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Høringssvar fra: Henning Rasmussen 
Nedlæg venligst ikke biblioteket i Munkebo hvor jeg er en meget flittig bruger. 

Mvh 

Nytilflytter - Højen 37 

 

Høringssvar fra: Natalie Kora 

Jeg kunne skrive mange kommentarer til råderumskataloget, men vil nøjes med at kommentere 

forslaget om at lukke et eller flere af kommunens biblioteker. 

Min familie vil være meget kede af at undvære biblioteket i Munkebo. Vi bruger tit det åbne 

bibliotek i weekenderne, og børnene elsker at komme der. Der er jo ikke mange tilbud til 

småbørnsfamilier i byen, så biblioteket er meget vigtigt for os. 

Biblioteksbesøgene fungerer som en oase i en travl hverdag. Der møder vi andre mennesker og 

kommer i snak, børn begynder at lege sammen, og vi nyder alle det store luftige bibliotek. 

Jeg kan læse i rådekumskataloget at bibliotekerne bliver målt på antallet af bogudlån. Et moderne 

bibliotek er da meget mere end bogudlån, så at disse konsulenter nøjes med at se på tørre udlånstal, 

viser et manglende indblik i, hvad bibliotekerne bliver brugt til. 

Oplægget til »slagtning« af Munkebo og/eller Langeskov Bibliotek helt uforståeligt. Biblioteker er det 

ultimative demokratiske sted, og biblioteket burde være en del af fundamentet for den kommunale 

kulturpolitik. Så hvordan nogen kommunalpolitiker kan forsvare at nedlægge bare ét af 

bibliotekerne, er mig en gåde. Man har efterhånden en fornemmelse af at Kerteminde Kommune er 

Kerteminde - nå ja, så er der også lige Munkebo og Langeskov. 

Lukning af biblioteket vil være et stort tab for os og lokalsamfundet 

 

Med venlig hilsen  

Natalie kora 

 

Høringssvar fra: Samarbejdsudvalg Hjemme og Sygepleje 
Høringssvar fra FMU d. 17.7.18 og 1.8.18 

 

Side 50, punkt 4.3.6 Forslag 23: 
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Hvis man regner alle kommunale instanser med, kan det have store konsekvenser for normeringen. Det har 

tidligere været afprøvet at privatisere rengøringen, hvilket ikke var nogen succes. 

Ved selv, at dække rengøring, vaskeri og køkken, er det meget mere fleksibelt at dække ind ved sygdom og ferie 

i forhold til borger / beboere, da de kender personalet. 

 

Punkt 6.2 side 69: 

Det hænger ikke samme, at man vil rehabilitere i eget hjem, når man vil beskære i normeringen på hjemmepleje 

området og i hverdagsrehabiliteringen. 

 

Punkt 6.3.1: 

Vi har ingen ufaglærte, og fagligheden er højnet i kommunen pga. rekrutteringsproblemer.  

Hvis lønningerne bliver reduceret, er bekymringen, at så bliver det endnu sværere at rekruttere. 

De tal der er oplyst i KLK’s rådighedskatalog, er ikke retvisende. FOA har gjort opmærksom på at;  

I dagens avis står at medarbejderne på Kerteminde kommunes ældreområde i gennemsnit får 1.600 kr. mere om 

måneden end en sammenligningsgruppe. Se vedhæftede. Det hænger slet ikke sammen med tallene som 

kommunen selv indberetter til krl.dk.  

 

Af vedhæftede ses, at bruttolønnen for en fuldtidsansat sosu-medarbejder er brutto 262,20 kr. mere om måneden 

end øvrige ansatte sosu´ere i område 1! Regnes der med netto er tallet 164,80 kr. 

 

Og sosu-medarbejderne er jo med 381,9 medarbejdere omregnet til fuldtid den altovervejende mængde på 

ældreområdet.  Og så er differencen faktisk slet ikke til at regne med, da anciennitet, antallet af ufaglærte, 

antallet af elever, om tillæg udbetales eller afspadseres sagtens kan rykke balancerne uden, at det er udtryk for 

at lønnen er højere i Kerteminde kommune end andre steder.  

 

1.600 kr. månedligt svarer i øvrigt til godt 7.3 mio.kr. bare for sosu-personalet. 

 

Det er ganske svært at fæstne lid til de tal, der er oplyst i avisen og, de kan derfor ikke anerkendes. 

 

Man ønsker at sænke serviceniveauet ved at ændre konstellationen af personale, hvilket kan have den 

konsekvens, at man skal gå tilbage til at ansætte ufaglært personale. Hvis man vil sænke lønniveauet, bliver 

muligheden for rekruttering endnu mere begrænset.  

 

Punkt 6.3.2 Forslag 34: 

FMU kan tilslutte sig at organisering af planlægningsarbejdet kan professionaliseres. Vi vil gerne henstille til at 

kigge hen imod sygeplejen, som igennem de senere år har haft succes med optimering af planlægningsarbejdet. 

Det er lykkedes at igennem de sidste 2 år at gå ud af året med plus på budgettet. 

 

Punkt 6.3.3 Forslag 35: 

Passer tallene? Vi anerkender større enheder, men vi er bekymret for, hvor man vil finde pengene til at etablere 

større huse. 
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Punkt 6.3.4 forslag 36: 

Erfaringen viser, at vi afholder borgerne fra indlæggelse. Vi ser det problematisk, hvordan man tidsmæssigt skal 

reducere plejen, da den i forvejen er skåret i tid og på samme måde er hverdagsrehabiliteringen ligeledes beskåret. 

Visitatorerne kan ikke lave en revisitation, og det administrative arbejde, der følger med, da de er beskåret. Eks. 

3 minutter til øjendrypning. 

Der blev for 3-4 år siden lavet en revisitation af personlig pleje og praktisk hjælp, hvor mange blev beskåret, 

derfor giver det god mening, at tallene er høje ved modtagere under 2 timer. 

 

Punkt 6.3.5 forslag 37: 

Vi tilslutter os samling af sygeplejen, da det vil højne fagligheden, dog kan der være ekstra omkostninger i 

henhold til kørsel. 

  

Punkt 6.3.6 Forslag 38: 

Vi kan ikke tilslutte os reduktion af bilparken, men vil foreslå en samlet administration omkring bilerne. Ved at 

samle administrationen, vil der være bedre overblik over brugen og dermed kunne bilerne blive brugt bedre på 

tværs af hele kommunen. Et forslag kunne være et fælles budget i kommunen, hvor så de enkelte afdelinger 

betaler, for det de reelt bruger af bilerne.  

 

Punkt 6.3.7 forslag 39: 

Vi anerkender udvikling af velfærdsteknologi. Dog skal man ikke glemme hverken mennesket eller den 

investering, der vil være forbundet med udviklingen af velfærdsteknologien.  

Der skal budgetteres med ekstra omkostninger i forhold til oplæring af både personale og borger.  

 

Punkt 6.3.8 forslag 40: 

For at træffe en fornuftig beslutning om besparelser på hjælpemiddelområdet er det af væsentlig betydning, at 

man træffer beslutningen på et korrekt oplyst grundlag.  

Der er fejl i KLKs katalog side 79, idet der står, at der er 11 medarbejdere samt udekørende personale på 

hjælpemiddelområdet. Det er ikke korrekt. Der er 7 ansatte på sagsbehandlingsområdet (børn til + 80-årige), som 

ikke alene udfører sagsbehandling, men også har samtaler og hjemmebesøg hos borgerne med vurdering af 

behov, afprøvninger- og tilpasninger af hjælpemidler, bolig- og bilindretninger. Derudover er der 3 ansatte på 

hjælpemiddeldepotet samt 2 i seniorjob, som sørger for bl.a. levering, afhentning, rengøring og reparation af 

hjælpemidler. I alt 12 medarbejdere. 

 

Kommentarer til tabel 50: 

Man skal forholde sig kritisk til, at demografien er høj i Kerteminde kommune.  

Derudover kan man se, at kurven topper i 2015, hvor team Visitation Hjælpemidler, var ramt af sygemeldinger 

og fravær, hvorefter der blev opnormeret og kurven har siden da været faldende. Fortsætter Visitation 
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Hjælpemidler i samme kurs vil kurven falde til samme niveau som sammenligningskommunerne. Man kan altså 

udlede, at det kan betale sig, at bruge ressourcer på kvalificeret sagsbehandling. 

 

Punkt 6.3.9 Forslag 41: 

Vi kan ikke kommentere på punktet, da det ikke er valide oplysninger, der er oplyst. Der har aldrig været 24 

ansatte som teknisk personale under sundhed, handicap og rehabilitering.  

Punkt 6.4: 

På nuværende tidspunkt er der reduceret med to sagsbehandlere. I henhold til rapporten burde der opnormeres 

med det samme antal medarbejdere. 

Støttecentre og vejledning handicap og psykiatrien er endnu ikke blevet revisitereret. Det er bekymrende, når der 

så nu bliver skåret yderligt i sagsbehandlere. Det betyder, at vi i 2019 har færre sagsbehandlere end før Deloitte 

rapporten. 

  

Punkt 6.5: 

Punkt 6.5.1 Forslag 42: 

Vi anerkender et solidt datagrundlag. 

 

Punkt 6.5.2 forslag 43: 

Samarbejdsudvalgene kommenterer dette nærmere.  

 

Punkt 6.5.3 forslag 44: 

En anerkendelse omkring, at opruste bostederne omkring den nuværende situation, men det vigtigste må stadig 

være borgeren i fokus. Hvorfor vigtigheden af, at samle borgere med fælles diagnoser eller lignende 

funktionsniveau aldrig har været større. Så man får en bedre synergi og et bedre tilbud til vores borgere, samt et 

bedre arbejdsmiljø. 

  

Punkt 6.5.4. Forslag 45: 

Da der allerede er sket en øgning af egenbetalingen på visse områder, kan der kun være en lille besparelse og 

hente.  

Punkt 7.1 Forslag 46: 

Det er bekymrende, at der er brugt gamle årstal og tal i kataloget. Der er allerede sket store besparelser på 

området. 

Vedr. udgået spareforslag om lukning af Nymarkskolen: 
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Det er forståeligt, at man vælger ikke at lukke skolen, men vi har en stor bekymring for, hvor besparelsen så skal 

findes. Hvis besparelsen på ca. 15 millioner kroner skal effektueres, er det vigtigt, at der kigges bredt i 

kommunen.  

Høringssvar fra: Marianne Kaufmann Hansen 
Vi stemmer for model 1. Det sikrer at der fortsat er bibliotek i hver by, samt kan gøre de lokale skoler mere 

levende. 

Mvh  

Marianne Kaufmann Hansen  

Mesterrækken 27 

5350 Rynkeby  

Høringssvar fra: Lisa Birk 
For tre år siden købte min mand og jeg hus i Munkebo. Vi kom fra Holstebro, og led ikke af de fordomme mod 
Munkebo, som vi siden med forbløffelse har konstateret hos folk i Odense og såmænd også i Kerteminde. Vi 
synes at stedet er helt enestående, især hvad naturen angår, og det samme synes også de mange gæster fra 
Jylland og Sjælland, som vi har haft. Vi har også været meget glade for Munkebo bibliotek, især den mulighed, 
man har etableret for at kunne lukke sig ind hele dagen fra kl. 7-22. Hele kulturhuset, med forskellige 
aktiviteter, foredrag og udstillinger udgør et centrum for folkeoplysning i den lille by, Munkebo. 
> ( 5.660 indbyggere overfor Kertemindes 5.880 og Langeskov 4.002.) I  
> alt har kommunen 23.774 indbyggere. 
> Hvis vi ud fra indenrigsministeriets nøgletal sammenligner udgifterne til biblioteker i kommuner af ca. 
samme størrelse, så ligger Kerteminde i bunden: 322kr.pr. indbygger i 2018 over for Lemvig: 459 og Billund: 
432. 
> I kommunens egen visionsplan er Munkebo bibliotek udnævnt til hovedbibliotek. Og i samme plan 
fremhæves fysisk tilgængelighed som en decideret målsætning for offentlige bygninger. Her må man sige, at 
Munkebo bibliotek i høj grad opfylder dette mål.  
> Man ønsker også at fremme den digitale dialog og kontakt, hvilket netop sker i form af tilbud om kurser til 
ældre. Her har Munkebo bibliotek netop de nødvendige faciliteter i form af et lokale med computere, mm. 
> I sparekataloget fra det hyrede konsulentfirma påstås det, at Kerteminde har et stort opland mod nordøst. 
Her går det da helt galt for konsulenterne, idet det mestendels er Storebælt, der befinder sig nordøst for 
Kerteminde. Hvis det er Hindsholm, der menes, så viser et kort, at det nok er Munkebo, der kan betragte det 
som sit opland mod nordøst, specielt hvis man også ser på de større vejforbindelser. Der er ikke langt fra 
Munkebo til Kerteminde, står der også. Nej, der er nøjagtigt lige så langt eller kort som den modsatte vej fra 
kerteminde til Munkebo.  
> Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker Kerteminde bibliotek lukket, tværtimod. Men bare lige for at præcisere 
et par facts, som jeg ikke finder er medtaget i konsulentudspillet. 
> Med venlig hilsen 
> Lisa Birk 
> Flintager 5, 
> 5330 Munkebo 

Høringssvar fra: Erik Falkø 
Vedr. Høringssvar til Råderumskatalog, version 2. Kultur og Fritid side 46 Punkt 4.4 side 50 
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Undertegnede har boet i Langeskov siden 1974. Er pensioneret praktiserende læge - gift og har 3 

børn og 5 børnebørn. 

Langeskov biblioteket har været en vigtig del af min families trivsel her i kommunen. Især har 

børnene haft stor nytte og inspiration af at kunne besøge biblioteket og få god vejledning af 

personalet/bibliotekarer.  

Som ældre er det ligeledes inspirerende at besøge stedet som ofte resulterer i at gå hjem med en 

anden ekstra bog end planlagt. Kort sagt er en bog i hånden og den personlige vejlednings betydning 

let at overse med den tiltagende digitalisering.  

Afstanden til Kerteminde bibliotek vil medføre en væsentlig nedsættelse af bibliotek service i 

Langeskovområdet og medvirke til et forringet kulturtilbud. Her tænker jeg specielt hvad litteratur 

og musik angår men også foredrag og syng-sammen arrangementer som understøttes af foreningen 

”Langeskovs Biblioteks Venner”. 

Jeg vil også minde om at Langeskov by er i vækst, godt hjulpet af erhvervsliv og togstation og derfor 

vil en nedlæggelse af biblioteket i Langeskov være en fejldisposition. 

Endelig er et borgernært bibliotek en gammel dansk tradition, som er med til at modvirke ulighed 

men fremme sociale opstigning (mønskerbrydere) og fællesskab. 

Venlig hilsen 

Erik Falkø 

Daltoften 8 

5550 Langeskov 

Høringssvar fra: Bestyrelsen for Munkebo Biblioteks Venner 

 

MUNKEBO BIBLIOTEKS VENNER 

 

Munkebo den 22. Juni 2018 

RÅDERUMSMÆNDS BIBLIOTEKSOVERFALD 

I DET HERRENS ÅR 2018 
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Der var engang, at Munkebo Kommune med sine sparsomme ressourcer besluttede at fremme kulturen og 

etablerede sit flagskib lige midt i byen – Munkebo Bibliotek. Det fine bibliotek med sine særlige fornemme 

arkitektur og dejlige lokaler blev byens stolthed og til gavn for byens borgere og en del af Munkebo 

Kulturcenter. 

Men ak, mange år efter kom konsulenter fra råderumskataloget og ville stjæle byens stolthed ved at lukke 

biblioteket, som mændene fra det ydrerum skrev: ”Der er ikke langt fra Munkebo til Kerteminde”. Og folk i 

Munkebo begyndte at spørge, om der er længere fra Kerteminde til Munkebo. Bedrøvede gik munkeboerne 

rundt og satte deres lid til, at de betroede medlemmer af det store Byråd, som dog var fra denne planet og 

kendte kommunens lokalområder, og naturligvis ville sikre, at der fortsat i de tre lokalområder er biblioteker.  

MEN HAR DE BEKYMREDE BORGERE NOGET AT HAVE DERES LID TIL BYRÅDET I? 

1) Den besparelse der tales om er alene på under en halv procent af det totale budget – vil man spille hasard 

med bibliotekerne som væsentlige kulturbærere for så lille en udgift? 

2) Har man ikke noget bibliotek i Munkebo, vil de fleste munkeboere, der arbejder i Odense benytte sig af 

tilbuddet i Odense, der så sender regningen til Kerteminde Kommune, så besparelsen bliver endnu mindre. 

3) Vil der være en besparelse, hvis skolebibliotekernes opgaver blev lagt hos de tre biblioteker? 

Skolebibliotekerne, som jo af mændene fra råderummet foreslår, kan overtage bibliotekernes opgaver? 

Jo – de gode venner af bibliotekerne – går og håber på besindige og vise beslutninger fra de betroede 

medlemmer af byrådet – så eventyret ender godt og bibliotekerne  og borgerne kan leve lykkeligt til deres 

dages ende. 

På vegne af bestyrelsen for Munkebo Biblioteks Venner 

Høringssvar20180622 

Høringssvar fra: Munkebo Biblioteks Venner 

    Munkebo den 3. August 2018 

Munkebo Biblioteks venner     

                                         HØRINGSSVAR  

BEVAR MUNKEBOBIBLIOTEK 

Idet der i øvrigt henvises til høringssvar af 22. Juni 2018 ”RÅDERUMSMÆNDS BIBLIOTEKSOVERFALD I DET 

HERRENS ÅR 2018”, suppleres det af følgende: 

De digitale vinde har i de seneste år fejet ind over de danske biblioteker og ændret både udvalget af 

materialer og bibliotekets fysiske rum. 



