvikling og trivsel for det enkelte barn. Det bliver også sværere at opfylde kommunens krav om
inklusion, som er særlig ressource krævende.
Arbejdsmiljøet er konstant under pres, og det skaber dårlig arbejdsglæde og trivsel, hvilket kan
medføre øget sygefravær.
Reduktion i åbningstiden
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Denne besparelse er helt klart en serviceforringelse for borgerne, som ikke motiverer
børnefamilier til at flytte til kommunen. Flere forældre får sværere ved at få deres hverdag til at
hænge sammen, og det går modsat samfundsudviklingen, hvor man skal være mere fleksibel på
arbejdsmarkedet.
Og igen igen… besparelse på personalenormeringen.
Nedlæggelse af langtidssygepulje
I takt med at den nye sygedagpengereform er trådt i kraft pr. 1. juli 2014, mener vi, at en
nedlæggelse af langtidssygepuljen vil have konsekvenser for daginstitutionerne. Selvom
sygefraværet er betydeligt nedsat i Kerteminde kommune, har den nye reform store økonomiske
konsekvenser, hvor en sådan pulje er med til at aftage den økonomiske og menneskelige
belastning ved sygdom.

Ovenstående spareforslag vil have store normeringsmæssige konsekvenser for kerneydelsen i
daginstitutionerne.
Hvilke kerneydelser skal vi sortere fra?
Vi er også bekymret for, at disse forringelser er med til at skabe flere private pasningstilbud, som
dermed underminerer de kommunale dagtilbud.
Vi vil derfor opfordre politikerne i Kerteminde kommune til at tænke sig rigtig godt om og tænke
på den langsigtede bane, hvor man lever op til kvalitetspolitikken og derved trækker flere
børnefamilier til kommunen.
Mvh.
Tillidsrepræsentanterne for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Kerteminde
kommune
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Høringssvar fra: Dan Lohmann
BS.DTB.03 Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo

Hermed indsigelse mod besparelsesforslag BS.DTB.03 / Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i
Munkebo,
indeholdt i "Budget 2015-2018 Spare-, Ønske- og Effektiviseringsblokke"

Hvis foreslaget gennemgøres vil det betyde en service forringelse for børn og forældre.
Mariehuset giver en god og tryk pasningsmulighed for vores børn, når der er behov for gæstedagpleje.
Dette giver trykhed både hos børn og forældre.

Endvidere er der planlagt efteruddannelse af alle dagplejere i de kommende 2 år, hvor børnenes faste
dagplejer vil være væk en måned ad gangen flere gange i løbet af uddannelses perioden, dvs. der vil være
ekstra ordinært behov for den trygge og velkendte base som Mariehuset er for børnene. Jeg mener at der
også efter denne periode vil være behov for Mariehuset.

Mvh.
Dan Lohmann
Højen 2B
5330 Munkebo
E-mail: danlohmann@hotmail.com
Mobil: 23 28 83 92
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Høringssvar fra: SFO lederne.
Kerteminde d. 25/8 2014
Til Kerteminde Kommune
Børn-og skoleudvalget
Høringssvar vedr. budget 2015 fra SFO ledergruppen
Som SFO ledere ser vi med meget stor alvor på de mange spareforslag, der er fremlagt på
området.
Vi forholder os konstruktivt til vores opgave, og vil gerne udvikle det fælles fritidstilbud på
skolerne. En besparelse på området vil forringe kvaliteten af den samlede pædagogiske
opgave som forventes af det nye fælles fritidstilbud.
Personalenormeringer spiller en væsentlig rolle for kvaliteten i forhold til en spændende og
varieret skoledag fra kl. 6.15 – 16.45, som der lægges op til i den nye skolereform.
Rammebesparelse på politikområdet ”uddannelse”
I det fælles fritidstilbud er vi afhængige af, at vores driftsmidler giver mulighed for gode
og lærerige tilbud og aktiviteter til vores børn og unge. I modsat fald kan vi have en
bekymring for, at en stor del fravælger tilbuddet. Dette vil både på kort og lang sigt have
både menneskelige og økonomiske konsekvenser.
Reduktion af personaletimer vil have store konsekvenser for arbejdet med inklusion i det
fælles fritidstilbud. Betydningen af tilstrækkeligt med pædagoger er ofte beskrevet af
forskellige fagfolk. Den største bekymring er, at det er den tætte kontakt, støtte og
omsorg som alle børn har brug for, der vil lide skade.
Førskolegrupper med SFO-normering og SFO takst
Vi er positive overfor førskolegrupper og vi anser det for et godt pædagogisk tilbud, hvor
børnene får mulighed for at lære skole/SFO, lærere og pædagoger godt at kende før
skolestart. Forældre har udtalt sig positivt om førskolegrupper, men det er taget ud fra et
andet koncept. Førskolegrupper med SFO normering vil gøre vilkårene sværere, og den
pædagogiske kvalitet vil blive markant dårligere.
Vi har et samarbejde med børnehaverne, som vi meget gerne vil udvikle yderligere. Dette
forslag vil gøre det meget vanskeligt, at sikre en forsvarlig pædagogisk kvalitet i
overgangen.
Øget takst for 0. – 3. klasse i fælles fritidstilbud
Kerteminde kommune har i forvejen det dyreste fritidstilbud, og en takststigning vil
medføre udmeldelser, der især vil ramme de ressource svage familier. For at kunne
tiltrække tilflyttere i erhvervsaktiv alder, er der brug for gode skole- og fritidstilbud.
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Lukning af det fælles fritidstilbud 4.-6. klasse
Børn og unge fra 4. – 6. klasse vil miste et attraktivt fritidstilbud, som har et klart og
forebyggende sigte. En del af klubbens børn vil ikke benytte sig af alternative fritidstilbud,
hvilket kan medføre en negativ udvikling af børnenes sociale og personlige dannelse og
udvikling.
Kommunen vil meget gerne tiltrække flere børnefamilier – måske var det bedre at
investere i børn- og unge området fremfor forringelser på området.
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Høringssvar fra: Bestyrelsen i Bøgebjerg naturbørnehave og vuggestue
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Høringssvar fra: Balders Hus
Høringssvar fra den integrerede institution Balders hus.

BS. DBT 06/A/07: Vi vurderer, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at skære i åbningstiden i
Balders Hus. I forvejen er det ofte ikke muligt at overholde lukketiden fredag eftermiddag, pga. at
forældrene ikke kan nå at hente deres børn inden institutionen lukkes. På samme måde kan man om
morgenen, med de nuværende åbningstider, ikke få passet sit barn i Balders hus og samtidig møde
på arbejde i Odense kl. 7.00. En uholdbar situation i en pendlerkommune som Kerteminde. Det kan
heller ikke lade sig gøre at møde til tiden på store virksomheder i Kommunen fx Kverneland, hvis
man har børn i Balders Hus. Hvis man i fremtiden vil tiltrække børnefamilier til Kerteminde,
vurderer vi, at det er nødvendigt at kunne få passet sine børn i dagtilbud i Kerteminde og samtidig
arbejde i Odense.
BS. UDD. 04: Vi vurderer, at førskolearbejdet ligeså godt kan foregå i børnehaven som på skolen.
Vi synes rent pædagogisk, at børnene hører til i børnehaven. Den klargøring børnene har behov for,
synes vi, skal foregå med børnehavenormering og med personale, som er vant til at arbejde med
denne aldersgruppe. Hvis førskolegrupperne flyttes til skolerne, skal man også tage højde for, at der
vil ske en yderligere stigmatisering af de børn, som skal i specialskole uden førskoletilbud.
BS. DTB. 05: Vi vurderer ikke, at rammebesparelser på daginstitutionsområdet er foreneligt med
øgede krav om inklusion, lærerplaner, trivselsskemaer osv. Det er ekstremt vigtigt, at der er
pædagogisk personale til at tage sig af børnene og til at sikre inklusion. Med øgede krav til
dokumentation og øvrige administrative opgaver vurderes det umuligt at gennemføre
rammebesparelser. Der tales og skrives ofte om, at Kerteminde skal tiltrække børnefamilier frem for
pensionister, som ikke bidrager med så mange skattekroner. Hvis man ønsker flere børnefamilier til
kommunen, vurderer vi, at det er meget uhensigtsmæssigt at spare på børn- og ungeområdet.
Såfremt der skal bespares på børn-og ungeområdet er rammebesparelser dog at foretrække frem for
specifikke besparelser. På den måde kan den enkelte institution bedst prioritere sine midler. I
Balders Hus prioriterer vi, så vidt muligt, mere personale frem for mælk eller andre goder. Vi
oplever, at mere personale tæt på barnet er det vigtigste for at fremme trivsel.
BS. DTB. E 01: Det er naturligvis uhensigtsmæssigt at nedlægge langtidssygepuljen, idet det vil
være med at til at ramme den enkelte institution hårdt, hvis medarbejdere sygemeldes i lang tid.
Såfremt der skal bespares på børn- og ungeområdet, vil vi imidlertid hellere prioritere at spare
denne pulje væk frem de andre forslag.
BS. DTB.14: Vi vurderer, at det er meget hensigtsmæssigt, at der afsættes ekstra penge til at
tilgodese børn med særlige behov som skal inkluderes i normale daginstitutioner. Der stilles fra
forvaltningens side øgede krav til inklusion. For at dette skal lykkedes, er det vigtigt, at der er
pædagogiske ressourcer til rådighed.
/ På vegne af bestyrelsen i Balders Hus
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Høringssvar fra: Gitte & Christian, Hybenvænget 9
Bevar Mariehuset i Munkebo
Vi kan erfare, at man fra kommunens side har i tankerne at lukke Mariehuset i Munkebo, i
forbindelse med besparelser i de nye budget forslag. Det vil vi, ligesom mange andre børnefamilier
i Munkebo, være mere end blot kede af.
Vi har 2 piger på henholdsvis 1 1/2 år og 5 år.
Når vi ser tilbage på vores ældstes dagpleje tid, så er de sidste 3 måneder, som var i Mariehuset, de
mest stabile af de næsten 2 år i dagplejen her i Munkebo. Hun havde tre forskellige dagplejere i den
tid, som alle stoppede midt i forløbet pga af enten sygdom eller graviditet.
På grund af det til tider kaotiske dagplejeforløb, var det for os en kæmpe lettelse at vide, som
forældre, at der var en fast base i tilfælde af længere tids fravær.
Vores store datter udvilklede sig meget de sidste tre måneder, hvor hun var fast i Mariehuset. Vi er
slet ikke i tvivl om, at det skyldtes den stabilitet de kunne tilbyde i Mariehuset, i forhold til det
dagplejeforløb hun var igennem. Det var samtidig rart at vide, at hun ikke skulle ud til en fjerde
dagplejer + div gæstedagplejere i de sidste måneder inden starten i Columbus.
Vores yngste datter har nu været i dagpleje i knapt et års tid. Det har indtil videre, heldigvis været et
meget bedre forløb, hvor der dog har været en del sygdom. Men på grund af Mariehuset, har det
været meget begrænset, hvor mange gæstedagplejere vi har været ved.
Da hun begyndte i dagpleje skulle vores dagplejer på ferie i 14 dage, kun en måned efter opstart. Vi
var derfor henvist til at bruge en gæstedagpleje. Det er jo for så vidt helt i orden. Gæstedagplejen
blev imidlertid langtidssygemeldt og vi måtte over til en anden. Også hun blev pludselig nød til at
tage akut til lægen, for efterfølgende at blive indlagt på OUH, hvorfor vi måtte over til en tredje
dagplejer på blot 10 dage. Bestemt ikke et optimalt forløb for nogen som helst (ej heller de stakkels
folk hos, som skal bruge så mange timer og ressourcer på koordinering og samtaler med forældre
m.v.) Historien er på ingen måde en klage over dagplejerne her i Munkebo. Sygdom er man på
ingen måde selv herre over. Det er såmænd bare for at nævne et eksempel på hvad børnene kommer
ud for, hvis det udelukkende er gæstedagplejer, der skal være løsningen fremover. Det kan i mange
tilfælde undgås, da det primært er Mariehuset børnene kommer i ved langtids fravær.
Vi deler vores oplevelser med jer og beder indgående til ikke at lukke Mariehuset, som der er planer
om. Vi har forståelse for at budgetterne skal hænge sammen. Vi var selv til budgetmødet i sidste
uge. Men det er udefra et latterligt lille beløb, at sigte efter en besparelse på - også set i forhold til
den kæmpe tryghed, det giver for børn og forældre i Munkebo. Vi taler alle hele tiden om, at vi skal
gøre det attraktivt for unge familier at flytte til kommunen, og gang på gang spænder vi ben for os
selv. Det er deciderede ugennemtænkte og kortsigtede løsninger, der desværre praktiseres i flertal i
disse år i kommunen. Hvis der ikke lægges om og konkret fokuseres mere på at gøre det attraktivt at
være børnefamilie i Munkebo og omegn, så bliver det ikke bare svært at tiltrække nye
ressourcestærke tilflyttere. Det bliver også en kæmpe udfordring at fastholde os der er bosat her nu.
Vi håber og beder til det bedste i denne sag - Bevar Mariehuset! Tak for din tid.
Venlig hilsen,
Gitte & Christian
Hybenvænget 9
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Høringssvar fra: Dagplejens lokaludvalg
28.08.2014
HØRINGSSVAR
Til Budget 2015

Dagplejens lokaludvalg har på sit møde den 22. august drøftet høringssvar til nedenstående
besparelsesforslag.

BS.DTB.03 Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo
BS.DTB.04 Lukning af gæsteplejehus i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov
Det er med stor beklagelse, at vi igen bliver præsenteret for et forslag om lukning af gæstedagplejehuset
Mariehuset i Munkebo. Gæstehuset er en veletableret del af dagplejen i Munkebo, og efterspurgt hos
forældrene, da både børn og forældre er glade for at komme der.
Det giver tryghed for både børn, forældre og dagplejere at have gæstehuset. Der er et godt samarbejde
mellem gæstehus og dagplejere. Børnene kommer hver anden uge i legestuen ved siden af Mariehuset og
kender derfor gæstehuset.
Det er med lige så stor beklagelse at vi ser et forslag om lukning af gæstehuset Guldfisken i Daginstitution
Mælkevejen i Langeskov. Gæstehuset har ikke engang eksisteret i 9 måneder, før det er truet af lukning.
Gæstehuset er en velintegreret del af vuggestuehuset i Mælkevejen, og der er et fint samarbejde mellem
gæstehus og vuggestue.
Det har også stor værdi, at de børn, der kommer i gæstehuset, lærer institutionen, hvor de senere skal i
børnehave at kende. Hvis et barn har brug for en længere indkøringsperiode i børnehaven, er barnet fast i
Guldfisken og kan derved integreres i institutionen på en lempelig måde.
Vi ser gæstehusene som en væsentlig del i den gode service og kvalitet, vi gerne vil levere i dagplejen.
Gæstehusene er lukkede på tidspunkter, hvor der er få børn, der skal bruge gæsteplads, så personalet kan
afvikle ferie. Ved sygdom eller frihed blandt personalet er der en vikar, der træder til, så gæstehusene kan
være en tryg base for børn og forældre også ved længere ophold f.eks. ved den faste dagplejers sygdom.
De næste 6 år vil der være efteruddannelse af samtlige dagplejere i Kerteminde Kommune.
Efteruddannelsen består af 3 moduler af hver 4 ugers varighed. Det er planlagt, at gæstehusene hele
perioden - dvs. 6 år - vil have 4 børn fra en dagplejer, der er på uddannelse.
Da der samtidig med dagplejeuddannelsen skal afvikles ferie og afspadsering, og der også må regnes med
sygdom, vil der være et stort behov for gæstepleje i de kommende år.
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Lukning af gæstehusene vil betyde en større belastning ved de øvrige dagplejere, der vil få flere gæstebørn,
dvs. ofte 5 børn og dermed ekstra udgift til gæstevederlag. En dagplejer, der har 5 børn er udsat for større
nedslidning og mere udsat for at blive ramt af sygdom.
Vi skal gøre opmærksom på, at der i beskrivelsen i spareforslagene er en fejl ift. aflønningen af
gæstedagplejere. En gæstedagplejer lønindplaceres på det løntrin, der svarer til vedkommendes
anciennitet og kvalifikationer. Derudover er der i forhåndsaftalen aftalt et tillæg på kr. 25.000 i 31.3.00niveau i funktionsløn. Hvis gæstedagplejeren skal have et 5. barn i gæstepleje, får gæstedagplejeren
gæstevederlag ligesom alle andre dagplejere.
Det er en stor belastning for personalet i gæstehusene, at deres job er i fare. For medarbejderne i
Mariehusets vedkommende er det tredje gang inden for fire år, at de er udsat for den belastning.
Medarbejderne i Guldfisken i Langeskov har for mindre end et år siden sagt deres job op for at starte her.
Det er ikke god personalepolitik.

BS.DTB.05 Rammebesparelse på dagtilbudsområdet – færre pædagoger
Det er selvfølgelig forståeligt, hvis besparelsen er tænkt som tilpasning ift. antallet af dagplejere og børn.
Men vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der ved sidste budget også blev tilpasset. Denne
besparelse blev ganske vist udmøntet som nedskæring i sekretærens timer, men det har medført mere
administrativt arbejde for pædagogerne
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er udarbejdet et tilsynskoncept, som pædagogerne skal leve op til.
Desuden forventer vi, at dagpleje og sundhedspleje får fælles ledelse netop for at have fokus på tidlig
opsporing og indsats på småbørnsområdet.
Desuden har dagplejerne i forbindelse med den ovenfor nævnte efteruddannelse brug for læringsstøtte fra
pædagogerne i tiden mellem modulerne til at tillære sig nye praksiskompetencer. Det vil kræve en ekstra
arbejdsindsats af pædagogerne i de kommende år.

På vegne af dagplejens lokaludvalg

Eva Holm

Annette Outze

Konstitueret leder

FTR
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Høringssvar fra: Ansatte i Gæstehuset Guldfisken
28.08.2014
Høringssvar til Kerteminde Kommune vedr. budgetforslag 2015-2018

Det er med stor bekymring og forundring, at vi er informeret om evt. lukning af Gæstehuset Guldfisken kort
efter opstart d. 01-12-2013.
Vi oplever det som et stort plus, at dagplejen i Langeskov har fået et gæstehus. Det giver forældrene en ro
og tryghed, at de kan aflevere deres barn/børn i Guldfisken, når behovet for gæstepleje er nødvendigt.
Dette bliver et must i forbindelse med det længere varende forløb, der er planlagt med uddannelse af al le
kommunes dagplejere. Alle dagplejer skal kontinuerligt være af sted på kursus i 3 gange 4 uger over de
næste 6 år. I denne periode er det planlagt, at dagplejerens børnegruppe placeres i Gæstehuset Guldfisken.
Børn der kommer i Gæstehuset Guldfisken, lærer også Daginstitutionen Mælkevejen at kende, hvilket er et
stort plus ved senere børnehave start.
Som et led i kommunes fokus på tidlig opsporing, tilbyder vi i Gæstehuset Guldfisken ligeledes, at inkludere
børn med særlig behov, før børnehave start. De tilbydes et forløb, evt. med opstart 14 dage før
overgangen til børnehaven. Barnet besøger med hjælp fra en kendt ansat i Guldfisken sin kommende
børnehavegruppe. Barnet inkluderes langsomt i den nye gruppe, hvorved barnet oplever så blid en
overgang fra dagpleje til børnehave, som muligt.
Gæstehuset Guldfiskens åbningstider er fleksible i tiden 6-17 og ved behov længere, så placeringen af
børn fra forskellige dagplejer med forskellige åbningstider, bliver muligt uden ekstra omkostninger. I
forhold til ved placering ved en hjemmearbejdende gæstedagplejer, som arbejder 48 timer pr. uge,
optjener afspadsering.
Gæstehuset Guldfisken har et godt samarbejde med Vuggestuen Jorden, Vi udnytter hinandens resurser i
det daglige arbejde. Vi er hinandens sparringspartnere, når hverdagens små og store problemstillinger skal
vendes. Dette samarbejde udbygges det næste år, da vi er en del af forskningsprojektet Tværfagligt
samarbejde – inklusion i et helhedsorienteret perspektiv.
På vegne af ansatte i Gæstehuset Guldfisken
Marianne Mortensen
Christina Jensen
Susanne Hansen

28

Høringssvar fra: Charlotte Lyndorff og Bestyrelsen i BH Fjordvang
Kerteminde d. 26. august 2014

