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Høringssvar fra: Red Barnet Kerteminde 
 

Høringssvar til Råderumskataloget 2018 side 28+29 ang. Plads til Alle 

Kære politikere i Kerteminde Kommune. 

Red Barnet Kerteminde startede efter at have læst Arbejdernes Erhversråds rapport om den eksplosivt 

stigende børnefattigdom i Danmark frem til 2010, hvor Kerteminde lå med den næsthøjeste procent på Fyn 

efter Langeland. Vi fik et samarbejde i gang med klubber, skoler og organisationer om at få børn ud i et 

aktivt fritidsliv, hvor klubberne tilbød fripladser. 

Efter kort tid søgte Red Barnet sammen med Kerteminde Kommune Socialstyrelsen om Plads til Alle 

projektet, som vi kender det i dag.  

Projektet udløb i 2015 og Kerteminde Kommune indgik derefter et genialt partnerskab med Red Barnet 

Kerteminde og foreningerne, hvor der blev udarbejdet en grundmodel med de elementer, som er beskrevet 

i Råderumskataloget. Det geniale ved dette partnerskab er, at man forbinder den kommunale faglighed 

med frivillig arbejdskraft. Projektet er efterfølgende blevet landskendt og bredt ud til foreløbig 20 

kommuner i hele landet. 

Når man som frivillig følgeven gennem 7 år har set den glæde, det har skabt hos de mange børn, som er 

blevet kørt til deres fritidsaktivitet, eller de glade familier som skal på ferie på Tunø, kan man næsten ikke 

holde ud at tænke på, at det skal beskæres. 

Den andel som Red Barnet yder til Partnerskabet kommer fra vores afholdte koncerter, hvor overskuddet 

går ubeskåret til alle de aktiviteter der står beskrevet i Råderumskataloget.   

Arbejdernes Erhvervsråd har fulgt udviklingen af børnefattigdommen frem til 2015, hvor den stadig er 

stigende, og der er med de seneste års politiske tiltag ingen grund til at tro, at den ikke fortsat er stigende. 

Ved sidste sparerunde blev Plads til Alle ikke beskåret økonomisk, men fik tillagt nye opgaver. 

Denne gang vil bestyrelsen og 24 frivillige i Red Barnet Kerteminde bede politikerne om, at det nuværende 

budget fortsætter til glæde for vores børn og familier, så vi fortsat kan bevare troen på, at dette 

partnerskab er genialt. 

Venlig Hilsen 

Marianne Andersen 

Formand for Red Barnet Kerteminde 

 

 



[5] 
 

Høringssvar fra: Søren Mogensen 
 

Til Kerteminde kommune. 

Jeg vil foreslå at man holder lidt mere øje med BORGMESTEREN og hans lemfældig omgang mes borgernes 

midler, så var der moske nok til ældre børn og foreningerne i kommunen. 

Med venlig hilsen 

Søren Mogensen 

Longsvej 7 
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Høringssvar fra: Beboerrådet Svanehøjs Venner 
 

Generelt vil beboerrådet Svanehøjs venner hermed udtale sin stærke misbilligelse af det fremkomne 

forslag  

SS.PL.R.01 - Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens.  

 

30 minutters rengøring hver 2. uge må siges at være en meget begrænset indsats, som samtidig har stor 

betydning både for beboeres og pårørendes velbefindende.  

 

Som det også fastslås i kommentarerne om de servicemæssige og økonomiske konsekvenser, vil en del 

borgere opleve en betydelig kvalitetsforringelse, hvis forslaget gennemføres.  

 

Rengøring på 30 minutter hver 2. uge varetages på Svanehøj af en særlig medarbejder, som er grundig i sit 

arbejde og meget værdsat af beboerne. Vi finder det nedslående og grotesk, at kommunen for at spare vil 

lade nedskæringerne gå hårdt ud over nogle af de billigste grupper blandt de ansatte og over beboerne på 

Svanehøj. 

 

Vi protesterer derfor voldsomt imod det foreslåede initiativ, som vi oplever som et overgreb. Vi er klar 

over, at kommunen har behov for at spare, men undrer os over, at det skal ramme rengøringen og 

plejehjemsbeboerne. Det nævnes i indledningen, at 22 kommuner har et andet og ringere serviceniveau. 

Den bemærkning kan vi kun undre os over. Hvor langt ned kan man på den måde sænke standarden på 

landets plejehjem? Og hvor dårlig en standard vil vore repræsentanter i kommunalbestyrelsen egentlig 

acceptere?  

 

Derfor  opfordrer vi indtrængende medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at nedstemme dette forslag.   

 

 

På vegne af Svanehøjs Venner 

Lisbeth Larsen, m.fl. 
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Høringssvar fra: MED-udvalget på Kerteminde Byskole 
 

Kerteminde d.16/8 2017. 

Høringssvar på Råderumskatalog fra Kerteminde Byskoles MED-udvalg. 
 
Dårlig er vi startet det nye skoleår, hvor der er skåret helt ind til benet. Vi har foretaget mange 
krumspring i forsøget på at fastholde en rimelig kvalitet i undervisningen, og nu vi får så et ny 
sparerunde,- denne gang forklædt som et råderumskatalog. Det er ikke nemt! 
 
SFOs midler til inklusion: 
Reduktion i SFO`s normering til inklusionsområdet får betydning. Her er tale om en stor 
timereducering på ca. 35%, oveni en i forvejen kraftig reduceret normering. 
For Kerteminde Byskole frygter vi, at det vil betyde en pædagog færre. Ingen af vores 
pædagogstillinger er i forvejen fuldtidsansættelser.  
Generelt er der tale om en forringelse for alle elever. Når det pædagogiske personale er få, 
rammes hele børnegruppen. Fx vil de mest udfordrede børn typisk få flere konflikter, hvilket 
påvirker hele gruppen.  
 
U-teamet: 
Kerteminde Kommunes strategi om tidlig opsporing rammes med nedskæring med en 
medarbejder. Medtager vi reduktion i PPR, vil skolen blive ramt, idet vi vil få sværere ved at få 
de fornødne tiltag sat i værk, og problemerne dermed kan vokse sig  store og blive endnu 
mere udgiftstunge. Som med de reducerede midler til inklusion i SFO-sammenhæng, frygter vi 
også her, at indsatserne ender med at bliver langt dyrere, og det er børn i vanskeligheder, der 
betaler prisen. 
 
Helhedsorienteret sagsbehandling: 
Ugennemsigtigt ordvalg, hvad menes der? Hvem rammes, og hvem skal effektiviseres?  
U-team, PPR, institutioner og skoler er allerede ramt. 
 
Tværgående besparelse:  
Her er tale om en rammebesparelse, der rammer vilkårligt, og vi kan ikke ud af kataloget se, 
hvilken besparelse, her er tale om! Tidligere har vi oplevet at blive trukket for udgifter vi end 
ikke har haft! 
 
Psykologisk rådgivning: 
Vi er meget glade for tilbuddet om brug af krisepsykologerne. Det gør en stor forskel for en 
kollega i krise. 
 
Og så var der lige…: 

 De manglende prisfremskrivninger udhuler år for år vores budgetter. Budgetterne bør 
prisfremskrives, så det er til at gennemskue. 
 

 Vi ønsker at få den fulde refusion på sygedagpengeområdet ud på skoler. Flere 
millioner bliver tilbageholdt i kommunekassen, mens skolerne har udgifter til både 
lærerløn og vikarer, men ikke midler til at afholde udgifterne. Dette bevirker at lærere 
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læser timer i flere klasser på samme tid. Det giver ringere undervisning og dårlig 
psykisk arbejdsmiljø for lærerne med fare for sygemeldinger. Resultatet er 
utilfredsstillende for både elever, forældre og lærere. 

 
Med venlig hilsen 
MED-udvalget på Kerteminde Byskole. 
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Høringssvar fra: Dagplejen 
 
Høringssvar vedrørende spareforeslag i råderumskataloget om afskaffelse af feriemøder i dagplejen. 
 
 
Det er med stor frustration at vi læser om jeres ønske om at nedlægge vores feriemøder. Jeg tror ikke i har 
noget begreb om hvad foreslaget indebærer. Vi kan sidde op til 31 dagplejere som skal have ferien til at gå 
op, på meget kort tid. Vi har en rulleordning så det går retfærdigt til, og der skal holdes fokus samt at alle 
dagplejere skal være godt forberedt hjemmefra, ellers kan det ikke nås, på den korte tid.  Vi har meget 
svært ved at se det kan gøres på anden måde, da vores dagplejekordinatorer ikke har tid til dette. Vores fire 
gæsteplejere har heller ikke tid til dette arbejde, da de netop er ved at overtage morgenvisiteringen, samt 
at gæsteplejerene også passer børn, og at de tit har meget lange arbejdsdage, med overarbejde, pga 
skiftende arbejdstider, og børneflokke. Vi skal godt nok holde tungen lige i munden og huske på hvad vores 
kerneopgave er, nemlig at udvikle sunde børn, der er livsduelige.  
Vi vil også lige minde jer om at vi har en arbejdsuge på 48 timer, som er alene i hjemmet, vi har ikke 
mulighed for at holde et p-møde, som insitutionerne kan, i arbejdstiden, det er en stor forskelsbehandling i 
faggrupperne, at vi fratages de aftenmøder. Der skal også lige nævnes at der i overenskomsten er skrevet 
at der opfordres til at vi holder fire personalemøder om året, det lever Kerteminde på ingen måde op til, og 
har ikke gjort det i flere år. Det er simpelthen ikke rimelige arbejdsvilkår for dagplejen.  
Hvis vi går ind i arbejdsmiljøloven og læser afsnittet om forandringer, for alenearbejde, står der bla at der 
bør fokuseres på løbende og gennemsigtighed i kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere, det 
kræver også personalemøder. Der står også at man skal have fokus på trivsel og forebyggelse af stress.  
I pjecen fra Arbejdstilsynet om alenearbejde, står der skrevet at ledelsen skal sørge for jævnlig at afholde 
personalemøder, så medarbejderen har mulighed for kontakt med kollegaer og leder.  
Vi er også nødt til at nævne at vi i dagplejen stadig ikke har hørt noget om den nye sundhedspolitik, som 
snart ikke er ny mere, ej heller den nye personalepolitik. Det er ikke rimeligt at vi skal holdes ude fra de 
gode tiltag, som politikerne og medarbejderne udarbejder.  
 
Borgmester Hans Lindbjerg har udtalt til FOA at han er bekymret for om der kan rekrutteres dygtige 
dagplejere i fremtiden, til at tage vare på kommunens børn, dertil vil jeg sige, at det vil blive langt sværere 
når arbejdsvilkårene for dagplejerne konstant bliver forringet. Samt at det vil blive svære at fastholde 
dygtige medarbejdere, med de ringe vilkår.  
 