11 
 

Det har betydet, at folkebiblioteket ikke længere er begrænset til reoler af bøger. I stigende grad er 

biblioteket ramme for kulturelle aktiviteter – læsearrangementer og foredrag, udstillinger og kurser i pc-brug 

og brug af NemID. Denne borgerservice er en integreret del af biblioteket. På denne måde opretholder 

folkebiblioteket sin historiske rolle som en vigtig demokratisk og oplysende institution i det lokale samfund. 

I Munkebo mødes mange ældre for at læse artikler, aviser m.m og samtidig er det her, mange får en social 

samtale med ligesindede. Også dagplejere med børnene og børnefamilier nyder godt af muligheden for at gå 

på det lokale bibliotek, hvor man drager nytte af de mange muligheder som de særlige rum med diverse 

”ting” til børn, der udover de mange børnebøger glæder børnene og deres forældre. Det er også her, der 

søges om hjælp til at klare it-opgaver, hvor personalet beredvilligt og med stor empati hjælper rigtig mange, 

og især ældre mennesker. 

Munkebo Bibliotek fungerer som hovedbibliotek med de bedste rammer. Det er tilkendegivet at det var en  

væsentligt parameter for tilflyttere, at der er et bibliotek. Munkebo er ikke en forstad til Kerteminde. 

Råderumskonsulenternes  bemærkning om: ” Der er ikke langt fra Munkebo til Kerteminde”, får denne 

bemærkning med: De fleste,  der bor i Kerteminde, har deres arbejde i Odense – og så kører man jo lige forbi 

Munkebo Bibliotek. De fleste der bor i Munkebo har ligeledes deres arbejde i Odense, og kommer således 

ikke forbi Kerteminde Bibliotek. En nedlæggelse af Munkebo Bibliotek vil ikke have forståelse for 

munkeboere, og vil blive opfattet med stor bitterhed. Det er vores opfattelse, at de tre lokalområder, hvor 

Kerteminde, Munkebo og Langeskov i flg. Danmarks Statistik har henholdsvis 5914, 5563 og 4073 indbyggere 

hver bør have sit lokalbibliotek. Det er en væsentlig forudsætning for at tiltrække bosætning især for 

Munkebo, hvor der ganske vidst er mange foreninger, men kun få kulturinstitutioner og med Munkebo 

Bibliotek som den bærende. 

Vel er Kerteminde hovedbyen, men man skal ikke lave en ”udkantsdanmark” ved at fjerne betydningsfulde 

værdier i Munkebo og Langeskov. 

På Munkebo Biblioteks Venners vegne 

Annegrete Gaarde 

NB: Bibliotekets Venner er underrettet om, at Kerteminde Bibliotekerne fremsender talmateriale om sit virke.
     Høringssvar2 

Høringssvar fra: Drigstrup Sognegård og Drigstrup Lokalråd 
Til Kerteminde kommune              Drigstrup, den 1. august 2018 

Høringssvar vedr. budget 2019 ang. forslag 4.4.2 – forslag 25: Ophævelse af kommunalt ejede klubhuse og 

sognegårde 

Drigstrup Sognegård er samlingsstedet for foreningslivet i Drigstrup. Sognegården er et nødvendigt og 

uundværligt omdrejningspunkt for borgernes kultur- og fritidsliv i Drigstrup, Bregnør, Snekkeled, Lille Viby og 

Over Kærby. Sognegården er årligt optaget af mere end 400 arrangementer – trænings-, forenings- og 

medlemsarrangementer samt foreningssammenkomster og forsamlingshusudlejning. Uden Sognegården vil 

det sociale liv blive meget fattigt i vort lokalområde. 

Desværre kan vi i råderumskataloget ikke se ret meget om konsekvenserne for borgerne og foreningslivet ved 

en overdragelse af Sognegården til brugerne. Vi kan af det oprindelige udkast fra 2015, som KLK refererer til, 
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se, at kommunen forventer at spare 223.000 kr. årligt minus et forsamlingshustilskud på 21.000 kr. Med 

andre ord er tilbuddet til brugerne af Drigstrup Sognegård i kommunens optik, at vi selv i fremtiden overlades 

at finde en finansiering til driften af Sognegården på årligt min. 200.000 kr. 

Vi anser ikke de 200.000 kr. for at være det reelle beløb, vi selv skal skaffe finansiering til ved en overdragelse 

til os. Forsikringer er fx ikke omfattet af de nuværende budgetter og regnskaber, da kommunens forsikrings-

udgifter ikke er konteret på Sognegårdens drift i dag.  Hvis vi fortsat vil have lønnet arbejdskraft til at deltage i 

rengøring og tilsyn ved udlejningsaktiviteterne, må vi forvente yderligere udgifter til bygnings- og arbejds-

ulykkesforsikring på min. 25.000 kr.  

Hertil kommer udgifter til separering af spildevand i løbet af de næste par år, som pålignes ejerne af 

ejendommen. Desuden er køkkenet i en sådan stand, at det formentlig ikke vil kunne godkendes af 

Levnedsmiddelkontrollen ligesom de høje energiudgifter på ca. 90.000 kr. årligt kræver en større 

energirenovering. 

Igennem de senere år har brugerne på afholdte arbejdsdage løbende deltaget i renoverings- og vedlige-

holdelsesarbejder for at minimere omkostningerne. At udvide dette engagement med flere hundrede procent 

er ikke realistisk. 

 

På baggrund af ovenstående, ser vi os ikke i stand til at modtage kommunens tilbud, som med de kommende 

investeringer til energirenovering, køkkenrenovering, vedligehold af en nedslidt klimaskærm og ikke mindst 

separering af regnvandet tilsammen vil kræve, at vi skal ud og låne penge, som skal forrentes og afdrages. 

Omkostningerne for os til at holde Sognegården i gang vil løbe op i en årlig sum på 250-300.000 kr. – svarende 

til en ”ekstraskat” pr. voksen borger i lokalområdet på næsten 1.000 kr. 

Kerteminde byråd har vedtaget en landsbypolitik, som har til hensigt at styrke livet og bosætningsmuligheder-

ne i landsbyerne. Men dette forslag om at ”forære” bygningerne til brugerne – og dermed spare kommunen 

for driftsudgifter for 1,2 mio. – vil ensidigt ramme kultur- og fritidslivet netop i landsbyerne. At overdrage 

bygninger og derved omkostningerne til driften til brugerne betyder, at foreningsledere i fremtiden skal ud og 

skaffe endnu flere penge og frivillige arbejdstimer for at holde rammerne omkring forenings- og kulturlivet i 

landsbyerne i gang.  

Samtidig stiller kommunen i områder med skoler og haller rengjorte, opvarmede og vedligeholdte lokaler 

vederlagsfrit til rådighed for foreninger. Det er fornuftigt - vi ønsker blot de samme vilkår! 

Det er i dag ikke let at rekruttere ledere til foreningslivet. At binde en byrde på op mod 300.000 kr. årligt 

ekstra om halsen på foreningslederne, gør det yderligere vanskeligt at finde ildsjælene, som vore foreninger 

er så afhængige af. 

Skulle kommunen have en interesse i en tættere dialog med os om fremtiden for Drigstrup Sognegård, står vi 

gerne til rådighed. 

På vegne af Drigstrup Sognegård og Drigstrup Lokalråd  

Stig Danielsen, Formand 
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Høringssvar fra: Langeskov lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Jernbanegade 14, 5550 Langeskov | 21577968 | langeskovarkiv@hotmail.com 

Langeskov den 30.07.2018 

Navn på modtager 

Rådhuset 

Hans Schacksvej 4 

5300 Kerteminde 

 

Høringssvar til Kerteminde Kommunes Råderumskatalog 4.4 Fritid og Kultur. Forslag 24: Reduktion af 

kommunes biblioteker. 

Kerteminde Kommune indgik en budgetaftale i 2018 hvor det bl.a.  blev vedtaget at bygge et nyt bibliotek i 

Langeskov til erstatning af bygningen i Jernbanegade nr. 14..  I hele den proces op til budgetforhandlingerne og 

tiden forud har Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv gjort opmærksom på vores tilstedeværelse i 

lokalerne i Langeskov biblioteket. Vi har senest ved skrivelse op til budgetforhandlingerne opgjort vore fysiske 

rammer p.t..  Der er i stuen et rum med 4 arbejdspladser ca. 16,5 m2, og i kælderen en trappegang med hylder 

17 m2, kælderrum 4,5 m2, samt et arkivrum med 2 arbejdspladser ca.  48 m2. Rummet indeholder også 2 

konferenceborde med i alt 16 stole og hele vort arkiv. I kælderen er der hyldemeter på ca. 105 meter, med ca. 

200 arkivbokse, et stort antal foto, malerier samt udstillingsmateriale, ”Østfyns Avis” - bladudgivelser. Der 

findes også fysiske effekter fra forsteninger, skinnestykker fra sabotage, jordemodertaske med indhold, samt 

meget andet. Arkivet rummer arkivalier fra Rønninge, Langeskov, Birkende og Marslev. Vi har bl.a. mere end 

20000 glasplader fra en lokal fotograf der i mere end 50 år tog foto af befolkningen til fest, i deres arbejde og 

hvor de boede. De skal digitaliseres hvilket vi er i gang med. Vi formidler kulturhistorien så den bliver tilgængelig 

for alle blandt andet på Arkiv.dk. Langeskov Lokalhistoriske Arkiv har været aktivt med i Kløverstierne. Da 

Langeskov station åbnede deltog vi med en udstilling i Langeskov Centeret der fortalte Langeskov Stations 

historie. Vi er i dag ca. 12 frivillige der arbejder med registrering, scanning af billeder m.v. besvarer spørgsmål 

omkring slægtsforskning både indland og udland. Udenfor arkivet befinder der sig et stort antal malerier som 

p.t. er udlånt til Birkelund Plejecenter, så vores fysiske rammer kunne ønskes større.   

Langeskov Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 7. november 1991 og foreningens navn var da Langeskov 

kommunes lokalhistoriske Forening. Foreningen tæller i dag ca. 190 medlemmer, og foreningens formål er, at 

udbrede kendskabet til de lokalhistoriske værdier i Langeskov og omegn. Det gør vi bl.a. gennem foredrag og 

udflugter. Foreningens medlemmer er den bærende kraft i Arkivets virke, da det er foreningens medlemmer 

der udgør den frivillige arbejdskraft. 

Langeskov lokalhistoriske Arkiv gemmer fortiden så den også er der i fremtiden. 
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Så en lukning af Langeskov Bibliotek vil også betyde en lukning af Langeskov Lokalhistoriske Arkiv. Vi hænger 

sammen med Biblioteket eller Biblioteket hænger sammen med os. Vi er en del af Bibliotekets 

internetforbindelse som er så vigtig for os i forbindelse med vores digitalisering og scanning af foto. Vi holder 

udstillinger på biblioteket og større møder foregår også i bibliotekssalen. Langeskovs kommunalbestyrelse 

vedtog 16. december 1991 vedtægter for Arkivet J.nr. 19.02.00 P24/285-91.Citat: §1 Langeskov Kommunes 

Lokalhistoriske Arkiv er en afdeling af Langeskovs Biblioteksvæsen. §9 drift opføres under Bibliotekets budget 

og regnskab. Dette forklarer vores meget tætte bånd til Biblioteket. 

En nedlæggelse af alle tre Biblioteker med udlånsfunktion på skolebiblioteket (Bakkegårdsskolen) og hvor 

arkivet flytter med vil være en ren opbevaring af arkivet. Bakkegårdsskolen ligger i udkanten af Langeskov. Det 

fremgår også af kommunens masterplan for Langeskov, bosætningen sker p.t. ikke i det område, men på den 

anden side af jernbanen mod Rynkeby. Vi har flere frivillige som vi kan frygte, ikke vil deltage i det omfang de 

gør i dag, fordi de kan tage to til tre timer på arkivet og så gå over og handle i Centeret. Arkivet skal for at 

opretholde det niveau vi har i dag ligge centralt. Da man anlagde Langeskov ny Station var det vigtigt for 

erhvervslivet samt Kerteminde Byråd, at stationen også kom til at ligge centralt omkring Langeskov Centeret og 

ikke ud til Odensevej ved Shell. 

En flytning kan vi kun klare sammen med biblioteket, da vores økonomi ikke kan klare en flytning alene. Vores 

driftsbudget er på 4000,00 kr., husleje og varme varetages gennem Arkivsamvirket i Kerteminde Kommune, her 

er der 11 arkiver med en samlet husleje på 40.500,00. 

Det er derfor en betingelse for Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkivs fortsatte eksistens på nuværende 

niveau, at Biblioteket i Langeskov fortsat består og er centralt beliggende i Langeskov. 

For at vi kan bygge fremtiden er det vigtigt at kende fortiden, og fortidens synder kan vi lære af, men vi skal jo 

kende dem. 

På vegne af Langeskov lokalhistoriske Forening og Arkiv 

På vegne af Langeskov lokalhistoriske Forening og Arkiv 
Kaj Nielsen                                Ole Madsen 

Formand                                    Arkivleder 

 

Høringssvar fra: FMU sundhed, handicap og rehabilitering 
Sendt d. 19. august 2019 

 

Høringssvar fra FMU Sundhed, Handicap og Rehabilitering  

 

Side 50, punkt 4.3.6 Forslag 23: 
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Hvis man regner alle kommunale instanser med, kan det have store konsekvenser for normeringen. Det har 

tidligere været afprøvet at privatisere rengøringen, hvilket ikke var nogen succes. 

Ved selv, at dække rengøring, vaskeri og køkken, er det meget mere fleksibelt at dække ind ved sygdom og ferie 

i forhold til borger / beboere, da de kender personalet. 

Punkt 6.2 side 69: 

Det hænger ikke samme, at man vil rehabilitere i eget hjem, når man vil beskære i normereingen på hjemmepleje 

området og i hverdagsrehabiliteringen. 

Punkt 6.3.1: 

Vi har ingen ufaglærte, og fagligheden er højnet i kommunen pga. rekrutteringsproblemer.  

Hvis lønningerne bliver reduceret, er bekymringen, at så bliver det endnu sværere at rekruttere. 

De tal der er oplyst i KLK’s rådighedskatalog, er ikke retvisende. FOA har gjort opmærksom på at;  

I dagens avis står at medarbejderne på Kerteminde kommunes ældreområde i gennemsnit får 1.600 kr. mere om 

måneden end en sammenligningsgruppe. Se vedhæftede. Det hænger slet ikke sammen med tallene som 

kommunen selv indberetter til krl.dk.  

 

Af vedhæftede ses, at bruttolønnen for en fuldtidsansat sosu-medarbejder er brutto 262,20 kr. mere om måneden 

end øvrige ansatte sosu´ere i område 1! Regnes der med netto er tallet 164,80 kr. 

 

Og sosu-medarbejderne er jo med 381,9 medarbejdere omregnet til fuldtid den altovervejende mængde på 

ældreområdet.  Og så er differencen faktisk slet ikke til at regne med, da anciennitet, antallet af ufaglærte, 

antallet af elever, om tillæg udbetales eller afspadseres sagtens kan rykke balancerne uden, at det er udtryk for 

at lønnen er højere i Kerteminde kommune end andre steder.  

 

1.600 kr. månedligt svarer i øvrigt til godt 7.3 mio.kr. bare for sosu-personalet. 

 

Det er ganske svært at fæstne lid til de tal, der er oplyst i avisen og, de kan derfor ikke anerkendes. 

 

Man ønsker at sænke serviceniveauet ved at ændre konstellationen af personale, hvilket kan have den 

konsekvens, at man skal gå tilbage til at ansætte ufaglært personale. Hvis man vil sænke lønniveauet, bliver 

muligheden for rekruttering endnu mere begrænset.  

 

Punkt 6.3.2 Forslag 34: 

FMU kan tilslutte sig at organisering af planlægningsarbejdet kan professionaliseres. Vi vil gerne henstille til at 

kigge hen imod sygeplejen, som igennem de senere år har haft succes med optimering af planlægningsarbejdet. 

Det er lykkedes at igennem de sidste 2 år at gå ud af året med plus på budgettet. 

Punkt 6.3.3 Forslag 35: 

Passer tallene? Vi anerkender større enheder, men vi er bekymret for, hvor man vil finde pengene til at etablere 

større huse. 

Punkt 6.3.4 forslag 36: 

Erfaringen viser, at vi afholder borgerne fra indlæggelse. Vi ser det problematisk, hvordan man tidsmæssigt skal 

reducere plejen, da den i forvejen er skåret i tid og på samme måde er hverdagsrehabiliteringen ligeledes beskåret. 
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Visitatorerne kan ikke lave en revisitation, og det administrative arbejde, der følger med, da de er beskåret. Eks. 

3 minutter til øjendrypning. 

Der blev for 3-4 år siden lavet en revisitation af personlig pleje og praktisk hjælp, hvor mange blev beskåret, 

derfor giver det god mening, at tallene er høje ved modtagere under 2 timer. 

Punkt 6.3.5 forslag 37: 

Vi tilslutter os samling af sygeplejen, da det vil højne fagligheden, dog kan der være ekstra omkostninger i 

henhold til kørsel. 

Punkt 6.3.6 Forslag 38: 

Vi kan ikke tilslutte os reduktion af bilparken, men vil foreslå en samlet administration omkring bilerne. Ved at 

samle administrationen, vil der være bedre overblik over brugen og dermed kunne bilerne blive brugt bedre på 

tværs af hele kommunen. Et forslag kunne være et fælles budget i kommunen, hvor så de enkelte afdelinger 

betaler, for det de reelt bruger af bilerne.  