Til Kerteminde Kommune
Budget15@kerteminde.dk
Att: Maja Lorentzen Gubi
Høringssvar vedr. budget 2015 fra Bestyrelsen i Børnehaven Fjordvang
Når vi som bestyrelse kigger tilbage på de sidste 4 – 5 års høringssvar, er det de samme ting der hvert år
springer i øjnene. Vi kommenterer normeringsnedskæringer, reduktioner i åbningstider og dertil kommer ,
øget inklusion, førskolegrupper og tidligere børnehavestart.
Vi er klar over, at kommunens økonomi er under pres. Det er også åbenbart, at de politiske prioriteringer
ikke altid er lette. Som bestyrelse er det dog efterhånden svært, at forholde sig konstruktivt til de massive
forringelser vi oplever vores børn bliver udsat for.
Efter, at der de sidste år er skåret kraftigt i normeringen, er der nu også indført tidligere børnehavestart,
øget inklusion og der er reduceret i specialpædagogkorpset.
Med den viden der er om børns udvikling, og betydningen af kvalitet på 0 – 6 årsområdet, er vi uforstående
over forringelser i dette omfang. Det ligger langt fra Kerteminde Kommunes intentioner om tidlig indsats.
Det er efter vores mening helt forkerte prioriteringer.
Førskolegruppe med SFO normering
Vi har tidligere fremsendt brev til Børn og Skoleudvalget om vores bekymring og utilfredshed med forslaget
om, at etablere førskolegrupper med SFO normering. Forslaget er placeret under uddannelse hvilket undrer
os.
Det er for os at se, dagtilbuddene som vil blive ramt urimeligt hårdt. Der skæres 2,8 millioner , svarende til
syv fuldtidsstillinger. Det vil gøre hverdagen endnu mere presset. Det vil gøre vilkårene sværere for
udsatte og sårbare børn og den pædagogiske kvalitet for alle børn vil blive for dårlig. Der er ingen
sammenhæng med de politiske visioner om øget inklusion, helhed og sammenhæng, og så den virkelige
verden hvis dette forslag gennemføres. Forslaget er en åbenlys pædagogisk kvalitets forringelse i
daginstitutionerne og samtidigt helt uden pædagogiske visioner for barnets skolestart.
Man tvinger ligeledes de private tilbud til, at ensrette. Det er ikke særlig sympatisk. Sidst men ikke mindst
kan vi se, at de mindre institutioner bliver så små, at de skal have tilført ekstra midler for, at opretholde
driften når førskole etableres. Der er ligeledes tvivl om, at den nye store institution i Langeskov kan
opretholde udvidet åbningstid, hvis man tømmer en hel afdeling for børn.
Vi er tilhængere af at lave en god skoleovergang for vores børn. Vi har derfor foreslået, at etablere en mere
fleksibel ordning som involverer politiske mål og rammer, bestyrelser, daginstitutioner og skoler. Dette har
dog ikke ført til yderligere dialog med det politiske system. Vores oplevelse er, at økonomien sætter
dagsordenen, og man ikke ønsker en reel dialog med brugerbestyrelserne
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Rammebesparelse – færre pædagoger
Færre pædagoger er ikke den rette medicin når man samtidigt arbejder med øget inklusion.
Konsekvenserne ved, at der er færre pædagoger er belyst igennem talrige faglige indlæg. Normering er ikke
det eneste der har betydning for kvaliteten af dagtilbud. Men det spiller en meget væsentlig rolle.
Vi går ud fra, at der var derfor regeringen bevilligede 500 millioner til bedre normeringer i 2013. Dem fik
Kertemindes institutioner bare ikke glæde af. De forsvandt i besparelser. For dårlig kvalitet i dagtilbud har
altså både pædagogiske og økonomiske konsekvenser. Dette er belyst af bl. a. økonomen James
Heckmann i en stor undersøgelse. Ved at udhule normeringerne bliver forholdene for vores børn ikke
rimelige, og trivsel og læring bliver fine ord.
Når man som pædagog får endnu færre ressourcer til de basale omsorgsopgaver, kommer man i et psykisk
pres. Det kan føre til en barskere tone, mindre overskud og dermed en stor forringelse af arbejdsmiljøet.
Reduktion i åbningstid
Vi blev glade da vi fik meddelelse om, at der fra sommeren 2014 var bevilliget ca. 1 mill. kr til forøget
åbningstid i daginstitutioner. Det undrer os, at dette ikke er effektueret. Vi kan nu forstå, at det skyldes at
der ligger forslag om at reducere åbningstiden yderligere.
Det er efter vores mening en helt forkert vej at gå og det vil stille mange forældre i en endnu vanskeligere
situation end de allerede er i.
I Fjordvang har vi en del forældre der møder kl. 7.00 for skellige steder på Fyn. Det betyder at d e afleverer
børn kl. 6.15 når institutionen åbner. Vi har ligeledes forældre der henter i sidste øjeblik.
Hvis kommunen ønsker at understøtte familiers mulighed for at få arbejdslivet og familieliv til at hænge
sammen er det uforståeligt at vi år efter år ser disse forslag. Hvis kommunen samtidigt vil tiltrække nye
skatteborgere er det nødvendigt at have nogle attraktive åbningstider.

Med venlig hilsen
Charlotte Lyndorff og
Bestyrelsen i BH Fjordvang
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Høringssvar fra: Medudvalget ved Hindsholmskolen
Høringssvar vedr. Budget 2015
Medudvalget ved Hindsholmskolen har drøftet de i budget 2015 oplistede spare -og etableringsblokke og
har flg. kommentarer:
Reduktion i timetallet
En rammebesparelse af nævnte størrelsesorden på ”Uddannelse” vil automatisk ramme tildelingen af
inklusionstimer, da de øvrige timetildelinger er dikteret via Folkeskoleloven.
Herved sker der et alvorligt kvalitetsmæssigt skred i det store inklusionsarbejde, der blev igangsat for blot
2 år siden. Resultatet bliver dårligere indlæring og dårlige trivsel for vores elever – stik modsat
intentionerne i Folkeskolereformen.
Desuden betyder reduktion i timerne til inklusion, at medarbejdernes mulighed for at løse
inklusionsopgaven belastes yderligere med det til følge, at deres arbejdsmiljø forringes.
Skal inklusionen lykkes, fordrer det tilstrækkelige resurser.
Folkeskolereformen
Det samme gælder for implementeringen af Folkeskolereformen. Skal den lykkes forudsætter det, at der
ikke foretages besparelser i tildelingen af timer. Opgaven kan løses med den nuværende tildeling, og det vil
være problematisk at ændre på de spæde konstruktioner der nu er etableret, allerede inden reformen er
ført ud i livet.
SFO og Klub
I et område som vores, hvor fritidstilbuddene er få, og sportsklubberne langsomt reduceres, vil en
nedsættelse af åbningstid og forhøjelse af forældrebetalingen i på fritidsområdet være et skub i den helt
forkerte retning.
Vi risikerer at forældrene udmelder deres børn, uden at der er et alternativt aktivitetstilbud.
Vi mener at kunne konstatere en meget positiv virkning af det nuværende fritidstilbud, målt på ikke
eksisterende vold og hærværk på Holmen. Børnene har stor glæde af såvel SFO som Junior/ Ungdomsklub.
Børnehaven
Medudvalget ønsker slutteligt information og dialog omkring konsekvenserne af en evt. lukning af
Bøgebjerg Naturbørnehave.
I hvilken grad involveres Hindsholmskolen i en sådan beslutning ?
På Medudvalgets vegne
Karin Pedersen
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Hindsholmskolen

Høringssvar vedr. budget 2015-2018:

Skolebestyrelsen ved Hindsholmskolen har gennemgået spare- og ønskeblokke til budget 2015-18.

Der er fra bestyrelsens side ikke et ønske om at fremhæve nogle spare -/ønskeblokke frem for andre.

Derimod vil skolebestyrelsen ved Hindsholmskolen meget gerne indgå i en dialog om institutionsstrukturen
på Hindsholm set i lyset af forslaget om lukning af Naturbørnehave Bøgebjerg. Det har uvurderlig betydning
for bosætningen i området, at der er en intakt institutionsstruktur på Hindsholm og ikke mindst et defineret
alternativ, såfremt lukningen af Bøgebjerg gennemføres.

På skolebestyrelsens vegne
Rune Gjengedal
Skolebestyrelsesformand

Hindsholm d. 21. august 2014.
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Høringssvar fra: Helle S. Thygesen, Formand for institutionsbestyrelsen
Marslev
Høringssvar vedr. Budget for Kerteminde Kommune 2015-2018
Udarbejdet af institutionsbestyrelsen ved Marslev Skole- og Børnehus.
Institutionsbestyrelsen ser med stor beklagelse atter en stor grundlæggende besparelsesrunde i
Kerteminde kommune. De nye samt tidligere og nu igen aktuelle budgetforslag for 2015-2018
lægger op til fortsat at beskære i rammerne for drift af skoler og børnehaver i kommunen. Det er
således vores indtryk, at smertegrænsen allerede er nået, og at der ikke kan skrues mere på
spareskruen, da rammerne allerede er beskåret betydeligt i tidligere år.
Vores meget store fokusområde i år og de følgende år vil selvfølgelig være at få skolereformen godt i gang
for både elever, personale og forældre. Derfor ligger det bestyrelsen i Marslev meget på sinde at sikre, at
der faktisk er penge til at implementere folkeskolereformens tiltag på skolen. Ligeledes skal Kerteminde
kommune til stadighed være opmærksom på, at kommuneaftalen mellem staten og KL gør det klart, at
kommunerne SKAL sikre en ordentlig finansiering af inklusion. I kommuneaftalen står der blandt andet:
”Kommunerne skal prioritere de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en god omstilling til inklusion og
en styrkelse af almenundervisningen, således at omstillingen bidrager til at øge det faglige niveau og
trivslen for alle elever”.
Bestyrelsen har de mange tidligere år argumenteret og begrundet, hvilken virkning de forskellige spare- og
effektiviseringsblokke ville have på skole- og børneområdet. Vores fornemmelse fra høringsmødet er, at I er
meget bevidste omkring de mindre givende effekter mange af tiltagende vil have på vores børn og
kommune som helhed.
Derfor vil vi gerne komme med et mere proaktivt forslag, så vi og dermed Kerteminde kommune ikke står i
denne udvalgskamp år for år om fordeling af meget små midler. Vi vil gerne vende tingene på hovedet og
lave et høringssvar der fokusere på, hvordan vi som kommune kan øge vores indtjening, så vi har
mulighed for at give borgerne, den bedst mulige service i landet.
Kommunen skal som det første satse mere på at få store som små erhvervsdrivende til at etablere sig i
kommunen. Etablering af en fokusgruppe der arbejder herfor er nødvendig. Der skal sørges for at
erhvervsgrundene er der og evt. bygninger. Gruppen kan besøge kommuner, der har formået at vende
udviklingen. Et eksempel er Esbjerg Kommune der har vendt billede fra en slidt og lugtende fiskerby, til en
driftig offshore by med kulturelle faciliteter som en anden storby i Danmark.

Det andet tiltag er at fokusere på at tiltrække nye erhvervsaktive borgere til byen. En nyere
undersøgelse lavet af Center for fremtidsforskning påpeger, at omkring hver femte bybo ønsker at
flytte ud på landet. Det mener vi, kommunen skal handle på, ved f.eks. at profilere Kerteminde
over for ansatte på OUH, universitet, Rosengårdscentret og større virksomheder. Desuden gøre
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det attraktivt for pendlerne på Lindøindustripark at bosætte sig i kommunen.
Den øgede satsning på nye tilflyttere gør, at vi skal vægte et rigtigt godt tilbud på børne - og skoleområdet.
Vuggestuer og børnehaver med lange åbningstider, så dem der arbejder uden for kommunen kan
tilfredsstilles. Skoler, hvor reformen og inklusionstanken er velimplementeret, fordi vi har satset på
personalets kvalifikationer og den evidensbaserede forebyggende foranstaltende indsats i tide.
Vi tror ikke på, vi kan spare os rige, men at vi bliver rige af at være proaktive nu og lægge en plan for
kommunens fremtidige vækst.
Vi vil gerne, at kommunens udvalg går sammen og udarbejder en handlingsplan for kommunens mulighed
for tiltrækning af erhverv og borgere til denne skønne plet på Fyn.

Med afsæt i de oven for stående tanker, vil et nyt børnehus i Marslev være en nødvendighed, for
at kunne rumme det store børnetal, prognoserne allerede forudser, samt den øgede tilflytning en
proaktiv indsats herfor vil have. Bygningen bærer kraftigt præg af megen slidtage og har mangler i
forhold til nye standarder. Bestyrelsen ser gerne, at Børnehuset bygges op til Marslev Skole, så de
fysiske rammer understøtter vores organisering som en landsbyordning. En fysisk sammenkobling
af Børnehuset og skolen med en bygning, der rummer fleksible lokaler og dermed
multianvendelighed i forhold til både skole og børnehus. Dermed kan den nuværende fleksibilitet
mellem de 2 bygninger og de vekslende størrelses årgange øges yderligere til alles fordel.

Sammen med det nye børnehus, vil det være oplagt og tidssvarende at indarbejde en vuggestue i
børnehuset. I forlængelse heraf ville det være optimalt, hvis også dagplejen kunne rummes. Hermed
understøtter man fysisk, vores ønske om et fælles værdigrundlag/”Den røde tråd” for barnet igennem
opvæksten i Marslev.
Anlægsblokken dobbeltrettet cykelsti fra Marslev til Nymarken, vil give vores børn en sikker og øget
mulighed for færdsel i mellem områderne. Desuden vil det understøtte vores samarbejd e med
Nymarkskolen og vores levering af elever til denne. Igen ser vi gerne et øget fokus på at koble kommunen
sammen vha. f.eks. cykelstier til Birkende og Langeskov, så sikkerheden øges til det nye togstop i
Langeskov.
Vi håber dette skrift giver jer ideer og visioner for, i hvilken retning og hvordan mulighederne kunne formes
for at få Kerteminde på et mere attraktivt spor!

34

Høringssvar fra: Daginstitution Munkebos bestyrelse og medarbejdere
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Høringssvar fra: Medudvalget ved Hindsholmskolen
Høringssvar vedr. Budget 2015
Medudvalget ved Hindsholmskolen har drøftet de i budget 2015 oplistede spare -og etableringsblokke og
har flg. kommentarer:
Reduktion i timetallet
En rammebesparelse af nævnte størrelsesorden på ”Uddannelse” vil automatisk ramme tildelingen af
inklusionstimer, da de øvrige timetildelinger er dikteret via Folkeskoleloven.
Herved sker der et alvorligt kvalitetsmæssigt skred i det store inklusionsarbejde, der blev igangsat for blot
2 år siden. Resultatet bliver dårligere indlæring og dårlige trivsel for vores elever – stik modsat
intentionerne i Folkeskolereformen.
Desuden betyder reduktion i timerne til inklusion, at medarbejdernes mulighed for at løse
inklusionsopgaven belastes yderligere med det til følge, at deres arbejdsmiljø forringes.
Skal inklusionen lykkes, fordrer det tilstrækkelige resurser.
Folkeskolereformen
Det samme gælder for implementeringen af Folkeskolereformen. Skal den lykkes forudsætter det, at der
ikke foretages besparelser i tildelingen af timer. Opgaven kan løses med den nuværende tildeling, og det vil
være problematisk at ændre på de spæde konstruktioner der nu er etableret, allerede inden reformen er
ført ud i livet.
SFO og Klub
I et område som vores, hvor fritidstilbuddene er få, og sportsklubberne langsomt reduceres, vil en
nedsættelse af åbningstid og forhøjelse af forældrebetalingen i på fritidsområdet være et skub i den helt
forkerte retning.
Vi risikerer at forældrene udmelder deres børn, uden at der er et alternativt aktivitetstilbud.
Vi mener at kunne konstatere en meget positiv virkning af det nuværende fritidstilbud, målt på ikke
eksisterende vold og hærværk på Holmen. Børnene har stor glæde af såvel SFO som Junior/ Ungd omsklub.

Børnehaven
Medudvalget ønsker slutteligt information og dialog omkring konsekvenserne af en evt. lukning af
Bøgebjerg Naturbørnehave.
I hvilken grad involveres Hindsholmskolen i en sådan beslutning ?
På Medudvalgets vegne
Skoleleder Karin Pedersen og TR Michael Glentedal
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Høringssvar fra: Personalet i Mariehuset.

Indsigelse mod lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo

Munkebo d. 28. August 2014

Mariehuset i Munkebo kører nu på 5. år med stor succes. Vi er derfor uforstående overfor, at vi igen er i
fare for at blive sparet væk.
Vi er en vellidt institution med et super godt team. Vi består af 3 fleksible og kompetente dagplejere, som
giver børn og forældre en stabil og tryg hverdag. Da vi er flere voksne, har vi bedre mulighed for at tage
hånd om det enkelte barn, og tage ekstra hånd om barnet med særlige behov.
Dagplejernes legestue og Mariehuset ligger side om side under samme tag og samtidig deler vi legepladsen
udenfor. At vi mødes i samme hus styrker vores i forvejen tætte samarbejde, og det er en klar fordel når vi
”låner” børnene ved dagplejerens ferie, sygdom eller kursus. Genkendeligheden giver tryghed hos både
børn og forældre.
Pr. 1. september starter Dagplejer-uddannelsen, og da vil der over en periode på 6 år løbende være
dagplejere af sted på uddannelse, af en måneds varighed af gangen. Mariehuset er i den periode en særlig
uundværlig ressource, til at varetage gæstepasningen af de implicerede børn.
Vi må værne om børnefamiliernes behov og ønsker da de er en vigtig del af Kerteminde kommunes fremtid.
De har krav på at få de bedste muligheder og tilbud til deres børn. Lukning af Mariehuset betyder en
væsentlig serviceforringelse af pasningsmulighederne, og den pris betales af de yngste borgere i Munkebo.
Mariehuset er en kvalitet som Dagplejen er utrolig stolte af, og en kvalitet som vægtes højt hos
Munkebos børnefamilier.
Dermed sagt - Mariehuset skal bevares – Man lukker ikke noget som faktisk fungerer godt.

Venlig hilsen
Pigerne i Mariehuset
Annette Jensen, Lise Boesen & Iben Christensen

39

Høringssvar fra: Mælkevejen, Langeskov
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Høringssvar fra: Dagtilbudsledergruppen

Kerteminde d. 26. august 2014

Til Kerteminde Kommune
Budget15@kerteminde.dk
Att: Maja Lorentzen Gubi

Høringssvar vedr. budget 2015 fra Dagtilbudsledergruppen
Som dagtilbudsledere ser vi med meget stor alvor på de mange spareforslag, der er fremlagt på
dagtilbudsområdet. Vi er ganske klar over, at de kommunale budgetter er under pres, og det er også
åbenbart, at de politiske prioriteringer ser svære ud, også i 2015.
Vi forsøger til stadighed at forholde os konstruktivt til opgaven og vil gerne udvikle dagtilbudsområdet på
trods af svære økonomiske vilkår. Dagtilbudsområdet har været udsat for rigtig mange sparerunder
igennem de sidste år, og vi er nu nået til et punkt hvor flere besparelser for alvor vil ramme den
pædagogiske kerneopgave, og dermed kvaliteten.
Personalenormeringer er ikke det eneste afgørende for kvaliteten, men det spiller en meget væsentlig rolle.
Derfor vil flere reduktioner også medføre, at der er opgaver der vanskeligt kan udføres, eller helt må
skæres væk. Den største bekymring er, at det er den tætte kontakt, støtte og omsorg som alle børn har
brug for der vil lide skade. Det vil på både kort og langt sigt have både menneskelige og økonomiske
konsekvenser.
Der er et meget stort katalog af spare blokke. Vi har derfor i det efterfølgende valgt at fokusere og
kommentere på det vi finder allermest væsentligt.
BS.UDD.04 ”Førskolegruppe med SFO normering og SFO takst
Forslaget er i sparekataloget placeret under uddannelse . Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at det
vil være dagtilbuddene som vil blive meget hårdt ramt. Derfor mener vi, at forslaget burde figurere som
spareforslag under dagtilbudsområdet.
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Hvis det gennemføres skæres der 2,8 millioner , svarende til syv fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdet.
Det vil gøre hverdagen endnu mere presset i alle børnehuse. Det vil gøre vilkårene sværere for udsatte og
sårbare børn, og den pædagogiske kvalitet for alle børn vil blive markant dårlige. Vi frygter også, at det vil
betyde forringet arbejdsmiljø og endnu mere pres på den enkelte pædagog og pædagogmedhjælper. Der
vil være flere børnehuse som vil få vanskeligt ved, at lave en sammenhængende arbejdsplan uden tilførsel
af ekstra midler.
Alle børnehuse prioriterer et godt samarbejde med skoler og SFO, om de kommende skolebørn. Dette
samarbejde vil vi meget gerne udvikle yderligere. Dette forslag vil gøre det meget vanskeligt, at sikre en
forsvarlig pædagogisk kvalitet i overgangen, og samtidigt vil forbindelsen til visionerne om øget inklusion og
helhed/sammenhæng være svær at få øje på.
BS.DTB.05 ”Rammebesparelse på dagtilbudsområdet 2% færre pædagoger
Færre pædagoger er ikke den rette medicin når man samtidigt arbejder med øget inklusion. Betydningen af
tilstrækkeligt med pædagoger er belyst igennem talrige faglige indlæg. Det har både menneskelige og store
økonomiske konsekvenser når der ikke sikres den rette kvalitet.. Vi har igennem de sidste mange år
kompenseret for reduktioner med effektiviseringer, uddannelse og nye måder at arbejde på. Vi er indstillet
på, at fortsætte af det spor og vi vil gerne bidrage med nye ideer og visioner for dagtilbudsområdet. Vi ser
frem til dialogen med det politiske system. Samtidigt må vi også erkende at dagtilbudsområdet har brug for
at nedskæringer stopper hvis vi også i fremtiden skal sikre trivsel og udvikling for alle børn i Kerteminde
Kommune.

Som vi også påpegede i vores indledning erkender vi at kommunen er i en svær økonomisk situation. Vores
betragtninger om kvalitet gør, at vi bestemt ikke er begejstret for besparelser på dagtilbud. Vi håber
naturligvis, at området i den sidste ende helt friholdes for nedskæringer. Skulle det alligevel vise sig at
være nødvendigt, at spare på dagtilbudsområdet mener vi at:
BS.DTB.E.01 ”Nedlæggelse af Langtidssygefraværpulje” og BS.DTB.08 ”Tilbagerulning af udvidet
åbningstid”, er de områder der vil gøre mindst skade på den pædagogiske kvalitet.
Nogle institutioner vil få økonomiske vanskeligheder i situationer med langtidssygdom, og her er den fælles
forsikringsordning et gode. På trods af dette mener vi, at det er her der gøres mindst skade.
Hvis åbningstiden ikke udvides er vi vidende om at der vil være forældre som bliver presset i familielivet.
Gode åbningstider vil også være en løftestang i en strategi for at tiltrække flere skatteborgere .
Vi føler os alligevel presset til at pege på denne løsning for at undgå direkte besparelser på kerneyd elsen.
Vi håber det politiske system vil opfatte dette høringssvar, som et konstruktivt indspil. Vi håber også det
det vil give anledning til reflektioner om tidlig indsats, kvalitet og bosætning inden de svære prioriteringer
skal foretages.