Vi står udenforstående overfor de beslutninger der bliver taget i Kerteminde kommune, feks. Lukker i vores 
velfungerende gæstehuse, blot for at åbne dem igen, med en anden titel og koncept. Vi syntes ærlig talt at 
der skulle lyttes lidt mere til medarbejderne i kommunen, og ikke kun ledelsen. Det kan kun koste mange 
penge med nedlæggelser og oprettelser af samme funktioner. Vi er udmærket klar over kommunens 
situation, hvor økonomien konstant er i fare, og at alle skal spare. Dagplejen har bidraget til besparelsen på 
mange fronter, men at spare vores feriemøder som sammenlagt er 3 timer om året pr dagplejer, er 
fuldstændig vanvittigt, i forhold til det store arbejde det er at få ferien til at gå op for så mange ansatte.  
Vi vil stærkt opfordre jer til at tænke jer rigtig godt om, og ikke benytte dette spareforslag. 
 
 
Venlig hilsen 
Lone Stoustrup AMR 
Ann Marie Klokker AMR 
Susanne Jakobsen TR 
Karina Povlsen TR 
Tina knudsen FTR for dagplejen. 
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Høringssvar fra: LMU på plejecentrene og bostederne 

 
Høringssvar fra LMU på plejecentrene og bostederne den i forbindelse med budget 
2018 fra medarbejdersiden. 
 
 
 
SS.PL.R.02 Effektivisering på plejecentre 
 
Blokken er ikke udgået, men vedtaget idet besparelsen er taget og vores budgetter er reduceret. 
Beskrivelsen i sparekataloget er misvisende. Alligevel vil vi gerne have lov til at komme med kommentarer 
til besparelsen.  Vores arbejdsmiljø er udfordret kraftigt, flere af vores kolleger kan ikke mere holde til 
presset og må sygemelde sig med arbejdsrelateret stress. Det er kolleger vi har haft i mange år der nu 
bukker under.  
Vi fik i forbindelse med finansloven en pulje, klippekorts ordningen, tildelt midler så den enkelte 
plejehjemsbeboer selv havde mulighed for at vælge en aktivitet på en halv time om ugen. De midler bliver 
nu brugt til aktiviteter vi alligevel i stort omfang afholdt for beboerne. Eksempelvis, bankospil, ture ud i 
byen i grupper, curler i håret, makeup, arrangementer på plejehjemmet etc. Det gøres ikke af ond vilje, 
men alene fordi vi ikke kan få budgetterne til at hænge sammen. Men fakta er at vi ikke overholder 
intentionerne i loven. 
Derfor foreslår vi at den million budgetterne er reduceret med i år, tilføres vores budgetter fra 2018. Altså 
at indsats 3 og 4 tilføres de minutter de er reduceret med. Så er der måske en mulighed for at vi kan leve op 
til intentionerne i de puljer vi søger centralt. 
 
ØK.TAO.R.01 
 
Blokken beskriver ikke hvor meget der tages fra den enkelte institution, for at opnå besparelsen. Vi betaler i 
forvejen et rimeligt kontingent til Indkøb Fyn og man må forvente at de optimerer deres sagsgang så det 
bliver tydeligt ude på den enkelte institution hvilke varer der er de billigste at indkøbe. Det er nemt at opnå 
en besparelse, ved at man på forhånd tager pengene fra de kommunale institutioner uden at vide om der 
rent faktisk kan hentes en besparelse. Der ansættes yderligere en akademiker på rådhuset og de enkelte 
institutioner bespares igen. Det er for nemt. 
 
 
ØK.TAO.R.04 Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges 
 
Medarbejdersiden synes i stedet at trivselspuljen skal nedlægges. Det er omstændeligt og tidskrævende at 
søge trivselspuljen. 
 
 
ØK.TAO.R.05  Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres 
Ingen kommentarer 
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Høringssvar fra: BUPL’s TR-gruppe 
 
Kære Byråd 

Så sidder vi igen med skræmmende læsning. Besparelser der rammer dem, der ikke selv kan sige, hvor ondt 

det kommer til at gøre, når tallene på papiret bliver til virkelighed. En virkelighed der påvirker hverdagen og 

den daglige trivsel og livsglæde for vores børn og unge. I har som byråd en flot og ambitiøs børn- og 

ungepolitik hvor der står, at vi i Kerteminde skal skabe livsduelige børn og unge. 

Det vil vi rigtigt gerne, men hvordan skal vi dog gøre det, hvis vi igen skal bidrage til den fælles kasse. Vi kan 

ikke længere se, at vi er i stand til at bidrage til besparelser. Vi vil gerne holde fast i, at alle børn har krav på 

en god barndom med nærværende voksne og mulighed for, at få den professionelle hjælp som der er brug 

for, hvis livet bliver svært. Helt basalt mener vi, at alle børn og unge i Kerteminde kommune har krav på, at 

der er tid til at lytte til dem, og at de ikke skal sidde og vente med beskeden ”jeg kommer lige om lidt”. De 

ved godt, at lige om lidt er om meget lang tid. 

Vi ønsker, at være en kommune hvor forældre trygt kan aflevere deres børn og vide, at der er tid og 

ressourcer til, at børnene får en dag med udvikling og trygge rammer. En dag hvor der er voksne, der har tid 

til at høre om stort og småt og tid til at lege i vandpytten.  En dag hvor hvert enkelt barn bliver hørt og har 

den vigtige kontakt med voksne, som er helt grundlæggende for deres trivsel og udvikling. Hvordan skal et 

barn på 5 år tro på, at man er vigtig og betydningsfuld, hvis man flere gange på en dag oplever, ikke at 

kunne få den hjælp og den omsorg, man har brug for.  

En kortere åbningstid vil betyde flere børn i institutionens åbne timer, da forældrene vil skulle aflevere 

tidligere, for at kunne hente tidligere. I praksis vil det betyde, at der er flere børn i hele åbningstiden og 

dermed også, at der skal være flere pædagoger midt på dagen, for at kunne bevare_ den samme 

normering. Så en besparelse på åbningstiden ender som en besparelse på normeringen! Det samme er 

gældende for den procentvise besparelse. Den kan også kun realiseres ved en nednormering. 

Lad os i stedet for stå sammen om at stoppe besparelser og finde muligheder for udvikling og indtægter til 

kommunen. Alle vil bo i en kommune med fokus på deres børns trivsel, men hvem vil bo i kommune hvor 

der igen spares alle steder. 

 

 

På vegne af BUPL´s TR-gruppe 

Jette Frandsen 

FTR for BUPL 
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Høringssvar fra: Hindsholm Musikforening 
Fruens Bøge, 21. august 2017 

 

Igen sorte truende skyer over nytårskoncerten 
Høringssvar fra Hindsholm Musikforening om besparelser på kulturområdet 

 

 

      Vi har modtaget materiale om forslag til kommunale besparelser på det kulturelle område, og 

her kommer vores høringssvar. 

      Det var svært for os at gennemskue, hvilke konsekvenser de foreslåede besparelser egentlig vil 

få for Hindsholm Musikforenings Orkester og den årlige nytårskoncert i Kertemindehallen. 

Orkesterets formand Erik Nielsen har derfor spurgt kulturforvaltningen og fået oplyst, at de 

forskellige ”kulturpuljer” iflg. besparelsesforslaget skal ophæves. Vi har hvert år fået en 

underskudsgaranti, og pengene til det formål er kommet fra kulturpuljerne. Hvis disse puljer bliver 

nedlagt, vil vi ikke mere kunne få en underskudsgaranti. 

      Underskudsgarantien plejer at være på 10.000 kr. Vi har indtil nu afholdt 26 nytårskoncerter. 

Koncerten plejer at give overskud, men det er også sket nogle gange – især i de første år – at vi er 

endt med et underskud. I alt 10 gange er der udbetalt garantipenge - senest i 2015 (3.856,85 kr). Det 

største underskud havde vi i 1996, nemlig 6.050,75 kr, og det mindste var i 1999: 587,50 kr. De 

øvrige beløb, vi har fået udbetalt, har gennemsnitligt ligget på omkring 2.000 kr. 

      Indtil nu har det dårligste økonomiske resultat af en nytårkoncert været, at vi er sluttet af med 

intet at have tjent på arrangementet. Bl.a. takket være den kommunale underskudsgaranti, vi hidtil 

har fået, har vi ”lidt på kistebunden” og vil nok kunne overleve, hvis der med nogle års mellemrum 

kommer et mindre underskud, som ikke bliver dækket ind. Men der kan let ske uforudsete ting, der 

vil betyde pludselige meget store udgifter, og f.eks. en snestorm kan jo i værste fald betyde 

aflysning af koncerten og i bedste fald betydelige tab af entréindtægter. Vi er ikke glade for, hvis vi 

for fremtiden skal optræde ”uden sikkerhedsnet”. 

      Vi har altid følt, at Hindsholm Musikforenings nytårskoncert var en tradition, man i Kerteminde 

Kommune var glad for og gerne ville bevare. Men i de senere år har kommunale besparelser flere 

gange truet arrangementet. Det kan betyde, at vi på et tidspunkt er tvunget til at holde op. 

      Nytårskoncerten har siden 1992 været afholdt hvert år. Ud over vores eget symfoniorkester 

medvirker der blæserorkester, kor og forskellige solister. Både kerteminderne og folk fra det øvrige 

Fyn har her til en rimelig pris kunnet opleve en traditionel klassisk nytårskoncert med festlig musik 

og gode solister. Vi håber, vi også fremover kan gennemføre disse koncerter. Derfor fremsender vi 

hermed vores protest mod de foreslåede besparelser på kulturområdet. 

 

   Venlig hilsen, 

         Niels Hansen,  

     kasserer for Hindsholm Musikforenings Orkester 

   Østergaards Alle 35, Fruens Bøge, 5250 Odense SV 

            Tlf. 66 13 44 31, mail: niha@live.dk   

mailto:niha@live.dk


[13] 
 

  Høringssvar fra: Medarbejderne i Balders Hus 

”Jeg er færdig………” 
 

”Jeg er færdig…”, råber lille Peter lidt opgivende. Måske det er tredje eller fjerde gang, han råber.. 

Det er der, vi er nu. Det er det helt grundlæggende pædagogiske arbejde, vi snakker om. Vi er der, hvor vi 

kæmper for at kunne opfylde små børns basale behov som mad, søvn og toiletbesøg.  

Vi snakker ikke længere om, hvorvidt vi kan komme på ture ud af huset, eller om vi kan lave smør-selv 

arrangementer, eller lave mapper med billeder af børnene. Nej nu er vi der, hvor vi bekymrer os om, 

hvorvidt vi når at være en nærværende og omsorgsfuld voksen over for alle børn hver dag. Vi bekymrer os 

om, hvordan vi kan nå at give de sårbare børn den ekstra hånd, de har brug for. Vi bekymrer os om, 

hvordan vi kan skabe rare og trygge rammer for eftermiddagsmaden, når vi er alt for få voksne til antallet af 

børn. Vi bekymrer os om, hvorvidt vi er voksne nok til at være indenfor sammen med børnene om 

eftermiddagen.  