Punkt 6.3.7 forslag 39: 

Vi anerkender udvikling af velfærdsteknologi. Dog skal man ikke glemme hverken mennesket eller 

den investering, der vil være forbundet med udviklingen af velfærdsteknologien.  

Der skal budgetteres med ekstra omkostninger i forhold til oplæring af både personale og borger.  

Punkt 6.3.8 forslag 40: 

For at træffe en fornuftig beslutning om besparelser på hjælpemiddelområdet er det af væsentlig betydning, at 

man træffer beslutningen på et korrekt oplyst grundlag.  

Der er fejl i KLKs katalog side 79, idet der står, at der er 11 medarbejdere samt udekørende personale på 

hjælpemiddelområdet. Det er ikke korrekt. Der er 7 ansatte på sagsbehandlingsområdet (børn til + 80-årige), som 

ikke alene udfører sagsbehandling, men også har samtaler og hjemmebesøg hos borgerne med vurdering af 

behov, afprøvninger- og tilpasninger af hjælpemidler, bolig- og bilindretninger. Derudover er der 3 ansatte på 

hjælpemiddeldepotet samt 2 i seniorjob, som sørger for bl.a. levering, afhentning, rengøring og reparation af 

hjælpemidler. I alt 12 medarbejdere. 

Kommentarer til tabel 50: 

Man skal forholde sig kritisk til, at demografien er høj i Kerteminde kommune.  

Derudover kan man se, at kurven topper i 2015, hvor team Visitation Hjælpemidler, var ramt af sygemeldinger 

og fravær, hvorefter der blev opnormeret og kurven har siden da været faldende. Fortsætter Visitation 

Hjælpemidler i samme kurs vil kurven falde til samme niveau som sammenligningskommunerne. Man kan altså 

udlede, at det kan betale sig, at bruge ressourcer på kvalificeret sagsbehandling. 

Punkt 6.3.9 Forslag 41: 

Vi kan ikke kommentere på punktet, da det ikke er valide oplysninger, der er oplyst. Der har aldrig været 24 

ansatte som teknisk personale under sundhed, handicap og rehabilitering.  

 

Punkt 6.4: 
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På nuværende tidspunkt er der reduceret med to sagsbehandlere. I henhold til rapporten burde der opnormeres 

med det samme antal medarbejdere. 

Støttecentre og vejledning handicap og psykiatrien er endnu ikke blevet revisitereret. Det er bekymrende, når der 

så nu bliver skåret yderligt i sagsbehandlere. Det betyder, at vi i 2019 har færre sagsbehandlere end før Deloitte 

rapporten. 

Punkt 6.5: 

Punkt 6.5.1 Forslag 42: 

Vi anerkender et solidt datagrundlag. 

 

Punkt 6.5.2 forslag 43: 

Samarbejdsudvalgene kommenterer dette nærmere.  

 

Punkt 6.5.3 forslag 44: 

En anerkendelse omkring, at opruste bostederne omkring den nuværende situation, men det vigtigste må stadig 

være borgeren i fokus. Hvorfor vigtigheden af, at samle borgere med fælles diagnoser eller lignende 

funktionsniveau aldrig har været større. Så får man en bedre synergi og et bedre tilbud til vores borgere, samt et 

bedre arbejdsmiljø. 

Punkt 6.5.4. Forslag 45: 

Da der allerede er sket en øgning af egenbetalingen på visse områder, kan der kun være en lille besparelse at 

hente.  

Punkt 7.1 Forslag 46: 

Det er bekymrende, at der er brugt gamle årstal og tal i kataloget. Der er allerede sket store besparelser på 

området.  

Vedr. udgået spareforslag om lukning af Nymarkskolen: 

Det er forståeligt, at man vælger ikke at lukke skolen, men vi har en stor bekymring for, hvor besparelsen så skal 

findes. Hvis besparelsen på ca. 15 millioner kroner skal effektueres, er det vigtigt, at der kigges bredt i 

kommunen.  

 

Skrevet på vegne af medarbejdere i FMU sundhed, handicap og rehabilitering 
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Høringssvar fra: Kerteminde MC 
 

Kerteminde Kommune Hans Schacks Vej 4 5300 Kerteminde. 

Kerteminde 20. juli 2018 

Høringssvar budget 2019 – 2022 vedr. forslag 25 i Råderumskatalog: Ophævelse af kommunalt ejede 

klubhuse og sognegårde 

I forbindelse med udmøntning af budget 2019 -20122 og evt. reduktion af kommunale udgifter til 

sognegårde, klubhuse m.m. ved at sælge/overdragetil foreninger/brugerne fremsender Kerteminde MC 

hermed klubbens høringssvar. 

 

Det er vigtigt for os at nævne, at det nødvendige baggrundmateriale for et fornuftigt og reelt høringssvar 

ikke har været tilgængeligt. Det er således ikke klart for os, 

hvad en evt. overdragelse vil omfatte. Omfatter overdragelsen klubhuset med tilhørende grund eller 

omfatter overdragelsen kun klubhuset? 

Baggrund for Kerteminde MC 

Kerteminde MC er etableret den 27. november 2007 og har i en længere periode haft til huse i det 

kommunale klubhus på Vejlevangen 22, Kerteminde. Kerteminde MC 

er en klub bestående af ca. 40 medlemmer (pr. 1. juni 2018). Medlemssammensætningen er overvejende 

seniorer og pensionister. Klubben har ingen medlemmer under 25 år. 

Klubben er en meget aktiv klub, hvor klublivet handler om et godt socialt samvær forankret i den fælles 

interesse for motorcykler og ture til forskellige områder, hvor vi samtidig kan knytte en fortælling til stedet. 

Forår, sommer og efterår, er det især ture, der prioriteres. I vintersæsonen er det gode sociale klubliv på 

vores klubaftener, 

der finder sted hver onsdag aften, samt arrangementer i flere weekender om året. 

Kerteminde MC er således ikke en forening for nørdede motorcyklister, men er en forening, hvor de bærende 

værdier er samvær og fælles oplevelser af og oplysning om, de steder vi besøger. 

Klubhusets stand 

Klubhuset er på nuværende tidspunkt istandsat indvendigt. Kerteminde MC har over de sidste år brugt en stor 

del af klubbens økonomi på at renovere og vedligeholde huset til gavn og glæde for klubben, men også til 

gavn for vores samarbejdende klub, Kerteminde Cricket, der også har til huse i klubhuset. 

Klubbernes medlemmer har brugt et utal af arbejdstimer på istandsættelsen af huset. Kerteminde Kommune 

har til denne opgave delvist bidraget med hjælp til materialer. Kerteminde MC har til renoveringsopgaven 

optaget lån hos Kerteminde Kommune på ca. Kr. 65.000, som vil være afdraget senest år 2023. 
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Den udvendige del af klubhuset er for nuværende nødtørftigt repareret med udskiftning af plader og der er 

nymalet. Under optimale forhold burde yderbeklædningen udskiftes til vedligeholdelsesfrie plader. 

Taget skal indenfor en periode på 2-3 år udskiftes, men akut skal taget repareresi rygningen, da der kan 

trænge fygesne ind, der lægger sig på isoleringsmaterialet på loftet. 

Øvrige gældende forhold 

Kerteminde MC og Kerteminde Cricket modtager ikke kommunal rengøringshjælp. Klubberne drager selv 

omsorg for denne opgave. Der er heller ikke knyttet telefoni til klubhuset. Klubberne har heller ikke modtaget 

papirvarer og rengøringsmidler til toiletter m.v. 

Økonomi 

Den fremtidige økonomi for Kerteminde MC og for Kerteminde Cricket, vil naturligvis blive en ganske anden, 

hvis budgetforslaget gennemføres. 

De 2 klubber vil fremover blive yderligere belastet med følgende omkostninger: 

El, vand, renovation, statsafgifter, fast bidrag el, drikkevandsbidrag, kloakafledning, abonnementsbidrag, 

ejendomskat, forsikringer, vedligeholdelse, renoveringer og moms. Klubben har fra anden side fået oplyst, at 

de årlige driftsomkostninger svarer til ca. kr. 78.000 

Klubøkonomi 

Kerteminde MC er ikke i stand til at kalkulere en fremtidig klubøkonomi, som bestyrelsen på forsvarlig vis kan 

fremlægge på klubbens ordinære generalforsamling, der finder sted i februar måned 2019 eller eventuel 

tidligere extraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens 

samtykke tage en beslutning om overdragelse af klubhuset, og der skal desuden udarbejdes et dokument, der 

kan bidrage til Kerteminde MC og Kerteminde Crickets fremtidige ejerforhold til klubhuset samt en 

driftsaftale og en økonomiaftale, der kan sikre klubbernes virke. 

Økonomisk skøn 

Klubben har fra anden side fået oplyst, at de årlige driftsomkostninger svarer til ca. kr. 

78.000 pr. år. Såfremt klubben eksempelvis skal dække 2/3 af disse omkostninger betyder det en årlig 

kontingentforhøjelse på kr. 1.300 – dertil skal lægges hensættelser til renoveringsopgaver og løbende 

forbedringer. For Kerteminde MC kan det betyde, at klubkontingentet skal forhøjes med 400 – 600 procent. 

Nuværende kontingent udgør kr. 400 pr. år, men der er betydelig egenbetaling ved klubbens arrangementer. 

Konklusion 

På det foreliggende grundlag og med de data, der er til rådighed, er det ikke muligt for os at acceptere en 

overdragelse af klubhuset til de to klubber, der har til huse på Vejlevangen 22. Vi kan ikke kalkulere og 

dokumentere en forsvarlig økonomisk konsekvens af forslaget. Ovenstående skøn viser en så stor 

kontingentstigning, at vi umiddelbart må forvente en væsentlig medlemstilbagegang. 

Klubbens nuværende aktiviteter – sociale og oplysende aktiviteter, især for seniorer - vil ikke kunne fortsætte. 
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Med venlig hilsen Kerteminde MC 

 

Bestyrelsen: 

Poulsen Formand 

Leo Falden Næstformand 

Conny Nielsen  Kasserer 

Ella Hansen Bestyrelsesmedlem 

Benny Olsen Bestyrelsesmedlem 

Jens Vahl Bestyrelsesmedlem 

Martin Markvardsen Bestyrelsesmedlem 
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Høringssvar fra: MED-udvalget Dalsbo Plejecenter 
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Høringssvar fra: Langeskov Biblioteks Venner 

 

 

 

Langeskov Biblioteks Venner 
 

Langeskov, den 8.august 2018 

Høringssvar til Råderumskatalog, 

udsendt af Kerteminde Kommune juni 2018 

Først og fremmest mener vi, at kommunens borgere fortjener bedre end at ligge i nederste ende af 

kommunernes liste over, hvor stort et bibliotekstilskud der ydes pr. borger. 

For os er der ingen tvivl om, at bibliotekerne er -  og fortsat vil være -  et vigtigt ankerpunkt i udbredelsen af 

kommunens kulturelle aktiviteter, hvorfor det er vigtigt at bevare bibliotekerne i både Kerteminde, 

Munkebo og Langeskov. Når vi benytter ordet "bevare", skal det ikke misforstås, for vi mener selvfølgelig 

ikke at bibliotekerne blot skal være hylder med masser af bøger, men at det skal være en dynamisk 

institution, som løbende udvikler sig i takt med de teknologiske muligheder, som opstår i vores samfund. 

Bibliotekerne skal være stedet, hvor borgerne kan henvende sig og få hjælp og vejledning lige fra praktiske 

gøremål til at få inspiration til kulturelle aktiviteter (koncerter, foredrag, læse- og diskussionsklubber), som 

vil styrke fællesskabet mennesker imellem og gøre at kommunen kommer til at blomstre. Kerteminde har 

tidligere kunnet bryste sig af de kulturelle aktiviteter, som foregik på højskolen! Man kunne sagtens 

forestille sig at bibliotekerne kunne være bindeleddet til de øvrige kulturelle aktiviteter, som foregår rundt 

omkring i kommunen -Anexet på Lundsgaard, kulturhusene, KAT, øvrige foreninger og skoler og på den 

måde opnå større synergi. 

Langeskov Bibliotek er den eneste kulturelle institution vi har i Langeskov. Trods begrænset åbningstid er 

udlånstallet forholdsvis højt, derfor glæder vi os til fremtidens Bibliotek/kulturhus i Langeskov med "åbent 

bibliotek", som giver adgang for mange flere besøg. 

Der vil så kunne etableres:  

studiezoner til studerende, 

skærmede zoner med aktiviteter for unge og områder for børnefamilier,  

plads til undervisning i IT for borgere, 

studiepladser, hvor der kan forskes i slægtshistorie og lokalhistoriske emner,  

plads til Langeskov Lokalhistoriske Forening og Arkiv. 

Der vil være behov for 1-2 mødelokaler, som kan udlånes til foreninger og et større mødelokale til foredrag 

og fælles aktiviteter. 

Langeskov Biblioteks Venner og borgerne i Langeskov og omegn ser frem til de nye biblioteksrammer, som 

kommunen gennem mere end 4 år har stillet os i udsigt og som vi tålmodigt har ventet på. 

Et kulturelt mødested i Langeskov centrum vil sammen med let adgang til motorvej og togstation være et 

aktiv for kommende bosætning. En placering i forbindelse med det velfungerende Langeskov Center med 

gode adgangsforhold vil styrke både kultur og handel. 

 

Langeskov Biblioteks Venner 

 

 Formand Kirsten Holm  Kasserer Jane Bjerre Sekretær Eva Gadegaard Sørensen. 

Bestyrelsesmedlem Arne Birch   Bestyrelsesmedlem Henning Søjbjerg Nielsen 
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Høringssvar fra: Katrine Kay 

 

> Jeg er dagplejer i Kerteminde kommune og jeg er bekymret for grundlaget for fagligheden i dagplejen i 
fremtiden.  
> De besparelser der drøftes pt, mener jeg ikke, at vi kan forsvare overfor de børn der hver dag bliver 
placeret i vores varetægt.  
>  
> Grundet den trange økonomi i kommunen, frygter jeg, at vores pædagog, Alexander Storm, ikke kan 
fortsætte i hans stilling efter september 2018.  
>  
> Dette vil være en væsentlig forringelse af vores arbejdsvilkår og af den kvalitet, som vi pt tilbyder ti l de af 
vores børn, som har det svært og har særligt brug for støtte.  
>  
> Hans ansættelse gør det muligt for os, at komme akut til f.eks lægen, eller til undersøgelser eller 
speciallæge. Noget som ellers ville koste i bedste fald en fridag, i værste en sygedag.  
>  
> Men vigtigere, så betyder hans hjælp og arbejde, at vi kan nå ind til de børn, som ellers ligger udenfor 
vores rækkevidde.  
> Vi er dygtige til vores job og vi er stolte af vores arbejde.  
> Men vi kan ikke altid klare det alene.  
> Nogle gange kommer vi til kort og har brug for hjælp.  
> Den kommer han med.  
>  
> Det er synd for de børn, hvis vi fremover ikke længere kan hjælpe dem til bedre trivsel.  
>  
> Det vil koste i vores arbejdsglæde og børnene er langt dårligere stillet.  
>  
> Det vil betyde større udgifter til sygemeldinger og håndtering af børn i mistrivsel i fremtiden.  
>  
> Vi ønsker det bedste for vores børn og vores dagpleje.  
>  
> De 2 pædagoger vi har tilbage, Stine og Eva, knokler. De løber rundt hver dag, for at nå ud til os alle og få 
alle ender til at mødes.  
> Jeg kan på ingen måder se hvordan vi skulle kunne undvære, hverken dem eller Vibeke, som holder styr 
på kontoret.  
> Der må være en anden vej. Det kommer simpelthen til at blive for dyrt på den lange bane, hvis vi skal 
skæres mere i vores faguddannede personale.  
> Tænk lige over hvor mange skæbner vi passer på hver dag. Og hvad vi kan gøre at forskel.  
> Hvis vi får lov.  
>  
> Med venlig hilsen  
>  
> Dagplejer i Munkebo 
>  
> Katrine Kay 
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Høringssvar fra: Red Barnet Kerteminde 

 

Høringssvar til: 

Råderumskatalog Budget 2018- 21 

Version 2-4.4.5 Forslag 28 

I den nye Partnerskabsaftale fra 2018 mellem Kerteminde Kommune og Red Barnet kan man læse en 
udførlig beskrivelse af indhold, formål, målgruppe og tidsperiode. Desuden en beskrivelse af roller, 
ansvar og organisation. 

Den sidste danske forskning fra Socialstyrelsen i 2016 viser, at børn og unges fritidsaktiviteter afhænger 
af deres familiers socioøkonomiske status. De børn, som vokser op i et hjem med lav socioøkonomisk 
status, har større tendens til ikke at deltage i fritidsaktiviteter end børn, der kommer fra ressourcestærke 
familier. 

Dansk forskning viser, at fritidsaktiviteter har en positiv effekt på børn og unges skolepræstationer, 
forbedret trivsel, styrkelse af netværk, øget selvtillid, forbedret samvær og flere gode oplevelser sammen 
med andre børn og voksne. 

Da fastholdelse og opfølgning er to nøgleord for Plads til Alle i Kerteminde Kommune, er det meget 
vigtigt at få børn og unge ud i fritidsaktiviteter og fastholde dem i aktiviteterne, så det har en 
forebyggende effekt. 