Venlig hilsen
Dagtilbudsledergruppen
Jytte Mehr, Birthe Barløse, Janne Kastbjerg , Bjørnar Jørgensen, Britt Troelsen, Anna Klokker og Jesper
Hempler.
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Høringssvar fra: Dorthe Leegaard TR for pædagogerne i Marslev Skole og
Børnehus.

Høringsvar vedrørende budget 2015 - 2018
Kerteminde kommune har gode tilbud til børnefamilier, kommunen ønsker at tiltrække flere børnefamilier,
men med de besparelser der ligger på dagpasnings- og SFO området, ser jeg og mine kollegaer med stor
bekymring på det kommende budget, om Kerteminde stadig vil være en attraktiv kommune at flytte til som
børnefamilie.
Vores særlig bekymring er ved.
bs.udd.04 førskolegruppe med SFO- normering og SFO - takst.
Med den nye skole reform stilles der større krav til skoleparathed. I forhold til den udvikling der som oftest
sker de sidste måneder før skolestart, forudsætter det, at normering ikke bliver mindre, så alle børn bliver
klar til den lange skole dag. Samtidig vil det blive en udfordring for børnehaverne at aldersniveauet sænkes
til 2,10 – 5,8 år – mod tidligere 3 – 6 år
Bs.dyb.05, rammebesparelse på dagområde.
Bs.dtb.06.06A og 07 åbningstider
Der er kun pædagoger at spare på nu, det vil betyde store faglige forringelser og meget utryghed for de
2,10 åring - flere sygemeldinger og risiko for flere langtidssygmeldinger blandt personalet.
Bs.udd.07 øget takst for 0-3 kl i det fælles fritidstilbud.
Bs.udd.08 reduktion i normering 0-3 kl i det fælles fritidstilbud.
Det vil betyde mange udmeldinger og måske lukning af SFOen. Hvor er smertegrænsen for at kunne holde
en SFO kørende?
Vi håber stadig, det vil være attraktivt at være børnefamilie i Kerteminde kommune efter budget
besparelserne, og det ikke er det private pasningsområde de er nødsaget til at benytte.
Med venlig hilsen
Dorthe Leegaard
TR for pædagogerne i Marslev Skole og Børnehus.
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Høringssvar fra: Forældregruppen i Mølleløkkens Private Børnehave og
Vuggestue.
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Høringssvar fra: Kulturskibets bestyrelsen
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Høringssvar fra: Langeskov Skole

Dato 29. aug. 2014

Høringssvar ift.
BS.UDD.A.03 Langeskov Skole – Fase 3 – genberegning af renovering.
Her gør bestyrelse og skole opmærksom på den ekstra store udgift, der vil være ifm. genhusning
under byggeprojektet.
Derudover er der brug for en lift eller elevator ved varelevering til 1. salen. Pt. bliver alle større
leverancer afleveret ved at lastbiler kører igennem skolegården (ved 1. salen), hvor der er megen
aktivitet.
Vi har desuden følgende bemærkninger til beskrivelsen af genberegning af renovering:
- Skolekøkken: Der er et stort og et lille skolekøkken, og vi formoder, at renoveringen gælder
begge lokaler. Det lille skolekøkken er nødvendigt til aflastning af det store skolekøkken.
- Administration, kontor, personalerum: Der er brug for et større personalekøkken, større
personalegarderobe, flere personaletoiletter, mødelokaler og et stort konferencerum.
- I det oprindelige renoveringsforslag skulle der bygges en aula til 300 personer med scene i
den ene ende. Dette fremgår ikke af genberegningen.
BS.UDD.A.04 Langeskov Skole – Indskoling – 2 alternativer.
Ift. til alternativ 1) Flytning til afd. Bakken
Her vil skolebestyrelsen påpege, at der er følgende pkt. man skal være opmærksomme på for at
skolen skal kunne opfylde kravene fra skolereformen og kommunens beslutning om førskolegrupper:
Der mangler (vil være en ekstra udgift) ift.:
- Holddelingslokaler/gruppelokaler – et gruppelokale pr. årgang = 4 grupperum.
- 2 lokaler til specialklassen.
- Der mangler SFO lokaler svarende til min. 500 kvadratmeter. Nuværende afd. Pilen har en
meget stor belægning (80%) af elever i SFO.
- Et større ”kreativt”, lokale, som skal kunne bruges til aflastning af Bakkens øvrige faglokaler
(sløjd, billedkunst, håndarbejde, musik) i skoletiden herunder understøttende undervisning.
- Der er ikke afsat midler nok til inventar. Det er besluttet, at man fremover skal tilføres midler
til inventar ved nybyggeri. Pt. er der afsat 600.000 kr. til inventar, men alene et klasselokale
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-

koster min. 100.000 med fast inventar. Derudover er der alle de andre lokaler ift. til en evt.
nybygning.
Hertil kommer klargøring og genskabelse af udenoms arealer såsom legepladser m.m. for
indskolingsbørnene.
Der kommer til at mangle ca. 30 parkeringspladser. Der er i forvejen et stort pres på
parkerings-pladsen foran Langeskovhallerne, når der er aktiviteter i hallerne.

En fordyrelse af dette projekt kan ligeledes opstå, når man finder ud af hvor denne nybygning skal
være placeret.

Ift. til alternativ 2) – Pilen bliver renoveret og forbliver på nuværende adresse.
Skolebestyrelse og skole har følgende kommentarer:
Hvis indskolingen forbliver på afd. Pilen, vil vi gerne gøre opmærksom på, hvilke forhold der bør
tænkes ind , så skolen bliver ” up to date” til den undervisning, der skal foregå:
-

-

Der bør etableres ordentlige kontor- faciliteter til en afdelingsleder og en SFO-leder, hvor
der er mulighed for at holde møder.
Musiklokale med depot.
Multilokale med køkken til forældrearrangementer, som evt. kan tilbydes andre brugere.
Mødelokaler: et stort mødelokale til 25-30 personer, samt mindre mødelokaler hvor
psykologer, talepædagoger, U-team m. fl. har mulighed for at være og hvor personalet kan
holde forældresamtaler.
Et lokale til sundhedsplejersken.
Gruppelokaler i forhold til undervisningen, holddeling m.m., et gruppelokale pr. årgang.
Egne/ bedre lokaler til SFO. SFO´en har pt. en dækningsgrad på 80%.
Bibliotek i eget lokale.
Bedre toilet- og garderobeforhold til medarbejderne.
Depotplads.
Lokaler til at rumme førskolegruppen ( 3 grupper).
Nutidig inventar, der passer til undervisningen.
Lærer-forberedelsesfaciliteter på skolen.

Høringssvar ift. BS.UDD.06:
Her tilslutter en samlet skolebestyrelse (forældre, ansatte og ledelse) sig det høringssvar, som
fælles MED for børne-unge området har indsendt:
Se nedenstående:

Høring fra Fælles MED-udvalg for dagtilbud og undervisning den 19. aug.
2014
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Byrådet ønsker at skabe inkluderende dagtilbud og skoler, og det er derfor med meget stor bekymring, at vi
kan se, at mange af besparelsesforslagene rammer direkte ind i ressourcerne til inklusion. Medarbejderne
bakker op om at skabe inkluderende fællesskaber, men oplever i hverdagen, at der ikke er tilstrækkelige med
midler til at løse opgaven. Derfor virker en reduktion helt uacceptabelt.
Der er endvidere et meget stort behov for kompetenceløft til både pædagoger og lærere, hvis
inklusionsopgaven skal løses på et tilfredsstillende niveau for både børn og professionelle.
Folkeskolereformen er vor tids allerstørste omstilling. Hvis målene og intensionerne skal nås, er der fortsat
brug for hele den ramme, der er afsat i budget 2014 og frem. Rammen dækker kun lige det lovpligtige
timetal – og derfor er der ikke indarbejdet nogle serviceudvidelser i forhold til hverken inklusion,
holddeling, dobbeltbesætning (lærer/lærer, lærer/pædagog) mv. Et bærende element i folkeskolereformen er
at alle elevers faglighed skal løftes og det kræver, at de professionelle får mulighed for at sætte fokus på den
enkelte elevs progression og det kræver differentieret undervisning, feedback, holdundervisning mv.
Der er generelt stor opbakning til reformens mål hos både ledere og medarbejdere, men en så omfattende
omstilling af folkeskolen kan ikke lykkes, hvis der allerede i år 1 sker en reduktion, og dermed vil
opbakningen og engagementet dale og medarbejdernes trivsel falde. Det vil hermed ikke være muligt at
give folkeskolen det løft, alle går efter.
I forhold til arbejde med de forebyggende indsatser er forslagene om at nedlægge SSP og Skolefe-ordningen
dybt problematiske. De forebyggende opgaver kan ikke placeres på det pædagogiske personale på skolerne,
så forslagene indebærer under alle omstændigheder behov for tydelige alternativer til disse velfungerende
indsatser.
Det nye fælles fritidstilbud fra 0. – 6./7 klasse er først lige kommet i gang. En reduceret åbningstid vil kunne
resultere i, at tilbuddet ikke opfattes attraktivt – ligesom en reduktion af personalenormeringen vil medføre
et meget skrabet fritidstilbud.
Endelig skal fremhæves, at dagtilbuddene vil blive presset på grund af kortere åbningstider. Reduktionen i
ressourcerne vil betyde, at der er færre hænder i ”prime time”.
Moduler på dagtilbudsområdet vil kunne medføre, at institutionerne skal normere i ydertimer til meget få
børn. Udvalget frygter, at forældreindtægterne ikke kan dække den faktiske udgift til de lavt belagte moduler
ligesom, at daginstitutioner har en stor administration med at gennemføre ordningen og herunder bl.a. få
afvist de forældre, som ikke har betalt.
Alt i alt finder Fælles MED det bekymrende, at netop børn- og ungeområdet udgør så stor en andel af
besparelseskataloget og kan slet ikke se en sammenhæng mellem kommunens ønske om at være en attraktiv
bosætningskommune og en så kraftig reduktion i serviceniveauet. Udvalget kan forudse en tilgang til skoleog dagtilbud i andre kommuner eller private tilbud og en sådan flugt udhuler yderligere egne kommunale
tilbud.
Med venlig hilsen

Fælles MED for dagtilbud og undervisning.

På vegne af skolen og skolebestyrelsen
AnneMette Andersen
souschef
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Høringssvar fra: Kerteminde Ungdomsskole
Bestyrelsen for Kerteminde Ungdomsskole har følgende høringssvar vedr.
spareforslaget om nedlæggelse af 2 SSP – konsulentstillinger
SSP organisationen er kort før sommerferien udvidet med SSP+ (18-24 år) ved en politisk beslutning i
Byrådet. Derfor undrer det os, at nedlæggelse af SSP konsulentstillingerne er med i sparekataloget.
Vi mener, derimod at en styrket indsats på området kan være med til at spare kommunen for ressourcer til
dyre foranstaltninger. SSP organisationen bør udvides med ekstra ressourcer til fastholdelse af unge lokalt
samt til en udvidelse af den generelle forebyggende indsats.
Ungekonsulenterne er med den generelle forebyggende indsats - såsom rusmiddelseminar på skolerne,
samtalegrupper for unge etc. med til at bibringe de unge og familierne viden og indsigt.
Ungekonsulenterne sikrer en tidlig opsporing og indsats mod uhensigtsmæssig adfærd, så unge i mistrivsel
ikke nødvendigvis havner på et skrivebord som en "sag".

Konsekvenser:
• Det generelle forebyggende arbejde på skolerne vil forsvinde.
• Ungekonsulenterne vil mangle i det samarbejde, der foregår mellem forældre, skoler, sagsbehandlere,
PPR, foreninger og øvrige interessenter om lokalt forankrede tilbud til udsatte unge, som reducerer i
antallet af dyrere alternative løsninger.
• Med nedlæggelse af SSP funktionen fjernes fundamentet for det direkte forebyggende arbejde for børn
og unge.
• Ingen til at udføre opsøgende arbejde ift. unge i problemer, dannelse af subkulturer og uhensigtsmæssig
adfærd.

På ungdomsskole bestyrelsens vegne
Niels Erik Ilskov
bestyrelsesformand
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen Kerteminde Byskole.

Høring vedr. budget 2015 – 2018

Hermed fremsendes Høringssvar fra Kerteminde Byskole

Skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole har følgende høringssvar til budget 2015-2018
På Kerteminde Byskole er der skole, SFO, juniorklub og evt. førskolegrupper og dette høringssvar forholder sig til alle
tre dele af skolens virksomhed.
SKOLE
Rammebesparelse på politikområdet ”Uddannelse” – færre lærere spiller en væsentlig rolle for kvaliteten i forhold til
en spændende og varieret skoledag fra kl. 8.00 – 15.00, som der lægges op til i den nye skolereform.
En besparelse på området vil forringe kvaliteten af den samlede pædagogiske opgave som forventes i den nye
folkeskolereform.
En besparelse på 2% svarer til 6.2 lærerstillinger i Kerteminde Kommune. På Kerteminde Byskole vil det betyde, at
hver klasse som gennemsnit vil få ca. 1 lærertime mindre pr. uge og det vil betyde mindre inklusion, færre timer til
holddeling og til vikardækning. Den almindelige undervisningstimetal ligger fast fordi det er lovbestemt. Vi ønsker at
man fra politisk side peger på konkrete besparelser i stedet for en rammebesparelse.
SFO
Rammebesparelse på politikområdet ”uddannelse”
I det fælles fritidstilbud er vi afhængige af, at vores driftsmidler giver mulighed for gode og lærerige tilbud og
aktiviteter til vores børn og unge. I modsat fald kan vi have en bekymring for, at en stor del fravælger tilbuddet. Dette
vil både på kort og lang sigt have både menneskelige og økonomiske konsekvenser.
Reduktion af personaletimer vil have store konsekvenser for arbejdet med inklusion i det fælles fritidstilbud.
Betydningen af tilstrækkeligt med pædagoger er ofte beskrevet af forskellige fagfolk. Den største bekymring er, at det
er den tætte kontakt, støtte og omsorg som alle børn har brug for, der vil lide skade. Det vil på både kort og langt sigt
have både menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Førskolegrupper med SFO-normering og SFO takst
Vi er positive overfor førskolegrupper og vi anser det for et godt pædagogisk tilbud, hvor børnene får mulighed for at
lære skole/SFO, lærere og pædagoger godt at kende før skolesta rt. Forældre har udtalt sig positivt om
førskolegrupper, men det er taget ud fra et andet koncept. Førskolegrupper med SFO normering vil gøre vilkårene
sværere, og den pædagogiske kvalitet vil blive markant dårligere.
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Vi har et samarbejde med børnehaverne, som vi meget gerne vil udvikle yderligere. Dette forslag vil gøre det meget
vanskeligt, at sikre en forsvarlig pædagogisk kvalitet i overgangen.

Øget takst for 0. – 3. klasse i fælles fritidstilbud
Kerteminde kommune har i forvejen det dyreste fritidstilbud, og en takststigning vil medføre udmeldelser, der især vil
ramme de ressource svage familier. For at kunne tiltrække tilflyttere i erhvervsaktiv alder, er der brug for gode skoleog fritidstilbud

Juniorklub
Lukning af det fælles fritidstilbud 4.-6. klasse
Børn og unge fra 4. – 6. klasse vil miste et attraktivt fritidstilbud, som har et klart og forebyggende sigte. En del af
klubbens børn vil ikke benytte sig af alternative fritidstilbud, hvilket kan medføre en negativ udvikling af børnenes
sociale og personlige dannelse og udvikling.
Kommunen vil meget gerne tiltrække flere børnefamilier – måske var det bedre at investere i børn- og unge området
fremfor forringelser på området.

På vegne af skolebestyrelsen Kerteminde Byskole
Harris Sander Brandt
Formand for skolebestyrelsen
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Høringssvar fra: Lærerne på Kerteminde Byskole
Høringsvar til budget 2015.
Høringsvar fra Kerteminde Byskole.
Kerteminde kommune er stolte af de opnåede tal på inklusionsområdet. Elever, der tidligere ville være i
specialsammenhæng, sidder nu i rigtig stort omfang ude i klasserne. Lærerne på Kerteminde Byskole ser derfor med
bekymring på de foreslåede rammebesparelser for folkeskoleområdet i 2015.
Med skolereformen er skoledagens længde givet på forhånd, og skolen kan dermed ikke skære i timetallet. Resursen
som vil blive ramt, er timerne til holddannelse og inklusion ude i klasserne. Som følge af sammenlægningen af
Fjordvangsskolen og Kerteminde Skole har vi på mange årgange meget store klassekvotienter. Denne faktor er en
yderligere udfordring i at for inklusionsindsatsen til at blive en succes, og der er stor søgning på de sparsomme
ekstraressourcer.
Som lærere vil vi rigtig gerne levere undervisning af høj kvalitet til alle elever. Vores elever har forskellige behov og
forudsætninger, og fordrer ressourcer som tilgodeser behovet for i forskellige sammenhænge at lave holddannelse. En
del af det professionelle inklusionsarbejde foregår ofte i små enheder. Hvis der skæres her, frygter vi at kvaliteten
forringes og det gode resultat udebliver. Dermed er der risiko for mistrivsel blandt elever, forældre og lærere.
Samtidig fremgår det af budgetforslaget, at besparelsen vil betyde 6 færre lærere i kommunen. Det synes måske ikke
af meget, men når man iagttager at en lærer i år på fuld tid er sat 2 lektioner op i undervisningsti d, således at vi nu
ligger på 26 lektioner, giver også denne omstændighed anledning til bekymring. Med færre lærere vil
undervisningstiden blive øget yderligere. Ressourcen til forberedelse, evaluering, kurser, møder mv er allerede nu
meget presset. Prisen vil være en kvalitetsforringelse. Dette samtidig med at vi skal forsøge at gøre alle elever endnu
dygtigere end tidligere. God undervisning tager tid!
Med søsætning af den største reform i nyere tid ”Folkeskolereformen” og den nationale inklusionsindsats, henstiller
lærerne på Kerteminde Byskole, at politikerne i Kerteminde Byråd finder besparelserne andre steder end på
Folkeskoleområdet.

Med venlige hilsen
På vegne af lærerne på Kerteminde Byskole
Tr. Britt Bromark.
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Høringssvar fra: Nymarken Skole og Børnehus’ bestyrelse og MED-udvalg
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Høringssvar fra: Mariah Panduro
Vedr. Lukning af Mariehuset.
Jeg har været utrolig glad for Mariehuset, ifm pasning af min søn, når vores dagplejer har haft ferie, og har
svært ved at se logikken i jeres forslag.
Jeg undrer mig over, at i kan opnå den skrevne besparelse, velvidende at Mariehuset nærmest altid er fuldt
booket med 10 børn.
I skriver selv, at der skal betales løntillæg på 25% for det 5. barn hos en dagplejer, og skriver dermed
indirekte, at de 2 daglejere i vil ansætte, konsekvent skal have udbetalt et løntillæg på 25%,- så hvor stor er
den REELLE besparelse taler i om?
Samtidigt kan jeg ikke undgå at trække på smilebåndet. Der tales om "barnets tarv", om HSP børn (som
efter sigende skulle være et stadig voksende antal), hvordan får i det til at hænge sammen?
Hvor meget fylder det for jer, at børnene er trygge og glade? at forældrene er trygge og glad e?
I efterlader vores børn som kastebolde, for at spare et ganske lille beløb!!
I forringer dagplejen, i stor grad, ved at foretage en sådan besparelse, da dagplejen bliver, af de fleste
forældre, valgt i håb om, at barnet oplever nærhed og trygge rammer, OG DET ER PRÆCIST, hvad
Mariehuset kan levere, når barnets egen dagplejer er syg, har ferie etc.
Hvis i vælger at gennemfører denne besparelse, så husk på, at om føje år, så er det selv samme børn, som
beslutter om der skal spares på ældre området... og som i jo sikkert ved... Børn gør sjældent som man siger,
man derimod hvad de ser der bliver gjort

Ser frem til se/læse jeres, uddybede forklaring/svar, ved dette punkt.
Mvh
Mariah Panduro
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Hørringssvar fra: Dagplejebestyrelsen
Hermed høringssvar fra dagplejebestyrelsen i Kerteminde Kommune vedr. budgetforslag ang.
gæstedagplejehus i hhv. Munkebo og Langeskov samt nedskæring i pædagogtid.