Så kære politikere, hvordan skal vi kunne give Kertemindes børn omsorg og nærvær, hvis I vælger at 

reducere taksten pr barn???? Hvorfor stile efter at skabe livsduelige og robuste børn i Kerteminde, hvis vi 

har svært ved at give dem omsorg og nærvær???? 

 

Vi ønsker i Kerteminde Kommune at lave tidlig opsporing og at inkludere flere og flere børn med særlige 

behov. For at kunne det har vi brug for hænder og den nødvendige ekspertise i form af PPR og U-teamet.  

Så igen kære politikere, hvordan skal vi løse opgaven, hvis I fratager os de nødvendige redskaber????? 

 

Kerteminde Kommune ønsker at være en attraktiv kommune for tilflyttere og de herboende børnefamilier, 

men hvis I vælger at reducere åbningstiden i daginstitutionerne gør I det vanskeligt for børnefamilierne, 

idet det bliver meget svært at kombinere en fuldtidsstilling med vores åbningstider, da der ofte også er 

transporttid inkluderet. 

Så kære politikere, hvordan skal vi lokke flere indbyggere til Kerteminde, og beholde dem vi allerede har, 

hvis vi ikke har åbent længe nok til at kunne passe deres børn???? 

 

Kære politikere, vi skal passe på, at vi pædagoger, der varetager det pædagogiske arbejde på gulvet, og Jer 

politikere, der sætter de økonomiske rammer for os, at vi ikke bliver så miljøskadet, at vore hjerter kalker 

til.  

Vi skal i stedet investere i Kertemindes børn og give dem de bedste muligheder at vokse op og udvikle sig i, 

for det vil altid blive billigere på den lange bane!!!!!!!! 

 

 

På vegne af alle medarbejdere i Balders Hus 

Christina Andersen, TR 
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Høringssvar fra: Bestyrelserne i Kulturbørnehaven Fjordvang og 

Vuggestue samt Balders Hus 
 

Høringssvar fra Kulturbørnehaven Fjordvang og Vuggestue samt Balders Hus 

Vi vil gerne! 

Vi vil gerne inklusion, fordi det er til fordel for alle vores børn! Det ruster vores børn i, at være 
mangfoldige og anerkendende overfor andre mennesker.   

Vi vil gerne sprog og integration fordi det styrker både børn, forældre og personale i hverdagen og 
kulturelt. Det er med til at give læring og udvikling.  

Vi vil gerne kunne give vores forældre mulighed for at kunne aflevere deres børn inden de skal på 
arbejde, og ligeledes kunne hente dem igen, når de har fået fri. Herudover sætter vi pris på 
overskud og tid til at kunne snakke med forældrene i hente/bringe tiderne.   

Vi vil gerne U-teamet, fordi de er bindeleddet, der får især inklusion til at fungere og muliggør 
inklusionen samt tidlig opsporing via f.eks. sparring med vores medarbejdere. Herudover giver U-
teamet nye øjne og tanker på forskellige situationer, og særligt er det let tilgængeligt, effektivt og 
trygt at benytte U-teamet som forældre.  

Som konsekvens af de nævnte besparelsesforslag forudser vi, at overnævnte ikke ville kunne lade 
sig gøre grundet: 

- Inklusion og integration kræver vedvarende kompetenceudvikling, hvilket U-teamet 
muliggør. 

- Forældre har behov for at modtage rådgivning og støtte fra både U-team og PPR. 
- Forældre kan ikke både pendle til omkringliggende kommuner og samtidig få passet deres 

børn, hvis åbningstiden reduceres. Hvilket ligeledes er modsigende til ønsket om at være 
en attraktiv bosætningskommune for nye børnefamilier.  
 

Vi anbefaler, at der ikke spares yderligere på Børn og Unge området.  

Med venlig hilsen  

Kulturbørnehaven Fjordvang og Vuggestue og Balders Hus.  
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Høringssvar fra: Lena Mundt 
 

Jeg synes vores kommune bygger mere og mere på frivilligt arbejde. 

Der synes jeg i princippet er skidt. 

 

Men endnu mere skidt synes jeg så det er når midler til foreningerne fjernes. 

Mange kæmper hårdt for at få foreningerne til at eksistere. 

Og det er virkelig hårdt i disse tider. 

For 5 år siden synes jeg det var fedt at sidde i bestyrelsen, da der var råd til ekstra tiltag. Men  dag 

er det kun en kamp om overlevelse. 

Men glæden ved at se børnene hygger sig, driver værket.  

 

I dette budget foreslår I at fjerne tilskud til frivilligheds centeret og plads til alle. 

Hvor skal vi frivillige så hente vores hjælp til at drive foreningerne? Og er det de frivillige som igen 

skal yde ekstra, for at dem som har brug for "plads til alle" kan være med? 

 

Mvh Lena Mundt  

Kølstrup Rynkeby håndbold klub  
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Høringssvar fra: LMU Sundhed, Myndighed og Psykiatri 
 

Hørringssvar på  

Råderumskatalog Budget 2018 – 2021 

 

Det er med stor bekymring, for Kerteminde Kommunes borgere og den service forringelse der lægges op til 

i Kerteminde Kommunes Råderumskatalog Budget 2018 – 2021, at LMU Sundhed, Myndighed og Psykiatri 

indsender dette hørringssvar. 

Sundhed, Myndighed og psykiatri består af en bred faglig sammensat medarbejdergruppe. Gruppen har 

dagligt bred berøring med flere af kommunens primært ældre, psykisk dårlige og handicappede borgere, 

samt tværfagligt samarbejde med øvrige organisationer i Kerteminde Kommune. Medarbejderne arbejder 

målrettet og tværfagligt med rettidige indsatser, som tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers 

ønsker og mål. 

Medarbejdere i Sundhed, Myndighed og psykiatri udfører arbejde, der bevirker en økonomisk besparelse 

for Kerteminde Kommune samt understøtter den enkelte borgers mulighed for at agere selvstændigt og 

længst muligt i eget liv og hjem. 

MT.BK.R.O1 – Reduktion – Teletaxaordningen 

Reduktion eller ophør af teletaxaordning vil bevirke, at de borgere der nuværende benytter dette 

kørselstilbud til bl.a. træning, ikke længere har mulighed for, at komme i træningstilbud. Dette være sig 

både gangtræning og anden form for træning. 

Kerteminde Kommunes ældre borgere vil ved reduktion eller ophør af teletaxaordning ikke længere have 

mulighed for at benytte kommunens billig transportmulighed. Dette vil bevirke, at de ikke længere kan 

komme til træning eller på anden vis ud af eget hjem. Hvis borgeren ikke har økonomi til taxa eller kan 

benytte offentlig transport pga. nedsat funktionsevne eller grundet geografisk udfordring, vil borgeren ikke 

længere have mulighed for at modtage den fornødne træning. 

Borgere på bl.a. Hindsholm, som ikke er selvkørende, må forventes at blive isoleret i eget hjem. Kerteminde 

Kommune opleves generelt at have en dårlig infrastruktur ift. offentlig transportmidler, og dette være sig 

for borgere i alle aldre, som er afhængig af offentlig befordring. 

Reduktion eller ophør af teletaxaordning må forventes, at bevirke fordyret udgifter til visiteret kørsel på 

anden vis, samt flere ansøgninger om invalidebiler. I værste fald ses geografisk affolkning af områder i 

Kerteminde Kommune med manglende offentlig befordring. Af fordelingsoversigt fremkommer et tydeligt 

behov for teletaxaordning på Hindsholm. 

Politisk besluttet reduktion af Kerteminde Kommunes tilbud om vedligeholdende træning bevirker at 200 

ældre medborgere i Kerteminde Kommune skal finde anden kørselsmulighed til træning end 

aktivitetskørsel. Ved lukning af teletaxa vil Kommunens ældre borgere ikke have kørselsmulighed ifm. evt. 
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deltagelse i frivillig træningstilbud. Det må forventes, at Kerteminde Kommunes ældre medborgere vil 

opleve en isolation i eget hjem, grundet fjernelse af kommunens kørselstilbud. 

KF.SFR.R.01 – Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret 

Kerteminde Kommunes træningstilbud har nuværende tæt samarbejde med frivilligcentret. Ved lukning af 

frivilligcentret, må det forventes, at den enkelte borgere har behov for forlængelse i kommunalt 

træningsregi. 

I forhold til den politisk besluttet store reduktion af vedligeholdende træning, må det forventes, at der 

bliver behov for implementering af kommunens 200 ældre medborgere i trænings tilbud formidlet fra 

frivillighedscenteret. Ifm. en evt. lukning af frivillighedscentret vil de 200 ældre medborgere med 

træningsbehov, ikke kunne tilbydes den træning, der er nødvendig for, at den enkelte borger vil kunne 

opretholde en selvstændig hverdag med ingen eller begrænset hjælp i hverdagen. 

Livskraft i seniorliv har nuværende samarbejde med frivilligcentret. Lukning af frivilligcentret vil medføre en 

reduktion i Livskraft i seniorliv, som ligeledes vil give en manglende træning for mange borgere, og de 

følger dette må give for den enkelte. 

KF.SFR.R.02 – Fjernelse af budget – Plads til Alle 

Ved fjernelse af tilskud til projekt ”Plads til Alle”, vil visionen om samarbejde, samskabe og integrering til 

udsatte børn ikke længere være eksisterende i Kerteminde Kommune. 

Besparelsen giver anledning til en særlig bekymring for Kerteminde Kommunens udsatte børn / unge, og for 

den sociale arv samt det enkelte barns trivsel og fremtid. 

Aktiviteter i ”Plads til Alle”, er bl.a. medvirkende til, at forebygge evt. livsstilssygdomme, idet det enkelte 

barn / unge får kendskab til motion / aktivitet og at passe på eget liv. 

SS.PL.R.01 – Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens 

Rengøring af 30 minutters varighed hver 3. uge må forventes, at give sundhedsmæssige konsekvenser for 

den enkelte borger i Kerteminde Kommune.  

Bakteriedannelse på henholdsvis badeværelse og i køkken, som ikke rengøres regelmæssigt vil medføre en 

forringelse i livskvalitet og have helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte borger, som evt. kræver 

lægetilsyn og / eller indlæggelse samt behandling. Endvidere vil nedsættelse af standardrengøring have 

økonomisk konsekvens for Kerteminde Kommune, når borgeren indlægges til behandling grundet bl.a. 

infektion. 