Partnerskabsaftalen og den sidste nye forskning viser, at Kerteminde Kommune i samarbejde med 22 
frivillige fra Red Barnet Kerteminde får rigtig meget ud af det budgetterede beløb og det ubeskårne 
overskud fra Red Barnets koncerter.  

Jeg ved ikke, hvor KLK konsulenterne har deres talmateriale fra, men mit talmateriale er som følger: 

Alle tal er fra 2017 

Fritidspas, vejledning og opfølgning 278 børn  + Feriefond ( sommerferieophold)31 personer ( 10 forældre 
og 21 børn) + Familieoplevelsesklub 240 personer ( 6 arrangementer a 40 personer)  +  MGP 140 børn                                                                
( gratis adgang for alle børn)  +  Sommerskole 6 børn  +  Ferieaktiviteter + katalog ca 100 børn  +  
Julehjælp 21 familier med børn  +  Følgevenner 4 børn. 

I alt kontakt med 820 personer.            

Tallene fra 2015 + 2016 ligner tallene fra 2017 med lidt forskydninger mellem aktiviteterne. 

Med venlig hilsen 

Formand Marianne Andersen 

Red Barnet Kerteminde  
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Høringssvar fra: Sus Kaatmann 

 

Kerteminde kommune ligger helt i bund, når det gælder det kulturelle område – det er flovt.  

Gør det ikke værre!  

Når jeg møder mennesker, der ikke kender Munkebo, siger jeg ofte, at vi har to attraktioner i Munkebo – 

naturen og vores fantastiske bibliotek, som oven i købet er kommunens hovedbibliotek. Vi har et højloftet, 

lyst og imødekommende bibliotek, som nu trues af nedlæggelse. Måske har kommunale konsulenter ikke 

været på kommunens tre biblioteker og set på de reelle forhold? I rapporten beskrives det, hvordan 

Kerteminde bibliotek har et stort opland mod nordøst (Storebælt). Munkebo ligger der imod helt centralt 

placeret midt i kommunen, og har rutebil lige til døren.  

Jeg vil gerne i dette høringsvar minde vores kommunale politikere om, at de ikke kun er ansvarlige overfor 

kommunens økonomi, men også er ansvarlige for, at et byområde som Munkebo ikke får frataget sin 

eneste kulturinstitution – særligt for de, der som jeg, ikke er barn eller gammel, men som bare er en 

skatteborger midt i livet.  

Munkebo er et udfordret byområde, hustandsindkomsten er lavere her, end i andre del af kommunen. 

Måske påvirker det antal udlån negativt, uden at det siger noget om, hvor vigtigt og elsket biblioteket er? 

Et bibliotek er nemlig ikke bare et hus med bøger. Et bibliotek er et sted, der åbner for nye verdener, hvor 

man via bøger og andre materialer oplever, at man ikke er alene i verden. Et sted, hvor døre åbnes til viden 

om det praktiske, det mentale, det åndelige – ja til hele menneskelivet. Biblioteket er dannende. Gang på 

gang kan man læse eller høre om mennesker fx nogle af Danmarks forfattere, der var biblioteksbørn og 

som der fandt sig selv, og fik øje på, at der også var muligheder for dem 1.  

Jeg selv var et biblioteksbarn. På biblioteket var der rare voksne, der var gode læsehjørner, der var nye og 

gamle bøger, der var på alle måder højt til loftet – og jeg var altid velkommen. Jeg er sikker på biblioteket 

har haft en stor andel i, at jeg fik en uddannelse. Da jeg som voksen læste videre, fik jeg kvalificeret og 

uvurderlig hjælp til informationssøgning på Munkebo bibliotek, og kom godt igennem både diplom- og 

masterstudie, hvilket har ført til nyt job, som har bidraget til at hæve skattegrundlaget i kommunen en 

smule. Det er en usynlig effekt af biblioteket.  

Som voksen har jeg taget mine egne børn med på biblioteket – og de har, også uden mor, da de blev større, 

tilbragt utallige gode timer i hyggekrogene på Munkebo bibliotek. Gode timer i selskab med ny viden tæller 

ikke godt i udlånsstatistikken, men de tæller godt i et menneskes udvikling.  

Kære politikere – lad nu være med at gøre Munkebo til en kulturel ørken.  

Venlige hilsner 

Susanne Kaatmann 

Kølstrupvej 41, 5330 Munkebo 

                                                           
1 Lyt fx til ’Skønlitteratur’ på P1  
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Høringssvar fra: Steen Ørsted 

 

Protest mod nedlæggelse af biblioteker. 

 

     Mennesket lever ikke af kartofler alene.  vi skal have noget åndelig føde ved siden af.  Det får 

vi bl.a. på bibliotekerne.  Der er en himmelvid forskel på at gå ned på sit bibliotek, møde 

nogle  mennesker, læse nogle aviser og tidsskrifter og aflevere eller låne et par bøger, man så 

kan blive beriget af end at sidde hjemme på sin flade og kigge på en skærm og blive dummere og 

dummere. 

     Et fysisk bibliotek er langt mere værdifuldt, end nogen er klar over, før man har mistet det, 

hvilket ikke må ske for os.  Det udtrykker en kæmpestor rigdom, at man har muligheden for at 

bruge sit bibliotek (jeg bruger det meget ofte - periodevis dagligt), ligesom det udtrykker en 

kæmpestor fattigdom, og tab af trivsel, berigelse og glæde for borgerne, hvis det ikke er der. Hvis 

byen mister sit bibliotek, er den i ét hug blevet LANGT fattigere på glæde og trivsel, end de 

penge, man sparer, nogensinde vil kunne opveje. 

     Jeg frygter tit, at vores politikere ikke helt er klar over hvor umådelig stor betydning og værdi, 

de ting i en by, der skaber glæde og trivsel, har for byen.  En af grundene til denne frygt er den i 

mine øjne fuldstændig uværdige og tankeløse måde, man de sidste år har behandlet Aktivhuset 

på, som jo var en veritabel trivselsoase for byens lidt svagere seniorer.  Den slags erfaringer er 

skræmmende, og her er virkelig noget, der skal gøres godt igen, for det er ikke for sent.   Man 

ødelagde også en stor del af Kertemindeglæden, da man solgte den gamle byrådssal. Jeg ved 

godt, den KAN bruges, men det er begrænset, fordi den nu ikke længere er tilgængelig for 

kørestolsbrugere, da man har afbrudt forbindelsen til elevatoren.  Jeg synes, det var utilgivelig 

dumt gjort, og et ubærligt tab for byen og dens kommende generationer..  

    Kerteminde har stadig store glædeskabende herlighedsværdier, såsom skov og strand samt 

havn og grønne områder med frit udsyn. Lad os passe på disse ting. Biblioteket hører så afgjort 

med bland de faktorer, der gør det værd at bo i denne by.  Man kan spare sig ihjel, så det ikke 

længere er sjovt eller rart at være her. Det skal vi ikke gøre. Så lad os  beholde de ting, der 

glæder os og får os til at føle os rige, (selvom vi er ludfattige).        

     Biblioteket må ikke flyttes fra sin nuværende plads. Den har vist s ig at være langt mere 

værdifuld for biblioteksfunktionen, end nogen havde kunnet forudsige, og det er der flere grunde 

til. 

Med tiden kan turistbureauet finde en bedre plads (måske på havnen eller ud mod Hindsholmvej), 

så biblioteket kan få den udvidelse, der skulle have været vedtaget (indtil nogle "tumper" fik det 

ændret i sidste øjeblik :). Der er sikkert potentiale for engang at lave noget rigtig spændende og 

hyggelig "fortovskultur" inde i gården bag biblioteket. 

     Konklusion: Lad biblioteket blive, hvor det er .Man skal ALDRIG ændre på ting, der fungerer 

godt, men nøjes med det, der ikke fungerer. Sådan gør naturen! Det har jeg selv læst på 

biblioteket, og det kan politikere lære meget af. 
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Høringssvar fra: Pårørende til beboere på Svanehøj Plejecenter i 

Kerteminde 

 

  

Kommentar til Kertemindes Råderumskatalog fra 

pårørende til beboere på Svanehøj Plejecenter 

 

17. august 2018 
 

Vi, de pårørende til beboere på Svanehøj Plejecenter, ønsker hermed at udtrykke vores 
forundring over, at netop dette plejecenter er indbefattet i ovennævnte råderumskatalog.  
 

Vi har været forsamlet for at diskutere situationen og er forundrede over, at netop 
Svanehøj kan komme i spil som et muligt emne for besparelser.  
 

Ifølge samme råderumskatalog er Svanehøj netop et billigt plejecenter med en 
gennemsnitlig normering per plads på kun 0,92 og en pris pr beboer pr. år på 430.524. 
Vi forstår derfor ikke ønsket om at spare eller ændre på en situation, der indtil nu har 
betydet, at vores beboere på Svanehøj har en særdeles tryg og kærlig omsorg fra de 
ansatte.  
 

I den forbindelse skal vi bemærke, at mange skift med nye ansatte er særdeles 
problematisk netop for ældre mennesker, der har svært ved at manøvrere i verden og er 
dybt afhængige af den daglige omsorg, som de modtager fra personalet.  
 

Mange af os har erfaringer fra andre plejehjem og kommuner, og vi kender den nogle 
gange meget problematiske hverdag, som vores pårørende har været udsat for. I den 
forbindelse opfordrer vi til, at man ikke stirrer sig blind på mulige besparelser, men i 
stedet gør sig klart, at besparelserne nogle gange kan være endog meget dyre, 
økonomisk såvel som socialt. Det gælder også, hvis plejecentrene ender med at “gå på 
strandhugst” blandt hinandens ansatte.  
 

Vi er bekendt med, at omsorgen for beboerne skal ses i tæt sammenhæng med de 
ansatte, og vi har oplevet, at personalet på Svanehøj klarer deres arbejde med stor 
respekt for både beboere og for os som pårørende.  
 

Derfor vil vi gerne udtrykke vores forbløffelse over, at beboernes situation på den vis, 
som fremgår af det såkaldte “råderumskatalog”, udsættes for voldsomme besparelser. Vi 
opfordrer til omtanke og indsigt for at sikre, at beboerne garanteres den bedst mulige 
pleje i trygge omgivelser.  
 

Efter vores mening vil det være den på enhver måde mest ansvarlige måde at sikre 
tryghed i plejen.  

På vegne af de pårørende 
Stine Leth-Nissen  
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Høringssvar fra: MED-udvalget i Daginstitution Mælkevejen 
 

 
 
 

Grønvangen 32 

5550 Langeskov 

Tlf. 65 15 18 50 

 
August 2018 

 

Høringssvar vedr. budget 2019-2022 

 
På vegne af medarbejderne i Daginstitution Mælkevejen, vil MED-udvalget hermed gerne komme med 

de tanker vi har gjort os, da vi læste hvilke besparelser der er tænkt i budget 2019-2022. 

Vi vil ikke berette om hvad hvert enkelt forslag til besparelser vil komme til at betyde for Mælkevejens børn, 

forældre og personale. For med de besparelser vi har gennemgået de seneste år, er vi nået til et punkt, hvor 

det ikke længere er muligt at spare mere. I hvert fald ikke hvis vi skal kunne leve op til de fine ord der står 

skrevet i kommunens Børn- og Ungepolitik, samt Læringsstrategien. Men vi vil gerne pointere, at nogle af 

forslagene ligger op til at vi skal spare den samme krone 2 gange, og det stiller vi os undrende overfor. 

Eksempelvis når man foreslår ”ændrede takster på dagtilbudsområdet” – i denne takst ligger økonomi til 

åbningstiden og dermed vil det komme til at betyde reduceret åbningstid. Men ydermere foreslås der 

”ændrede åbningstider” med en reduktion på 2 timer om ugen. En reduktion der allerede er foretaget med 

de ”ændrede takster på dagtilbudsområdet”. Hvordan er det muligt? Vi mangler også konkretisering af, 

hvilke serviceforringelser der vil skulle ske med forslagene til besparelserne. For det vil komme til at betyde, 

at der vil være opgaver vi ikke længere kan udføre. 
 

Det der nedenfor står skrevet med Kursiv er uddrag fra Kerteminde Kommunes Børne- og Ungepolitik samt 

Læringsstrategi. 

I Læringsstrategien peges der på Heckman-kurven, som påviser, at økonomisk investeringer i human kapital 

i de tidlige år, tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et 

livsforløb. Det giver derfor god mening at investere i at skabe gode dagtilbud, fordi det garanterer afkast 

på længere sigt. Derfor forstår vi ikke, hvorfor dagtilbud i Kerteminde Kommune, år efter år, oplever 

besparelser på området. I Mælkevejen har vi de senere år, når der er blevet reduceret i vores budgetter, 

forsøgt at undgå at tage fra de voksnes tid til børnene, men har i stedet reduceret på materielle goder, såsom 

aktivitetsmaterialer, forbedring af legeplads, ture ud af huset osv. Med nye besparelser, vil vi ikke længere 

kunne undgå at det kommer til at gå ud over de voksnes tid til børnene. Og så frygter vi, vi bliver et tilbud, 

hvor børnene bliver passet, mens mor og far er på arbejde. Og ikke et tilbud hvor der sker pædagogisk 

udviklende arbejde. 
 

Sådan som virkeligheden ser ud i Mælkevejen i 2018, synes vi allerede nu, det kan være svært at skulle leve 
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op til de visioner der står beskrevet i Børne- og Ungepolitikken, samt Læringstrategien. Med de besparelser 

der lægges op til i det nye budget, ser vi det endnu sværere, om end ikke længere muligt at skulle opfylde de 

fine visioner og strategier der står beskrevet. 
 

Uanset hvilke reduktioner man tænker sig at gennemføre, kommer det til at betyde der forsvinder varme 

hænder fra børnene. Og det er de varme hænder, der skal være med til at skabe Livsduelige Børn. I 

læringsstrategien står der skrevet i Katalog over vores indsatser at vi som professionelle Er til stede i 
 

relationen og samtalen med barnet og at vi Planlægger aktiviteten, så jeg kan blive i rummet under 

aktiviteten. Der er ikke noget vi hellere vil, i vores arbejde med børnene, for det er der vi kan se, at vi gør en 

forskel. Men virkeligheden er bare en anden. Vi er nødt til at prioritere hvor meget tilstedeværelse vi skal 

give hvert enkelt barn, for alle kan ikke få lige meget. Og det kan de ikke, fordi der er for mange børn pr. 

voksen. Og den tid vi bruger på at forberede vores tilstedeværelse, er også varme hænder der går fra 

børnene. 
 

I forordene til Børne- og Ungepolitikken står der at de voksne der er omkring børnene, har et fælles ansvar 

for at understøtte, at alle børn og unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer og 

egenskaber maksimalt. For at vi som professionelle kan understøtte dette, kræver det en investering og ikke 

en reducering i de professionelle hænder der er omkring børnene. Konsekvenserne af reduceringerne kan i 

værste fald blive børn der ikke bliver hjulpet i tide og personale der ikke føler sig tilstrækkelige og måske 

ender med en langtidssygemelding. 
 

Med dette høringssvar håber vi at der overvejes om Kerteminde Kommune ønsker at reducere budgetterne, 

så det ikke længere er muligt at leve op til den politik der er lavet for området. En politik der er et godt 

pejlemærke for vores indsats, men som allerede i 2018, er svær at leve op til. 

 
Med venlig hilsen 

 

MED-udvalget i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov 

 

Høringssvar fra: Ungdomsskolebestyrelsen 

Hermed høringssvar fra Ungdomsskolebestyrelsen. 

Ungdomsskolebestyrelsen har forståelse for, at Kerteminde Kommune er i en vanskelig situation, hvor der 

desværre er behov for besparelser, for at sikre at det fremtidige budget kan hænge sammen. 

Det fremgår af KLK`s ”Råderumskatalog”, at der er et sparepotentiale, hvis undervisningstimetallet for 

lærerne øges. Det er der, hvis man kigger isoleret på antal undervisningstimer.  

Ved 10. Klassecenteret underviser lærerne i gennemsnit 26 lektioner. Der er fuld inklusion, hvor specialelever, 

ordblinde, sprogelever /flygtninge og ikke uddannelsesparate udgør 80 procent af elevgrundlaget.  Lærerne 

løfter dermed  mange ekstraopgaver for at gøre alle elever uddannelsesparate, som vi ifølge 

Undervisningministeriet lykkedes godt med.  
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Set i lyset af ønsket om øget decentralisering fra kommunalbestyrelsen, ønsker bestyrelsen selv at udmønte 

en evt. besparelse svarende til den procentuelle andel som de øvrige skoler evt. måtte få.  

Udgangspunktet er “at den der har skoen på, ved bedst hvor den trykker”.  

Vi håber at kommunalbestyrelsen lykkedes med at lægge et budget, som giver alle mulighed for at fokusere 

på primæropgaven. 