Høringsvar på budgetforslag 2014.
Vi ser det med stor beklage i forældrebestyrelsen for dagplejer, at man overvejer at lave
nedskæringer i forhold til nedenstående 2 områder:
At Gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo, samt Gæstedagplejehuset Guldfisken lukkes.
Man ser ved begge huse rigtig god brug og virkning af husene. dette ses både i forhold til børnene
som er en del af den kommunale dagpleje, forældrene til børn i dagplejen, samt for de øvrige
dagplejer.
Der ses store konsekvenser ved lukning af disse Gæstehuse for dagplejerne, grundet nedenstående
punkter:








Husene ligger som en del af børnehaverne, og derved kan det være med til at styrke
overgangen fra dagplejen til børnehaven. Jeg Annette Sørensen(medlem af
forældrebestyrelsen) har selv en datter, som har haft svært ved ændring i omgivelserne,
og håndtering af andre børn når de græder. Dertil har der i samarbejde mellem min datters
dagplejer, os som forældre og Gæstehuset Guldfisken været lavet en særskilt plan. Min
datter har nu de sidste 14 dage af sin dagplejetid været i Gæstehuset, som hun har kendskab
til, når hendes egen dagplejer har skulle haft fri eller andet. Dette har gjort at hun har været i
omgivelserne med børnehaven, og at personalet i gæstehuset dagligt har været på besøg i
børnehaven ved den stue, som hun har skulle gå hos, for at gøre det til en tryg overgang.
Min datter er nu mere tryg ved børnehaven, og vil være bedre rustet til hendes start
der. Dette ville ikke være en mulighed ved hendes egen dagplejer med et dagligt besøg, da
hun også har mindre børn, og hun kun er en person. I Gæstehuset er de 3 om opgaven, til at
passe de børn der kommer der, og derfor vil de kunne støtte i forhold til denne overgang
mellem dagplejen og børnehaven, især for børn der har nogle ekstra behov.
Ligeledes er personalet i Gæstehuset og personalet i børnehaven i en tæt dialog omkring
udvikling med videre i forhold til børn. Dette vil personalet i Gæstehuset kunne viderebringe
til resten af dagplejerne i samme by, som de er en del af. dette vil gøre at den enkelte
dagplejer løbende kan få sparring og forventningsafstemning i forhold til de krav der stille s
til børn, når de kommer i børnehaven, og omvendt, så der hele tiden er fokus på
børn velbefindende og udvikling.
Ved sygdom, langtidssygdom, kurser, ferier eller lign.. er Gæstehusene også et godt
udgangspunkt til brug for den enkelte dagplejer. Man vil kunne flytte hele børnegruppen ved
en dagplejer over i gæstehuset, fremfor at børnene bliver skilt ad, og havner ved forskellige
dagplejer. Derved skaber det tryggere rammer for det enkelte barn, i og med at de kende
flere af de andre børn, og mindre frustration ved forældrene, og det måske at skulle aflevere
til en ny fremmed dagplejer, fordi der er der plads.
Der vil også være en større sikring ved dækning af sygdom eller andet fri med gæstehuset.
Dette er som ovenstående beskrevet både til gavn for det enkelte barn, forældrene til barnet,
samt for den dagplejer der er ramt af sygdom eller skal holde fri af andre grunde, da de ikke
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bliver møde med frustreret forældre, som har skulle forholde sig til at aflevere deres barn til
en ny fremmed dagplejer.

Nedskæring i forhold til færre Pædagoger.
Dette ses ikke som gavnligt hverken for den enkelte pædagog, dagplejer, eller det enkelte barn ude i
dagplejerne. Man ønsker at sikre en effektiv, fagligrettet dagpleje, som skal sikre det enkelte barns
bedst udvikling, og dertil kræver det også en faglig og tæt sparring for den enkelte dagplejer,
gennem en tæt dialog med mere faguddannet personale, der har opkvalificeret sig gennem deres
uddannelse til at hele tiden at have fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Dertil vil man
ved nedskæring af pædagogtimer, skabe eventuelle følgende konsekvenser:





Mindske faglig sparring/herunder vidensdeling for den enkelte dagplejer ved brug af
pædagogen.
Tættere tilsyn med dagplejerne i dagligdagen, og hertil sikre en tidlig og effektiv indsats i
forhold til det enkelte barn.
Sikre ledelsen har føling med hvad der sker ude hos den enkelte dagplejer ved sparring med
pædagoger, som er tættest på dagplejerne.
Ekstra indsats og timer giver større og bedre faglig sparring, og sikre at kommunen
generelt er med til at sikre børn udvikling, allerede fra deres start på livet, og dette kræver
stor faglighed som vil mindskes ved besparelser.

På vegne af dagplejebestyrelsen
Signe Jørgensen
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Høringssvar fra: Pernille Bregnhøj
Hej,
jeg ved at jeg er for sent på den, men håber at kunne være med i overvejelsen alligevel.
Vil blot fortælle hvor glad jeg er for Mariehuset. Mit 2. barn skal nu i pasning dernede og jeg
ønsker dette sted hver gang de skal passes andre steder end hos vores sædvanlige dagpleje.
Med min første søn var han 5 forskellige steder indenfor det først halve år i dagpleje. Hver gang tog
det flere dage at få ham "tilbage i rytmen". Han er glad for det sædvanlige, og er ikke god til at
tackle alt for store ændringer i hverdagen. Og da han efterhånden lærte Mariehuset at kende, både
pga. gæastpasning, og pga. dagplejernes legestue, blev reaktionerne fra ham mindre og mindre når
han skulle derned. Det er simpelthen en fantastisk mulighed for os for at vide at han kender lidt til
dem han skal passes hos, og det giver en indre ro hos mig, at han også har det godt. Jeg er klar over
at alle dagplejere selvfølgelig vil passe godt på ham, men det at han kommer i vante omgivelser har
været meget vigtigt for mig.
Når jeg fortæller venner og bekendte om Mariehuset bliver de meget misundelige, da de ville ønske
at den mulighed fandtes i deres kommune.
Kort sagt, jeg er så glad for Mariehuset og den mulighed det giver os som forældre. At min 2. søn
som nu går i dagpleje kan se frem til at blive "kastet" rundt til forskellige dagplejere hvis
Mariehuset lukkes, som vi oplevede det med nr. 1 har jeg det rigtig skidt med.
Sygdom, fravær og andet kan opstå, og vil opstå med mellemrum - og at Mariehuset kan give lidt
stabilitet i disse perioder vil jeg meget nødigt være foruden.

Med venlig hilsen
Pernille Bregnhøj
Mor til 2 drenge i Munkebo
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Høringssvar fra: Fælles MED-udvalg for dagtilbud og undervisning
Høring fra Fælles MED-udvalg for dagtilbud og undervisning den 19. aug. 2014
Byrådet ønsker at skabe inkluderende dagtilbud og skoler, og det er derfor med meget stor bekymring, at
vi kan se, at mange af besparelsesforslagene rammer direkte ind i ressourcerne til inklusion.
Medarbejderne bakker op om at skabe inkluderende fællesskaber, men oplever i hverdagen, at der ikke er
tilstrækkeligt med midler til at løse opgaven. Derfor virker en reduktion helt uacceptabelt. Det skal særligt
bemærkes, at Byrådet jfr. Folkeskoleloven og økonomiaftalen vil blive holdt op imod et krav om, at vi
skaber en skole, hvor 96 % af eleverne skal have en god skolegang i et alment undervisningstilbud.
Der er endvidere et meget stort behov for kompetenceløft til både pædagoger og lærere, hvis
inklusionsopgaven skal løses på et tilfredsstillende niveau for både børn og professionelle.
Folkeskolereformen er vor tids allerstørste omstilling. Hvis målene og intensionerne skal nås, er der fortsat
brug for hele den ramme, der er afsat i budget 2014 og frem. Rammen dækker kun lige det lovpligtige
timetal – og derfor er der ikke indarbejdet nogle nye serviceudvidelser i forhold til hverken inklusion,
holddeling, dobbeltbesætning (lærer/lærer, lærer/pædagog) mv. Et bærende element i
folkeskolereformen er, at alle elevers faglighed skal løftes og det kræver, at de professionelle får en reel
mulighed (tid og kompetencer) for at sætte fokus på den enkelte elevs progression. Det kræver
differentieret undervisning, feedback, holdundervisning, inddragelse af lokale samarbejdspartnere, brug af
digitale læremidler mv.
Der er generelt stor opbakning til reformens mål hos både ledere og medarbejdere, men en så omfattende
omstilling af folkeskolen kan ikke lykkes, hvis der allerede i år 1 sker en reduktion, og dermed vil
opbakningen og engagementet dale og medarbejdernes trivsel falde. Det vil hermed ikke være muligt at
give folkeskolen det løft, alle går efter.
I forhold til arbejde med de forebyggende indsatser er forslagene om at nedlægge SSP og Skolefeordningen dybt problematiske. De forebyggende opgaver kan ikke placeres på det pædagogiske personale
på skolerne, så forslagene indebærer under alle omstændigheder behov for tydelige alternativer til disse
velfungerende indsatser.
Det nye fælles fritidstilbud fra 0. – 6./7 klasse er først lige kommet i gang. En reduceret åbningstid vil kunne
resultere i, at tilbuddet ikke opfattes attraktivt – ligesom en reduktion af personalenormeringen vil
medføre et meget skrabet fritidstilbud.
Endelig skal fremhæves, at dagtilbuddene vil blive presset på grund af kortere åbningstider. Reduktionen i
ressourcerne vil betyde, at der er færre hænder pr. barn i ”prime time”. Moduler på dagtilbudsområdet vil
desuden kunne medføre, at institutionerne skal normere i ydertimer til meget få børn. Udvalget frygter, at
forældreindtægterne slet ikke kan dække den faktiske udgift til de lavt belagte moduler, ligesom
daginstitutioner har en stor administration alene med at gennemføre ordningen og herunder bl.a. få afvist
de forældre, som ikke har betalt.
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Alt i alt finder Fælles MED det stærkt bekymrende, at netop børn- og ungeområdet udgør en så stor andel
af besparelseskataloget og kan slet ikke se en sammenhæng mellem kommunens ønske om på den ene side
at være en attraktiv bosætningskommune og så på den anden side re ducere en centrale kerneelementer på
området. Fælles MED forudser en tilgang til skole- og dagtilbud i andre kommuner eller private tilbud og en
sådan flugt udhuler yderligere egne kommunale tilbud.
Med venlig hilsen
Fælles MED for dagtilbud og undervisning.
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Høringssvar fra: Claus Kjær Overgaard
Hej Hans Luunbjerg
Jeg skriver til dig fordi jeg gerne vil opfordre dig og dit byråd til at overveje en udbygning
af cykelstien fra Nonnebo til Marslev og videre til Odense på Odensevej.
Lige nu er der ingen cykelsti imellem Marslev og Nonnebo på Odensevej.
Det er et stykke på ca. 2 km vi taler om, så det er ikke et ret langt stykke cykelsti der skal til for at
binde Marslev sammen med Langeskov.
Endnu bedre ville det være hvis Kerteminde kommune kunne lave en aftale med Odense kommune
om en cykelsti på stykket fra Marslev til Odense.
Her drejer det sig om ca. 3 km.
Der er rigtigt mange her i Marslev der gerne så det her gennemført, da mange både voksne og børn
bruger cyklen i det daglige.
Det vil i forbindelse med det nye togstop gøre transportvejen mere komplet i kommunen.
Jeg kan iøvrigt konstatere at der i kerteminde er blevet brugt en del penge på cykelstier på det
sidste, så mon ikke i kan finde en sum penge til denne cykelsti også.
Jeg ser frem til at høre fra dig, og jeg vil tillade mig at følge op på det er fremover.
Med venlig hilsen
Claus Kjær Overgaard
Alléparken 5
5290 Marslev
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Høringssvar fra: Hanne Neumann Jæger
Kerteminde Kommune
Att: Miljø & trafikafdelingen
Att: Økonomiudvalget
Att: Kultur og Fritid
Att: Turismeudvalget
Att: Erhvervsudvalget

28. august 2014

Da kommunens budget i øjeblikket vurderes og der er høringssvarfrist d. 29. august 2014, håber jeg, at
disse overvejelser kan komme i betragtning til fordeling af kommunens midler.

En manglende cykelsti fra Kerteminde Syd til Ladby
Kerteminde Kommune ønsker i kommuneplanen, at være en attraktiv bosætningskommune samt at øge
helårsturismen, ved at understøtte de initiativer der markedsfører kommunen.
Odensevej, fra Kerteminde Syd til Ladby, er ca. 2,2 km lang og er klassificeret som en kommunal
fordelingsvej.
Vejstykket leder til flere familievenlige aktiviteter, som både de lokale beboere og byens aktive turister
ønsker at benytte sig af.
Vejstykket er så tilstrækkeligt lige, at det indbyder til hurtig kørsel, der langt overskrider
fartbegrænsningen.
Vejstykket ligger langs bugten ”Noret”, og har en betagende udsigt til landskab og bugt. Lokale cyklister og
”fjorden rundt- cyklister” færdes hver dag på strækningen, men bliver klemt af trafikken.
Etablering af en cykelsti langs vejen, vil have mange positive sidegevinster.


Kertemindes vandskiklub ligger ca. 1 km fra det cykelsti-stykket, der slutter ud for kvarteret,
Søvangsparken. Vandskiklubben ville kunne tiltrække en større medlemsskare og have flere
korttidsaktiviteter under weekendarrangementer, som under f.eks sommerens junior
fodboldstævner, hvis der blev etableret et stianlæg til klubben.



Senest i sommeren 2014 blev Odensevej lukket for alt trafik, da vejstrækningen skulle benyttes til
cykelløbet i ”Kerteminde Ironman”. Det er forhåbentligt ikke sidste gang, at Kerteminde kan skabe
sådanne sportsbegivenheder.
Det ville have givet aktiviteten et ekstra positivt løft, med en cykelsti til beboere, tilskuere,
journalister og løbshjælpere.
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Vikingemuseet Ladby, er Fyns eneste større vikingeattraktion. Selve Ladbyskibet bliver af
politikerne i byen betragtet som værende så kendetegnende for lokalområdet, at Ladbyskibet
benyttes som byens vartegn samt er logo på kommunens brevpapir.
Vikingemuseet er et familievenligt aktivitetssted. Som cyklist er det særdeles ubehageligt at forcere
Odensevej med børn, da vejen er smal og trafikken livlig. Når 2 biler skal passere hinanden,
kommer bilerne meget tæt på cyklisterne, hvilket ikke gør cykeloplevelsen til noget man ønsker at
gentage. Museet bliver valgt derfor fra som en aktivitet man kan cykle til, fordi cykelstien mangler.
Et kommende vikingelegeland ved Ladby vil naturligvis øge det nuværende årl ige besøgstal på
23.000 personer. Der er en positiv udvikling i gang for museet med yderligere aktiviteter, men det
kræver at selve turen ud til Ladby kan blive en del af, ”at være fysisk aktiv i Kerteminde”.



Ved etablering af en cykelsti ville Ladby måske kunne klassificeres som værende bynær. Ved hjælp
af en cykelsti på kun ca 2,2 km, kan Kerteminde konsolidere Ladby området som værende bynært.
Hvilket vil sige et område, hvor der skal ske familieaktiviteter for Ladbymuseet, som også skal have
udvidelsesmuligheder. Området bliver dermed ændret fra at være et potentielt
opbevaringssted/depot for atomaffald, til at være et af byens familievenlige aktivitetssteder. –
Når flere borgere benytter cykelstien til at tage nærområdet i brug, øges også ejerskabsfølelsen til
området



Etablering af en cykelsti mellem Kerteminde Syd og Ladby er allerede en del af kommuneplanen i
”Byudviklingsdiagram 2013, trafik T1”.



Etableringen af en cykelsti / rulleskøjtesti, burde kunne blive betalt af fondsmidler, hvis kommun en
kan afsætter tid til fundraising til en sådan sti, i det at o En cykelsti bliver en del af ”Bugten rundt”
o Stien fører til lettere tilgængelighed til Fyns største viking-museum, som ønsker at udvide
sit areal og øge sine aktiviteter og skabe et ”vikingelegeland”.
o Stien vil passere vandskiklubben og lette tilgængeligheden dertil for bløde trafikanter.
o Stien vil udvide aktivitetsradiussen for rullestolsbrugere og andre svage trafikanter, samt
beskytte de bløde trafikanter, cyklisterne, rulleskøjteløbere m. fl.
o Stien vil øge vejkvaliteten til fremtidige sportsbegivenheder, der kræver at vejen lukkes for
anden trafik
o Stien vil forhåbentlig kunne vise Christiansborg politikerne, at Kerteminde ikke er det
rigtige sted at placere atomaffald, da området skal benyttes til familievenlige aktiviteter og
at skabelsesprocessen allerede er i gang.

Mange fonde støtter netop aktiviteter, der fremmer aktiviteter for sjæl og legeme og har fokus på sundhed,
motion, natur og kultur. Dette er alle emner der opfyldes med etableringen af en cykelsti mellem Ladby og
den sydlige del af Kerteminde. Etableringen af en cykelsti bør derfor ikke nødvendigvis være en belastning
for kommunens budget, men kræver naturligvis arbejdstid af en fundraiser.
(cykelstien mellem Glud og Snaptun v. Horsens, skulle være 3,8 km lang og blev estimeret til at koste 1.9
mill. Kr…………….http://www.snaptun.dk/Cykelsti/A_Cykelsti.pdf)
Jeg håber forslaget kan medtages til kommunens budgetforhandlinger.
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Venlig hilsen
Hanne Neumann Jæger
Odensevej 125
5300 Kerteminde

Kortbilag er vedhæftet.

Området er markeret med en gulfarvet ellipse.
-----------------------------------------------------------------------------
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Høringssvar fra Biolog Frode Thorhauge
KF.EBT.06 Opør - tilskud til Fjordens Dag
Fjordens Dag er et årligt tilløbsstykke og en dag, der ses frem til. En tusindtallig skare benytter dagen til
aktiviteter og til at få indsigt i livet i og omkring Odense Fjord. I stedet for årligt at sætte tilskuddet på listen
over Ophør, burde kommunen vedtage også fremover at afsætte et årligt beløb på 74.000 kr. Det vil overfor
samarbejdskommunerne Odense og Nordfyn signalere kontinuitet og stabilitet.
TU.EBT.01 Rammereduktion - Turismeudvalgets område.
Her indgår blandt andet - Tilskud til Havørred Fyn på 220.000 kr.
Så vidt jeg husker er kommunen også i en årrække fremover forpligtiget til at betale. Men pengene er også
givet godt ud. Kerteminde Kommune nyder i udstrakt grad godt af Havørred Fyn projektet. Kommunen har
nogle af Fyns bedste fiskepladser. 90 % af de havørreder jeg fanger i Kerteminde området kommer fra Fyns
Laksefisk. Havørred fiskeriet tiltrækker mange turister, heriblandt især tyskere, hollændere og nordmænd.
Højsæsonen er fra september - maj. Altså uden for den normale turistsæson. Sommerfiskeriet er sjældent
attraktivt og isvintre kan umuliggøre fiskeriet.
TU.EBT.02 - " Haven ved havet" ( Ønskeblok)
Det er vigtigt, at det hav af aktiviteter, der er sat i søen efter modtaget støtte fra Den Europæiske Regional
og Socialfond fra 2012 - 2014, også fremover har et økonomisk tilskud til fortsatte aktiviteter. Det er også
basis for de mange frivilliges aktiviteter. Også Kløverstiprojektet er forankret i Haven ved Havet.
TU.IN.A.O1 - Uvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune
Udvidelsen af den digitale skiltning er utrolig vigtig. Den findes i mange andre kommuner, endog i kommuner
der ikke har samme turistpotentiale som Kerteminde Kommune. Som minimum burde den digitale byskiltning
iværksættes. Skærme burde opsættes strategiske steder, hvor der kommer mange turister. - Pionerudgaven,
der er udviklet under " Haven ved Havet", er gemt godt af vejen ved Marinaen. Kløverstierne vil naturligt
komme til at ligge på den digitale skærm.
MT.IN.A.01 - Dobbeltradet cykelsti fra Nymarken mod Marslev
Påtænkt iværksat i 2015. Som jeg forstår på Jesper Hempel sættes projektet i bero, da der åbenbart ikke er
tilsagn om statslig medfinanciering. I stedet skulle der komme en arbejdsgruppe der arbejder for en længere
cykelsti fra Kerteminde - Marslev. Jørgen Wind og undertegnede, har på vegne af en infrastrukturgruppe
under Turismens Venner, peget på en kombineret cykel- og vandresti fra Kerteminde ud til Ladbyskibet, eller
minimum ud til Ladby. Set i lyset af de kommende års store aktivitets udvidelser ved Ladbyskibet er en sikker
cykel- og vandrerute højst ønskværdig.
MT.IN.A.01 Etablering af kløverstier i Kerteminde Kommune
Anlægsudgift 200.000 kr. I samtale med borgmesteren bad jeg om 300.000. Rundt omkring i landet er der
etableret mange kløverstier. De kommunale udgifter, borset fra løn til sagsbehandler og tilskud, der er
bevilget udefra, er i størrelsesordenen for et enkelt kløverstiprojekt på 100.000 - 200.000 kr. I
Kerteminde Kommune er styregrppen igang med kløverstiprojekter i Langeskov, Munkebo og Kerteminde,
altså 3 stiprojekter. 300.000 - 600.000 kr. Friluftsrådet ( og Nordeafonden) har forlods bevilget et beløb til
iværksætning af projekterne. Vi har søgt yderligere om 227.000 kr fra Friluftrådet til redigering og materialer.
Forventet svar omkring oktober. Styregruppen vil undersøge andre tilskudsmuligheder. Involvere
Hjerteforeningen?

70

Ifølge konceptet skal kommunen være tovholder. For et år siden fik vi tilsagn fra kommunen ( Hans
Jantzen). Der blev peget på et par sagsbehandlere, der ville bistå styregruppen. Siden da er den kommunale
opbakning smuldret og hele projektet gået i stå.
Vi kan i styregruppen leve med at kommunen ikke kan pege på en officiel sagsbehandler med indgående
kendskab til hele projektet, hvis blot kommunen vil bevilge et passende anlægsbudget og Lone Junker Koch
vil styre økonomien. Uden et anlægsbudget dør kløverstiprojektet, selv om vi allerede er nået særdeles
langt.
Der er vedlagt en mere udførlig beskrivelse af kløverstiprojektet. ( se nedenstående )
Biolog Frode Thorhauge
Miljøkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund. Repræsentant i Grønt Råd på vegne af Friluftsrådet. Aktiv i
Turismens Venner.
I 2008 - 2009 kommunal sagsbehandler for Munkebostien, hvor jeg havde et fremragende samarbejde med
Lone Junker Koch

Anlæg

Nr.