SS.PL.R.03 – Samling af demensdagcentre og Hjernekrogen (under forudsætning af at SS.SFR.R.01 vedtages) 

D. 22. juni 2017 er pkt. SS.SFR.R.01 Politisk vedtaget. En reduktion i Kerteminde Kommunes 

vedligeholdende træningstilbud, vil pr. 1.1.18 muliggøre, at Aktivhuset i Kerteminde by kan benyttes til 

samling af Demensdagcentre og Hjernekrogen. 
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Samling af Demensdagcentre og Hjernekrogen vil give mulighed for, at Kerteminde Kommune kan fremstå 

som demensvenlig Kommune.  

Der vil, under et tag, kunne samles det stærkeste faglige team ift. demens og hjerneskader. Et team 

bestående af flere forskellige fagligheder, forløbskoordinator for senhjerneskadede og 

demenskoordinatorer. Samling af tværfagligt kompetent personale vil højne fagligheden og de tilbud, der 

kan målrettes målgruppen, heri bl.a. specialiseret og målrettet aktivitet, træning med udgangspunkt i en 

helhedsorienteret faglig udredning, vurdering af den enkelte borger med fokus på borgerens 

funktionsniveau, ønsker, alder, køn, interesser, arbejdsmæssige tilhørsforhold og etnicitet. 

Endvidere vil tilbud til yngre senhjerneskadede borgere kunne tilbydes i Kerteminde Kommune, hvor det 

fornuværende tilbydes udenbys.  

Borgere inde for begge kategorier, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, vil fagligt kunne afprøves / 

vurderes, således de kan afklares ift. forsørgelsesgrundlag. 

Det anbefales at aktiviteter der tilbydes i demensdagcentre og Hjernekrogen ifm. samling, ikke vil være 

aldersbegrænset for brugere af demensdagcentret og Hjernekrogen. Aktiviteter i centeret skal niveau og 

aldersopdeles. 

Nuværende tilbydes Kerteminde Kommunes borgere heldagsplads i henholdsvis demensdagcenter og 

Hjernekrogen. Ved sammenlægning vil der kunne tilbydes halvdagspladser. Der vil samtidig kunne tilbydes 

frivillig tilbud om aftenen med evt. personalestøtte. Åbningstiden udvides for at imødekomme individuelle 

behov fra både borgere og pårørende. 

Aktivhuset er nuværende indrettet til brug for Kommunens ældre borgere, som i stor grad er selvhjulpne. 

Ved etablering af demensdagcenter og Hjernekrog i Aktivhuset, kan der i højere grad blive behov for, at der 

indrettes handicapvenlige forhold. Endvidere må påregnes opstarts- og etableringsudgifter til inventar som 

målrettes borgergruppen. 

ØK.TAO.R.04 – Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges 

Det er med undring, at Puljen til sundhedsfremmende foranstaltninger er fremlagt som spareforslag, set i 

forhold til, at Kerteminde Kommune har fokus på samskabelse. 

Det ønskes, at Puljen for Sundhedsfremmende foranstaltninger består. Brug af puljen ønskes fremadrettet 

at være med fokus på samskabelse af hele kommunen på tværs af forvaltninger. Dette kan evt. være som 

fælles sommerarrangement for alle ansatte.  

ØK.TAO.R.05 – Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres 

I arbejdsudførelse med utilregnelige borgere, psykisk syge og truende borgere, vil der fremadrettet fortsat 

være det nuværende behov for psykologisk bistand ved behov. 

Anonymitet ved brug af psykolog vil ophæves, hvis forslaget om, at den enkelte arbejdsplads skal betale for 

brug af psykologisk bistand. Hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt. 
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Det psykiske arbejdsmiljø vil påvirkes i høj grad, hvis den enkelte medarbejder ikke har mulighed for at få 

bearbejdet evt. hændelser. Der må påregnes, at det kan medføre sygemelding, hvis personalet ikke får den 

tilstrækkelige psykologiske bistand, som der måtte være behov for. 

Arbejdspladsen / den enkelte leder skal friholdes fra, at lave individuel vurdering af behov for psykologisk 

bistand til den enkelte medarbejder. Krisepsykolog skal fremadrettet fortsat kunne kontaktes akut, når den 

enkelte medarbejder har behov for bearbejdning af en arbejdsmæssig hændelse, som påvirker i en sådan 

grad, at der er behov for psykologisk indsats. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

LMU Sundhed, Myndighed og Psykiatri 
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole 
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Høringssvar fra: Skolelederne i Kerteminde Kommune 



[22] 
 

Høringssvar fra: Ældrerådet i Kerteminde 

Høring budget 2017-2018 

 

 

Høringsvar vedrørende Frivillighedscentret. 

Det vil være et kæmpe tilbageskridt for foreningslivet - de frivillige og andre samarbejdspartnere i 
kommunen, hvis de budgetterede besparelser for Frivillighedscentret effektueres.  Ældrerådet kan 
derfor ikke anbefale denne besparelse. 

 

Befordring og kollektiv trafik. 

Ældrerådet kan ikke acceptere en forringelse på Teletaxa ordningen, det vil få store konsekvenser 
for de ældre og borgere i yderområderne i kommunen. 

 

Samling af demensdagcentrene. 

Ældrerådet kan se fordele ved at samle de 3 demens dagcentre, hvis det betyder, at der bliver 
flere tilbud at vælge imellem samt flere muligheder for individuelle hensyn. 

 

Angående vedligeholdende træning samt budget for Plejecentrene. 

Som vi læser det, er disse 2 punkter ikke en del af det høringsberettigede oplæg, da budgetterne 
for disse områder blev vedtaget på byrådsmødet d. 22/6. 

I forbindelse med høringssvar til det daværende budget skrev vi, at vi var meget bekymrede, hvis 
disse besparelser på de 2 områder blev vedtaget. 

Vi kender ikke planen for besparelserne på vedligeholdende træning, den manglende information 
og usikkerhed blandt de 277 borgere der får vedligeholdende træning kan medføre, at mange af  

dem takker nej til andre tilbud, og dermed ikke får den nødvendige træning, for at kunne klare en 
hverdag med mindst mulig hjælp. 

Besparelsen på plejecentrene kan være en katastrofe, uden vedligeholdende træning og aktivitet 
kan borgeren blive mere plejekrævende og hermed ingen besparelse. 

 

Ældrerådet i Kerteminde  
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Høringssvar fra: Forældrebestyrelsen i Mælkevejen 
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Høringssvar fra: Fælles MED Administration 
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Høringssvar fra: Borgere i Hjernekrogen, samt ansatte Lene Nielsen og Ben 

Lindequist Ariens  
 

Hjernekrogens høringssvar til oplæg om at lægge 

senhjerneskade området og demensområdet sammen 

 

I nedenstående har vi beskrevet vores bekymringer og betænkeligheder. 

 

Emnerne er opdelt i borger B-, og personale P perspektiv. Borgerperspektivet er et forsøg på en 

sammenfatning af de overordnede toner vi har hørt fra borgerne som kommer i Hjernekrogen.  

Sidste del er referat af udtalelser fra borgerne. 

Stadier i livet 

B: Vores borgere er midt i livet med arbejde, familie, børn, fritidsinteresser, venner osv. Et liv der ligner 

vores andres, når skaden rammer dem. Mange skal afklares i jobafklaring, ressourceforløb og andet, og 

muligvis tilbage i en form for fleksjob, eller anden beskæftigelse. De ønsker ikke at blive sammenlignet med 

ældre borgere der er et andet sted i deres livscyklus. Som det ofte er tilfældet for demente borgere. 

Demente borgere har som regel forladt arbejdsmarked på almindelig vis ved pensionsalderen. De har 

dermed indstillet og forberedt sig på et liv hvor de skal nyde deres otium.  

Som beskrevet ovenfor er arbejde et vigtigt element i de hjerneskadede borgeres liv. For mange 

senhjerneskade borgere er det at være sammen med andre borgere som er i samme båd rigtig vigtigt. De 

kan spejle sig i hinanden, og kan give hinanden gode råd og støtte i deres rehabiliteringsforløb. Alt det får 

straks sværere vilkår, når de bliver sat sammen med borgere med demens.  

P: Ovenstående taler til at det er betydelig sværere at finde fælles momentum i borgergruppen. Lige nu er 

den gruppe borgere som besøger Hjernekrogen en meget blandet gruppe. Der er store forskellige i alder, 

hvor længe det er siden de er skadet, hvor, hvordan, og hvor meget deres skade kommer til udtryk. Vi kan 

dog med lige dele neuropædagogik og snilde finde forståelse for hinanden og hinandens vanskeligheder. 

Selvom empatien og fleksibiliteten ofte også har fået et rids i lakken.  

Kort sagt kan vi som personale frygte at det kommer gå ud over kvaliteten af det tilbud vi kan give vores 

borgere, hvor rehabliteringsbarnet bliver smidt ud sammen med sparebadevandet. Vi kan risikere en 

gruppe borgere som på sigt, når der kommer en naturlig aldring og nedgang i funktion i billedet kommer til 

at klare sig væsentlig dårligere.  

 

Identiteten i et arbejde 

B: For mange af vores borgeres har de været nødt til at forlade arbejdsmarkedet i utide. Et arbejde som de 

har haft en stor del af deres identitet i. Drømmen er at komme til at bestride et arbejde igen. For manges 

vedkommende bliver det ved drømmen, på grund af deres omfattende skade. Det næst bedste er en 
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beskæftigelse der er meningsfuld, eller at kunne fremstille noget der har betydning for andre. Lige nu har vi 

mulighed for at tilbyde det i kraft af værkstederne på Toften.  

P: Det at vi kan tilbyde værksteds-, og køkkenaktiviteter har en kæmpe betydning i vores arbejde. For nogle 

borgeres vedkommende kan vi motivere i kraft af det. For andres vedkommende er det der vi har de gode 

eller de svære snakke, over stiksaven, piskeriset, eller hæklenålene. Vi kan frygte at vi ikke kommer til at få 

lige så gode forhold som borgere i kørestole også kan bruge.  

Endnu en flytning  

B: Vores borgere er på grund af deres skade meget sårbare, og udtrættes hurtigt. De har meget svært ved 

ændringer, som bryder det holdepunkt som de faste rutiner giver. Flytningen ud til Toften har krævet 

mange ressourcer af dem. For nogles vedkommende er de først nu ved at finde sig tilrette, og finde rundt i 

de ”nye” omgivelser. Nogle har endda meldt ud, i det vi formoder er desperation, at de vil holde helt op 

med at komme i Hjernekrogen hvis de skal flytte igen. 

P: for personalet har flytningen, og det at komme på plads og indrette de nye lokaler med 

neuropædagogiske briller krævet meget tid og ressourcer som vi har været nødt til at tage fra den tid vi 

skulle have været sammen med borgerne. Det samme vil gentage sig ved en ny flytning. 

 

Tilbage til Aktivhuset 

B: Borgerne er enige om at rammerne i Aktivhuset er klar en forringelse af deres aktivitets tilbud. Træ- og 

kreativ værkstederne er for små til handicappede, og for dårlige indrettet og udstyret. 