 

På vegne af ungdomsskolebestyrelsen  

Niels Erik Ilskov  

Formand for bestyrelsen 

Høringssvar fra: Elin Christiansen 
Det er simpelthen rystende at man overhovedet kan tænke på at nedlægge et velfungerende bibliotek  (her 
tænker jeg på Munkebo) med begrundelsen at der skal spares i Kommunen. 
Hvorfor er der overhovedet ikke regnet på hvad en nedlægning af Kerteminde bibliotek vil betyde? 
 Er det mon fordi det hele tiden har stået klar, her var der ingen besparelse,men derimod en udgift,idet man 
påtænker at bygge et nyt i Kerteminde?? 
Vi er mange der undrer os. 
Elin Christiansen 
Erantisvænget 23 
Munkebo 

Høringssvar fra: Hanne Jakobsen 
Jeg er tilflytter til Kerteminde kommune. Har boet her i nu 2 år. Jeg er utrolig glad for Munkebo bibliotek. Jeg 
bruger det meget ofte,  1 til 2 gange pr. uge . Jeg syntes det vil være et stort tab for Munkebo, hvis biblioteket 
lukker. At lægge det på skolerne i stedet vil for mig ikke være en god løsning. Jeg lider af udbrændthed og 
ptsd, og har derfor meget brug for at kunne være i stille områder, hvilket ikke er let på en skole. Jeg tror at 
der er mange mennesker, der har det som mig, at vi sætter pris på at kunne komme til nogle stille områder og 
læse dagens avis, tidsskrift eller bøger.  
Vi taler så meget om i Danmark, at det er et problem med affolkning fra de små byer til de store byer. Hvis 
der ikke er forskellige aktiviteter i de små byer, så som et bibliotek, ja så er det for mig at se endnu en grund 
til at folk flytter fra de små byer. 
Jeg håber inderligt, at i som er valgt til at finde de bedste løsninger for Kerteminde kommunes biblioteker, vil 
tænke ind i jer overvejelser, at der er mange mennesker med forskellige handicaps, som har brug for at de 
kan komme på et bibliotek som er i rolige rare omgivelser, og som desuden ligger tæt på deres bopæl, hvilket 
Munkebo bibliotek jo gør for alle os der bor i Munkebo. 
Det var nogen af mine argumenter for hvorfor i skal finde en anden løsning, end at flytte eller lukke 
biblioteker. 
 
Med venlig Hilsen 
 
Hanne Jakobsen 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo 
Høringsvar fra Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo 
Til KLK’s råderumskatalog 
 
Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo er bevidst om at Kerteminde Kommunes økonomi 
kræver, at der findes besparelser på budget 2019. 
 
Vi har desværre oplevet, at besparelserne allerede har forringet kvaliteten på 
Daginstitutionsområdet igennem de senere år. 
 
Når vi sammenligner Kerteminde Kommunes forbrug pr. barn i Daginstitutionerne ligger det 
under gennemsnittet på Fyn, under landsgennemsnittet og lavest i forhold til 
sammenligningskommunerne. Det indikerer, at der gennem de sidste år er foretaget meget 
markante besparelser. 
 
Vi vil gerne være konstruktive og komme med forslag til løsninger.  
Bestyrelsen i DIM mener, at det må være muligt at reducere udgifterne i Dagplejen. Det er 
ifølge KLK på det område, Kerteminde Kommune har høje udgifter. 
 
Der bør reduceres i 5 barns vederlag, og på længere sigt, er det ligeledes en mulighed at 
investere i flere vuggestuepladser. Det vil også spille fint sammen med den nye 
Dagtilbudslov og forældres mulighed for frit valg. 
Vi vil konkret opfordre til, at der ind tænkes en udvidelse af vuggestuepladser, når der skal 
bygges ny daginstitution i Munkebo. 
 
I Munkebo er der på nuværende tidspunkt fællesledelse. Det kan også indføres andre 
steder. Der er en besparelse i forslaget men det er også muligt, at bruge 
personaleressourcerne mere fordelagtigt. Og det kommer børnene til gode. 
 
Vi har i det efterfølgende valgt, at kommentere de forslag der berører Daginstitutionerne 
direkte. 
 
Forslag 2: Ændrede takster på dagtilbudsområdet 
Hvis man vælger, at reducere i takster pr. barn, på vuggestue eller børnehaveområdet vil det 
uvilkårligt betyde færre medarbejdere omkring børnene. 
Al forskning fortæller, at det er en tidlig indsats, der har størst effekt for det enkelte barn. Så 
forebyggelse og pædagogisk indsats har altså betydning for barnets udvikling og muligheder 
senere i livet. 
Set i et økonomisk perspektiv er de penge der investeres i tidlig indsats, også dem der giver 
det største afkast. Der skal færre indsatser til senere i livet. F eks. i skolen. 
Så det giver altså ikke mening, at reducere yderligere i de i forvejen for små 
personalenormeringer. 
 
Forslag 5: Ændrede åbningstider 
Forslaget vil ikke direkte berøre den pædagogiske kvalitet i Daginstitutionerne. Til gengæld 
vil det blive vanskeligt for mange forældre, at få hverdagen til at fungere. I Munkebo har vi 
valgt at have åbent 2 timer mere om ugen end der er tildeling til. Det er alene fordi der er et 
behov for dette.  
Gennemføres forslaget vil det desuden gøre Kerteminde Kommune mindre attraktiv for 
potentielle tilflyttere.  
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Forslag 6: Arbejdstidstilrettelæggelse og modulordning 
Det er udmærket og nødvendigt at arbejde med tilrettelæggelse af arbejdstiden. De 
personaleressourcer der er til rådighed skal selvfølgelig bruges bedst muligt. 
Derfor arbejdes der løbende med at lave den bedst mulige planlægning. 
 
En modulordning kan lyde besnærende, men når der allerede nu er for få ressourcer til 
rådighed, er moduler ikke løsningen. Det vil besværliggøre planlægningen af de 
pædagogiske aktiviteter. Det vil også give mere administration og kontrolarbejde. Endelig 
kan det medføre løbende usikkerhed i ansættelser.  
  
Forslag 7: Lukning i ferieperioder 
Ifølge loven skal der være pasning mindst et sted i kommunen. I øjeblikket arbejder SFO’er 
og daginstitutioner i de forskellige distrikter sammen om feriepasning. Hvis der skal 
reduceres yderligere vil nogle forældre få meget lang transport til pasning. 
Det er endvidere svært at se, at der kan effektiviseres for så store beløb som KLK foreslår. 
Samtidigt vil en samling af feriepasning medføre mere planlægning og administration. 
 
Bestyrelsen i DIM håber, at Dagtilbudsområdet bliver prioriteret og, at der findes løsninger 
som stadig sikrer en fornuftig kvalitet på Daginstitutionsområdet. 
 
 
21.08.2018 
Bestyrelsen i Daginstitution Munkebo 

Høringssvar fra: Fælles MED Børn, familie og dagtilbud 
Høringssvar fra Fælles MED ”Børn og familie og dagtilbud” på budget 2019 

Vi vil henstille til, at I bevarer de forbyggende indsatser, der allerede er i kommunen. En besparelse på disse vil 

give yderligere udgifter til børn og unge i mistrivsel. Den tidlige indsats og den tidlige opsporing er vores 

grundlag for at arbejde struktureret og i fællesskab løse udfordringerne inden de vokser sig store og dyre.  

Vi forventer, at I på det administrative område finder besparelser, der medfører opgavebortfald, så der ikke 

kommer yderlige opgaver ud til lærer, pædagoger og dagplejere.  

Vi har fundet KLK rapporten svær læselig og ikke alle tal er genkendelige for os. Vi håber, at I vil lytte til vores 

chefer og ledere inden i træffer beslutninger, på et grundlag, der er baseret på tal fra 2016. 

I ønskes en god budgetforhandling 

På vegne af medarbejderrep. i fælles MED ”børn, familie og dagtilbud”. 

Næstformand Jette Frandsen 

Høringssvar fra: Hovedudvalget 

Høringssvar fra Hovedudvalget på Budget 2019. 

Kære politikker. 
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Vi sidder nu med et sparekatalog i hånden, der er betalt 1.000.000 kr. for at få udarbejdet, men føler 

ikke, at vi er tættere på en løsning på kommunens økonomiske udfordringer. KLK fandt ikke en bedre 

vej til besparelserne, end den vi mange gange tidligere har set i diverse råderumskataloger. Der er 

stadig kun den løsning, der hedder serviceforringelser, og dem kommer vi ikke uden om.  

Når vi læser KLK rapporten, oplever vi, at flere forslag behøver yderligere bearbejdning og, at en del 

af talmaterialet er forældet. Vi har sparet så meget i 2017, at tal fra 2016 ikke er retvisende. Derudover 

har vi allerede effektueret enkelte af besparelserne. Vores fælles-MED uddyber nærmere i deres 

høringssvar.  Vi havde haft mere gavn af et råderumskatalog udarbejdet af direktionen, mange af de 

tidligere råderumskataloger har været bedre beskrevet og mere korrekte. Vi har tillid til vores ledere 

og dermed til direktionen og håber, at I fremadrettet vil lade dem lave baggrundsmaterialet for vores 

budgetter.  

Vi har et stort ønske til Jer som samlet byråd. Find de serviceforringelser, der skal til og stå ved 

beslutningen. Vi har brug for, at I sætter retning for vores kommune. Som medarbejder er det faktisk 

vigtigt at kende Byrådets visioner – ellers er det svært at navigere i dagligdagen. Vi håber, I vedtager 

et budget, der er realistisk og som kan holde hele året. I er valgt til at tage politiske beslutninger til 

kommunens bedste og det forventer vi I gør, således at de besparelser I vedtager, er gennemtænkte 

og realiserbare. Kun på denne måde kan der skabes en økonomi, der er stabil og som giver arbejdsro 

til os ansatte.   

Vi har for mange gange oplevet rammebesparelse og budgetter, der ikke kunne overholdes, når 

lovgivningen også skal overholdes. Vi håber, I holder øje med, at effektiviseringerne ikke bygges på 

funktioner som spares væk.  

Vi ønsker, at I aktivt indgår i en realistisk budgetlægning og ikke i sidste øjeblik finder på nye forslag, 

som ikke er gennemarbejdet, og dermed risikerer ikke at kunne effektueres.  

Vi er ikke færdige med de sidste besparelser og mangler tid til at se effekten af disse, hvilket ville være 

ønskværdigt. Rapporten anbefaler, at vi skal være mere digitale, men det kræver investeringer, hvilket 

vil kræve yderlige besparelser.  

Vedr. de administrative besparelser er det vigtigt for os at påpege, at der skal være tale om opgave 

bortfald. Der er intet sparet, hvis de administrative opgaver ender hos pædagoger, lærer, 

plejepersonale mf. 

Vi ønsker jer en god budgetproces og uddyber gerne ovenstående. 

På vegne af medarbejderrep. i Hovedudvalget og Kontaktudvalget. 

Jette Frandsen, Næstformand i Hovedudvalget.   

Høringssvar fra: Lillian Bojsen 
Høringssvar vedr. biblioteksområdet i Kerteminde Kommune. 
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Model 1: Bibliotekerne overføres til skolebibliotekerne. 

Jeg kan ikke se hvordan det kan lade sig gøre, af flere grunde. 

1. Hvordan vil man få plads til den ikke lille mængde bøger, tidsskrifter og CD’er fra de lokale biblioteker, 

på skolebiblioteket?? Skolerne er i forvejen presset på plads. 

2. Da et skolebibliotek bruges i dagtimerne af skoleeleverne, vil det være til gene for dem, hvis der hele 

tiden kommer almindelige lånere i skoletiden. 

3. Reduceret åbningstider jf. ovenstående, som så giver endnu en reduceret service i hvert fald i 

Kerteminde og Munkebo, hvor vi har mulighed for at benytte biblioteket i tidsrummet 7.00 til 22.00 

alle ugens dage. 

 

Model 2: Lukke Munkebo bibliotek. 

At lukke det bibliotek som er det bedst fungerende af kommunens 3 biblioteker, også jf. bibliotekets 

venner, og som har bedst plads, til materialer og brugere, det hænger ikke sammen.  

Begrundelsen at der er relativt kort til Kerteminde fra Munkebo, vil jeg vende om og sige, at der er relativt 

kort FRA Kerteminde til Munkebo. 

Afstanden i bil, fra oplandet f.eks. fra henholdsvis Mesinge og Nordskov, ja her taler vi om 1-2 min. 

Længere transporttid, for at komme til et velfungerende bibliotek med gode rammer for lånerne, i stedet 

for at satse på et bibliotek i Kerteminde, som allerede nu er for småt. 

Model 3: Lukke Langeskov bibliotek. 

Det finder jeg uforståeligt, da man i flere år har haft planer om at flytte biblioteket til nybyggede lokaler, 

det er planer som man har udarbejdet, da der har været lånergrundlag for det. 

Vi bor i en kommune med en speciel geografisk beliggenhed, og den er vi nødt til at forholde os til, det 

kan ikke nytte at alt skal være i Kerteminde, og hvis man ønsker, at tiltrække nye børnefamilier til vores 

kommune og der er Langeskov bestemt attraktiv, grundet nem adgang til motorvej og nu også gode 

togforbindelser, skal man passe på med at forringe de grundlæggende servicetilbud, såsom bibliotek. 

Jeg synes, at jeg mangler en model 4: Lukning af Kerteminde Bibliotek, hvilke besparelser vil der være 

at hente der?? 

Venlig hilsen 
Lillian Bojsen 
Egevænget 2 
5330 Munkebo  

Høringssvar fra: Balders Hus og Fjordvangen Kulturbørnehave og vuggestue 
Høringssvar fra Balders hus og Fjordvangen kulturbørnehave – og vuggestue på baggrund af KLK’s rapport 

om budget 2019 

2.3.1 – forslag 1: Til dette har vi forslaget om etablering af flere vuggestuepladser, med uddannet personale. 

Derved forslår vi en bedre udnyttelse af Fjordvangens kvadratmeter. Det erfares at der er en stigning af børn, 
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som starter i dagpleje og efterfølgende flytter til vuggestuerne. I vuggestuerne kan der navnlig også arbejdes 

målrette med den tidlige opsporing. Ligeledes mener vi at det stadig er yderst vigtig at der er ”frit valg” i 

forhold til valget af dagpleje eller vuggestue for forældrene – det skal der til for at være en attraktiv 

kommune.  

2.3.2 – forslag 2: En takstnedsættelse vil mindste fagligheden og være en nednormering. Det er nødvendigt at 

taksten som minimum er som nu, da det vil være uforsvarligt for både børn og personale. Det anbefales igen 

at der oprettes flere vuggestuepladser.  

2.3.3 – forslag 3: Det vil være en minus for normeringen, besparelsen vil være minimal da der vil være en del 

administrativt arbejde i det.   

2.3.5 forslag 5: Vi vurderer fortsat, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at skære i åbningstiden i 

kommunens dagtilbud. Institutionerne har i forvejen ofte svært at overholde lukketiden f.eks. fredag 

eftermiddag, pga. at forældrene ikke kan nå at hente deres børn inden institutionerne lukkes. Med de 

nuværende åbningstider hentes der ofte børn efter lukketid, ligesom der står forældre med børn på 

parkeringspladsen 10 minutter før åbningstid om morgenen. 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 enten Balders hus eller Fjordvang. 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. Kombinationstilbud kunne være en oplagt mulighed for at gøre sig 

mere attraktiv for potentielle nye børnefamilier.  

2.3.6 forslag 6: Der tilrettelægges allerede i begge institutioner hvilket giver en god fleksibilitet. Dog er 

vuggestuen i fjordvang særlig sårbar i forhold til personale, da der kun er tre pædagoger ansat til at varetage 

timerne der. (dertil kunne det igen være oplagt med endnu en vuggestuegruppe, så der var mere personale at 

gøre med) Der er enighed om at modulløsning ikke ses som en god mulighed, da det vil medføre; fagligt 

indhold forringes, dårlig indflydelse på fællesskabet, det vil medvirke til et øget pres da børnene ville kunne 

komme hele dagen og fællesskabet vil forriges markant og derved gøres sårbart.  

2.3.7 forslag 7: Det glædelige er at der allerede er fællespasning imellem de to institutioner hvilket der er 

positive erfaringer med.  

2.3.8 forslag 8: Der har igennem en længere periode været fælles ledelse i mellem de to institutioner. Det 

vurderes dog at ledelsesmæssige opgaver ikke er gangbare opgaver for personalet at varetage. En leder 

medvirker til tryghed, sammenhængskaft og øger det gode fælleskab og stemning hos de ansatte, at der er en 

fast leder tilstede i det daglige. Der mangler nærværende ledelse i begge institutioner! Der menes dog at en 

fællesledes kan være okay, så længe at takstmodellen følger med og at der er en dagligleder tilstede begge 

steder.  

Hvad vi mener vuggestuen er god til:  

- Blidere overgang mellem vuggestue og børnehave.  

- Der er altid jævnaldrende børn.  

- Aflevere i kendte omgivelser.  

- Flere kendte voksne som barnet kan vælge sig til.  
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- Flere børn at lege og udvikle sig sammen med.  

- Fordel for personalet at der er kollegaer i det daglige i forhold til sparrig både fagligt og socialt.  

- Tryghed for både forældre, børn og personale at der er flere mennesker sammen.  

- Flere stimulerende lege og læringsmiljøer som passer barnet alders og udvikling.  

Et uddrag fra en ansat: 

Jeg tænker på den når jeg ser på de besparelser som KLK peger på, som efter min mening vil ende i en 

nednormering på daginstitutionsområdet. Kertemindes Kommune har i forvejen lavere normering end 

sammenligningskommunerne jf. KLK 

* 3 ud 4 pædagoger mener ikke de har tid til at give børnene tilstrækkelig omsorg og opmærksomhed. 

* 3 ud af 4 pædagoger får ofte eller meget ofte ikke givet den nødvendige støtte til de udsatte og sårbare 

børn. 

* 60% mener de har mindre tid til arbejde med børn i mindre grupper. 

* 44% mener ikke de har den nødvendige tid til det gode forældresamarbejde.  