MT.NM.A.01

Forslag:

Etablering af kløverstier i Kerteminde
Kontaktperson
LHA
Kommune
Politikområde: Natur og Miljø
KMD sag dok.id. 440-2014-42345
Udvalg:
Miljø- og Teknikudvalget
Bilag dok.id.
Med rødt er angivet Frode Thorhauges tilføjelser (Initiativtager til projektet).
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:
2015
2016
2017
2018
Anlægsudgift
200
0
0
0
Anlægsindtægter
0
0
0
0
Netto anlæg
200
0
0
0
Afledt driftsudgift
0
10
10
10
Afledt driftsindtægt
0
0
0
0
Netto afledt drift
0
10
10
10
I samtale med borgmesteren bad jeg om 300.000 i anlægsbudget, ud over de penge som styregruppen og
kommunen kan indhente fra fonde m.v. Styregruppen har et meget højt ambitionsniveau.
Beskrivelse af forslag:
Kløversti-konceptet omfatter etablering af 3 x 4 stier på henholdsvis 2,5 km, 5,0 km, 7,5 km og 10,0 km så
Der dannes et kløver. Eksisterende stianlæg benyttes. Hvert stiforløb har sit tema med interessepunkter,
hvor stiens natur, kultur eller historie fortælles. Kommunen skal ifølge konceptet være tovholder i
projektet. Konceptet er udviklet af Nordea Fonden, Friluftsrådet og idrætsforeninger, sammen med 10
pilotkommuner. Rundt om i landet indvies der til stadighed nye kløverstier.
Konceptet ønskes udbredt i Munkebo, Langeskov og Kerteminde.
Midlerne skal anvendes til aflønning af kommunikationsmedarbejder. Medarbejderens opgaver bliver at
udarbejde kommunikationsmateriale, samling af information, udarbejdelse af tavler, foldere, tekster på
hjemmeside m.m.
Derudover skal der afholdes udgifter til indkøb og opsætning af materialer herunder standere, skilte,
informationstavler m.v. Friluftsrådet har den 12. marts 2014 bevilget 81.500 kr. til projektet.
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Projektet kører i regi af Naturgruppen under Turismens Venner. I styregruppen deltager medlemmer fra
Munkebo, Langeskov og Kerteminde lokalarkiver, Østfyns Museer, Birkende Borgerforening, Munkebo
Fodslaw, Danmarks Naturfredningsforening, Turismens Venner og Friluftsrådet. Styregruppen har fungeret
i knapt et år. Projektet blev påbegyndt for mere end 2 år siden.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Afledt drift 10.000 kr. årligt. Borgere og gæster vil blive inspireret til at dyrke mere motion samtidig med at
De oplever kommunen som et attraktivt bosætningssted. På en enkel og smart måde formidles byernes
natur, kultur og historie via smartphones ( Endomondo. com), QR-koder og små informationstavler opsat
ved hvert interessepunkt. På kommunens og Visitkertemindes hjemmeside findes den lange beskrivelse af
hvert af de ca. 30 interessepunkter for hver by. For Kerteminde desuden fortællinger om naturens
skabelse af ”Mindet”, den gamle købstad omkring 1700, samt kirken, skolerne og rådhuset igennem
tiderne. Det skulle gøre det interessant for skoleelever, beboere og turister (information på tysk og
engelsk) at vide mere om området uden at skulle læse, hvad der står beskrevet i tykke bøger.

Hvornår forventes anlægsprojektet igangsat (S) og afsluttet (A)
Anlægsbeløbet kan frigøres i begyndelsen af 2015. Projektet forventes afsluttet senest efterår 2015 og
gerne inden sommeren 2015. Nu hvor projektet er kommet på anlægsbudgettet, som materiale til
høringssvar, kan styregruppen arbejde videre med projektet efter en længere pause. Uden et kommunalt
anlægsbudget i nævnte størrelsesorden kan projektet ikke gennemføres.
2015
2016
2017
2018
Halvår
Forår
Efterår
Forår
Efterår
Forår
Efterår
Forår
Efterår
(Sæt kryds)
S
A
Mængdemæssige konsekvenser:
2015
Nuværende antal
Ændring i antal
Fremtidigt antal

2016

2017

2018
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Høringssvar fra: Medarbejderne ved Jobcenter Kerteminde,
Beskæftigelsesafdelingen.
Munkebo d. 26.8.2014
Høringssvar til Kertemindes Kommunes spareforslag 2015-18 - Beskæftigelsesområdet.
Beskrivelse af forslag:
”Tværgående forslag at nedbringe udgifter til kørselsgodtgørelse, ved at ændre kørselsgodtgørelse for
kørsel med eget befordringsmiddel fra høj- til lavtakst pr. 1.1. 2015 i hele organisationen – under
hensyntagen til evt. regler i overenskomster.
I henhold til Kerteminde Kommunes personalepolitik som Kerteminde Byråd vedtog 15.5.2008 afregnes
kilometergodtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel indtil 20.000 km i et regnskabsår med høj
takst og for kørsel udover de 20.000 km med lav takst.”
I Jobcenter Kerteminde, Beskæftigelsesafdelingen, er det primært mentorer samt virksomhedskonsulenter
som benytter deres private biler i forbindelse med deres daglige arbejde.
Mentorer samt virksomhedskonsulenter har arbejdsopgaver, hvor det er nødvendigt at benytte bil. Der er
bl.a. følgende opgaver:


Opfølgninger i virksomheder der er lovpligtige og som udover dette har en afgørende betydning for
det tætte samarbejde med erhvervslivet hvilket kommunens politikkere af flere omgange har givet
udtryk for, skal prioriteres højt.
 Virksomhedsbesøg/kampagnebesøg for at afdække rekrutteringsbehov samt være opsøgende i
forhold til, at virksomheder skal være bevidste om, hvad de kan bruge Jobcenteret til.
 Der er en del jobmesser samt netværksmøder med bl.a. virksomheder, vikarbureauer samt
virksomhedskonsulenter fra andre Jobcentre.
 Der opstår ofte akutte behov for opfølgninger i virksomhederne.
 Hjemmebesøg hos borgere af mentorer, eksempelvis hvis borgeren har social angst og ikke vil ud af
sit hjem.
 Der opstår ofte akutte behov for besøg ved borger, hvorfor det er vigtigt at kunne rykke hurtigt ud.
 Besøg på skoler i forhold til at fastholde i uddannelse
 Bringe borgere til boligselskaber, læge, misbrugsbehandling, offentlige myndigheder o.l.
 Der opstår ofte også situationer, hvor en borger har akut brug for hjælp til løsning af et problem.
Der er trukket tal i vores registreringssystem, Workbase, og her fremgår det, at der i 2013 er blevet
registreret 1897 virksomhedsbesøg.
Vi er oplyst om, at det fra politisk side, er et stort ønske om en tættere opfølgning og kontakt til
erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner fra virksomhedskonsulenterne i fremtiden. I
beskæftigelsesplanen for Jobcenter Kerteminde prioriteres et tæt samarbejde med erhvervslivet meget
højt.
Et tæt samarbejde vil vi få svært ved at effektuere, hvis forslaget om nedsættelse af kørselsfradraget bliver
vedtaget.
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Det er vores vurdering, at der ikke kan leveres samme service for borgerne og virksomhederne, såfrem t
forslaget om nedsættelse af taksten for benyttelse af egen bil vedtages. Hvis taksten sænkes, vurderer vi, at
en stor del af medarbejderne vil vælge ikke at bruge egen bil i arbejdstiden og det vil sætte vores
opgaveløsning i forhold til eksempelvis besøg på virksomhederne under stort pres, og vi vil dermed ikke
være i stand til at leve op til Kerteminde Kommunes intentioner om et tæt samarbejde med kommunes
erhvervsliv.
Udover dette har FDM i deres bilbudget for 2014 regnet ud, hvad det koster en billist pr km. De følgende tal
kan læses på FDM`s hjemmeside i deres fulde længde, men her i uddrag:
Ny bil til ca. 100.000 kr.: Det koster pr. km. i 2014 2,73 kr pr. km. I 2013 kostede det. 2,94 kr pr.km.
Ny bil til ca. 200.000 kr.: Det kostede pr. km i 2014 3,90 kr pr. km. I 2013 kostede det 4,15 kr pr km.
Det har derfor stor betydning, at kørselsfradraget ikke sættes ned, idet beløbet, det koster den enkelte
medarbejder at gøre brug af egen bil, dermed bliver større.
Beskæftigelsesafdelingen ligger på 2 adresser i Munkebo. Mentorer, administration, integration, nyttehold
samt sygedagpenge team ligger på Lindøalleen. Virksomhedskonsulenter for forsikrede ledige, flexjob samt
kontanthjælpsområdet sidder i lokaler i Bycentret.
Beskæftigelsesafdelingen har tilknyttet 4 værkstedsbiler(3 stk. 6 personers samt en 3 personers), 1 postbil
(2 personers) og 2 busser. Værkstedsbilerne bruges dagligt i forbindelse med de projekter, hvor der er
borgere i aktivering/nyttejob. Det drejer sig bl.a. om haveordning for pensionister, byfornyelse,
dagplejekørsel, klargøring af lejligheder til flygtninge, turistbureau, biblioteker, institutioner o.l. Den ene
bus bruges til misbrugskørsel for de borgere i kommunen, som ikke selv kan transportere sig til behandling.
Den anden minibus kan bookes af alle afdelinger og politiske udvalg i kommunen.
Der er således ingen biler fast til rådighed for de ansatte i afdelingen.
Det er desuden værd at tage med i overvejelserne, at en nedsættelse af kørselstaksten vil ikke alene
forringe samarbejdet med virksomheder samt modarbejde den tætte og vigtige kontakt til borgere som har
brug for hjælp i hverdagen, men det vil også have en konsekvens for trivslen af den enkelte medarbejder.
Der har været et længere forløb med arbejdstilsynet netop grundet svære forhold i afdelingen, hvilket en
nedsættelse af kørselstakst ikke vil fordre.
Ad. Generelt:
”Ændringen i ansættelsesvilkår skal varsles med min. 3 mdr.´s varsel og der kan være personale grupper
som i forhold til den konkrete ansættelse eller i forhold til overenskomsterne har ret til at bevare den høje
kørselsgodtgørelse.”
Vi håber at vi får ret til at bevare den høje takst, så vi kan fortsætte vores gode arbejde for borgere og
virksomheder i Kerteminde Kommune og støtte op om politikernes ønske.
Medarbejderne ved Jobcenter Kerteminde, Beskæftigelsesafdelingen.
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Høringssvar fra: Ingrid Rittmann

At lukke et værested for pensionister og handicappede er ikkenogen god idee. Hvof skal de ældre så
gå hen, for at være sammen med andre. Skal de vente, til der kommer nogen forbi?Dette tiltag kan
godt medføre store udgifter for kommunen i form af ældre der bliver syg, fordi de sidder alene og
ikke har noget at tage sig til.
Tænk jer lige om en ekstra gang.
Med venlig hilsen
Ingrid Rittmann
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Høringssvar fra: Personalet på STU Kerteminde
Kerteminde, d. 27.08.14
Indsigelse til spareplanen omkring kørselsgodtgørelse
STU CUBA er Kerteminde kommunes lokalforankrede uddannelses institution for
unge med særlige behov.
Vi er 9 personaler der varetager undervisning, klub, praktik, virksomhedsbesøg,
studieture, fritidsarrangementer etc. for 23 unge mennesker, med 2 nye elever på
vej inden efterårsferien.
Ud over ovennævnte varetager vi bl.a. opgaver som for-besøg på elevernes tidligere
skoler/institutioner, møder med sagsbehandlere, hjemmevejledere, forældre, UUO
vejledere samt møder internt i organisationen på flere matrikler.
STU Kerteminde er placeret på tre lokaliteter. En gruppe i Munkebo på Paletten, 4
grupper på Højskolen/Sortekilde i Kerteminde samt værksteder på CUBA
Gedskovvej.
For at kunne få dagligdagen til at hænge sammen, er det nødvendigt at vi benytter
egne biler. Nogle af vores kerneopgaver løses kun, hvis vi bruger egen bil. Vi har
elever der kun kan fragtes til undervisningslokalet i underviserens egen bil, da de
kræver enetransport. I det vi ikke har bus/personalebil til rådighed er vi afhængige
af egne biler.
Oplever vi elever der agerer uhensigtsmæssigt eller bliver akut syge, er det
nødvendigt at vi kan køre dem hjem.
Til virksomhedsbesøg eller andre fælles arrangementer ud af huset, kan vi kun
komme afsted, hvis vi stiller egne biler til rådighed.
Konsekvensen af en evt. besparelse på dette område vil forringe STU Kertemindes
tilbud markant og for visse elever vil det ikke være muligt at modtage undervisning,
da underviserne vil betragte besparelsen som en privat merudgift for at kunne
varetage jobbet samt uacceptabel slitage af egne biler, og derfor ikke i samme grad
ønsker at stille egne biler til rådighed.
Med venlig hilsen personalet på STU Kerteminde
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Høringssvar fra: Ledergruppen indenfor Handicap, psykiatri og
beskæftigelse.
Kerteminde d. 28. august 2014

Høringssvar til Kerteminde kommunes budgetforslag 2015-2018
I budget forslag ØK.TAO.O1 om kørselgodtgørelse beskrives, at kørselgodtgørelsen nedsættes fra
høj til lav takst for medarbejderne i kommunen. Dette vil have store konsekvenser for flere grupper
af borgere i vores kommunen og undertegnede ledere fra bofællesskaberne/hjemmevejlederne,
beskæftigelsesafdelingen samt Socialpsykiatrien/CUBA vil med dette samlede høringssvar beskrive
nogle af de konsekvenser vi vurdere, forslaget vil have for den del af kommunens borgere som vi
samarbejder med.
Generelle arbejdsvilkår
Vores medarbejder er ikke ansat med bil, ligesom vi har begrænsede eller ingen biler til rådighed i
de enkelt organisationer. Dette betyder at vores medarbejdere på frivillig basis benytter deres
private biler i opgaveløsningen. Nogle har ift. deres arbejdsfunktion ikke behov for at kommer
omkring for at løse deres arbejdsopgaver optimalt, men mange medarbejdere køre i større eller
mindre grad rundt for at kunne udføre deres arbejde. Medarbejderen er ikke ansat med krav om at
de har bil, men bruger den i det daglige.
Hvis taksten sænkes, vurdere vi, at en stor del af medarbejderne vil vælge ikke at bruge egen bil i
arbejdstiden og det vil sætte vores opgaveløsning under stort præs og vi vil ikke være i stand til at
give borgerne den støtte de har behov for, samt leve op til kommunens kvalitetsstandarter. Nedenfor
beskrives de enkelte områder, således at den mulige konsekvens af en nedsættelse af taksterne
bliver mere tydelig.
Specifikt ift. Socialpsykiatrien
Socialpsykiatrien er geografisk placeret i 3 aktivitets –og samværstilbud beliggende i Kerteminde,
Munkebo og Langeskov. Hvert tilbud har tilknyttet en aktivitetsmedarbejder hvis primært arbejde
foregår i huset. Der ud over er der tilknyttet 1-2 udekørende medarbejdere hvert sted, som primært
yder bostøtte til borgere med sindslidelser i eget hjem. Opgaverne variere meget og spænder fra
motivation til rengøring og egenomsorg til økonomi, lægebesøg og jeg-støttende samtaler. Enkelte
af samtalerne kan foregå andre steder end eget hjem, men pladshensyn i både Møtrikken i
Langeskov og Amandahuset i Kerteminde betyder at samtalerne ikke kan foregå der. Ca. halvdelen
af vores borgere er desuden så begrænsede af deres sygdom, at de ikke er i stand til selv at komme
op, ud af døren og være selvtransporterende til Aktivitets -og samværstilbuddene. Det vurderes, at
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ca. 30-40 borgere ikke vil modtage støtte fra Socialpsykiatrien i Kommunen hvis medarbejderne
ikke kører ud til dem.
Socialpsykiatrien har pt. en to-personers bil til rådighed. Den bruges flittigt på især længere turer og
til medarbejdere som ikke har bil. Det vurderes, at bilen pt. udnyttes maksimalt. Der ud over har vi
en ekstra bil med chauffør. Denne bruges primært til at hente borgere i eget hjem således at flest
muligt kan benyttet kommunens Aktivitets-og samværstilbud.
§99 opgaver
Der er i Socialpsykiatrien to medarbejdere ansat som foruden bostøtte også er opsøgende ift. de
mest udsatte grupper i kommunen som hjemløse og misbrugere samt reagere på
bekymringshenvendelser fra samarbejdspartnere. Kvaliteten i deres arbejde er bla. at de kan reagere
hurtigt på akutte henvendelser og det er derfor ikke muligt for dem at booke en bil i forvejen.
Specifikt ift. CUBA
Center for uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet har flere afdelinger. CUBA Gedskovvej samt
Paletten har hver en minibus som bliver brugt flittigt, da bla. flere af Palettens brugere er
kørestolsbrugere eller gangbesværede. Personalet bruger primært deres privatbiler til møder med
samarbejdspartnere og virksomhedsbesøg.
CUBA afd. STU låner en bil fra socialpsykiatrien om morgenen og om eftermiddagen, da eleverne
har krav på transport til og fra uddannelsesstedet, hvis de ikke selv kan komme frem. På trods af
denne gode låneaftale er medarbejderne stadig nød til at bruge deres egen bil, hvis der opstår et
kørselsbehov midt på dagen eller hvis klassen skal på virksomhedsbesøg eller andet
undervisningsrelevant.
VSU som yder kompenserende voksenundervisning har pt. ingen lokaler, men ligger
undervisningen i Hjernekrogen eller på Socialpsykiatriens aktivitets –og samværstilbud. Da de ikke
har egne lokaler eller bil er det ikke muligt at udføre undervisningen med mindre de benytter egen
bil.
Hjernekrogen booker og benytter bussen på Paletten hvilket betyder at den bliver fuldt udnyttet. De
to neuropædagogiske medarbejdere som yder støtte til borgere i eget hjem, kører i dag rundt til
borgerne i egen bil. Vi arbejder allerede nu rehabiliterende med borgerne således at støtten i videst
muligt omfang gives med udgangspung i Hjernekrogens lokaler, men også her er der en gruppe som
har behov for støtte i eget hjem.
Specifikt ift. hjemmevejlederne og bofællesskaberne
De eksterne hjemmevejlederne, der er ansat ved støttecentrene yder sammenlignelig støtte til deres
borgergruppe som bostøtten yder fra socialpsykiatrien. Det vurderes derfor, at vi her vil se de
samme konsekvenser af en nedsættelse af kørselstaksten.
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Benyttes egne bil ikke vil det medfører et øget timeforbrug til transport såfremt nuværende
kærneopgaver forsat skal varetages.
Specifikt ift. Beskæftigelsesområdet.
Beskæftigelsesafdelingen ligger på 2 adresser i Munkebo. Mentorer, administration, integration,
nyttehold samt sygedagpenge team ligger på Lindøalleen. Virksomhedskonsulenter sidder på
Munkebo bycenter.
Afdelingen har tilknyttet 4 værkstedsbiler(3 stk. 6 personers samt en 3 personers), 1 postbil (2
personers) og 2 busser. Værkstedsbilerne bruges dagligt i forbindelse med de projekter, hvor der er
borgere i aktivering/nyttejob. Det drejer sig bl.a. om haveordning for pensionister, byfornyelse,
dagplejekørsel, klargøring af lejligheder til flygtninge, turistbureau, biblioteker, institutioner o.l.
Den ene bus bruges til misbrugskørsel for de borgere i kommunen, som ikke selv kan transportere
sig til behandling. Den anden minibus kan bookes af alle afdelinger og politiske udvalg i
kommunen.
Der er således ingen biler fast til rådighed for de ansatte i afdelingen.
Det er især mentorer og virksomhedskonsulenterne, som bruger deres private biler i forbindelse
med deres arbejde.
Mentorer har mange arbejdsopgaver, hvor der kræves bil for at løse opgaverne. Det kan være
hjemmebesøg hos borgeren, besøg på virksomheder, skoler, boligselskaber, læge, offentlige
myndigheder o.l. Der opstår ofte også situationer, hvor en borger har akut brug for hjælp til løsning
af et problem. Mange af disse opgaver ligger uden for kommunegrænsen og kunne ikke løses uden,
at medarbejderne bruger deres private bil.
Virksomhedskonsulenterne har mange opfølgninger og besøg hos firmaerne, jobmesser og
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Det er således meget afgørende for Kerteminde Kommune,
at de ansatte stiller deres private køretøjer til rådighed for deres arbejde. Der er også et politisk
ønske om en tættere opfølgning og kontakt til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner fra
virksomhedskonsulenterne i fremtiden.
Det er vores vurdering, at der ikke kan leveres samme service for borgerne og virksomhederne,
såfremt forslaget om nedsættelse af taksten for benyttelse af egen bil vedtages. Der vil primært være
tale om kontakt via telefon og mail.
Vi håber, at ovenstående høringssvar har givet et indtryk af de mulige konsekvenser en
nedsættelsen af kørselsfradraget vil have på de borgergrupper i kommunens vi yder støtte.
Med venlig hilsen
Minna Vig Stærmose, Leder af CUBA og Socialpsykiatrien,
Jørgen Steiner, Leder af Støttecentre og bofællesskaberne,
Tina Andersen, Teamleder i Beskæftigelsesafdelingen
Lars Simon Pedersen, Teamleder i Beskæftigelsesafdelingen
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Høringssvar fra: MED, team aktivitet, træning og rehabilitering
Høringssvar Budget 2015 – 2018
Indsendt af lokal MED Sundhed, Træning og Rehabilitering v. leder Diana Krogstrup