Der er kun èt stort køkken som skal bruges af for mange forskellige mennesker i løbet af dagen, og skal 

udfylde mange funktioner. Det er ikke egnet for vores handicappede og hjerneskadede borgere, bl.a. da der 

ikke er den ro der skal til for at vores borgere kan koncentrere sig om aktiviteten. 

De borgere som skal liftes ifm. toiletbesøg, er voldsom usikre ift. fremtiden da toilettet i Aktivhuset er ikke 

har de faciliteter.   

Elevatoren giver utryghed for borgere og personale, da den ikke er driftssikker.  Den har været årsag til 

aflysninger.  

Borgerne er meget generet af støj og vibrationer fra motionsrummet i lokalerne ved siden. 

Første salen er ikke egnet til borgere i kørestol.  

 

Fordelene ved at blive på Toften 

B:Vi har gymnastiksal hvor der spilles badminton med borgerne og vi ved der kommer forholde så vi kan 

lave bevægelse i gymnastiksalen med borgerne. Dette ser borgerne frem til 

Det er godt for vores borger at kunne arbejde ved enhederne i skolekøkkenet hvor der kan tages hensyn til 

den enkeltes skade. 

Det er godt at vi har flere busser vi kan booke eller låne ad hoc. Med og uden lift. Det har været godt for 

personalet at vi hurtigt har kunnet samarbejdet omkring dette. 
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P:Det er et godt pædagogisk arbejdsmiljø Hjernekrogen har arbejdet sammen med på Toften. Fagligheden 

ift værkstederne er meget tæt på og vi har et godt samarbejde omkring disse ift værkstederne 

 

Samarbejdsrelationer 

B: Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed, og siger de føler sig hjemme med at være placeret på 

Toften med de andre enheder.  

Borgerne i Hjernekrogen har ofte en sindslidelse ifm med deres skade. Vi oplever at borgerne har opsøgt 

hinanden på Toften og privat. Vi har lavet aktiviteter sammen med Nytoften. Borgerne synes at det har 

været en god oplevelse, og ønsker mere samarbejde med Nytoften. 

P: Vi som personale har stor glæde af, at vores samarbejdspartnere er tæt på. VSU hvor mange af vores 

borgere har undervisning. Mange af vores borgere har psykiatriske problemstillinger. Her kan personalet 

støtte og sparre hinanden fagligt. Med Paletten deler vi værkstederne som giver os en stordrift fordel, og 

en faglig sparring på det praktiske plan.  

Vi har god gavn af sparring med Nytoftens personale ift vores borgere, og vi har et godt samarbejde. 

Hjernekrogen og Nytoften er begge praktiksteder  for SSA-elever,  og både eleverne og vejlederne bruger 

hinanden ift. vejlednings-, og undervisningsopgaver. 

 

 

Lene Nielsen. SSA Aktivitetsmedarbejder på Hjernekrogen 

 

Ben Lindequist Ariens. Neuropædagog på Hjernekrogen.  

 

Borgerudtalelser fra borgerne på Hjernekrogen 

På vegne borgerne i Hjernekrogen har vi som personalet renskrevet deres umiddelbare tanker omkring 

forslaget i Den nye tilbudsvifte. Borgerne er informeret ved fremmøde i Hjernekrogen onsdag og torsdag i 

uge 24 samt på vores Gruppe  Hjernekrogen på Facebook 

- Man glemmer at det er mennesker man har med at gøre- de svage som har svært ved at flytte 

igen. ” Der æder mange ressourcer” 

- Skrivelsen som er kommet ud er formuleret i et alt for svært sprog 

 

TANKER OMKRING DET GODE VED AT VÆRE PÅ TOFTEN IFT AKTIVHUSET 

- Tilgængeligheden 

- Det bedste værksted er her og vi borger har været med til at indrette og lave opbygningen 

- Toften har ikke fået chancen for at komme rigtig i gang 
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- Kender de andre områder via vores fælles omgang og samarbejde. Glade og fleksble personaler der 

snakker og hjælper os fra de andre afdelinger. 

- Samarbejde med  psykiatri  omkring aktiviteter. Fælles aktiviteter  indimellem 

- Stor venlighed og dialog imellem os alle her på toften 

- Trygheden, humor og et positivt sted 

- Selvom der er mange mennesker på Toften i løbet af dagen er der dejligt roligt da man bruger 

udendørs området og der forskellige muligheder. 

- Flere muligheder for berede aktiviteter 

- Mulighed for at komme på tur ved at låne bussen på Toften 

 

Tanker om at flytte TILBAGE til Aktivhuset 

- Værkstedet er for småt på aktivhuset. Der er ikke plads for træaktivitet for kørestolsbruger, samt 

plads til arbejdsvenlige maskiner 

- Elevatoren dur ikke altid. Det giver en ustabil hverdag hvor vi bla må aflyse aktiviteter eller bæres 

ned af trapperne pga. den var gået  i stykker 

- Ønsker ikke at komme tilbage til aktivhuset da man ikke bryder sig om huset 

- Generet at larm fra træningscenter 

- Nedslidt bygning 

- Uro og mange mennesker 
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Høringssvar fra: Hanne Winther 
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Bilag, der henvises til i dette høringssvar, kan findes på følgende hjemmesider: 

Bilag 1: Arbejdstilsynet, Forandringer og forandringsprocessor 

https://www.arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-sundhedsfremme/stress-og-trivsel/forandringer-og-

forandringsprocesser 

Bilag 2: Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser, En Værktøjskasse om Alenearbejde 

http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Hotel/Alenearbejde.pdf 

Bilag 3: Foa, Politik om alenearbejde 

Kan hentes som PDF fra: 

https://www.foa.dk/forbund/temaer/a-i/alene-arbejde/alenearbejde-det-mener-

foa?_id=4E66303672284D20B9F6A7EA1FE8CEEB&_z=z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-sundhedsfremme/stress-og-trivsel/forandringer-og-forandringsprocesser
https://www.arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-sundhedsfremme/stress-og-trivsel/forandringer-og-forandringsprocesser
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Hotel/Alenearbejde.pdf
https://www.foa.dk/forbund/temaer/a-i/alene-arbejde/alenearbejde-det-mener-foa?_id=4E66303672284D20B9F6A7EA1FE8CEEB&_z=z
https://www.foa.dk/forbund/temaer/a-i/alene-arbejde/alenearbejde-det-mener-foa?_id=4E66303672284D20B9F6A7EA1FE8CEEB&_z=z
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Høringssvar fra: MED-udvalget i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov 
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Høringssvar fra: Fælles MED Handicap og Psykiatri 

Høringssvar vedr. råderumskatalog fra fælles MED handicap og 

psykiatri 

 

Vi er meget bekymret om forslaget MT.BK.R.01 – Reduktion – 

Teletaxaordningen. Vi har mange borgere med nedsat funktion både psykisk og 

fysisk, som benytter sig af dette tilbud, og det vil have stor betydning for deres 

selvstændighed. 

Vi arbejder målrettet med at gøre vores borgere så selvhjulpen som muligt, og hvis 

dette tilbud bliver reduceret eller nedlagt, betyder det at mange af disse borgere ikke 

selv kan handle eller komme omkring i kommunen uden ledsagelse. Vores nye 

kvalitets standarder ligger op til at vores borgere skal blive så selvstændige som 

muligt, og vi ser dette tilbud, som en måde at støtte dette.  

Vi har borgere, der bor i udkants områder, der ikke selv har bil, som ikke kan komme 

væk fra hjemmet uden dette tilbud. Det kan enten betyde, at de bliver isoleret og ikke 

har kontakt med andre, som kan føre til andre psykiske lidelser eller en dårligere 

livskvalitet, eller at de skal flytte tættere på byerne.  

Det vil på sigt betyde at vores samfund bliver meget opdelt og at vores landområder 

bliver mindre attraktive. Der er mange områder i kommunen uden busforbindelser i 

løbet af dagen og weekender og teletaxaordningen giver mange borgere en livlinje og 

muligheden for at leve et selvstændigt og værdig liv. 

Flytning af Hjernekrogen. 

Hjernekrogen er er en del af teamet på toften, det pædagogiske personale på 

hjernekrogen er meget glade for alle de faglokaler der kan benyttes og som borgerne 

selvstændigt kan flytte sig til samt det store faglige pædagogiske fællesskab som  er 

på toften med plads til faglig sparing. Desuden ligger VSU (voksen 

specialundervisningen) lige ved siden af, som rigtig mange borgere benytter som en 

del af deres genoptræning. Der findes også borgere med dobbelt diagnoser og der er 

derfor også et stort fællesskab med social psykiatrien som også er en del af toften. 
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Det nye rehabiliterings center som kommer på Toften vil også blive en stor 

samarbejdspartner for både personale og borgere og det giver derfor god mening at de 

to afdelinger ligger dør om dør. 

 

Skrevet på vegne af 

Medarbejdere i fælles MED handicap og psykiatri 

22.8.2017 
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Høringssvar fra: Team Sundhedsfremme og Forebyggelse vedr. 

Frivilligcenteret 
 

Høringssvar vedr. Frivilligcenteret. 

Hvis tilskuddet fjernes risikerer vi at miste statstilskud og dermed Frivilligcenteret. Såfremt frivilligcenteret 

ikke kan varetage opgaverne gøres der opmærksom på,  at ressourcer til dette arbejde i kommunen i 

forvejen er skåret væk. 

Det politiske ønske har været at kommune og frivillighed skal arbejde tæt sammen + at de opgaver som 

tidligere lå i kommunalt regi ift. frivillighed, nu skal varetages af Frivilligcenteret. Derfor er der tidligere 

skåret ned på timer til en kommunal frivillighedskonsulent og 5 timer som forebyggende medarbejder 

havde til at arbejde med frivillighed. Når der nu tales om at skære den vedligeholdende træning væk skal 

man være opmærksom på, at der kommer en øgning i opgaver til Frivilligcentret. Det er afgørende for den 

langsigtede rehabilitering af borgerne, at kommunen har frivillige som de kan sluse borgere med behov for 

vedligeholdende tilbud ud til, herunder bl.a. Livskraft i Seniorlivet med stolegymnastik og motionsvenner. 

 

Team Sundhedsfremme og Forebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[37] 
 

Høringssvar fra: Team Sundhedsfremme og Forebyggelse vedr. 

teletaxaordning 
 

Høringssvar på teletaxaordning: 

Mange ældre borgere er afhængige af teletaxa til praktiske gøremål, såsom indkøb, bank,  Borgerservice, 

frisør, tandlæge, fysioterapi og kiropraktor, men også lægebesøg og faste aktiviteter. Desuden giver 

ordningen dem mulighed for at fastholde deres sociale netværk i lokalområdet.  