Kilde: https://bupl.dk/artikel/bekymrede-paedagoger-vi-har-ikke-tid-til-omsorg/ 

Jeg er bekymret for jeg kan selv genkende det fra egen praksis. Vi har nået grænsen for hvor lidt personale vi 

kan være for at varetage vores job. Det grundlæggende i pædagogisk arbejde er at give omsorg, arbejde med 

relationer og fællesskaber, løse konflikter og være toneangivende for det gode forældresamarbejde. Vi skal 

særligt varetage arbejdet omkring børn i udsatte positioner og være opmærksom på tidlig indsats. Vi skal 

dokumentere og evaluere. Vi skal sikre børns trivsel og udvikling. Det er svært foreneligt med en fortsat 

besparelse på vores område. 

Høringssvar fra: Hjemmesygeplejen 
Angående punk 6.3.5 forslag 37 

Der ses kritisk på angivelsen af den højere normering:  

- Vi har integreret akutindsats (lovbestemt), hvor andre kører akut-teams. Dvs. der skal bemandes efter 

at kunne klare akutsituationer. Hvis disse teams ikke regnes med hos andre kommuner, så er tallene 

misvisende.  

- Vi ser det nødvendigt at planlægge med nuværende normering, for at kunne varetage den stigende 

opgavemængde og de komplekse opgaver, der er i konstant forandring. På denne normering udnyttes 

de ”stille” perioder til faglig sparring, indhentning af ny viden ift. opgaver og videns ansvarsområder, 

kurser og afspadsering.  

- Den nuværende normering, gør at vikar budgettet bliver lavere, idet vi er selvdækkende ved sygdom 

og ferie i alle vagtlag. Dette øger kontinuiteten hos borgeren og kvaliteten af den udførte sygepleje.   
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- Sygeplejen varetager en stor del af den interne kompetenceudvikling bl.a. ved at udnytte ressourcerne 

fra de videns ansvarlige (dette er en intern ressource-person indenfor de forskellige områder af 

sygeplejen, fx sår, diabetes og palliation), som underviser tværfagligt ud fra det planlagte årshjul ifm. 

sygeplejemøderne. Sygeplejen afsætter ressourcer til at lave medicinhåndbog og instrukser sammen 

med lederen for sygeplejen, idet udviklingssygeplejersken er sparet væk. Desuden bruges der 

ressourcer på FMK og Fælles sprog 3, hvor vi har en intern fagperson, så der ikke skal købes konsulent 

timer. Disse lønninger er i andre kommuner formentlig ikke indregnet i sygepleje normeringen, som de 

er hos os. 

- Vi er enige i, at der vil være behov for øget videredelegering af opgaver, da der ses stigende 

opgavemængde og komplekse opgaver, bla. Iv-behandling, akutopgaver mhp. at hindre indlæggelser, 

hurtige udskrivelser og terminale forløb. Derfor ser vi, at det ikke vil betyde færre sygeplejersker, men 

som minimum fastholdelse af nuværende normering.  

Endelig vil det kræve en større gruppe SSA at videredelegere til, end der er på nuværende tidspunkt og 

de skal være fagligt bedre rustede jf de krav, der er til det nære sundhedsvæsen. Der vil ved de 

videredelegerede opgaver fortsat være behov for at arbejde tværfagligt, da sygplejen har den 

koordinerende funktion og det overordnede ansvar. 

 

Vi vil til slut gøre opmærksom på, at vi er helt enige i, at de to sygeplejegrupper bør flytte sammen og være en 

enhed. Dette vil give bedre udnyttelse af ressourcer, samt en højere grad af faglighed. Hvis man vil tænke 

fremadrettet, burde hjemme- og sygeplejen samles ét geografisk centralt sted i kommunen, med 

administration, koordination osv. 

 

På vegne af Hjemmesygeplejerskerne. 

Mette Augustinus Kock og Pernille Bruntse 

Høringssvar fra: Dagplejen 
Høringsvar vedrørende KLK`s rapport omkring dagplejen. 
Det er med blandede følelser vi læser sparekataloget fra KLK, da der er en del ukorrekte og misvisende 
informationer. Generelt er det et sparekatalog, som er svært tilgængeligt og uforståeligt skrevet, uden sans 
for realiteter i virkeligheden. 
Dog er vi helt klar over alvoren af de økonomiske udfordringer som kerteminde kommune har. Vi er indstillet 
på en god dialog , hvor vi i samarbejde kan finde en løsning, som realistisk kan fungere.  
 
Der bliver skrevet at der i kerteminde kommune ikke er nogle private dagplejere, det er korrekt, men vi har til 
gengæld 19 private pasningsordninger, som giver en stor usikkerhed på hvilket antal børn der skal bruge plads 
i den kommunale dagpleje, som gør at det kan være svært at vide hvor stor kapacitet der er behov for.  
 
Det er kritisabelt at man vil foreslå besparelser i dagplejen udfra forældede tal og oplysninger fra 2016 og 
2017. I kerteminde kommune går tingene stærkt, og sådan som dagplejen så ud dengang, er ikke en realitet i 
2018. Vi er klar over at målsætningen og budgetterne er beregnet ud fra en belægning på 3,7 barn pr 
dagplejer, og at vi pt ikke lever op til den målsætning, men dette er pga dagplejeuddannelsen. Dertil skal vi 
huske at vi har fem gæsteplejere, der ikke har faste børn, men udelukkende modtager gæstebørn, samt 
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varetager funktionen for morgenplacering samt placering af gæstebørn ved ferier. Hvis vi ikke skulle have 
gæsteplejere, og de fik faste børn i stedet, så ville dagplejen blive bebyrdet med endnu flere gæstevederlag 
end der er i dag, samt at den genkendelighed der er ved gæsteplejeren forsvinder. Der skulle også findes en 
løsning på hvordan der skal morgenplaceres ved sygdom. Der er i rapporten også beskrevet at der bliver 
udbetalt for mange 5 barnsvederlag, og det er vi helt enige i og der kan og skal ses på mulige løsninger, da det 
også slider på dagplejen, det kunne eks være gæstestuer eller gæstehuse eller lign. Pga det høje børnetal, kan 
vi ikke nedskære i antal af dagplejere, da alle pladser er fyldt op, og det ser ud til der kommer flere børn i 
fremtiden, og derved brug for en forøgning af pladser. 
Vi er i gang med den nævnte dagplejeuddannelse og det resulterer i at vi har et højere brug af gæstepleje i 
forhold til benchmark gruppen, da de kommuner de samlinger os med ikke har har fokus på videreuddannelse 
og dygtiggørelse af dagplejens resourcer. Dertil er det vigtigt at nævne at hvis vi i kerteminde kommune vil 
have fokus på tidlig indsats, er det nødvendigt med dygtige medarbejdere og derved fortsætte uddannelsen, 
så dagplejen er klædt bedst muligt på, til at varetage denne opgave.  
Det vil ikke være en mulighed at stoppe udgiften uddannelsen, da det er en kontrakt der skal betales uanset 
og vi deltager eller ej. Uddannelsen afslutter medio 2020. Vi vil også lige nævne at dagplejen er blevet givet 
en administrativ opgave, nemlig udfyldelse af trivselsskemaer på hvert enkelt barn. Det er en ny opgave hvor 
dagplejeren udfylder et skema inden et trivselsbesøg af dagplejepædagogen, det er en opgave der kræver en 
viden, om det enkelte barnets trivsel og børns udvikling generelt.  
 KLK skriver at et gæstevederlag er på 400 kr, dertil vil vi oplyse at det er lidt over det faktuelle, det er på ca 
300-350 kr. 
 
Når KLK anbefaler al mødeaktivitet stoppes i dagplejen, vil vi som ved tidligere spareforslag, henvise til 
arbejdsmiljø loven, ang alenearbejde. Der har arbejdsgiver pligt til at sørge for at medarbejdere har mulighed 
for at mødes, for at sparre med hinanden, samt får støtte og hjælp fra kollegaer, Så der undgås unødig stress. 
Dette er ikke muligt i arbejdstiden, da den enkelte arbejder alene i sit hjem. Derfor er det ikke muligt at 
stoppe mødeaktiviteten for dagplejere, da det skal foregå efter endt arbejdstid, når børnene er afhentet.  
 
Dagplejen er helt enig i KLKs foreslag om tilbagebetaling af penge til forældre hvis de takker nej til gæstepleje 
og derved passer barnet selv, det vil give en stor besparelse, og en lettelse af belastningen på medarbejderen, 
da det giver færre gæstebørn. Det er et rigtig godt foreslag og vi mener det skal startes op snarest muligt.  
 
Hvis vi skal komme med foreslag til besparelser, kan vi evt se på sommerferie lukning. Det er en stor udgift for 
dagplejen med gæsteplacering i sommer perioden, og man kunne derfor se til Odense kommune hvor de har 
en løsning på dette. Der kan forældre, som dokumenterer at begge skal arbejde få gæstepladser, men som 
udgangspunkt har de lukket i tre uger over sommeren. Det kunne stemme overens med at der kun 
forældrebetaling i 11 af årets 12 måneder. Det kunne også løse en udfordring omkring at en del børn får 
meget lidt, eller ingen ferie med deres forældre. 
 
Vi håber at i vil tage jer god tid til at sætte jer ind i hvilke tiltag, der ret faktisk giver en besparelse, og ikke kun 
i terorien på papir, hvor alt kan se let og flot ud. Vi vil stå til rådighed for evt spørgsmål, så kontakt os gerne. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ann Marie klokker, AMR 
Lone Stoustrup, AMR 
Susanne Jakobsen, TR 
Tina knudsen, FTR (tlf 28151355) 
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Høringssvar fra: Seniorrådet 
Kerteminde, den 13. august 2018                                                                                  

Høringssvar til Råderumskatalog (version 2) af 26. juni 2018. 

Seniorråd Kerteminde Kommune takker for høring til Råderumskataloget. 

Råderumskataloget kan dog ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med ”Analyse af den administrative 

organisation – Besparelses- og effektiviseringsforslag” af 12. juni 2018. 

Seniorrådet anbefaler, at der arbejdes på at etablere en mere decentral og flad organisation, at 

vagtplanlægning - og visitationsarbejdet optimeres ved at reducere de manuelle processer til fordel for øget 

digitalisering. 

Seniorrådet anbefaler, at ældreområdet organiseres selvstændigt. 

I Seniorrådet bekræftes vi i at politiske beslutninger ofte træffes på et forkert grundlag. 

Råderumskataloget afslører, med al tydelighed, at grundlaget for at træffe beslutninger ikke er klart nok. 

På grund af manglende gennemskuelighed af budgetterne, bliver det umuligt at indhente viden om, hvad 

effekten eller værdien/konsekvensen vil være af hhv. besparelser eller investeringer. Derfor anbefaler 

Seniorrådet at forslagene konsekvensbehandles i den videre politiske proces. 

Når vi præsenteres for et katalog, som Råderumskataloget, bliver det vanskeligt at overskue konsekvenserne 

af nedskæringer. Nedskæringer som risikerer at koste dyrt.  

Nedskæringer som ved efterfølgende budgetopfølgninger koster ekstrabevillinger og/eller rammebesparelser. 

Besparelser som kan have store omkostninger for den enkelte borger. 

Vi opfordrer derfor byrådet til, at arbejde på og beslutte sig for, at kræve at fremtidige budgetter gøres 

realistiske og gennemskuelige. 

Derved kan byrådet forhåbentlig tage beslutninger på et klart og oplyst grundlag. 

Demografien taler sit klare sprog. Vi bliver flere og flere ældre i Kerteminde Kommune.  

Vi skal investere i fremtiden og være opmærksomme på, at vi i de kommende år skal udbygge demens 

området, akutplejen, forebyggelse og rehabilitering mv. 

4 Kultur, Fritids og Faciliteter: 
 
4.3.1. forslag 18 side 46 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefaling. 
 
4.4.1. forslag 24 side 50-52 
Seniorrådet anbefaler, at der fortsat er et bibliotek i de 3 center byer.  Folkebibliotekerne, er de største 
kulturinstitutioner i Kerteminde Kommune.  Derfor skal de have tilført flere midler, så de kommer op på 
niveau med de kommuner, vi bliver sammenlignet med. 
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Det landsdækkende IT system til registrering af udlån, kan ikke måle det faktiske udlånstal.  Derfor tvivler 
Seniorrådet på grundlaget for KLKs anbefalinger. 
 
4.4.5 forslag 28 side 54-55 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefalinger på området. Seniorrådet anbefaler at vurderingen skal foretages af 
en uvildig instans. 
 
6. Sundhed, Handicap og rehabilitering: 
 
6.1.1 side 64-65 
Seniorrådet mener, at kommunen skal arbejde på at have en så effektivt og omkostningsbevidst ældrepleje 
som muligt. 
Det skal dog med i billedet, at Kerteminde Kommune i det kommende år får yderligere udfordringer pga. 
demografien, men også med etablering af den Demensvenlige Kommune, og Det nære Sundhedsvæsen, samt 
at den forebyggende indsats også skal videreudbygges. 
 
6.2. side 66-69 
Seniorrådet undrer sig over, at kommunen på ældreområdet pga. anden konteringspraksis og variation i 
organisatoriske valg ikke er i stand til at foretage sammenligninger med FLIS-gruppen. Det medfører 
manglende overblik, og man foretager ikke opfølgning på effekten, af den rehabiliterende indsats. 
 
6.3.1. + 6.3.2 forslag 33 + 34 side 69-73 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefaling om, at kommunen skal arbejde med en professionalisering af 
planlægningsarbejdet. Derved kan antallet af vikartimer minimeres. 
Det vil efter Seniorrådets mening skabe større sammenhæng og tryghed i hverdagen for den visiterede 
borger. 
 
6.3.3 forslag 35 side 74-75 
Generelt går Seniorrådet ind for KLKs anbefalinger. Dog skal en reduktion på 12% konkretiseres, så 
konsekvenserne tydeliggøres. 
 
6.3.4 forslag 36 side 76 
Seniorrådet kan ikke gå ind for besparelser på området. Det er særdeles vigtigt med den faste kontakt med 
plejepersonale, af hensyn til den forebyggende indsats. Det vil efter Seniorrådets mening skabe større 
tryghed i hverdagen for den visiterede borger. 
 
6.3.5 forslag 37 side 77-78 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefaling. 
 
6.3.7 forslag 39 side 78 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefaling.  
 
6.3.8 forslag 40 side 79 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs anbefaling. 
 
7. Tværgående besparelsespotentialer 
 
7.1 forslag 46 side 89-93 
Seniorrådet kan ikke tilslutte sig KLKs anbefalinger på kørselsområdet. 
Seniorrådet anbefaler derimod, at der tilbydes Teletaxi alle dage fra 9-23 med responstid på 1 time. Desuden 
anbefaler Seniorrådet prisen for telekørsel følger den almindelige prisudvikling, samt at der indføres flere 
takstzoner. 
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7.2 side 93-94 
Seniorrådets tilslutter sig KLKs anbefaling. 
 
7.3 side 94-97 
Seniorrådet tilslutter sig KLKs vurderinger og anbefalinger. 
 
Seniorrådet står naturligvis til rådighed for uddybende samtale vedrørende høringssvaret. 
 
 
På vegne af Seniorråd Kerteminde Kommune. 
 
 
Laila Rosenbek Finsen 
formand 
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Kerteminde Byskole 
 

Kerteminde den 21. august 2018 

Høringssvar på Råderumskatalog for budget 2019. 
 

Generelle bemærkninger: 

Kerteminde Byskoles skolebestyrelse (herefter SKB) undrer sig over grundlaget for KLK 

analysen. SKB stiller sig undrende i forhold til de tre områder, KLK har udpeget som spareforslag 

og for manglen af aktuelle og tidssvarende tal for Kerteminde kommune. SKB bemærker 

endvidere: 

- at KLK materialet benytter tal for 2016, start 2017.  

- at besparelser siden 2016 ikke er indeholdt i KLK rapporten. Bl.a. er adskillige 

lærestillinger reduceret i Kerteminde kommune siden 2016. 

Høringssvar: 

SKB ser ikke besparelsesmuligheder indenfor nedenstående 3 punkter og ser ikke at punkterne 

giver besparelser i 2019.  

1) Lærernes faktiske undervisningstid: 

a. SKB har tillid til at skolelederen allerede nu sikrer optimal udnyttelse af lærernes 

arbejdstid og at skolelederen samtidig er opmærksom på ikke at overskride 

rammetal. 

b. Pt. er der allerede ikke lærere til alle undervisningstimer. Flere understøttende 

undervisningstimer bliver læst af en lærer til to klasser.  

c. Lige nu overholder vi lige akkurat minimumstimetallet for undervisningstimer i de 

enkelte fag. Hvis vi skal spare yderligere vil undervisningen blive presset, og vi 

kan ikke nødvendigvis overholde minimumstimetallet for den faglige undervisning. 

d. Der bliver ikke brugt lærer tid på lejrskole eller planlægning af samme. Lejrskole 

tilbydes ikke i Kerteminde Byskole 

 

2) Tildelingsmodel for SFO-børn, herunder regulering i løbet af året:  

a. Regulering foretages 2 gange årligt ikke månedligt som antaget i rapporten. 

Følgelig ses ingen besparelse. 

 

3) Styrkelse af almenområdet - tidlig indsats og inklusion: 

a. Er optimeret ift. etablering af 2 specialklasser i Kerteminde Byskole.  

SKB henviser i øvrigt til egne tidligere rejste forslag om besparelser på skolestrukturen. 

Herunder at Kerteminde Byskoles faciliteter ikke er tidssvarende ift. optimalt læringsmiljø.  

Det koster pt. 71.000 kr./barn, hvoraf 30.000 kr./barn går til vedligeholdelse af bygninger. Ift. 

andre kommuner er vedligeholdelsesudgiften høj pr. barn, og skolebestyrelsen foreslår at 

kommunen kigger på skolestrukturen og herunder også den nuværende bygningsmasse.  