Spareblok:
07.SFR
SS.SFR.02 Nedsættelse af serviceniveauet for vedligeholdende træning og aktivitet:
Kerteminde Kommunes vedligeholdende aktivitetstilbud har over det sidste år mærket stor efterspørgsel.
Der er i 2013 registreret en tilgang af borgere i vedligeholdende aktivitetstilbud, svarende til nærved en 25
% stigning under samme personalenormering som vanligt.
Der forventes, at være en taluoverensstemmelse af nuværende opgørelse på 270 borgere, der tilbydes
vedligeholde træning ugentlig. Opgjort at 320 borgere nuværende tilbydes vedligeholdende aktivitetstilbud
ugentlig, i et af kommunens 3 aktivitetssteder. Aktivitetssteder der er centralt placeret ift.
netværksskabelse og nærmiljø for den enkelte borger.
Det forventes, med nedsættelse af antal tilbudte pladser fra nuværende 320 til 30 pladser ugentlig, at 290
borgere vil opleve en serviceforringelse i en sådan grad, at det vil have markant indvirkning på den enkelte
borgers selvstændig hverdagsførelse og livskvalitet.
En reducering til 30 pladser forventes at ville medføre;






Større belastning på genoptræningsområdet. Nuværende kan en stor gruppe borgere efter
individuel terapeutisk vurdering, over kort tid overgå fra genoptræning til vedligeholdende træning,
hvor den enkelte borgere fortsat modtager træning ved velkvalificeret personale. Ved nedlæggelse
af vedligeholdende træningstilbud, vil der fremadrettet være behov for længere
genoptræningsperiode og heraf vil arbejdsmængden overstige den nuværende terapeutnormering.
Det forventes samtidigt, at der vil være behov for gentagende genoptræning af den enkelte
borger, ifm. funktionstab ved afslutning på genoptræningstilbud.
Ved reducering til 30 vedligeholdende pladser vil nuværende ca. 290 borgere være afhængig af
øget hjælp fra sundhed og pleje, i eget hjem. Nuværende dækker aktivitetspersonalet, borgerens
behov både fysisk, psykisk og socialt, når denne er i vedligeholdende aktivitetstilbud. Der forudses
et øget pres på hjemmeplejegruppen, idet flere borgere forventes, at have behov for støtte ift.
fysisk, psykisk og social karakter i eget hjem. Der forventes flere nødkald og opringninger til
hjemme- og sygeplejegruppe ved at afskære 290 borgere fra et vedligeholdende aktivitetstilbud.
Flere borgere er nuværende i vedligeholdende aktivitetstilbud, hvor disse også indtager et eller
flere måltider / mellemmåltider. Erfaring viser, at flere borgere indtager større mængde ernæring
og væske, når dette indtages i socialt sammenhæng. Det forventes, ved reducering i tilbuddene om
vedligeholdende træning, at der vil ses flere småt spisende borgere samt flere indlæggelsesdage
grundet dehydrering og underernæring samt følgesymptomer.
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Mange borgere har behov for struktur og vedligeholdelse ift. fysi ske, psykiske og / eller sociale
aktiviteter, for opretholdelse af en selvstændig og meningsfuld hverdag. Denne træning vil ved
reducering af antal pladser til vedligeholdende træning, ikke være en mulighed for nuværende 290
borgere. Det forventes, at der over tid vil ses flere borgere med øget behov for støtte og hjælp i
eget hjem.
 Ved reducering i tilbud om vedligeholdende træning, forventes der et øget pres på kommunens
døgnrehabiliteringsenhed. Et tilbud om døgntræning kan ikke tilbydes i det omfang, de t forventes
at være behovet fremadrettet, grundet nuværende belægningsgrad, der er nærved 100%.
 Der forventes, et øget pres ift. pårørendeaflastning. Nuværende vedligeholdende træningstilbud er
dels et vedligeholdende tilbud til den enkelte borger, men i nogle tilfælde også en kombination,
hvor pårørende aflastes i dagtimerne samtidigt med, at der tilbydes meningsfuld vedligeholdende
træning.
 Der forventes en øget tilgang til kommunens plejecentre, da der ved reducering af tilbud om
vedligeholdende træning, må forventes et funktionstab hos flere ældre borgere i Kerteminde
Kommune
 Nuværende tilbud om vedligeholdende træning skønnes, at have indvirkning på antal
indlæggelsesdage. Det forventes, ved en reducering i tilbud om vedligeholdende træning, at antal
indlæggelsesdage vil øges markant.
 Flere borgere i nuværende vedligeholdende træningstilbud opleves, at have en god social kontakt
med øvrige medborgere ifm. personalestøttet aktivitet. Det forventes, at mange borgere har
nedsat initiativ til at skabe hensigtsmæssig social kontakt i miljø, hvor der ikke er personalestøtte.
 Flere borgere oplever i nuværende vedligeholdende aktivitetstilbud, at kunne vedligeholde ellers
tabte funktioner, samt at indlære nye funktioner. Her kan nævnes brugen af computere, internet
og hjælp ift. digital post.
 Nuværende vedligeholdende træning er også et tilbud ift. vedligeholdende træning svarende til
forebyggelsespakkerne. Her kan bl.a. nævnes vedligeholdende træning på hold for KOL borgere.
KOL borgere der har behov for den tildelte træning, for at kunne klare sig så selvstændigt som
muligt i eget liv og eget hjem. Det må forventes, at KOL borgere i Kerteminde Kommune, som
udgangspunkt vil have et øget behov for støtte og hjælp i eget hjem, samt flere indlæggelsesdage
må påregnes.
Det forventes ved reducering af pladser på vedligeholdende træning, at dette vil medføre en markant
merudgift i hjemmeplejen, hvor det forventes, at hjemmeplejen vil få hyppigere tilsyn ved de 290 borgere.
Lokal MEDs høringssvar understøttes af et samlet personale ansat i Kerteminde Kommunes
vedligeholdende aktivitetstilbud. Aktivitetspersonale har skrevet nedenstående;
Vi ved, at der er meget stor glæde og nytte ved vedligeholdende aktivitet både fra borgere, pårørende,
hjemmeplejen ,rehabiliterende terapeuter, CUBA og mange flere samarbejdspartnere, som vi har tæt
samarbejde med omkring forskellige borgere. Det tætte samarbejde bevirker, at borgerne får den bedst
mulige hjælp og støtte. Det giver samtidig flow i borgerforløbet.
Vedligeholdende træning og Aktivitet giver mange af Kerteminde kommunes svageste borgere livskvalitet
og mening. Kerteminde Kommunes aktivitetshuse er i dag et rigtig godt tilbud til ældre borgere, som har
behov for omsorg, vedligeholdende træning samt aktivering og motion. Vedligeholdende træning er med
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til, at borgerne bevarer deres nuværende funktionsniveau, og dermed kan blive boende længere i eget
hjem, hvormed de opnår en forbedret livskvalitet.
Vores fokus er rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme specielt i forhold til de svage grupper og
kronikkerne, samt at søge at reducere antallet af sygehusindlæggelser, lægebesøg
m.m. Genoptræningsfasen bliver kortere, da det er kvalificeret personale, der varetager den
vedligeholdende fase.
Der er en sammenhæng mellem sundhed og tilfredshed i dagligdagen. Det afgørende for tilfredshed i
dagligdagen, er selv at styre og have struktur på dagen, at fylde dagen med meningsfulde gøremål herunder at komme udendørs – at have udadvendte aktiviteter og ikke mindst at have kontakt til andre
mennesker. Det er ikke alle borgere, der er i stand til dette selv, det hjælper vi dem også med.
Der er er kommet forslag om en forholdsvis lille besparelse set i relation til udgiften til aflønning af
personale ansat i vedligeholdende træning og de store konsekvenser, det vil få for ca. 300 borgere.
Hvis det kun bliver Birkelund ktivitet, der vil kunne rumme borgere fra vores målgruppe, vil målgruppen
blive de svageste borgere både fysisk, psykisk som socialt og herunder borgere, hvis ægtefælle skal
aflastes. Der vil være behov for øgede personaleressourcer i det bevarede aktivitetscenter, da alle brugerne
vil have behov for støtte til aktivitet og personlig hjælp eks. til toiletbesøg, middagshvil, indtagelse af mad
og evt. til at tage medicin. Personale med empati, forståelse, omsorg, og personale der har tiden til at lytte.
Et aktivt aktivitetscentermiljø skabes, fordi de borgere, der har lettere grader af funktionsnedsættelse,
bidrager til aktivitet og sociale netværk. Dette er en forudsætning for, at de svageste borgere oplever ”et
løft”. Denne mulighed vil blive væsentlig forringet, hvis målgruppen alene består af de svageste borgere. t
møde sociale relationer fra nærmiljøet slås i stykker, da det vil blive borgere fra Kerteminde, Munkebo og
Langeskov der slås sammen et sted. Rehabilitering er noget der skal være i nærheden af borgerne, så de
kan forblive selvstændige i forhold til at komme frem og tilbage til aktivitet

I vedligeholdende træningstilbud ses en stigning af antallet af borgere med lettere - moderat demens.
Lukkes vedligeholdende aktivitetstilbud bliver der brug for flere demenspladser i Kerteminde kommune.
ktivitetsstederne er i nogle tilfælde ”blevet brugt” som aflastning i akutte situationer, når der ikke lige er
andre steder at placere de demente, når pårørende er ved at ”gå helt ned”.
Mulige konsekvenser hvis lukning af vedligeholdende aktivitetstilbud bliver en realitet:
-

Øget driftsudgifter til hjemmepleje
Øget behov for tryghedsbesøg
Øget udgift til madudbringning, når borgerne ikke spiser i et aktivitetscenter
Mange borgere bliver mindre fysisk, socialt, og mentalt aktive og vil få behov for mere
hjemmehjælp, lægebesøg, psykiatrisk tilsyn, mm.
- Borgere der går til vedligeholdende træning/motion vil fortsat have behov for dette, for ikke at
falde tilbage i funktionsniveau / ensomhed
hvem skal tage sig af det?
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-

Øget behov for daghjemspladser for borgere med demens, da en del af borgerne i vedligeholdende
træning er i udredning for demens.
- En stor del af borgerne vil opleve et begrænset eller intet socialt netværk
- Borgere vil opleve nedsat livskvalitet og mestringsevne, da der ikke er støtte til dette.
På sigt vurderer vi, at lukning af vedligeholdende træning på ktivhuset og Sundhedens center kan medføre
merudgifter på ældreområdet, da der også er langsigtede konsekvenser:
-

Behov for flere kontakter mellem borger, hjemmeplejen m.fl.
Gradvis nedsat funktionsevne og dermed øget behov for hjemmepleje
Øget behov for midlertidig aflastning af ægtefæller
Tidligere behov for plejehjemsplads
gede omkostninger til behandling af relaterede lidelser herunder et øget antal indlæggelser på
sygehuset og et øget antal kontakter til praktiserende læge.
Da prognoserne viser at der bliver flere ældre med tiden i Kerteminde Kommune, vil der i fremtiden blive
meget større behov for mange flere plejehjemspladser, hvis vedligeholdende træning og aktivitet bliver
lukket ned.
Case: 73 årig kvinde. Denne borger kommer alle ugens dage på aktivhuset, hun bor tæt på og kan selv gå
derhen. Hun kommer for at deltage i de ugentlige planlagte aktiviteter. Hun har brug for en struktureret
hverdag. Hun spiser varm mad fra Lindhøj hver dag på Aktivhuset, sammen med sine medborgere på
aktivhuset – socialt måltid. Hun er ofte psykisk ude af balance og kan ind imellem ikke finde hoved og hale i
sin hverdag. Hun lider af alvorlige humørsvingninger. Med godt tværfagligt samarbejde med andre
faggrupper har aktivitetspersonalet været med til, at hun nu får hjælp til bad og rengøring derhjemme.
Borgeren har sukkersyge og er svært overvægtig. Hun har slidgigt i knæene og er besværet af dette. Hun
har ofte sår under fødderne pga. sukkersyge. Sårene har svært ved at hele op og hun er ekstra dårligt
gående i de perioder. Borgeren har 4 voksne børn. Den ene styrer hendes økonomi, de 3 andre er der
sparsom kontakt med.
Hvis Aktivhuset lukker kan konsekvenserne for denne borger være:
- Hun kommer sjældent ud hjemmefra, for der er ingen steder at gå hen.
- Hvad skal hun foretage sig, der er ikke planlagt aktiviteter for hende.
- Hun har ingen mål med dagen, der er ingen struktur.
- Kan resultere i depression, ensomhed og ligegyldighed.
Hun har hver dag behov for opmærksomhed og aktiv lytning fra personalets side. Hun søger og higer efter
opmærksomheden, hvis vi ikke har opsøgt hende selv. Hendes fortællinger er ofte usammenhængende og
har ikke nødvendigvis den samme historie til alle i personalegruppen. Men hun har opmærksomheden.
Hvem skal hun fortælle til hvis ikke hun skal nogen steder hen?
Ved at vi støtter hende med strukturen i hverdagen, giver vi hende styrke og selvstændighed. Alternativet
kan resultere i indesluttethed og isolation. Borgeren vil få behov for ekstra hjemmehjælp til rengøring i og
med hun vil opholde sig i eget hjem 24 timer i døgnet. Borgeren vil have behov for pædagogiske
hjemmebesøg og støtte, da hun ellers vil sygne hen.
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Vi forsøger så vidt det er muligt at guide hende til at mindske hendes sukker/fedt indtag (eks: kage) mens
hun er på Aktivhuset, hvem skal gøre det hvis hun sidder hjemme alene? Vil hendes sukkersyge blive
forværret? At spise sin middagsmad i selskab med andre giver en følelse af fællesskab, tilhørsforhold,
sammenhold og mening. Hvis ikke borger er tilstede, spørges der ind af de andre borgere, hvor hun er. Der
savnes og bekymres fra de andre. De giver hinanden mening med dagen og livet.
Personalet på aktivitetshuset taler ofte med borger om hendes sundhed og he ndes vægt. Hun motiveres til
at træne og cykler på hånd/fod cykel flere gange om ugen, deltager i stolegymnastik og siddedans. Vil hun
få motioneret, hvis hun ikke kommer på Aktivhuset? Vil hun kunne finde motivationen hos sig selv? Vil hun
have mulighed for selv at tage initiativ?
Denne borger vil have meget svært ved at undvære Aktivhuset, specielt det sociale aspekt (relationerne der
er dannet gennem årene), personalets hjælp og støtte til et værdigt selvstændigt liv. Hun vil mangle
motionen og den daglige kontakt med andre mennesker end hjemmehjælpen.
Livskvaliteten for denne kvinde forsvinder, Aktivhuset er hele hendes liv.
Borgere som ovennævnte kvinde har vi mange af !!
Case. Ældre kvinde der nærved dagligt kommer i vedligeholdende aktivitetstilbud i Kerteminde Kommune.
Sygdomsbillede: Borgeren lider af mavebrok, hvilket medføre perioder med faldende funktionsniveau pga.
smerter samt almen dårlig pga. ofte tilbagevendende lungebetændelse. Psykisk: optræder i perioder
neurotisk, hvilket udmønter sig i, at hun tror alle taler dårligt om hende. Er meget vred, misforstår og
mistænker alle for ikke, at ville hende det godt. Socialt: har svært ved at knytte relationer og dem hun har
haft, har hun selv skubbet fra sig pga. sin psykiske tilstand. Fysisk træning: går på vedligeholdende træning,
hvor der bliver arbejdet med styrke og balance, men også almen mobilisering. Psykisk træning. Personalet
motiverer og støtter borgeren i, at vende den negative tankegang til noget positivt, ved at være lyttende,
aflede negativ tankegang ved hjælp af aktivitet samt prøver så vidt muligt at afkræfte mistanker ved åben
dialog. Social træning: personalet inddrager borgeren i mindre grupper for at skabe tryghed, hvilket
påvirker borgeren i positiv retning.
En lukning af vedligeholdende træning vil have konsekvens for borgeren i form af isolation og en hverdag
præget af negativ tankegang uden motivation og afledning af de negative tanker ved personale støttet
aktivitet. Borgeren vil opleve en hverdag uden succes. Succes er me dvirkende til at påvirke borgerens
tanker i positiv retning. Borgeren vil opleve en fastholdelse af negativt mønster og manglende livslyst. Uden
fysisk træning forventes det, at borgeren vil opleve øget indlæggelses tid på sygehus med efterfølgende
genoptræning af funktionsniveau, som er meget lavt.
Aktivitets- og træningstilbud:
Vedlagt som bilag 1; oversigt over Kerteminde Kommunes nuværende aktivitet og træningscentre tilbud,
fysisk-, psykisk- og socialtræning, samt samarbejdspartner.
Erfaring fra Odense Kommune:
Lukning af vedligeholdende træning er iværksat i bl.a. Odense Kommune. Odense Kommune oplevede
daværende en besparelse ift. kørselsudgiften. Erfaringer fra Odense Kommune er, at vedligeholdende
aktivitetstilbud ikke kan lukkes fuldstændigt ned. Odense Kommune etabl erede daværende en
overgangsperiode svarende til 2 år med hjemmetrænere, hvor vedligeholdende træningspersonale havde
individuel samtale med alle borgere tilknyttet vedligeholdende træningstilbud. I tæt samarbejde imellem
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træningspersonale og borgeren, blev borgeren præsenteret og startet op i frivillige foreninger, såsom
spisevenner, gå venner, besøgsvenner, Røde Kors aktiviteter mm.., Odense Kommune havde daværende
1050 borgere i vedligeholdende træningstilbud. Efter udslusning til div. frivillige aktivi tetstilbud har Odense
kommune fortsat 250 borgere i aktivitetscentre. Borgere som ikke kan profitere af frivillige aktiviteter samt
fungere uden personale støtte.
I Kerteminde Kommunes budgetforslag er lagt op til en lukning af vedligeholdende aktivitetstilbud pr.
31.12.14., uden overgangsperiode. Endvidere vurderes det, at Kerteminde Kommunes friske ældre,
nuværende ikke er visiteret til vedligeholdende træningstilbud, denne borgergruppe profiterer allerede af
frivillige aktiviteter. Det forventes, at en meget lille del af de nuværende borgere, der er visiteret til
vedligeholdende træningstilbud, vil kunne profitere af aktiviteter i frivillighedsregi.
Vedligeholdende træning skal bevares i Kerteminde Kommune.
Vedligeholdende træning ”betyder” utrolig meget for borgerne i Kerteminde Kommune . De er en del af et
fællesskab, et venskab og en samhørighed, hvilket giver en rigtig god mening i deres liv.
De ER noget, de sidder ikke bare derhjemme og bliver glemt, der er nogen, der tænker på dem, hver dag.
Hvis ikke de kommer, ringer vi og spørger om de er OK, det giver dem tryghed og god mavefornemmelse.
De føler sig mindre ensomme, når de er deltagende i træningscentrene. Her har de kontakt til en eller flere,
som de kan tilbringe tid sammen, lave fælles aktiviteter sammen med eller måske dele deres inderste
tanker og følelser, hvis de har behov for det.
Her kan de dele sorgen med nogen, hvis de er triste og dele glæden, hvis de er lykkelige over f.eks et lille,
nyt oldebarn. Hvis de lige er flyttet til kommunen, kan de via vedligeholdende træningstilbud stille og roligt
danne sig nye bekendtskaber, som med tiden kan udvikle sig til venskaber. Det er lettere at skabe kontakt
til nye mennesker, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis de har en hobby og målet
er f.eks at lære at danse, strikke eller motionere, så flyttes fokus fra relationen, hvilket igen gør det mindre
sårbart at tage initiativ til en samtale, fordi det bliver naturligt at tale om den fælles interesse. Det er muligt
på Kerteminde Kommunes vedligeholdende træningstilbud, da vi har forskellige aktiviteter, de kan deltage
i. Vedligeholdende træning er godt for sjælen og giver livet indhold for rigtig mange borgere. Fantastisk
livskvalitet giver glade og sundere borgere, der klare sig længst muligt i eget liv.
07.SFR
SS.SFR.10 Rygestoptilbud til medarbejdere ophører
Kerteminde Kommune ønsker røgfrie matrikler i fremtiden, dette i overensstemmelse med ansættelse af
rygestopinstruktør til støtte for medarbejdere ansat i Kerteminde Kommune. Et rygestop tilbud til borgere i
Kerteminde Kommune er grundlæggende for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i
Kerteminde kommune og bør fremadrettet være et tilbud for borgere i Kerteminde K ommune.
Rygestoptilbud til borgeren i Kerteminde Kommune januar 2013 – august 2014 viser af statistisk overblik en
god prognose ift. gennemførelse og fastholdelse af røgfri. Gennemsnit af hold statistik viser, at mellem 50
og 100 % af de fremmødte borgere efter 3 måneders behandling fortsat er røgfrie.
Statistik over rygestoptilbud til personale i Kerteminde Kommune viser tilsvarende gode resultater.
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Personale Hjemme og sygeplejen periode 1. maj – 14. august 2014; 21 opstartede på hold, 7 blev røgfrie,
svarende til 33,3 %. 12 stoppede midt i forløbet, beregnes succesraten på baggrund af hvor mange der
gennemførte forløbet er røgfri personale efter tilbud om røgfri svarende til 66,6 %
Personale rådhus, bibliotek, beskæftigelsen, jobcenter periode 6. januar 9. april 2014, 11 opstartede på
hold, 2 deltog aldrig men blev røgfri ved at følge 2 deltagere på holdet. Disse 2 personaler tæller ikke med i
statistikken, da de ikke regnes som deltagere. 66,6 % af ovenstående personale var røgfrie efter 3 mdr.
Personale rådhus park og vej periode 23. april – 26. august 2014, 15 var tilmeldt ved holdets opstart.
Statistik ikke opgjort da forløbet ikke er færdigopgjort.
Rygestoptilbud for borgere og ansatte er et etableret tilbud i Kerteminde Kommune hvor nuværende og
tidligere deltagere udtaler om rygestoptilbuddet; ”man føler støtte fra de andre deltagere, som er
afgørende for at bibeholde rygestop”, Blev anerkendt”, Man bliver ikke lovet et nemt stop, men bakket op i
den svære proces”, ”Godt at holde møderne tæt på deltagerne, da mange takker nej, hvis de skal bruge lang
tid på transport”.
Et fortsat fokus på røgfrie medarbejdere i Kerteminde Kommune forventes at ville medføre færre
rygepauser i arbejdstiden, sundere livsstil hos den enkelte medarbejder , livsstilssygdomme – på lang sigt,
en øget energi og færre sygedage.
07.SFR
SS.PL.07 Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører
En besparelse ift. vedligeholdende aktiviteter på plejecentre forventes, at have store konsekvenser for den
enkelte beboers livskvalitet og mestring af hverdagen.
Ift. budgetforslag om aktivitetsophør på plejecentre, bør man gøre sig overvejelser, i forhold til den
forestående indsats med hverdagsrehabilitering på plejecentrene, kontra de besparelser der er lagt op til.
-