Behovet for at kunne bruge teletaxa for den ældre borgergruppe er steget de senere år, da kriterierne for 

at få bevilget den, for kommunen, dyrere lægekørsel eller Flex-trafik er strammet op. For mange ældre 

borgere med et nedsat funktionsniveau er teletaxa den mulighed de har for at færdes i lokalmiljøet og klare 

dagligdagen. 

En stigning i taksterne vil medføre at den økonomisk  svagest stillede borger vil få en begrænsning i 

muligheden for at benytte ordningen. 

Det vil derfor have store konsekvenser for opretholdelse af egenomsorgen for en i forvejen sårbar 

målgruppe hvis teletaxaordningen helt frafalder eller der reduceres i tidspunkterne for brugen, der i 

forvejen er begrænset. 

 

Team Sundhedsfremme og Forebyggelse 
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Høringssvar fra: Fælles MED for dagtilbud og undervisning i Kerteminde 

Kommune 
 
Fælles-MED for dagtilbud og undervisning afgiver hermed høringssvar til 
rådighedskataloget. 
 
 
PPR og U-team: 
Fælles–MED frygter, at Kerteminde Kommunes strategi om tidelig opsporing og tidelig indsats 
i forhold til børn og familier i problemer, rammes, hvis besparelsen på U-team og PPR 
effektueres. Det vil betyde en forlængelse af sagsbehandlingstid, hvor problemer risikerer at 
udvikle sig yderligere. Det er kommunens mest udsatte børn og familier, der ikke modtager 
den nødvendige hjælp, og man kommer til at skubbe en langt større udgift foran sig. 
 
 
SFO´s midler til inklusion: 
Mange elever har behov for guidning og støtte for at lykkes i sociale relationer. Med 
forudgående års generelle besparelser på SFO-området vil en kommende reducering og 
omfordeling af pædagogressourcer få betydning rundt i SFO’erne, hvor både udsatte og 
almindeligt fungerende elever vil rammes. Har de relations-udfordrede børn det svært pga. 
manglende støtte, rammes også den store gruppe af børn. Det kan give utryghed hos børnene 
og mange konflikter for både børn og voksne. 
 
Plads til alle: 
Ordningen har stor betydning for kommunens svageste familier. En nedlæggelse eller 
reduktion vil betyde, at ressourcesvage børn ikke får tilbud om fritidsaktiviteter, som 
jævnaldrende har og man vil forstærke risikoen for marginalisering. 
 
Besparelser på tværgående bånd: 
Hvad indeholder denne besparelse? Det er helt uigennemsigtigt hvem og hvad der rammes 
her. Større gennemsigtighed er ønskelig. 
 
Generelt er der en stor risiko for, at mange af katalogets reduktioner ender med en langt 
større udgift end de penge, der i første omgang spares på den korte bane.  Det er de svageste 
borgere i kommunen, der rammes, og det er fremtidige skatteborgere, som vi risikerer ikke i 
tide at få hjulpet tilstrækkeligt. På den lange bane kan det blive rigtig dyrt. 
 
Vedr. udvidelseskataloget: 
Tidssvarende faglokaler er en af forudsætningerne for at løfte fagligheden i det nye fag 
Håndværk og Design. Ligeledes er både ansatte og elever afhængige af et sundt indeklima og 
en generel sund bygningsmasse, så sundhed, læring  og trivsel gives så gode betingelser som 
muligt. Derfor håber vi på, at midlerne, som er afsat til disse områder, fastholdes. 
 
 
 
Mvh 
Fælles-MED for dagtilbud og undervisning i Kerteminde Kommune. 
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Høringssvar fra: Fælles MED-udvalget i Sundhed og Rehabilitering 
 

Høring vedrørende Råderumskatalog budget 2018 

Høringssvar fra Fælles MED-udvalget i Sundhed og Rehabilitering. 

Udarbejdet på baggrund af drøftelse i Fælles MED-udvalget d. 22.08.2017 

 

SS.PL.R.01 – Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens 

Forslaget kan have store helbredsmæssige konsekvenser for borgerne og øger risikoen 

for infektioner og indlæggelse. Rengøring hver 3. uge kan medføre øget sygefravær blandt 

medarbejderne grundet smitterisici og øget tidsforbrug til rengøringen. 

 

SS.PL.R.02 – Effektivisering på Plejecentre (UDGÅET)  

Besparelsen er allerede vedtaget og dermed ikke udgået. Arbejdsmiljøet er under stort 

pres og flere medarbejdere er sygemeldt pga. arbejdsrelateret stress. Flere og flere giver 

udtryk for, at de har svært ved at klare arbejdspresset. Organisationen kan ikke leve op til 

intentionerne i puljer, som f.eks. klippekort og værdighedspulje. 

Besparelsen vedrørende effektivisering på plejecentre og reduktionen i indsats 3 og 4 

ønskes tilbageført i 2018.     

 

SS.PL.R.03 Samling af demensdagcentre og Hjernekrogen (under forudsætning af at 

SS.SFR.R.01 vedtages) 

Samling af området har potentiale for at øge kvaliteten af tilbud til borgerne. Ligeledes vil 

det være muligt, at øge det tværfaglige samarbejde på tværs af afdelinger, bl.a. 

arbejdsmarkedet. Endvidere må påregnes opstarts- og etableringsudgifter til inventar, som 

målrettes borgergruppen.  

I dag modtager enkelte yngre borgere med senhjerneskade tilbud i andre kommuner. De 

ville kunne få et tilsvarende tilbud i egen kommune. 

 

SS.PL.R.04 Reduceret serviceniveau i weekender og på helligdage i hjemmeplejen 

Ingen kommentarer 

 

MT.BK.R.01 – Reduktion – Teletaxaordningen 

Vil bevirke, at de borgere, som i dag anvender kommunale tilbud vil få svært ved at 

benytte disse, hvis de ikke selv kan transportere sig eller har råd til at betale. Dette 
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medvirker til øget isolation og forskelsbehandling, da infrastrukturen er ikke eksisterende i 

dele af kommunen. Kan øge efterspørgslen på visiteret kørsel samt ansøgning om 

invalidebil. 

KF.SFR.R.01 – Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret 

Forslaget vil have store konsekvenser for de borgere, som ikke mere modtager tilbud om 

vedligeholdende træning. 

 

ØK.TAO.R.04 – Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges  

Det vurderes, at midlerne var bedre anvendt til større fælles arrangementer, så alle 

medarbejdere får mere lige del i dem.  

 

ØK.TAO.R.05 – Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres 

Medarbejdere med daglig borgerkontakt, som kan være udsat for vold og trusler vil stadig 

fremadrettet have behov for psykologisk rådgivning for at forebygge sygemelding/hjælpe 

medarbejderne hurtigere tilbage til arbejde. Dette er en skævvridning for en stor gruppe 

medarbejdere. 

 

På vegne af medarbejdersiden i Fælles MED-udvalget for Sundhed og Rehabilitering 

 

Britt Pedersen 

Næstformand i Fælles MED 
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Høringssvar fra: Ungdomsskolen 
                                                                                                              

 

Høringssvar 2018                                                                            20. august 2017  Kerteminde 

 

 

 

Ungdomsskolens bestyrelse anerkender, at hvis præmissen for at kunne fremlægge et budget i 

balance ved 1. behandlingen er et råderum på kr. 15 mio., så skal der spares el. effektiviseres på de 

enkelte politikområder. 

 

For ungdomsskolens vedkommende er der i råderumskataloget et forslag om en reduktion på  kr. 

150.000 hvert år fra  2018 – 2021. 

Hvis forslaget vedtages er konsekvenserne bl.a. færre åbningsaftener i ungdomsklubberne samt 

reduktion af undervisningstimer i ungdomsskolens fritidsundervisning. 

 

Bestyrelsen er selvsagt ikke begejstret for ovenstående forslag, men vi mener, at det er i 

alles interesse at det økonomiske fundament er i orden. 

 

MEN:   

 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev ungdomsskolen reduceret med kr. 110.000  for til 

gengæld at modtage arbejdstimer til koordinering af klubtilbud mm. fra "Plads til Alle" svarende til 

det reducerede beløb ( fra 2018 stiger beløbet til kr. 220.000 pr. år). 

  

Dvs. -  hvis det politisk tiltrædes at reducere budgettet  på ”Plads til Alle” rammer dette indirekte 

ungdomsskolen med yderligere 220.000 kr. –  

Dette er vel næppe hensigten med forslaget, og vi har en optimistisk forventning om at  

”Plads til Alle” ikke reduceres mere end at forpligtigelserne ift. opgaveløsningen i  ungdomsskolen 

kan opfyldes. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Erik Ilskov 

Bestyrelsesformand 

Kerteminde kommunale Ungdomsskole 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen af Hindsholms børn og unge 
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Høringssvar fra: MED-udvalget, Nymarken Skole og Børnehus 
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Høringssvar fra: Kulturskibets MED-udvalg 

 

Angående budget 2018 

 
Kulturskibets MED-udvalg har noteret sig byrådets ønske om, at Kulturskibets skal spare 400.000 over de næste 4 

år. 
Der er forståelse for kommunens svære økonomiske situation, og der er også lettelse over, at besparelsen ikke 

umiddelbart medfører nedskæringer blandt de ansatte i indeværende sæson, og dermed ikke direkte kommer til at 

gå udover alle de mange glade og kulturinteresserede børn og unge, som allerede er elever i Kulturskibet. En 

reduktion på 24 % indenfor aktiviteterne dans, drama og billedkunst, vil dog uundgåeligt å sig have store 

konsekvenser for disse områder, både i forhold til aktivitetsniveau og kvalitet. 
Kulturskibet er stadig en ung organisation, der kun har eksisteret 3 år, og der er derfor stadig brug for at udvikle 

og udvide organisationen. Der er en frygt i MED-udvalget for, at besparelsen vil betyde, at denne udvikling vil gå 

i stå, hvilket i særlig grad vil ramme de nye aktivitetsområder, og at Kulturskibet derfor ikke når sit fulde 

potentiale. Med-udvalget opfordrer derfor til, at ressourcerne tilbageføres, når økonomien tillader det, og håber at 

Kulturskibet forsat vil have politisk bevågenhed, således at vi kan udvikle os til en bred og inspirerende 

kulturskole til glæde for alle børn og unge i kommunen. 
 

 
På vegne af Kulturskibets Med-udvalg 

 
David Vollmond 
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Høringssvar fra: MED-udvalget på Marslev Skole og Børnehus 
 
 
 
Høringssvar fra lokal MED-udvalg på Marslev Skole og Børnehus. 
 
 
 
Der er bekymring om Marslev Børnehus vil kunne få hverdagen til at hænge sammen 
personalemæssigt set, hvis der sker en reduktion i åbningstiden til 48 t/u samtidig med der 
sker en evt. besparelse på 4% på tildelingen pr. barn. Personalenormeringen vil reduceres 
væsentligt,  og vi skal stadig lever op til at børnene trives og udvikles ifølge love og regler. 
Bemandingen vil blive noget tyndere, og det vil bl.a. blive vanskeligere at arbejde med 
mindre børnegrupper, tid til fordybelse og nærvær for det enkelte barn. 
 