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsen for Kerteminde Byskole 
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Langeskov Skole 
 

    

                August 2018 

Til politikkere i Kerteminde Kommune. 

  

Så står Kerteminde Kommune endnu engang ved en vej, hvor man fra 

politisk hold (igen) er nødt til at bede om høringssvar indeholdende besparelser. Det er bestemt ikke første 
gang, at det er sket. De sidste 4 - 6 år har skolebestyrelse og MED årligt afgivet høringssvar om de 
konsekvenser, som besparelserne medfører.  

 De seneste år har vi, forældrene, i skolebestyrelsen på Langeskov Skole set Kerteminde kommunes 
skolevæsen været udsat for følgende: 

• Juniorklubber lukker 

• vikarbudgettet går fra 5 % til 3 % (hvilket i øvrigt kun dækker almindelig sygdom) 

• skolen har været igennem "Store forandringer" med store besparelser 

• lærernes timetal er forøget 

• ungdomsklubberne er skåret i tildeling 

• børnehavernes busser er sparet væk 

• inklusionsopgaven er bestemt ikke blevet mindre 

• der er 10 % færre lærere 

• færre ledere 

• modtageklassernes opgaver er flyttet ind i almen undervisningen og skal nu varetages af lærerne 

• skolen har været udsat for tværgående besparelser midt i skoleår (tværgående besparelser, der har 

været uigennemsigtige og fuldstændig umulige at gennemskue) 

• 6. ferieuge forsøges afspadseret således af lærerne ikke skal udbetales 

• skolen er skåret i kørselspenge 

• skolen tildeles ikke længere fuld dækning når medarbejderne er syge (har dog stadig fuld udgift til 
fortsat løn og vikardækning) 

• der prisfremskives ikke i den næste årrække, hvilket yderligere udhuler skolernes budget 

• udsat for "almindelige" rammebesparelser på 1% 

• ansættelses - og aktivitetsstop og man kunne desværre fortsætte.  

Skolernes budget er nu ved et minimum og det ses ved at skolerne ikke længere kan tilbyde 1 lærer pr. klasse 
pr. time og at de ældste elever i langt større grad sendes hjem fra skole, når en lærer er syg, at skolernes 

ressourcepersoner (læsevejledere, inklusionsvejledere, dansk- og matematikvejledere, bibliotekarer, it-

vejledere, skolefeer, AKT-vejledere og skolernes kompetencecentre) er skåret så meget ned, at de ikke 
længere kan dække det behov, som der er ønskeligt på skolerne. Vi er ligeledes ved at nå en grænse, hvor 
minimumstimetallet bliver udfordret, hvilket ikke er lovligt. 

KLK mener at det er muligt at hæve undervisningstimetallet. Her er det meget vigtigt at påpege, at det har de 

faktisk ikke undersøgt. De har på baggrund af mere tilbundsgående undersøgelser i andre kommuner fundet 
ud af at der muligvis er en mulighed for en besparelse i Kerteminde Kommune. Vi mener, at det er alt for 

farligt et spor at bevæge sig ind på. Det vil medføre yderligere sygdom, stress-tilfælde og lærerflugt til andre 
kommuner (Nyborgs borgmester meldte ud før sommerferien at han nu vil indgå i en dialog med lærerne om 

en arbejdstidsaftale og mon ikke den falder på et maks. timetal på 25 lektioner, hvilket vil være 2 til 3 lektioner 
under Kerteminde Kommune. 
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Såfremt byrådet alligevel hæver undervisningstimetallet for lærerne på kommunens skoler, bedes I tage et 

meget stort medansvar og hjælpe til med at fortælle forældre og elever, hvad lærerne så ikke længere skal 
lave.  En lærers arbejdstid består udover at undervise f.eks. i at: 

forberede og evaluere, skolehjemsamtaler og ikke mindst skole-hjem samarbejde, elevsamtaler, intern samt 
kommunal skoleudvikling (kommunen er glædelig kommet med i endnu et "Mærsk-forløb"), tit og ofte dialog 

med eksterne medarbejdere, såsom U-team, PPR og socialrådgivere, deltagelse i fagteams, fælles kommunale 
netværk, afdelingsmøder, MUS og teamsamtaler flere gange om året, forældremøder, læsekonferencer, tilsyn 

med lokaler og i pauser, besvare mails og telefonopkald, efteruddannelse (alle lærere skal gerne have linjefag i 
det fag de underviser i i 2020), skolefester, ture ud af huset m.m. 

Mange af disse opgaver er en stor del af en tidlig indsats der allerede foregår på mange af de områder man 
ønsker at gøre mere ud af i fremtiden. Det være sig alt fra overgang fra børnehave til skole, arbejde med 

forældre, støtte og udvikle udsatte børn, integrering af flygtningebørn, støtte unge i at få sunde 

fritidsinteresser og ikke mindst at hjælpe unge med at komme i gang med en uddannelse eller at komme i job 
efter folkeskolen. Det er disse opgaver der vil blive skåret væk, og på længere sigt vil konsekvensen være 
uoverskuelig for de berørte børn, familier og kommunens budget. 

  

Med venlig hilsen 

Langeskov Skoles forældre i skolebestyrelsen. 

Høringssvar fra: MED-udvalgene ved Marslev Skole og Børnehus og 

Nymarken Skole og Børnehus 

Kerteminde 21. august 2018 

 
Med baggrund i den ledelsesmæssige struktur på de to institutioner, har MED-udvalgene besluttet 
at udarbejde og fremsende fælles høringssvar til Råderumskataloget. 

 

 

2.2 Dagtilbud 

 
2.3.1.1 
Overordnet set er MED-udvalgene bekymret for den fremtidige kapacitet indenfor børneområdet. Vi 
oplever et stigende pres i forhold til antal indskrevne børn, hvilket bl.a. kan betyde, at vi 
pladsmæssigt kan udfordres på at lave gæstestuer i de berørte områder for at aflaste dagplejen. 

 
2.3.2 
Bekymring omkring forslag vedrørende ændrede takster i dagtilbudsområder. Det er MED- 
udvalgenes holdning, at en takstnedsættelse på 4 % vil give færre varme hænder til de yngste børn 
i kommunen. I forhold til kommunens overordnede strategi omkring tidlig opsporing, tidlig indsats og 
forebyggelse vil en besparelse på området vanskeliggøre arbejdet med at opnå såvel de 
kommunale som landspolitiske mål for området. 
Med udgangspunkt i den netop vedtagne dagstilbudsreform skal institutionerne i samarbejde med 
forældre bl.a. skabe tryghed og omsorg for det enkelte barn. Jo færre hænder - jo vanskeligere 
bliver opgaven. Tid til den naturlige inklusion vil også blive negativt påvirket af en ændret 
takstfinansiering. 

 
2.3.5 
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Forslaget omkring ændrede åbningstider vil betyde, at det for en del forældres vedkommende vil 
blive svært at få dagligdagen til at hænge sammen i forhold til at varetage et ordinært fuldtidsjob. 
Der er en bekymring for, at småbørnsfamilier vil fravælge Kerteminde Kommune som bopæls- eller 
bosætningskommune, hvis forringelserne på området gennemføres. Det er udvalgenes holdning, at 
en styrkelse af området vil kunne fastholde og tiltrække børnefamilier og dermed give et øget 
skattegrundlag. 
Flere og flere forældre er pendlere og har brug for en fornuftig åbningstid for at vælge at bo i 
Kerteminde Kommune. 

 
2.3.6 
Der bliver i forslaget givet udtryk for, at der bør være et øget fokus på arbejdstilrettelæggelsen for 
den enkelte medarbejder, så ressourcerne udnyttes bedre. 
I hverdagen er der på nuværende tidspunkt meget stort fokus på at bruge ressourcerne på de 
tidspunkter, hvor der er behov for pædagogiske tilbud. Da der i rapporten ikke er dokumentation 
for denne påstand, virker det på MED-udvalgene svært at forholde sig til påstanden om en mulig 
besparelse på området. 
 
2.3.7 
Forslaget omkring fælles feriepasning giver god mening, og bakkes op af MED-udvalgene, da dette 
vil betyde, at ressourcerne bruges bedst muligt hen over året. 
 
2.3.8 
Forslaget bakkes op af MED-udvalgene i både Marslev og på Nymarken. Der opleves i 
dagligdagen en klar og tydelig fælles ledelse af daginstitutionsområdet på de 2 institutioner. 
Generelt giver etableringen af et fælles ledelsesteam på tværs af daginstitutions-, SFO og 
skoleområdet i Marslev og på Nymarken et klart rationale i forhold til at optimere opgaveløsning, 
daglig drift og udvikling. 
Dog kræver en permanent løsning af denne art, at der som beskrevet i forslaget afsættes 
ressourcer til afdelingslederstillinger / daglige ledere på begge institutioner. 

 

3.2 Skole og SFO 

 
MED-udvalgene står uforstående overfor flere af de angivne tal og grafer i forhold til eksempelvis 
sammenligninger med Fyn og sammenligningsgruppe, herunder økonomiske nøgletal. 
Forklaringerne virker ulogiske i forhold til de angivne tal, hvilket giver usikkerhed i MED- 
udvalgene. Der er manglende konsekvens i brugen af sammenligningsgrupper og behandlingen af 
data. 
Dette er blandt andet gældende for data omkring skole- og klassestørrelser, hvor tallene giver et 
uklart billede i forhold til den konklusion, der fremkommer i tilhørende tekst. Set fra MED- 
udvalgenes synspunkt, klarer skolerne sig på mindst samme niveau som øvrige 
sammenligningsgrupper. 
Dette er ligeledes gældende for udgifter til ledelse og administration. Det er svært at genkende 
billedet af, at der på området skulle være sket en forøgelse af brugen af ledelsesressourcer pr. 
elev på 121 % i perioden 2014-17. Der blev på dialogmøde d. 14. august spurgt ind til dette, men 
det var ikke muligt at få et fyldestgørende svar. 
Der opleves fra MED-udvalgene på Marslev og Nymarken, at ledelsesressourcerne i årenes løb 
er blevet langt færre. Dette har naturligvis konsekvenser for ledernes reelle mulighed for at 
løse flere og mere komplekse opgaver, herunder bl.a. optimering af drift, samt pædagogisk og 
faglig udvikling. 
Sammenligningsgrundlaget svinger i udvalgenes øjne en del i rapporten, hvor det kan virke som 
om, at sammenligningerne er særligt udvalgt for at tegne et ønsket billede af den givne situation. 
MED-udvalgene er usikre på, om de bagvedliggende data er opgjort efter samme præmisser, og 
præsentationen synes uklar.3.3.2 
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Det angives i rapporten, at lærernes arbejdstid ikke udnyttes optimalt. MED-udvalgene mangler 
dokumentation for denne påstand. Der opleves en stigende fokusering på optimering, hvor der 
allerede er blevet taget højde for de eksempler, der nævnes som mulige potentialer. Dette gælder 
eksempelvis dobbeltplanlægning i forhold til 6. ferieuge. 

 
En forøgelse af lærernes undervisningstid vil gøre det vanskeligt at sikre kvaliteten og det faglige 
indhold i undervisningen. På nuværende tidspunkt oplever lærerne, at det kan knibe med den 
fornødne tid til forberedelse, samt at lærere ofte oplever at skulle varetage undervisningen af 
flere klasser på samme tid. 
MED-udvalgene er bekymret for, at lærerne med et øget antal årlige undervisningstimer vil få 
svært ved at opnå de kommunale og nationale målsætninger i forhold til inklusion, differentieret 
undervisning, pædagogisk udvikling m.m., som følge af mindre forberedelsestid. 
 
3.3.3. 
MED-udvalgene bakker omkring forslaget. Det kan give god mening med én årlig tildeling, så 
budgettet lettere kan styres. 

 
3.3.4. 
MED-udvalgene bakker fuldt og helt op omkring vigtigheden af, at skolerne har et stærkt 
almenmiljø. Der bliver allerede nu arbejdet professionelt og systematisk med målrettede indsatser 
for at inkludere alle elever. Der har gennem de senere år været et øget fokus på denne indsats, 
hvor ikke mindst LOT-projektet har skabt en professionel tilgang til den enkelte elev, hvilket har haft 
den betydning, at elever i langt højere grad inkluderes i det almene læringsmiljø. 
Fortsættelsen af det igangværende LOT-projekt vil uden tvivl styrke den igangværende indsats til 
gavn for alle elever. 
MED-udvalgene vurderer i lighed med rapportens anbefaling, at det er yderst vigtigt med tæt 
samarbejde mellem dagtilbud og skoler. 
MED-udvalgene vurderer ikke, at forslaget omkring ny tildelingsmodel bør implementeres. Som 
MED-udvalgene læser det, så bærer forslaget præg af en tænkning, hvor der stilles 
spørgsmålstegn ved den enkelte institution og medarbejders fokus på at inkludere den enkelte 
elev i almendelen. Forslaget kan have vidtrækkende konsekvenser i forhold til, om elevernes 
behov for specialtilbud vil blive efterlevet, da der i forhold til fokus på den enkelte elevs behov kan 
være risiko for et fokus på de økonomiske konsekvenser for den enkelte skoles økonomi. 
Det er fra MED-udvalgenes synspunkt af afgørende betydning, at der altid tages udgangspunkt i 
den enkelte elevs behov, og ikke i den økonomiske ramme. MED-udvalgene ser en risiko for, at 
økonomiske betragtninger kan få store konsekvenser for den enkelte elev, men også i høj grad for 
trivslen for øvrige elever. 

Høringssvar fra: TR’erne for lærere og børnehaveklasseledere i Kerteminde 

Kommune 

Høringssvar fra TR’erne for lærere og børnehaveklasseledere i Kerteminde Kommune. 
 
TR-gruppe for skoleområdet i Kerteminde kommune er meget utrygge ved en stor del af indholdet 
på skoleområdet i KLK-rapporten. Efter vores opfattelse vidner den på vigtige punkter om 
manglende indsigt i forskellige forhold. Rapporten tegner et billede, der ikke svarer til den hverdag 
vi kender, og med rapporten som grundlag frygter vi, at der træffes politiske beslutninger på 
fejlagtigt grundlag. Vores høringssvar forsøger derfor kort at samle op på vores oplevelse 
skolernes og lærernes virkelighed. 

 

Vilkår for undervisningen: 
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Rapportens fremstillingen af at lærerne i Kerteminde kommune ikke underviser ret meget eller 
bruger deres tid sammen med eleverne, har vi svært ved at genkende. I virkeligheden bruger vi tid 
sammen med rigtig mange børn på èn gang, da kommunens skoler på forskellig vis er nød til at 
bedrive årgangsundervisning. Hen over de sidste 5 år er antallet af lærerstillinger blevet reduceret 
med omkring 10%, hvilket blandt andet netop betyder, at skemalagt tid med 1 lærer til en hel årgang 
er blevet kutyme og almindelig brugt. En årgang kan være op til 3 spor, og dermed over 60 elever. 
Vikardækningen er stærkt udfordret, og jævnligt passer en undervisende lærer eleverne i 
tilstødende klasselokale. I stigende grad bliver ledelsen også nød til at sende klasser hjem. Ikke 
fordi lærerne er meget syge, men fordi ressourcerne til vikardækning allerede fra 
budgetteringsfasen er for små, så kendt fravær som omsorgsdage, seniordage, 6. ferieuge mm. på 
forhånd ”æder” de afsatte midler. 

Samtidig med svinder puljerne til faglig og social inklusion til stor skade for alle vores elever. 

Øgning af undervisningstiden og fintælling: 

I forbindelse med fintælling/effektivisering af undervisningstiden forslår rapporten, at man 
fremadrettet skal regne lærernes undervisningstillæg fra under 6. ferieuge, kurser og 
efteruddannelse. På flere af kommunens skoler finder fraregning allerede sted, og en besparelse kan 
som bekendt ikke høstes 2 gange. 
En del af talmaterialet i KLK-rapporten er fra 2016, og dermed er det store antal af 
lærerstillingsnedlæggelser fra 2017 ikke medtaget i beregningerne. Vi mener, at besparelsen som 
man her går efter, allerede er hentet. 
Vi frygter at konsekvensen af KLK-rapportens optimering af planlægningsarbejdet indeholder den 
forståelse, at lærerne både kan have fuld lektionsmængde og samtidig have andre store 
ekstraopgaver ud over alt der, som i øvrigt ligger ved siden af undervisning. Det er simpelthen ikke 
muligt! Det giver dårlig og uforberedt undervisning til vores elever og et virkelig dårligt arbejdsmiljø 
for lærerne. 
 

Tidelig indsats, ”pengene følger barnet” og specialområdet: 

Kerteminde kommune har i indeværende år nedlagt læsekonsulent- og børnefysioterapistillinger. 
Skoler og institutioner har dermed fremadrettet færre fagligheder at samarbejde med, når det 
handler om elever/børn i vanskeligheder. Det er generelt et paradoks, at der nedlægges stillinger og 
afskaffes fagligheder, samtidig med at man ønsker en tidelig indsats og opsporing. 
Rapporten finder, at et stigende antal elever bliver segregeret. På skolerne opleves, at 
børnegruppen bliver stadig mere sammensat, og at der arbejdes hårdt med at rumme og 
inkludere så mange elever som overhovedet muligt. De mange stillingsnedlæggelser på 
skoleområdet gør, at ressourcerne til arbejdet med social og faglig inklusion er under stort pres. 
Det handler og barnets tarv, og alle børn har krav på et undervisningstilbud, hvor de lærer og 
trives, og det er skolernes og dermed kommunens opgave at varetage opgaven ordentligt. Her 
bør ikke indgå tvivlsomme økonomiske incitamenter og kassetænkning, men en stor faglighed 
fra fx lokale kompetenceteams og lærere, PPR-kompetencer, Børnepsyk. på OUH mm. for at 
sikre at alle elever får det bedst egnede skoletilbud. Det er meget vanskeligt at se, at her kan 
spares yderligere, hvis vi skal lykkes med den opgave. 
 