Tidligere erfaring med hverdagsrehabilitering viser, at en implementering af rehabilitering i starten
vil kræve flere ressourcer hos medarbejderne, men på sigt give borgeren bedre livskvalitet.
- Besparelse af plejepersonale, vil være et meget dårligt udgangspunkt for implementering af
hverdagsrehabilitering på plejecentrene.
Der lægges i besparelsesforslaget op til, at man på Kerteminde Kommunes plejecentre kun kan opfylde de
basale menneskelige behov, som søvn, mad og personlig pleje, -uden hensyntagen til traditioner og andre
aktiviteter der giver menneskelig værdi. Vi finder i lokal MED at dette er i stor kontrast til
implementeringen af hverdagsrehabilitering på Kerteminde Kommunes plejecentre.
Effektiviseringsblokke:
07.SFR
SS.SFR.E.06 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg
Lokal MED finder det hensigtsmæssigt, at investere i omlægning af forebyggende hjemmebesøg.
Investering i forebyggelse forventes, at ville kunne medføre;
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-

Forebyggende medarbejdere vil kunne opfange flere borgere i tide. Evidens fra andre Kommuner?
Forebyggende medarbejdere vil kunne forebygge ensomme +65 årige
Forebyggende medarbejdere vil kunne danne grupper for ensomme
Forebyggelse af kroniske syge
Forebyggelse af genindlæggelser

Hvis der ansættes en forebyggende medarbejder mere, vil man kunne tilbyde besøg til en bredere
målgruppe, med fokus på borgere i særlige risikogrupper, herunder bl.a.
- Borgere, der er fyldt 65 år i risikogrupper
- Efterladte
- Ensomme og
- Borgere med lav socioøkonomisk status / lav grad af egenomsorgskapacitet.
Der er ifølge Socialstyrelsens kortlægning af viden og evidens i forhold til forebyggelse af funktionsevnetab
hos ældre, evidens for, at det har en god effekt at analysere borgerens situation allerede inden de
begynder at modtage hjælp samt få tab i funktionsniveau. Det anbefales at lave en analyse af den ældres
situation, allerede i forbindelse med bevilling af madservice, tab af ægtefælle og hospitalsindlæggelse.
Iflg. den demografiske udvikling bliver der flere ældre, de ældre lever længere og mange har en eller flere
kroniske lidelser, som kan give udfordringer i hverdagslivet. Det er derfor vigtigt, at lære at håndtere og
leve med den kroniske sygdom. Det kan bl.a. gøres gennem individuel undervisning tilrettet den enkelte
men også på gruppebasis, hvor der samtidig er en social dimension – mulighed for fællesskab, samhørighed
og forståelse for ens livssituation.
Der er ligeledes ifølge Socialstyrelsens undersøgelse evidens for, at undervisning i grupper om
sundhedsrelaterede emner, ligeledes har effekt til nogle, men ikke kan stå alene for alle. En øget indsats i
forhold til undervisning, råd og vejledning vil være med til, at forebygge kroniske lidelser og funktionstab.
Borgere med lavere socioøkonomisk status, har lavere tilbøjelighed til at tage mod forebyggende tilbud,
hvorfor det har effekt at have en mere proaktiv tilgang og øget fokus på denne gruppe. Der er evidens for,
at denne gruppe borgere ofte modtager tilbud om forebyggende besøg, hvis de inviteres med datobrev.
Eller at forebyggende medarbejdere møder borgeren, der hvor de er f.eks. på genbrugspladsen,
bådehavnen, brugsen eller lignende, dette er der gode erfaringer med fra Vejle og Langelands kommune.
Fysisk aktivitet er en af de vigtigste faktorer til at forebygge funktionstab og sygdom. På tværs af
indsatserne er der solid evidens for de forebyggende hjemmebesøgs positive effekter. Således er der en
lang række RCT-studier samt et enkelt metastudie af en række RCT-studier, der dokumenterer dette.
Effekten af de forebyggende hjemmebesøg vurderes derfor at være høj. Det interessante er, at studierne
påviser, at de positive effekter tilvejebringes på to forskellige måder. For det første viser studierne, at
vejledning, råd og uddannelse af de ældre om blandt andet fysisk aktivitet og bevarelse af funktionsevne
har positive effekter. F.eks viser et studie, at en rådgivningsindsats kan reducere fald i ældres fysiske
funktionsevne med 54 % sammenlignet med en kontrolgruppe (Meng et al, 2009). For det andet viser en
række studier, gennemført i dansk kontekst, at målrettet uddannelse af de medarbejdere, der gennemfører
de forebyggende hjemmebesøg, også har en positiv effekt på dels ældres fysiske aktivitetsniveau og dels en
reduktion i tab af fysiske funktionsevne målt via evnen til at gennemføre almindelige dagligdagsaktiviteter
(Vass et al, 2007; Avlund et al, 20079. Der er således konsistent evidens for, at forebyggende hjemmebesøg
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kan forbedre funktionsevnen samt reducere funktionstab blandt ældre med en relativ god funktionsevne.
Det er erfaringen, at det for nogle borgere er en stor barriere, at komme af sted til aktiviteter første gang.
Det kan de forebyggende medarbejdere være behjælpelige med, hvis der udvides.
Det vil være muligt, at lave en ekstra indsats i forhold til at opspore ensomme og hav e fokus på at skabe
relationer i nærmiljøet. Samt udvide tiltag i forhold til det frivillige arbejde.
Besøg til efterladte ældre over 65 år:
Palliativt Videnscenter - Projekt ”Når to bliver til én”
Mange ældre efterladte mistrives efter ægtefælles død og det kommer til udtryk ved ensomhed, isolation,
fejlernæring, søvnforstyrrelser, PTSD(posttraumatisk stress syndrom) og selvmord. Ved en tidlig opsporing
og indsats kan livskvaliteten hos den brede gruppe af ældre efterladte øges, og det er muligt at foreby gge
mistrivsel og håbløshed bland de mest udsatte. Indsatsen kan bestå i samtaler med borgeren (sorgstøtte og
rådgivning) 6 uger, 6 mdr. og 1 år efter dødsfaldet. Endvidere tilbud om sorggrupper og samtaler med
præst.
Ifølge Maja O’Connor, der forsker i ældre og sorg, har ca. 20% af de undersøgte efterladte symptomer på
PTSD et år efter ægtefællens død. Det betyder ca. hver 6. over 65 år, der mister en ægtefælle lider af en
voldstrom stress tilstand et år efter ægtefællens død.
Ovenstående samt et øget samarbejde med interne, eksterne samarbejdspartnere vil generelt have effekt i
forhold til at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser samt bevare funktionsniveauet og
livskvaliteten.
08. Pleje
SS.PL.E.05 Etablering af fællesvaskeri på 3 plejecentre for borgere ude
Kerteminde Kommune har igennem de seneste år været i stor udvikling ift. hverdagsrehabilitering i eget
hjem. Kerteminde Kommune har hverdagsrehabiliterende terapeuter ansat i tæt tilknytning til kommunens
plejegrupper. Kerteminde Kommune ønsker, at den enkelte borger skal opnå størst mulig selvstændighed
og mestring af egen hverdag / længst muligt i eget hjem.
Ved etablering af fællesvaskeri, forventes det, at en del af Kerteminde Kommunes borgere som delvist med
støtte fra den hverdagsrehabiliterende tankegang, vil tabe funktionen at varetage tøjvask i eget hjem med
støtte og guidning fra hjemmeplejen. Det forventes, at den enkelte borger vil fratages en opgave som
denne, delvist selv vil kunne udføre i eget hjem, og hermed også selvstændighedsfølelsen.

SS.PL.E.08 Effektivisering af visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i udeteams
Det bakkes til fulde op, at der bevilges økonomi til opnormering af visitatorstilling, da dette giver grobund
for bedre tværfagligt samarbejde og øget fokus på revurdering af visiterede timer samt større effektivitet
ift. mødeafholdelse og flow. Det forventes at en opnormering på den lange bane vil give en økonomisk
effekt.
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Tværgående administrative blokke:
ØK.TAO.01 Kørselsgodtgørelse
Lokal MED henstiller til, at personale der varetager arbejde med transport i egen bil, honoreres som
nuværende ud fra højeste kørselstakst. Den enkelte medarbejder der dagligt benytter egen bil, køre mange
kilometer i arbejdsøjemed. Der vil naturlig komme et større slid på privatbilen når denne benyttes i
arbejdsøjemed. Det findes naturligt, at denne slidtage ikke skal være en større privat økonomisk belastning
for den enkelte medarbejder, end som den er nuværende. Det findes som stor værdi for Kerteminde
Kommune, at den enkelte medarbejder stiller egen bil til rådighed i arbejdsudførelse.
Det forventes, ved honorering efter lav takst, at flere medarbejdere økonomisk ikke vil have mulighed for,
at stille privatbil til rådighed i arbejdstiden. Det forventes, at der vil komme en stor merudgift for
Kerteminde Kommune ift. indkøb af biler, bilforsikring samt reparationer af biler som medarbejderne har til
rådighed ifm. arbejdsudførelse. Alternativ vil være, at den enkelte medarbejder benytter cykel ifm. besøg i
borgernes hjem, som følge af dette, må det påregnes, at den enkelte medarbejder ikke bliver så produktiv
og fleksibel som nuværende, hvor der benyttes egen bil i arbejdsøjemed, og den enkelte medarbejder
dermed hurtigere kan transportere sig fra det ene sted til det andet.
Anlægsblokke:
07. Sundhed
SS.SFR.76 Etablering af sundhedscenter inkl. Tandpleje
SS.SFR.77 Etablering af rehabiliteringscenter – boligdel
SS.SFR.78 Etablering af rehabiliteringscenter – servicearealer og etablering
SS.SFR.78 Rehabiliteringsenhed projektbeskrivelse
Lokal MED er meget positiv overfor planen om etablering af nyt døgnrehabiliteringscenter og et
sundhedscenter i Kerteminde kommune. Der ses en øget tilgang af borgere, der udskrives tidligt efter endt
indlæggelse, hvor borgeren fortsat har behov for massiv genoptræning eller ophold i døgntræning for igen
at kunne mestre hverdagen i eget hjem efter udskrivelsen. Ved etablering af nyt døgnrehabiliteringscenter
samt sundhedscenter med nødvendige faciliteter, forventes det, at Kerteminde kommunes borgere vil
kunne mestre selvstændig livsførelse i eget hjem længst muligt.
Jævnfør Borgmester Hans Luunbjergs indlæg i Fyns stifstidende d. 21. august 2014 – Nyt udvalg skal bane
vej for sundhedscenter – kan lokal MED kun medgive behovet for øget antal døgn Rehabiliteringspladser og
sundhedshus. Nuværende har døgnrehabiliteringsenheden nærved 100% belægning. Ophold af borgere der
udskrives hurtigt efter endt sygehusindlæggelse. Nuværende er det i begrænset omfang,
døgnrehabiliteringsenheden kan tilbyde ophold til borgere fra eget hjem, som oplever funktionsfald og som
følge af dette, har behov for træning for at opnå et funktionsløft og igen at kunne klare egen omsorg og
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mestring af livsførelse i eget hjem. Konsekvensen for borgere, der oplever funktionsf ald i eget hjem, hvor
der ikke kan tilbydes døgnrehabiliteringstræning grundet manglende pladser, vil være øget behov for
hjemmepleje / indlæggelse på sygehus.

Bilag 1 – Kerteminde Kommunes Aktivitet og træningscentre
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Høringssvar fra: Ældrerådet i Kerteminde
Høringssvar til budget 2015-2018
Ældrerådet i Kerteminde kan ikke gå ind for spareforslagene der drejer sig om de svageste ældre
i kommunen, det vil give store menneskelige konsekvenser og stor forringelse af deres
livskvalitet
MT.BK.01 Besparelse på kollektiv trafik. Kan Ikke anbefales. Besparelsen vil ramme de ældre og
handicappede der deltager i aktiviteter på aktivitetscentrene i kommunen, og medfører de ikke
kan komme frem og tilbage aktiviteterne.
SS.SFR.02.Vedligeholdende træning og aktivitet. Kan ikke anbefales konsekvensen af manglende
vedligeholdende træning og aktivitet vil være nedsat egenomsorg og funktionsniveau, ensomhed,
ingen aflastning for ægtefælle, tungere borgere og hermed ingen besparelse på længere sigt.
SS.SFR.09. Etablering af Kerteminde spisevenner. Kan anbefales
SS.PL.04. Skærmede enheder. Kan anbefales
SS.PLE.01.Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentrene. Kan kun
anbefales når den er implementeret og der er dokumenteret en besparelse og omkostningen
ikke bliver lagt på huslejen. Der er mange beboere som ikke kan betjene det selv.
SS.PL.07. Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører. Kan ikke anbefales
konsekvensen er livskvaliteten og glæden bliver taget fra beboerne og personalet ,det kan give
tungere pleje med nedslidning af personale som kan give øget sygefravær og hermed ingen
besparelse.
SS.PL.09. Rengøring hver 3.uge i stedet for hver 2.uge. Kan ikke anbefales
SS.PL.E.03. Sygeplejeklinikker. Kan anbefales
SS.PL.08. Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehab. I udeteams. Kan ikke
anbefales med mindre den kan dokumenteres.
Ældreråder anbefaler at man finder andre forslag som ikke rammer de svageste og de varme
hænder på gulvet så hårdt, det kunne eks. være ledelse struktur og udvikling
Ældrerådet i Kerteminde
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Høringssvar fra: Bruger/Pårørenderåd på Lindhøj Plejecenter samt afd.
Troelskær.
Høringssvar vedr. budget 2015 – 2018 fra Bruger/Pårørenderåd
på Lindhøj Plejecenter samt afd. Troelskær .

Spareblokke:
08. pleje:
SS.PL.07 Hverdagen på plejecentre og aktiviteter ophører
Lindhøjs Bruger /Pårørenderåd mener ikke, at denne blok skal indgå i besparelse, da man
fratager beboerne al værdighed på Plejecentrene. Det vil betyde, intet hverdagsliv – kun
opbevaring af mennesket.
Hvilke typer medarbejdere rekrutterer eller holder vi på i fremtidens plejecentre i
Kerteminde Kommune !!
Hverdagsrehabilitering er jo modsatrettet, hvis denne blok vedtages.
Der skal huskes på
 det er beboernes hjem
 de kan ikke vælge fra
 har ikke noget alternativ
 livskvalitet og selvbestemmelsen i plejeboligen i henhold til Ældrekommissionen
rapport
Effektiviseringsblokke:
08. Pleje:
SS.PL.E.01 Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre
Vi vil meget gerne den teknologiske udvikling og de muligheder der ligger i den – også på
plejecentrene, men den menneskelige kontakt skal også prioriteres.
Vi mener at skylletoiletterne vil være godt for den selvhjulpen beboer samt forbedre
arbejdsforholdene for personalet – ”tunge” beboere, der i dag har brug for hjælp til
beklædningen i forbindelse med toiletbesøg, har stadig behov for en hjælpende hånd –
trods skylletoilet.
Den demente borger vil ikke kunne samarbejde ved brug af skylletoiletter
Ligeledes vil badestole forbedre arbejdsmiljøet.
Vi tror ikke at besparelsen på varme hænder kan indhentes, fordi der igen og igen er
sparet på de varme hænder – der kan ikke være færre personer i vagt, hvis beboerens
hverdag skal hænge forsvarligt sammen.
Udvidelsesblokke:
07 SFR:
SS.SFR.01 Demografiudvikling-hjælpemidler
Positivt, at man er på forkant til at klare områdets udfordringer.
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Ønskeligt, at man ikke kun ser på de fysiske hjælpemidler men også på rammer/tilbud til
kommende borger med specielle behov/pleje, eks. Afdelinger der kan rumme fremtiden
behov – såsom misbrugere af alkohol, medicin, stoffer mm.

08 Pleje:
SS.PL.04 Skærmede enheder
Vi finder det meget positivt, at der sker en udvidelse af ”indsatsen” – så alle får en indsats
4. Samtidig bør der være en mulighed for omplacering fra plejecenter til skærmet enhed,
uden større omkostninger for den ældre. Dette vil være til gavn for både beboerne og
personalet.
08. Pleje
Renovering efter rehabiliteringsenhedens udflytning fra Lindhøj Plejecenter
Bruger/Pårørenderådet på Lindhøj – holder fast i MÅLET om, at hele Lindhøj renoveres
således Lindhøj fremstår med værdige og tidssvarende boliger.
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Høringssvar fra: Medarbejder siden i fælles MED i handicap og psykiatri.
Høringssvar til budget 2015-18
Fra medarbejdersiden i fælles MED i handicap og psykiatri.

Høringssvar:

2. september 2014

ØK.TAO.01 Kørselsgodtgørelse – lav takst:
Vi ønsker ikke at kørselsgodtgørelsen nedsættes til lavtakst. Dette vil ske med alt for store
konsekvenser for både borgere og personale i Kerteminde kommune.
Dette er der bred enighed om fra medarbejdersiden i handicap og psykiatri fælles MED.
Inden for vores område hvor kerneopgaven er, at støtte, hjælpe, vejlede og rådgive
borgere/brugere/elever og hvor daglig kørsel i egen bil både med og uden borgere er en
nødvendighed for at arbejdet kan hænge sammen.

Eksempler fra hverdagen:
Når en ekstern hjemmevejleder, i sit arbejde, skal yde støtte og vejledning til borgere, bevæger de
sig rundt i hele kommunen, geografisk dækker de hele kommunen, alt efter hvor borgenes bopæl
er placeret. Det samme gør sig gældende for VSU underviserne der kører rundt i eg en bil til
borgere for at yde kompenserende specialundervisning efter f.eks. en erhvervet hjerneskade.
Virksomhedskonsulenter, undervisere med flere som alle bruger deres egen bil i det daglige
arbejde med kommunens borgere.

Vi frygter, at hvis hjemmevejlederen, underviserne med flere, skal til at bevæge sig rundt ved
hjælp af enten cykel eller offentlig transport, at der vil gå unødvendig meget tid fra kerneydelsen.
Vi tror det vil være forventeligt at konsekvensen fra medarbejdernes side er, at de ikke længere vil
stille egen bil til rådighed i arbejdstiden med en nedsættelse af taksten. (Se bilag 1 og bilag 2
artikel lavet af FDM omkring brugen af egen bil i arbejdstiden)
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Dette vil give nogle store logistiske problemer inden for vores område, som skal løses på anden vis
ved f.eks. at købe flere kommunebiler.

SS.HP.02 Hjemtagelse af eksterne botilbud
Vi mener det giver god mening at hjemtage borgere til egen kommunes botilbud. Men
målgrupperne er meget forskellige, derfor er det vigtig at man ved en hjemtagelse husker at
afsætte de nødvendige midler til kompetenceudvikling blandt personalet så de er klædt på til at
varetage den specifikke opgave.
Dette vil vi gerne påpege sker inden den nye borger flytter ind.
De komplekse hjemtagelser kræver også at der følger de nødvendige ressourcer og normering
med, så opgaven kan løftes på et fagligt forsvarligt niveau.