Reduceres åbningstiden  i Børnehuset vil der være forskellige åbningstider  i samme 
institution - Marslev Børnehus og SFO. 
Tidligere var det hensigten, at landsbyordningernes forskellige afdelinger skulle have 
samme åbningstid, hvilket giver rigtig god mening. Hvad tænker BSU om det? Alternativ 
skulle SFOen åbningstid reduceres, men så vil de fleste forældrene fravælge den.  
 
Der er bekymring for, at forslaget om at reducere i inklusionstimerne  vil give en social 
slagside, hvor børn med inklusionsbehov lades i stikken i forhold til nedskæring på 
inklusionstimer. Børn med særlige behov vil på visse institutioner blive hårdt ramt af den 
foreslåede besparelse, hvilket vil være mod kommunes egne intentioner.  
 
Antallet af timer til ledelse i SFOen  er børnetalsbestemt, og for Marslev SFO’s 
vedkommende er der i indeværende skoleår tildelt 461 timer, hvilket skal dække alt vedr. 
SFOen, det vil betyde lederen ikke vil være ret meget tilstede i hverdagen med den 
ledelseskonstruktion, der  køres med i dag. Måske skulle der være en minimumstimetal til 
ledelse af en lille SFO? 
 
Udover ovenstående udtrykkes der bekymret for, at en forringelse af tilbuddene vil betyde 
yderligere udfordringer i forhold til at være en attraktiv bosætnings kommune for 
børnefamilier. Der udtrykkes også bekymring om, at de kommunale tilbud fravælges og de 
privat til vælges. 
 
Reduktion af PPR og U-teamet vil betyde mindre hjælp til trængende familier og børn. Vi 
oplever et stigende behov for rådgivning og vejledning  til forældre, og flere og flere børn 
henvises til talepædagog, ergo/fysioterapi samt psykolog. Det er de mest udsatte vi 
rammer her.  
 
Reduktion af mødeaktivitet i dagplejen vil blive en meget stor udfordring, da fællesskabet i 
dagplejen vil smuldrer. Personalemøderne bør fastholdes. 
 
Der er i udvalget usikkerhed omkring de reelle muligheder for at opnå de forventede 
besparelser på indkøbsområdet.   
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Der  udtrykkes bekymring for, at institutionerne derudover kan blive ramt hårdere i forhold 
til tungere indkøbsmæssige områder.  
 
Med venlig hilsen  
 
MED-udvalget, 
Marslev Skole og Børnehus. 
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen på Munkebo Skole 
 
                                                                                                                      Munkebo d. 23. august 2017 
 
 
Til Kerteminde Kommune 
Budget18@kerteminde.dk 
 
 

Høringssvar vedr. budget 2018 fra Bestyrelsen på Munkebo Skole 
 
Munkebo Skole er i forvejen meget udfordret på grund af en ikke fuldt financieret sammenlægning 

og bortfaldet af den socioøkonomiske tildelingsmodel, som Munkebo Skole med rette har behov 

for.  

Bestyrelsen forholder sig desuden meget kritisk overfor at Munkebo Skole ikke modtager fuld 

sygedagpenge refusion. Det er ganske imod lovens hensigt at sygedagpenge ikke bruges til at 

dække de udgifter skolerne har i forbindelse med sygdom. 

Bestyrelsen på Munkebo Skole har læst Råderumskataloget og er meget bekymrede over de 

bebudede besparelser på Børn og Skoleområdet. Der er efterhånden ingen sammenhæng med 

ambitionerne på https://kerteminde.dk/borger/boern-unge-og-familie/dialog-og-samarbejde  

under overskriften; ”En sammenhængende helhedsorienteret tidlig indsats” og realiteterne. Den 

helhedsorienterede indsats udfordres af besparelser på både skolen og dens samarbejdspartnere 

og den tidlige indsats udfordres ved at spare på den faglige ekspertise der målrettet arbejder på 

inklusion og netop børn med særlige behov. 

BS.UDD.R.01 – Reduktion i SFO-normering 

De inklusionsbørn der rammes af besparelser på SFO-området, vil ikke fremover kunne drage 

nytte af den sammenhængende skoledag, hvor SFO har mulighed for at samarbejde med skolen 

omkring inklusion af barnet. Specialklasseelever er allerede segregeret til et andet tilbud, herved 

mister man muligheden for at arbejde med den forebyggende indsats for de eleverne der 

inkluderes i almendelen. 

BS.BF.R01 og R02 – Reduktion i U-team og PPR 
 
Besparelserne i dagpleje, PPR og U-team går imod tanken om den tidlige indsats for derved på sigt 

at kunne spare på det enkelte barn, hvor der er særlige behov. Herunder stiller man sig undrende 

ved effekten af den nye børne- unge politik hvor ambitionen er at sætte mål for barnet gennem 

hele livet. Her på skolen har vi mange børnesager og elever, hvor lærerne har brug for sparring i 

forhold til tidlig indsats. 

BS.UDD.R.02 – Reduktion af Ungdomsskolens aktiviteter 

I Munkebo har vi en rusmiddelproblematik, det er derfor problematisk at gennemføre besparelser 

ved ungdomsskolen. 

https://kerteminde.dk/borger/boern-unge-og-familie/dialog-og-samarbejde


[52] 
 

 
ØK.TAO.R.01 Tiltag 3 – Optimering af Indkøb- og udbudsområdet 
 

På Munkebo Skole er der én medarbejder der står for indkøb og det er en meget lille opgave ift. de 
andre. Centraliseringen vil i bedste fald reducere opgavens omfang minimalt da der jo stadig skal 
meldes indkøbsønsker ind. Vi forudser både dobbeltadministration og forsinkelser der kan ramme 
den generelle drift. At man så på baggrund af en meget tvivlsom gevinst vil reducere hele 
driftsbudgettet er naturligvis helt uacceptabelt. 
 
 
D. 23. august 2017 
Bestyrelsen på Munkebo Skole 
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Høringssvar fra: Stubberup Beboerforening og Foreningen for Hindsholm 

Egnsmuseum 
 

Høringsvar vedrørende nedlæggelsen af Frivilligcenteret i Kerteminde Kommune fra Stubberup 

Beboerforening og Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum. 

 

Det er vores opfattelse, at Kerteminde kommune populært sagt kommer til at skyde sig selv i  foden  

ved at nedlægge Frivilligcenter Kerteminde. I råderumskataloget giver kommunens embedsværk 

selv udtryk for, at nedlæggelsen vil medføre en svækkelse i forholdet mellem kommune og 

frivillige. Heri kan vi kun være enige, men vi mener, at sagen er alvorligere end Kerteminde 

kommune fremstiller den. I en tid , hvor nedskæringer og besparelser sætter dagsordenen i den 

kommunale økonomi, vil der fremover være endnu mere brug for frivillige kræfter, som kan løfte 

nogle af de opgaver, som kommunen af økonomiske grunde  må opgive at bestride. Det være sig 

inden for ældreområdet, børn og ungeområdet eller i forbindelse med driften af væresteder, 

kulturhuse og museer. 

I sidst nævnte tilfælde har vi i Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum haft problematikken inde på 

livet i forhold til vores forening, som grundet besparelser inden for museumsområdet skulle 

etableres for at Hindsholm Egnsmuseum kunne drives udelukkende af frivillige kræfter. Selvom 

Stubberup Sogns Beboerforening og lokalarkivet havde  en udmærket dialog med kommunen, 

havde vi stor nytte af samarbejdet med Frivilligcenter Kerteminde, da  denne forening skulle 

dannes, fordi foreningen skulle være den organisatoriske ramme om den fremtidige drift af 

Hindsholm Egnsmuseum. Leder af Frivilligcenteret, Jens Gantriis, deltog både i et af 

dialogmøderne og  bistod os siden gennem flere møder med råd og vejledning med  hensyn til 

vedtægter og den konkrete stiftelse af foreningen. Uden Frivilligcenterets hjælp skulle vi frivillige 

have brugt mange resurser på at etablere foreningen selv, og vi er meget taknemmelige for at have  

kunnet bruge Frivilligcenterets kompetencer. 

 

Det er derfor bekymrende, at Kerteminde Kommune overvejer at nedlægge centeret, fordi det er 

værdifuldt at have en organisation, som  kan være fødselshjælper ved nye projekter og være 

formidler mellem frivillige, foreninger og kommune, når de frivillige og foreningerne beder om det. 

Vi forudser, hvis Frivilligcenteret nedlægges, at vi fremover igen vil stå famlende over for mange af 

de opgaver, som dermed  overlades til den enkelte frivillige og forening  . Hvem skal man henvende 

sig til på Kerteminde Kommune, når man som forening eller frivillig har brug for hjælp, og hvordan 

skal foreningerne kunne bruge hinanden som netværk, når vi ikke længere har Frivilligcenteret? Når 

man samtidig tager højde for det stadig stigende behov for frivillig arbejdskraft til at varetage 

opgaver også i kommunal sammenhæng, kan man frygte, at den  styrke der med Frivilligcenteret er 

opbygget  i det frivillige fællesskab og netværk går tabt. 

Jf. paragraf 82d i servicelovens voksenbestemmelser gældende fra 1. januar 2018. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Kragebær   Anne Jensen 

Stubberup Beboerforening   Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum 
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Høringssvar fra: Medlemmer af Kerteminde Handicapråd 
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Høringssvar fra: Hanne Eskesen Dall-Hansen 
                                                                                                                                     Munkebo d. 23/8-2017 

 

Høringssvar vedrørende  flytning af Hjernekrogen.  

 

- På hjerneskadeområdet er målet med rehabiliteringen at mindske følgerne efter hjerneskaden, og 

at  den enkelte så vidt muligt   opnår et  selvstændigt  og meningsfuldt liv . Rehabilitering 

indebærer ofte en forberedelse til en ny livssituation og finder sted  i en samarbejdsproces mellem 

den enkelte borger , pårørende og fagfolk. Indsatsen er generelt kendetegnet af en høj grad af 

specialisering og behov for tværfaglig  og samarbejde på tværs  af sektorer og forvaltninger. 

-  

-  Generelt har målgruppen behov for indsatser på sundheds-socialområdet , undervisnings og 

beskæftigelses området i nogle tilfælde kompliceret  med  komorbiditet.  

 

- Hjernekrogen er et aktivitets og samværssted der rummer borgere som kommer flere gange 

ugentlig i et meningsfyldt aktivitets tilbud. 

 

- Hjernekrogen har cafe tilbud, netværksgrupper  hvor man har et fællesskab ” ramt til ramt”. 

 

- Hjernekrogen er med til at forebygge sekundære følger efter en erhvervet  hjerneskade. 

 

- Hjernekrogen modtager borgere i ressourceforløb eller borgere på pension med kontrol. 