ØK.AO.07 Brugerbetaling på kaffe, te, kakao mm. for ansatte i administrationen på rådhusene
Vi antager at dette kun gælder administrationen på rådhusene og ikke gælder personalet på
bosteder, støttecentre, CUBA med mere.
For personale på bosteder, støttecentre, CUBA med mere, er det en del af den pædagogiske
indsats, at man i mødet med borgeren kan samles om en kop kaffe til den uofficielle snak.
Venlig hilsen
Dorthe Vestergaard
Underviser STU og TR
Næstformand Fælles MED i Handicap og psykiatri.
Dov@kerteminde.dk

Yvonne Holm
Socialpædagog og TR suppleant.
yho@kerteminde.dk

Liselotte Dreyer
Socialpædagog og TR
Ldr@kerteminde.dk

Maria Frederiksen
TR for HK
mrj@kerteminde.dk

Annemarie Bobjerg
AMR Socialpsykiatri
abo@kerteminde.dk

Verner Frederiksen
AMR CUBA
Vfr@kerteminde.dk
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Bilag 1
Kopi af artikel fra Jyllands-Posten den 2/1-2009

Din bil koster dig 3,76 kr. per kilometer
Det bliver cirka fire pct. dyrere at være bilist i 2009, vurderer Forenede Danske Motorejere.
Det kommer næppe som den store overraskelse, men det bliver dyrere at være bilist i 2009.
Det er den danske bilistorganisation Forenede Danske Motorejere - i daglig tale FDM, der i det nye nummer af
magasinet Motor har regnet på, hvad det koster danske bilister at køre en kilometer, når der medregnes brændstof,
forsikring og andre udgifter til det at have bil.
FDM har opstillet regnestykker for forskellige bilmodeller, men for en typisk familiebil til omkring 200.000 kr.
vil det koste 3,76 kr. for hver kilometer, når der regnes med værditab over en fem-årig periode med 20.000
kilometers kørsel om året. Hvis din bil i stedet har kostet omkring 350.000, vil kilometerprisen være 5,25 kr.

Rift om billigere biler
"Generelt bliver det cirka 4 pct. dyrere," forklarer Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på Motor.
Han tilføjer, at ændringer i brugtvognsmarkedet i retning af mindre biler især rammer ejerne af dyrere biler.
"Den væsentligste grund til, at det bliver dyrt at være bilejer, er den markante ændring i brugtvognsmarkedet. Her
er der en øget efterspørgsel på de billige biler til omkring 100.000 kr. og manglende interesse for de dyrere biler,
og det kaster et højere værditab af sig," siger Søren W. Rasmussen.
Hvis du som pendler har brugt for at køre i en billig bil, skal du ifølge Motor vælge en Toyota Aygo eller en "grøn
bil" som Skoda Fabia Combi Greenline. Toyotaen kan køres for 2,21 kr. per kilometer, mens Skodaen koster 2,98
kr. per kilometer.
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Høringssvar fra: Bruger- og pårørenderådet på Dalsbo og Svanehøj
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Høringssvar fra: Bruger- og pårørenderådet på Birkelund plejecenter
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Høringssvar fra: Jenny Jeppesen
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Høringssvar fra: Brugerne af Sundhedscenter, Munkebo
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Høringssvar fra: Poul Alfred Nielsen
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Høringssvar fra: Medarbejdergruppen i VSU og Hjernekrogen

Indsigelse mod forslag om nedsættelse af kørselsgodtgørelse i Budget 15.
I forbindelse med ansættelsessamtalen i Kerteminde Kommune blev vi gjort bekendt med, at jobbet
indebar brug af egen bil mod kørselsgodtgørelse svarende til den høje nationale takst. Vi
accepterede vilkårene, da kørselsgodtgørelsen gav mulighed for at dække udgifterne til brændstof.
Kørselsgodtgørelsen er ikke stor nok til at dække øvrig vedligeholde lse af bilen som følge af slitage
samt nedskrivning af bilens værdi, men vi har accepteret disse forhold som vilkår, og anvender
derfor dagligt egen bil i tjenesten.
I forbindelse med Budget 15 er der stillet forslag om at nedsætte kørselsgodtgørelsen svarende til
den laveste nationale takst, hvilket vi under ingen omstændigheder kan anse for rimeligt, idet vi
som medarbejdere dermed får forøget vores udgift til brug af egen bil. Dermed er det kun en lille
del af brændstofudgiften, vi får dækket, og resten er ren tilsætning.
Vi er som medarbejdere indstillet på at gøre en loyal indsats for Kerteminde Kommune, herunder at
benytte vores egen bil i tjenesten, men dette spareforslag er vi imod. Vi gør derfor indsigelse mod
forslaget.
Med venlig hilsen
Medarbejdergruppen i VSU og Hjernekrogen
Hanne Dall Hansen
Charlotte Ammentorp
Lene Nielsen
Niels Thybæk-Hansen
Karen Damgaard Nielsen
Tanja Vilandt
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Høringssvar fra: Fælles MED udvalget i Sundhed og Pleje
Høringssvar vedr. budget 2015 – 2018 fra Fælles MED-udvalg i Sundhed og Pleje
Spareblokke:
07. SFR:
SS.SFR.02 Nedsættelse af vedligeholdende træning og aktivitet
Der er visiteret vedligeholdende træning til 270 forskellige borgere/uge, som tilbydes fra få timer
til 5 hele dage, efter individuel vurdering. Der er gennemsnitlig 600 fremmøder på en almindelig
uge. Fra 2012 – 2013 steg antallet af ny henvisninger med 25 %.
Der forventes med nedsættelse af serviceniveauet at være plads til ca. 30 borgere (mod
nuværende tilbud 270) med fremmøde 2-5 gange per uge.
Fælles MED-udvalget finder at besparelsen må betragtes som en betydelig serviceforringelse for
de svageste borgere. Besparelsen vil medføre store konsekvenser for borgerne og deres mulighed
for at vedligeholde funktionsniveauet.
Som afledt konsekvens kan det med stor sandsynlighed medføre et øget pres på andre
driftsområder som genoptræning, tidlig debut af plejebehov i form af øget hjemmepleje,
plejebolig og behov for rehabiliteringsophold.
Borgere der er visiteret til vedligeholdende træning har et særligt behov for professionel hjælp og
vil derfor have vanskeligt ved at profitere af andre tilbud.

SS.SFR.05 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering
Hensigten med indførsel af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet var at give
kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaverne effektivt og til at arbejde
målrettet med forebyggelse og sundhedsfremme. Det har vist sig at den kommunale
medfinansiering har været medvirkende til at sætte sundhed og forebyggelse på dagsordenen. Til
gengæld er der stor usikkerhed i forhold til om en effektiv kommunal forebyggelsesindsats
medfører lavere medfinansieringsudgifter, da kommunerne ikke har reel indflydelse på
udviklingen af udgifterne til medfinansiering.
Fælles MED-udvalget finder at en besparelse på den kommunal medfinansiering kan være usikker,
ikke mindst set i lyset af at flere fynske kommuner oplever et stigende aktivitetsforbrug på
sygehusene.
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SS.SFR.10 Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere
Fælles MED-udvalget finder at et rygestoptilbud er godt tilbud i forhold til at understøtte
sundheden hos Kerteminde Kommunes medarbejdere. Et rygestop tilbud til medarbejdere et godt
signal om hjælp til rygere og i harmoni med de tanker der lægger bag Kerteminde Kommunes
rygepolitik.
Fælles MED-udvalget finder at tilbud om rygestop til borgerne er grundlæggende for den
sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunen og bør prioriteres som en del af
Sundhedsaftalerne.

08. Pleje:

SS.PL.07 Hverdagen på plejecentre og aktiviteter ophører
Aktiviteter på plejecentre omhandler daglige hverdagsaktiviteter som f.eks. gåture, højtlæsning,
beboernes inddragelse i have og hønsehold, fødselsdage og aktiviteter relateret til højtider eller
årstider, dvs. arrangementer der afholdes i forbindelse med jul, påske eller f.eks. sommerfest og
idrætsdag.
Fælles MED-udvalget finder at besparelsen vil have store konsekvenser for beboernes livskvalitet
fysisk og kognitivt. Det vil være meget vanskeligt at få hverdagen på plejecentrene til at fungere og
få konsekvenser i forhold til eks. konflikter blandt beboere, hvor et øget medicinforbrug kan være
en konsekvens af passivitet i dagtiden. Servicereduktionen vil endvidere modvirke hensigten med
den rehabiliterende indsats, hvor hverdagslivet prioriteres højt med stor inddragelse af beboere
og pårørende på plejecentrene.
Samtidig vil servicereduktionen bevirke at plejecentrene ikke vil kunne leve op til en lang række af
Ældrekommissionens anbefalinger til at forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen i plejebolig
og plejehjem. Mest direkte ses dette i anbefaling nr. 9: Der skal være et varieret udbud af
aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal omfatte begge køn.

SS.PL.09 Rengøring hver 3.uge i stedet for hver 2. uge
Fælles MED-udvalget finder at besparelsen vil medføre betydelig kvalitetsforringelse for borgerne,
særligt for borgere som har vanskeligt ved at opretholde hygiejnen. Socialt udsatte borgere vil
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rammes hårdt idet disse borgere ikke vil have mulighed for at foretage tilkøb af hjælp til ekstra
rengøring.

Effektiviseringsblokke:
07. SFR:
SS.SFR.E. 06 Omlægning af forbyggende hjemmebesøg
Fælles MED-udvalget finder at det er hensigtsmæssigt at investere i en omlægning af de
forebyggende hjemmebesøg og dermed investere i forebyggelse gennem effektivisering.
Generelt finder Fælles MED-udvalget, at det samtidig er et stort dilemma i at skulle prioritere
mellem forebyggelse og behandling/pleje.
Det er et stort ønske at minimere besparelser på plejeområdet, da det får store konsekvenser for
ældre og svage borgere og det synes vanskeligt at anvende ressourcer til investering, hvis
ressourcerne tages fra disse borgere.

08. Pleje:
SS.PL.E.01 Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre
Fælles MED-udvalget finder at investering i velfærdsteknologi på plejecentrene vil være
hensigtsmæssigt af flere årsager, som beskrevet i blokken. Men samtidig finder Fælles MED udvalget at besparelser på medarbejderressourcer ved indførsel af velfærdsteknologi vil medføre
udfordringer på plejecentrene, som i forvejen har en relativ lav normering. Ved en reduktion af
fire fuldtidsstillinger vil kunne mærkes på plejecentrene. Det vil være en udfordring at få
vagtplanerne til at hænge sammen og dermed en udfordring i tilrettelæggelsen af det daglige
arbejde på plejecentrene, der skal imødese at beboerne ikke oplever at der sker en
serviceforringelse.

SS.PL.E.03 Sygeplejeklinikker
Borgere, som er visiteret til en sygeplejeydelse jfr. Sundhedslovens § 138, modtager ydelser efter
gældende kvalitetsstandarder om hjemmesygepleje i Kerteminde Kommune. Kvalitetsstandarden
ændres således at borgere visiteret til en sygeplejeydelse i dagtimer og evt. tidlig aften, som
udgangspunkt modtager denne på en af kommunen sygeplejeklinikker jf. beskrivelsen i blokken.
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Fælles MED-udvalget finder at indretning og optimering af sygeplejeklinikker hensigtsmæssig.
Tilbuddet vil samtidig give større frihed for borgerne og bedre anvendelse af sygeplejerskernes
ressourcer.
Ændringen vil samtidig understøtte den rehabiliterende strategi , hvor borgerne i højere grad tager
ansvar for sin egen behandling. Samtidig vil kvaliteten i behandlingen øges gennem bedre
hygiejniske forhold ved behandling på i en sygeplejeklinik. Borgerne kan opfatte ændringen som
en serviceforringelse bl.a. pga. transportudgift.

SS.PL.E.05 Etablering af fællesvaskeri
Fælles MED-udvalget udtrykker bekymring for, at de svagest stillede borgere af økonomiske
årsager fravælger ordningen, selvom de ikke selv kan varetage tøjvask på baggrund af
egenbetaling.
Det bør samtidig bemærkes at den eksisterende kvalitetsstandard for tøjvask inkl uderer håndvask
af enkelte dele, eksempelvis kompressionsstrømper, hvilket ikke kan efterkommes med en central
vaskeordning. Dette medfører behov for ændring af kvalitetsstandard for personlig pleje, således
at borgere med behov for håndvask af kompressionsstrømper efter individuel vurdering kan
visiteres til dette, som en del af den personlige pleje.

SS.PL.E.08 Effektivisering i visiterede timer hverdagsrehabilitering.
Fælles MED-udvalget er enige i stratgien om den rehabiliterende indsats i Sundhed og Pleje og
medarbejderne udfører en stor indsats for, at øge borgernes livskvalitet og forbedre
funktionsniveauet med henblik på at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig
kompenserende hjælp.
Estimeret svarer dette til -3 fuldtidsstillinger i 2015 (1.000.000 kr.) og -4,5 fuldtidsstillinger fra
2016 (1.500.000). Der har været et underskud på driften på praktisk hjælp og personlig pleje i
udeteams i 2013 på 2 mio. kr., som ikke er muligt at hente i 2014. Det forventes derfor, at det vil
tage 2 år at indhente underskud fra 2013.
Fælles MED-udvalget finder forslaget hensigtsmæssig, dog er der i Fælles MED-udvalget en
bekymring for at besparelsen ikke vil kunne holdes i overslagsårene på baggrund af den øgede
tilgang af mere komplekse plejeforløb med borgere der udskrives hurtigt fra sygehus. Dette vil
udfordre området yderligere i de kommende år når sygehusene nedlægger yderligere
sengepladser.
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Udvidelsesblokke:

07 SFR:
SS.SFR.01 Demografiudvikling-hjælpemidler
Fælles MED-udvalget anbefaler indførelse af demografisk model på hjælpemiddel området, ikke
mindst set i lyset af den fremtidige forventede demografiske udvikling.

SS.SFR.09 Etablering af Kerteminde spisevenner
Fælles MED-udvalget anbefaler indsatsen, som er en del af indsatsen til forebyggelse af ensomhed
blandt ældre.

08 Pleje:
SS.PL.04 Skærmede enheder
Fælles MED-udvalget anbefaler en øget normering på de skærmede enheder. De skærmede
enheder har de seneste år udviklet sig til specialenheder og borgerne har ofte komplekse
sundheds- og adfærdsmæssige behov, hvilket kræver en øget normering i forhold til de almene
plejeboligenheder.

SS.PL.06 Indsatser til forbedring af den patientrettede forebyggelse
Regeringen, KL og Danske Regioner beskriver i økonomiaftalen for 2015 et fælles ønske om at
skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den
kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb. Der er afsat
350 mio. i 2015, svarende til 1,47 mio. kr. i Kerteminde Kommune, med henblik på, at der i de
fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for den patientrettede forebyggelse.
Midlerne ønskes anvendt til opnormering af medarbejdere i udeteams med særligt fokus på at
forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i overensstemmelse med den
nationale handlingsplan samt implementering af app udviklet af KL og Danske Regioner
kombineret med oversigtstavler og triagemodel.
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Fælles MED-udvalget anbefaler at midlerne anvendes efter hensigten i økonomiaftalen.

Anlægsblokke:

O7. SFR:
SS.SFR.76 Etablering af sundhedscenter inkl. tandpleje
SS.SFR.77 Etablering af rehabiliteringscenter – boligdel
SS.SFR.78 Etablering af rehabiliteringscenter – servicearealer og etablering
SS.SFR.78 Rehabiliteringsenhed projektbeskrivelse
Fælles MED-udvalget er meget positivt stemt overfor planerne om etablering af nyt
rehabiliteringscenter og et sundhedscenter i Kerteminde Kommune.

SS.SFR.82 Ombygning af Kerteminde Sport og Fritid til genoptræning
Fælles MED-udvalget anbefaler ombygningen med henblik på at løse et stort behov for faciliteter
til genoptræning.

08. Pleje
SS.PL.95 Renovering efter rehabiliteringsenhedens udflytning fra Lindhøj Plejecenter
Fælles MED-udvalget anbefaler at der afsættes ressourcer til at bringe Lindhøj Plejecenters lokaler
op på niveau med, hvad forventes af et moderne plejecenter.

På vegne af Fælles-MED udvalget for Sundhed og Pleje
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Høringssvar fra: MED-udvalg i Pleje og Omsorg, Plejecentre
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Høringssvar fra: MED-udvalg i Pleje og Omsorg, Hjemme – og Sygeplejen
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Høringssvar fra: Kai Holm. Formand, Kerteminde Håndboldklub
Kerteminde Håndboldklub

Kære byrådsmedlemmer !
Vi håber, at I vil tage godt imod denne henvendelse fra Kerteminde Håndboldklub. Den
helt korte udgave er, at vi ved, at der er planer om at bruge lidt penge på Kerteminde Idrætscenter – i
Kerteminde og Munkebo. Det er vores inderlige ønske, at når det nu er besluttet, at der skal bruges penge,
så skal disse penge bruges på mere halgulv. Mere plads på et halgulv til sport. Altså: Kerteminde
Håndboldklub anbefaler, at der IKKE bliver brugt penge på at flytte et cafeteria eller skabe plads til et
motionsrum eller lignende. Pengene i Kerteminde bør bruges på, at der kommer mere plads og dermed
mere tid til sportsaktiviteter i hallen. Eksempelvis en ”lille” tilbygning med en ”lille” hal.
Kerteminde HK har tidligere (se herunder) beskrevet vores store udfordringer med at få plads til alle vores
medlemmer og alle vores hold, og disse problemer er faktisk bare blevet større på grund af den nye
skolereform, som gør, at vores børn og unge (og en del af vores trænere) ikke kan komme så tidligt i hallen,
som vi tidligere har gjort for at få plads til alle. Ergo: Vi har fortsat det problem, at vi ikke kan lade vores
børn og unge træne så sent, og nu har vi også den udfordring, at vi ikke kan lade vores børn og unge træne
så tidligt, da de ikke får fri fra skole til det. Det skaber ekstra pres på gulvet i hallen – i de timer hvor børn
og unge kan træne. Og derfor opfordrer vi jer inderligt til, at I bruger pengene på at sikre, at der bliver mere
gulv – til mere sport i Kerteminde Idrætscenter.
Med venlig hilsen
Kerteminde HK
PS: Herunder vores mail fra sidste år.
PPS: Det er i øvrigt fortsat en udfordring for os, at vi ikke må bruge harpiks om onsdagen. Det gør det svært
for os at bruge hallen optimalt. Håndboldspillere bruger nu engang harpiks.
Den 15/06/2013 kl. 23.00 skrev "John Jäger”
Kære byrådsmedlemmer – dette er IKKE brok !
I får uden tvivl mange klager. Sådan er det nok at være jer. Dette er IKKE en klage – så I kan roligt læse
videre.
Kerteminde Håndboldklub har for tiden så stor succes, at det faktisk er bl evet – en udfordring. Der kommer
masser af nye børne- og ungdomsspillere. Vi tror, at det skyldes, at vi laver mange aktiviteter for dem, og
det er jo dejligt. Men, men, men. Vi er ved at ”sejre os ihjel”.
Der er ingen, der kan huske, hvornår vi har haft så mange hold, som vi får i næste sæson. Det har (f.eks.)
altid været svært for en lille klub som vores at holde fast i en hel årgang af U18-spillere. Det er lykkedes i år!
For begge køn. Og i flere årgange har vi 2 eller 3 – ja, måske endda 4 (!) hold! Det er helt uhørt i håndbold
for tiden. Medlemstallet på landsplan er faktisk faldende. Men hos os er det stigende blandt børn og unge.
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Det er lykkedes os at få mange flere ned i hallen, og de har lyst til at være der meget mere. Det summer af
liv – selv her i varme juni fylder vi håndboldhallen! Vi har nu prøvet at lægge træningspuslespillet for den
kommende sæson. Og det er simpelthen umuligt for os at mase dem alle ind i hallen. Fordi:

1. Vi må ikke bruge harpiks i hallen onsdag og fredag. Og bortset fra de mindste så bruger en
håndboldspiler altså harpiks. (Vi må slet ikke bruge det i den ”lille” hal).
2. Vi har egentlig fået ”OK” tid i hallen/hallerne, men der er fem gange, hvor den ligger frem til 21.30,
22.00 og endda 22.30, og der kan vi jo ikke lade vores ungdom træne.
3. Vi har spurgt i alle mulige andre af kommunens haller, men vi kan udelukkende få sene -sene tider,
og det kan vi jo ikke byde børn og unge. Det er uforsvarligt.
4.
Vi har læst på kommunens hjemmeside, at vi skal sørge for, at ungdomsspill ere skal træne inden klokken
19.00. Det kan slet ikke lade sig gøre for os. Kan det lade sig gøre for andre klubber i kommunen? Spiller
alle seniorer sent? Og al ungdom tidligt? Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre for os – med den succes, vi
har.
Vi gentager og understreger lige: Vi klager ikke! Vi brokker os ikke . Vi får fantastisk fornem behandling af
Allan Sjørslev og hans folk på alle måder. Vi kan sagtens forstå, at der skal være plads til alle andre klubber
i hele kommunen. Vi aner bare ikke vores levende råd. Vi har brug for jeres hjælp. Hvad skal vi gøre?
Når vi spørger, så er det naturligvis, fordi vi gerne vil have et godt råd – allerede nu og for den kommende
sæson efter sommerferien. Men det er bestemt også på længere sigt: Vi KAN jo ikke byde vores børn og
unge at træne, så de først er hjemme mellem 23 og midnat, så vi kan jo ikke fylde hallen frem til 22.30. Og
så risikerer vi jo at få mindre tid. Men problemet er jo, at vi har masser af børne - og ungdomsspillere – og
masser af sen træningstid. Så hvad skal vi gøre?
Kan vi få jer til at tage det op som et punkt på dagsordenen inden længe. Vi aner ikke vores levende råd. Vi
har succes i lange baner. Vi har bare – ikke baner nok at træne på. Hjælp os.
Med venlig hilsen
Kerteminde Håndboldklub

v.Kai Holm. Formand

PS: Noget helt andet er så, at vores seniorhold er ekstremt pressede – netop af at de KUN kan få tider, der
slutter 21.30, 22.00 og 22.30, og det rammer os hårdt, når der er tale om håndværkere, der skal på arbejde
06.30 den næste dag. Det er rigtig slemt for vores seniorafdeling, men det er (næsten) det mindste
problem. Hvad gør vi for børnene og de unge? Vi kommer meget gerne og fremlægger problemstillingen,
hvis vi må.
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