 

- Det er vigtigt at påtale,  at Hjernekrogen  også   er en del rehabiliteringen/genoptræningen  for  ny 

skadede borgere .   Vi arbejder målrettet sammen med rehabiliterende terapeuter,  

specialundervisere og sagsbehandler på, at komme tilbage til  arbejdsmarkedet og et  hverdagsliv 

med gode mestringsstrategier . 

. 

 

-ERHVERVET HJERNESKADE  er en akut skade hvor en række indsatser er rettet mod at udvikle  

personens funktionsevne. 

 

-DEMENS  skyldes sygdom, mange af de sygdomme , der medfører demens , er fremadskridende og 

uafvendelig. 
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Hjernekrogen bør blive på Toften: 

 

Rent overordnet så kan Toften 600 tilgodese faglige anbefalinger af den højt specialiserede  indsats for 

senhjerneskadede. Rehabiliseringsprocessen kan organiseres på en’ matrikel som et helheds orienteret  

forløb, koordineret med indsatser på sundheds- og beskæftigelses området mhp. at understøtte  

tilbagevenden til uddannelse ellers beskæftigelse og til et vidt muligt hverdagsliv. 

Vi kan fagligt favne flere højt specialiserede borgere med erhvervet hjerneskade i eget regi.  

 

- Samarbejde med den  nye rehabiliterings enhed   

- Genoptrænende terapeuter kan benytte faciliteterne på Toften, træningslokaler på rehab. 

- Genoptræning og vedligeholdende træning i faglokalerne 

- Det tætte samarbejde med VSU 

- Brug af gymnastiksal 

- Handicap venlige forhold som kun bliver mere og mere bruger venlig. 

- Samarbejde med psykiatrien omkring borgere med dobbelt diagnoser. 

- Tættere på sagsbehandlere i  handicap- og psykiatri 

- Tættere på sagsbehandlere i job centret. 

 

 

 

 

 

LIDT AF HVERT: 

Alle faggrupper på Toften gør brug af personalets kompetencer  i Hjernekrogen. 

Hjernekrogen er flyttet først fra Paletten , så til Aktivhuset, så til Toften indenfor fem år.   

Kan med snilde foreslå , at sagsbehandlere får sin gang på Toften en til to dage om ugen. 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Eskesen  Dall-Hansen 

Hjerneskadekonsulent og neuropædagog  

Hjernekrogen 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo 
                                                                                                                      Munkebo d. 21. august 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Til Kerteminde Kommune 
Budget18@kerteminde.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar vedr. budget 2018 fra Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo 
 
Når vi som bestyrelse kigger tilbage på de sidste 4 – 5 års høringssvar, er det de samme ting der 
næsten hvert år springer i øjnene.  
Vi kommenterer normeringsnedskæringer, reduktioner i åbningstider og dertil kommer , øget 
inklusion, færre muligheder for uddannelse til medarbejderne, og reduktioner i PPR og 
forebyggende tiltag. 
 
Vi anerkender,  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. Vi er også bevidste 
om, at kommunens budget skal ses i en helhed, men det er svært at se noget 
besparelsespotentiale på dagtilbudsområdet. 
 
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. 
 
I vores høringssvar har vi valgt, at kommentere de forslag der umiddelbart vil berøre 
dagtilbudsområdet.  
 
 
BS.DTB.R01 – Reduktion i Åbningstid 
I Daginstitution Munkebo har vi valgt, at udvide åbningstiden med 2 timer mere om ugen. Det 
presser selvfølgelig normeringen, da der reelt ikke er givet økonomisk tildeling til dette. 
Baggrunden for at gøre det er, at der er et åbenlyst behov hos forældregruppen. 
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Bliver åbningstiden yderligere reduceret vil det være meget svært for mange familier, at få 
arbejdslivet til at fungere. Det vil på ingen måde heller understøtte, at nye familier ønsker at 
bosætte sig i Kerteminde Kommune. Derfor må vi på det kraftigste fraråde et sådant tiltag. 
 
BS.DTB.R02 – Reduktion i takst pr. barn 
Forslagets overskrift kunne ligeså godt have været ”færre pædagoger”. For det er det der bliver 
konsekvensen af en reduktion i taksten pr. barn. 
 
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.   
 
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. 
 
For dårlig kvalitet i dagtilbud har  både pædagogiske og  økonomiske konsekvenser. De pædagogiske 
konsekvenser kan være, at flere børn trives dårligt, og at andre ikke får udnyttet deres fulde potentiale. 
I et miljø hvor den pædagogiske kvalitet er under pres er det oftest børn i udsatte positioner, der får de 
vanskeligste betingelser. Den ulighed i muligheder fortsætter i børnenes skoletid og ofte bliver det 
nødvendigt, at tilføre ekstra støtteforanstaltninger. 
 
Økonomen og Nobelprisvinder James Heckmann, har lavet et stort studie om investering i tidlig indsats .  
Det viser, at jo tidligere børn møder høj pædagogisk kvalitet, jo bedre bliver det samfundsøkonomiske 
afkast også. For hver krone der investeres i f. eks. de 0 – 3 årige kommer 10 gange tilbage. Jo senere der 
investeres jo mere falder afkastet økonomisk.  
 

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. 
 
Sidst men ikke mindst kan vi se, at de små børnehuse i Munkebo bliver så små, at de skal have 
tilført ekstra midler for, at opretholde en bæredygtig drift.  
 
BS.BF.R01 og R02 – Reduktion i U-team og PPR 
Der er et stort behov for konsultativ sparring og forebyggelse samt specialviden på 
Dagtilbudsområdet. Ikke mindst i Munkebo. 
Derfor vil reduktioner på dette område have negative konsekvenser på længere sigt og vil 
formodentligt også føre til ekstra udgifter. 
 
 
For bestyrelsen er det meget svært, at pege på konkrete besparelsesmuligheder. Vi mener dog der 
er et potentiale i, at sikre Daginstitution Munkebo nogle gode fysiske rammer.  
Det vil sikre at den pædagogiske indsats får langt bedre vilkår. Og der bliver mulighed for, at skabe 
en langt mere bæredygtig økonomi. I dag holder vi 3 huse åbent. Ved en samling kan vi bruge 
personalet langt mere rationelt i f. eks. ydertiderne. 
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Det kan ligeledes betyde besparelser på længere sigt. Det vil betyde brug af færre vikarer. Der vil 
være mulighed for at udvide åbningstiderne, og der vil være besparelser på energiudgifter, 
bygningsvedligeholdelse og rengøring. 
 
 
D. 21. august 2017 
Bestyrelsen i Daginstiution Munkebo 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen for Kulturskibet 
 

Høringssvar  

 

 

Bestyrelsen for Musikskolen og Kulturskibet har naturligvis forståelse for de økonomiske 

udfordringer kommunen har,  

og vi mener at det er en opgave, som alle afdelinger forholdsvis bør bidrage til at løfte.  

Vi mener også, at besparelserne skal ske på et oplyst grundlag og konkretiserer derfor her, hvilke 

konsekvenser den besparelse der er lagt op  

til i råderumskataloget vil få for Musikskolen og Kulturskibet.  

 

Besparelsen der er foreslået i råderumskataloget  

Båndene KROP, BILLEDER og ORD i KULTURSKIBET reduceres med kr. 100.000 pr. år fra 2018 

- 2021. (dvs. i alt 400.000 over 4 år)  

Reduktionen svarer til ca. 24 % af det kommunale bevilgede beløb til de 3 bånd, derudover mister 

man yderligere en forventet medfinansiering via forældrebetalingen.   

Aktivitetsniveauet falder altså over 4 år med ca. 24 %  og vil resultere i betydelige forringelser af 

Musikskolens og Kulturskibets aktiviteter.  

 

Konsekvenser  

For at kunne imødekomme udfordringerne med det lavere budget må bestyrelsen, hvis det vedtages, 

overveje reduktion af aktiviteterne,  

eller en kortere sæsonlængde generelt.  

Yderligere skal der bl.a. overvejes om der fortsat er mulighed for de grundlæggende 

kulturskoletilbud, som bl.a. afholdes i ferieperioden,  

og vigtige aktiviteter på tværs af bånd og instrumenter.  

 

 

Under alle omstændigheder vil det betyde at færre børn får mulighed for at deltage i Musikskolens 

og Kulturskibets aktiviteter.   

En reduktion vil endvidere have nogle inddirekte effekter, idet det bliver vanskeligere at 

tiltrække/fastholde dygtige undervisere,  

da gennemsnittet af undervisningstimer pr. underviser vil falde.  

 

Skulle besparelserne blive vedtaget håber vi at blive tilgodeset, når de økonomiske vilkår ændrer 

sig.  

 

På vegne af bestyrelsen for Kulturskibet  

Kultur- og Musikskolen Kerteminde  

 

 

Anton Lins  

Formand for bestyrelsen  
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Høringssvar fra: Ina Eliasen, formand for Handicaprådet, Gerda Jakobsen 

og Jørn Buus Eliasen, medlemmer af Handicaprådet samt Marianne 

Machon, formand for Social- og Sundhedsudvalget 
 

 

Ina Eliasen 

formand for Handicaprådet 

Grøntoften 13 

5550 Langeskov 

Til. 24 61 26 66 

E-mail: inaeliasen@mail.dk 

Kerteminde Kommune 

 

 

 

Vedr.: Budget 2017-2021 

 

Høringssvar fra Ina Eliasen, formand for Handicaprådet, Gerda Jakobsen og Jørn Buus Eliasen, medlemmer 

af Handicaprådet samt Marianne Machon, formand for Social- og Sundhedsudvalget. 

 

KF. SFR. R. 01 Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret: 

Hvis Kommunen fjerner Frivilligcenter fra budget, mistes statens tilskud med den risiko, at Centret må 

lukke. Centret er livsnerven for alle frivillige, frivillige som er til stor gavn for Kerteminde Kommune. Vi må 

derfor på det stærkeste fraråde at fjerne tilskuddet. 

 

SS. PL.R.01 Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens:  

Vi ved, der skal spares et sted, og det gør ondt alle vegne, men her gør det mindst ondt. Vi forventer, det 

foregår individuelt og konkret. 

 

SS. PL. R. 03 Samling af demenscentre og hjernekrogen i Aktivhuset: 

Vi har på flere Handicaprådsmøder fået forklaret, hvordan demente og senhjerneskadede samt pårørende 

får flere muligheder i Aktivhuset.  

mailto:inaeliasen@mail.dk
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SS. PL. R. 04 Reduceret serviceniveau i weekender og på helligdage i hjemmeplejen: 

Vi har fået vished om konduite, desuden at ”uheld” altid afhjælpes. 

 

På gruppens vegne 

Ina Eliasen. 
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Høringssvar fra: Red Barnet 
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Høringssvar fra: Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde Kommune 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen i Frivilligcenter Kerteminde Kommune 
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