På vegne af TR-gruppen på skoleområdet. 

Britt Bromark, FTR for lærere og børnehaveklasseledere i Kerteminde Kommune . 
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Høringssvar fra: Forældrebestyrelsen ved Mælkevejen 

 

 

 

  

Høringssvar vedr. besparelser på dagtilbudsområdet 

 
 

Bestyrelsen i Daginstitution Mælkevejen har på bestyrelsesmødet d. 21. august 2018 drøftet konsekvenserne af det 

fremlagte råderumskatalog. 

KLK peger i deres forslag (version 2) til besparelser på, at dagtilbudsområdet skal reduceres i udgifter pr. barn, hvilket vi 

som bestyrelse også gerne vil anerkende. 

Vi er klar over, at vi alle har et ansvar overfor kommunens økonomi både nu og i fremtiden. 

 
Vi er dog skeptiske over de tal som KLK har brugt i deres rapport, da de beror på tal fra 2015 og 2016. Vi har siden  2016 

oplevet en del organisatoriske og strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet. Og i Mælkevejen har vi været særligt hårdt 

spændt for. 

Vi bemærker i KLKs oplæg, at udgifterne pr barn for 0-5 årige i daginstitutioner i forvejen er meget lave. Og selv uden 

besparelserne lige før sommerferien då. er det både Fyns og sammenlignings kommunernes billigste tilbud – Således 

peger KLK på en minus vækst de sidste fire år på ikke mindre end 7%. Dog anbefaler de, at der passes flere børn i 

daginstitutionerne, hvilket er anbefalinger vi hilser velkommen. 

Vi her i vores høringssvar valgt at forholde os til de forslag, der har direkte indflydelse på Mælkevejens daglige drift. Det 

drejer sig om forslag 2, 5, 6 og 7 

Forslag 2: Ændrede takster på dagtilbudsområdet 

Et forslag, hvor taksterne nedsættes 4% kan få voldsomme konsekvenser for den pædagogiske kvalitet i både børnehave 

og vuggestue, hvor personaleressourcen i forvejen er maksimalt presset. Der vil blive behov for yderligere 

opgavereduktioner i det daglige arbejde og hvor stiller det personalet ifht implementeringen af fx den nye 

dagtilbudsreform? 

Det er korrekt som KLK skriver, at der er tale om serviceforringelser. I forvejen oplever vi som forældre, at der i  forvejen 

kun er tid til de mest basale opgaver i dagligdagen. Så vi vil meget gerne have svar fra det politiske niveau om: 

• Hvilke forringelser bliver der tale om, hvis dette forslag effektueres og vedtages? 

 
Forslag 5: Daginstitutioner: Ændrede åbningstider 

Mælkevejen har i forvejen u-finansierede udvidede åbningstider sammenlignet med de øvrige daginstitutioner i 

kommunen – Grundet stordriftsfordele! Det betyder, at der skal lukkes mere end to timer pr uge for at finde midler, der 

kan udmøntes i besparelser. 

Desuden får Langeskov flere og flere pendlere, der har behov for udvidede åbningstider og der vil ikke være incitament 

for at indskrive sine børn i Mælkevejen, hvis ikke man har et dagtilbud der kan varetage denne opgave. 

Det politiske niveau har selv peget på dette argument ifht en udvidet åbningstid. 
 

Til sidst undrer vi os over, hvad takstmodellen egentlig skal finansiere, hvis ikke det er den samlede drift. Man vil spare 

4% jf forslag 2, hvilket jo næsten pr automatik også betyder 4% af åbningstiden. Det betyder med andre ord, at man vil 

spare den samme krone to gange. Eller i hvert fald de fire% - det er simpelthen for useriøst! 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus 

 

  

Forslag 6: Daginstitutioner: Arbejdstilrettelæggelse og modulløsninger 

Mælkevejens bestyrelse er tilhængere af tanken om fleksible ordninger, der tilgodeser den enkelte families behov – 

såfremt det ikke er fordyrende og administrativt uoverskueligt. 

Forslaget KLK er kommet med virker pt ikke gennemtænkt og der er helt klart behov for  yderligere dialogmøder mellem 

BUU og forældrebestyrelserne før man kan gå videre med dette forslag. 

 

Forslag 7: Lukning i ferieperioder/fælles åbning i daginstitutioner og SFO 

Som forslaget står beskrevet kan vi ikke se forskel på forslaget og den måde det afvikles på nu. Der skal peges på en  helt 

anderledes løsning, hvis fælles feriepasning skal udmønte fremtidige besparelser. Og der er helt klart behov for yderligere 

dialogmøder 

 

I stedet for disse pletvise besparelsesforslag, der ikke løser udfordringerne på lang sigt peger bestyrelsen på, at man med 

en mere langsigtet strategi sikrer nogle tiltag på dagtilbudsområdet – der også er bæredygtige langt ud i fremtiden. Fx at 

man gennem strukturelle og organisatoriske ændringer på hele det samlede område fastholder den pædagoiske kvalitet 

som vi pt er så glade for. 

 

I forældrebestyrelsen håber vi fortsat på, at det politiske niveau ligesom i tidligere sager viser interesse for et konstruktivt 

samarbejde samt ønske om dialog – og vi ser frem til at høre, hvad øvrige involverede parter mener om nærværende sag. 

 
På vegne af forældrebestyrelsen 

 
Sandie Eschen 

Formand 
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Høringssvar fra: SU for Sundhed, Myndighed og Psykiatri 

HØRINGSSVAR FRA SU FOR SUNDHED, MYNDIGHED OG 

PSY- KIATRI VEDR. RÅDERUMSKATALOG 2018 

Samarbejdsudvalget for Sundhed, Myndighed og Psykiatri tilslutter sig i vid udstrækning 

høringssvar afgivet af FMU for Sundhed, Handicap og Rehabilitering med enkelte yderligere 

kommentarer. 

 
 

Rehabiliteringscenteret har følgende kommentar: 

 

Forslag 36, side 76, Reduceret adgang til hjemmehjælp 

Der lægges op til besparelser generelt ved personalet der udfører arbejde i borgerens eget hjem, 

det giver en bekymring om borgere kan hjælpes i eget hjem, i tilstrækkeligt omfang, så en 

indlæggelse på rehabiliteringscenteret eller sygehuset kan undgås, og kan et evt. opnået 

funktionsniveau efter et ophold i rehabiliteringscenteret vedligeholdes efter udskrivelse til eget 

hjem. 
 

Forslag 40, side 79, Hjælpemiddelvisitation-praksis 

Pga. udefrakommende faktorer, såsom når sygehuset varsler og afvarsler borgere indenfor kort 

tid, bookes der rehabiliteringsstuer som ved afvarsling vil stå tomme og venter på borgeren, eller 

til anden borger varsles, og derfor er der ingen indtægt i denne periode. Det koster mange penge 

for kommunen når vi ikke kan hjemtage færdigbehandlede borgere, men vi får ikke kompensation 

når sygehuset ikke sender borgeren hjem når de er meldt færdigbehandlet. Vi står også ofte i 

situationer hvor borgeren må genindlægges inden for de første par døgn efter udskrivelse, fordi 

borgeren ikke kan klare sig uden sygehusbehandling, og kommunen skal betale for en ny 

indlæggelse hver gang. 
 

I samme omfang belastes personale der arbejder med hjælpemidler unødigt, når borgeren ikke 

kommer som aftalt, da der skal være et stort lager af hjælpemidler, disse skal leveres, og rengøres 

unødigt. 
 

Der bruges megen tid på forberedelse af en god modtagelse af borgen, som er tid der går fra øvrige 
borgere. 

 

 
Visitation Hjælpemidler har følgende kommentarer: 

 

Forslag 40, side 79, Hjælpemiddelvisitation-praksis 

Vi henviser til tidligere høringssvar indgivet til FMU – Sundhed, Myndighed og Psykiatri, men 

ønsker her endnu en gang, at pointere, at der er sket en fejl i KLK’s katalog side 79, idet der står, at 

der er 11 medarbejdere samt udkørende personale på hjælpemiddelområdet (der er ikke nævnt, 

hvor mange udkørende KLK har optalt). Det er ikke korrekt. Der er 7 ansatte på 

sagsbehandlingsområdet, som både varetager sagsbehandling og udførende opgaver. På 

Hjælpemiddeldepotet er der 3 an- satte samt 2 i seniorjob. I alt 12 medarbejdere. 
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Vi kan ikke genkende billedet af, at vi skulle være det dobbelte antal medarbejdere, da vi ofte 

hører fra samarbejdskommuner, at de er bedre normeret end os. 

Vi betvivler tallene om de gennemsnitlige udgifter på hjælpemidler pr. over 80-årige, idet 

ovenstående regnefejl er så alvorlig. Såfremt tallene er korrekte, er det interessant, hvad der er 

sammen- lignet med. Er alle områder med? F.eks. APV- hjælpemidler (Arbejdspladsvurdering), 

høre/syn/IT, 

kropsbårne hjælpemidler, boligændringssager m.v.? 

 

Vi ønsker desuden at gøre opmærksom på, at bevilling af hjælpemidler og rehabilitering har en 

sammenhæng. Ofte er det sådan, at borgeren bliver mere selvhjulpen med de rigtige 

hjælpemidler. Dette betyder en øget udgift på hjælpemiddelbudgettet, men mindre udgift til 

pleje/hjælp. I forlængelse af dette ønsker vi at gøre opmærksom på, at optimering i hjemmeplejen 

med teknologiske løsninger vil belaste hjælpemiddelbudgettet yderligere, hvorfor vi ikke mener en 

besparelse på 4,6 mio. er realistisk. 

 

Socialpsykiatrien har følgende kommentarer: 

 

Forslag 43 fra side 85 
 

Sammenlægning af støttecentre 

Efter læsning af notat til forslag 43, har vi nogle kommentarer. 

Vi som medarbejdere ser nogle gode muligheder, som beskrevet, men kan også have en 

bekymring om, at det kan blive for stort. Vi har mange borgere spredt igennem hele kommunen, og 

ved at samle dem alle på en matrikel, kan det virke stort og uoverskueligt for mange af vores 

sårbare borgere. Da boligerne er midler- tidige betyder det også, at nogle borgere skal flytte på et 

tidspunkt, hvilket kan skabe utryghed, især hvis de skal flytte fra området. 
 

Vi ønsker inddragelse af dette store projekt så tidligt, som det er muligt, da det er os som kender 

borgerne, og ved hvordan vi kan harmonere de forskellige grupper, så vi ikke oplever de samme 

problemer vi har set andre steder i kommunen. Det skal også pointeres, at besparelsen ikke kan 

blive så stor som KLK har vurde- ret, da alle de nævnte tilbud ikke kommer på den samme 

matrikel. Vi er også i gang med at gennemføre mange besparelser på området støttecentre og 

vejledning, og som sagt i andre høringssvar, kan vi ikke spare pengene to gange. Vi ser derfor kun 

en lille besparelse på dette område. 

 

Mere robuste dagtilbud 

Sammenlægning af tre Aktivitets- og samværstilbud til ét. 
 

Der gøres opmærksom på samme argumenter som ved sidste års Tilbudsvifte: 
 

- Nærhedsprincippet forsvinder 
- De svageste borgere bliver tabere, da de ikke magter at benytte tilbud, som ligger langt fra egen 

bo- lig 
- Deres livskvalitet vil blive væsentlig forringet og på sigt kan vi frygte flere indlæggelser. 
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- Vi ser heller ikke den store besparelse, som beskrevet i KLK rapporten, ved dette. 
 
 
På vegne af medarbejderrepræsentanterne i SU for Sundhed, Myndighed og 
Psykiatri Gitte Lind, Næstformand 

Høringssvar fra: Med-udvalg og Faglig klub på Kerteminde Byskole 
 
MED-udvalget på Kerteminde Byskole er generelt bekymrede for at talmaterialet, som ligger til 
grund for KLK-rapporten, er misvisende og mangelfuldt. Dele af materialet på 
uddannelsesområdet vidner om manglende viden om den aktuelle virkelighed og kultur på vores 
skoler og i kommunen, og kan dermed være et usikkert grundlag at træffe politiske beslutninger 
på. Områderne bliver kommenteret nedenfor. 

 
Vilkår for undervisningen: 

Rapportens fremstillingen af at lærerne i Kerteminde kommune ikke underviser ret meget eller 
bruger deres tid sammen med eleverne, har vi svært ved at genkende. I virkeligheden bruger vi tid 
sammen med rigtig mange børn på èn gang, da kommunens skoler på forskellig vis er nød til at 
bedrive årgangsundervisning. Hen over de sidste 5 år er antallet af lærerstillinger blevet reduceret 
med omkring 10%, hvilket blandt andet netop betyder, at skemalagt tid med 1 lærer til en hel 
årgang er blevet kutyme og almindelig brugt. En årgang kan være op til 3 spor, og dermed over 
60 elever. 
Vikardækningen er stærkt udfordret, og jævnligt passer en undervisende lærer eleverne i 
tilstødende klasselokale. I stigende grad bliver ledelsen også nød til at sende klasser hjem. Ikke 
fordi lærerne er meget syge, men fordi ressourcerne til vikardækning allerede fra 
budgetteringsfasen er for små, så kendt overenskomstgivet fravær som omsorgsdage, 
seniordage, 6. ferieuge mm. på forhånd ”æder” de afsatte midler. 

Samtidig med svinder puljerne til faglig og social inklusion til stor skade for alle vores elever. 

 
Effektivisering af planlægningen og øgning af undervisningstiden: 

Tallene som KLK-rapporten benytter er utroværdige og misvisende, idet de dels hidrører fra andre 
kommuner dels er fra 2016. De meget omfattende besparelser fra 2017-2018 med stort antal 
lærerstillingsnedlæggelser, indgår ikke, og dermed overses, at effektiviseringen allerede er hentet i 
det forgangne år. 
I forbindelse med fintælling/effektivisering af undervisningstiden forslår rapporten, at man 
fremadrettet blandt andet skal regne lærernes undervisningstillæg fra under 6. ferieuge. På 
Kerteminde Byskole finder fraregning allerede sted, og en besparelse kan som bekendt ikke høstes 
2 gange. Samme fraregning sker også ved uddannelsesdage og kurser. 
Vi frygter, at konsekvensen af KLK-rapportens optimering af planlægningsarbejdet indeholder den 
forståelse, at lærerne både kan have fuld lektionsmængde og samtidig have andre store 
ekstraopgaver ud over alt det, som i øvrigt ligger ved siden af undervisning. Det er simpelthen ikke 
muligt. Det giver dårlig og uforberedt undervisning til vores elever og et virkelig dårligt arbejdsmiljø 
for lærerne. 

 
Tidelig indsats og styrkelse af almenområdet 

Kerteminde kommune har i indeværende år nedlagt læsekonsulent- og børnefysioterapistillinger. 
Skoler og institutioner har dermed fremadrettet færre fagligheder at samarbejde med, når det 
handler om elever/børn i vanskeligheder. Det er generelt et paradoks, at der nedlægges stillinger 
og afskaffes fagligheder, samtidig med at man ønsker en tidelig indsats og opsporing. 
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Rapporten finder at et stigende antal elever bliver segregeret. På skolerne opleves, at 
børnegruppen bliver stadig mere sammensat. Der sidder i dag langt flere elever i almenklasser 
med store udfordringer, der ikke understøttes af den økonomiske tildelingen til 
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faglig og social inklusion, som følge af de voldsomme besparelser. Presset på 
ressourcerne er stort. 
Alle børn har krav på et undervisningstilbud, hvor de lærer og trives, og det er 
skolernes og dermed kommunens opgave at varetage opgaven ordentligt. Det 
handler om barnets tarv og her bør ikke indgå tvivlsomme økonomiske 
incitamenter og kassetænkning, men en stor faglighed fra fx lokale 
kompetenceteams og lærere, PPR-kompetencer, Børnepsyk. på OUH mm. for at 
sikre at alle elever får det bedst egnede skoletilbud. Det er meget vanskeligt at se, 
at her kan spares yderligere, hvis vi skal lykkes med den opgave. 

 
SFO: 

Besparelsen på SFOérne, hvor økonomien meldes ud i september, kan give god 
mening. Det vil spare ledelsen for månedlige optællinger, og man kender sit budget. 
Vi vil forslå at ferielukke SFOén i 3 uger. Uge 29-30 og mellem jul og nytår. 
Ressourcerne i disse perioder bruges ikke optimalt, og vi vil hellere levere en 
SFO med bedre tilbud i skoleperioderne. Hvis man ikke ønsker 
serviceforringelse mellem jul og nytår, forslås forældrebetaling. 
 
Administration og indkøbsaftaler: 

Skolerne passer ikke ind i de tanker KLK-rapporten gør sig på 
indkøbsaftaleområdet. Det skyldes, at vi på skolerne har mange mindre indkøb 
til fx skolekøkkenet. De små mængder giver gebyr, som er fordyrende. 
Til gengæld foreslår vi, at man fra detailforretningerne i Kerteminde laver èn 
samlet faktura pr måned. 

 
På vegne af 
Med-udvalget på 
Kerteminde Byskole og 
Faglig klub på Kerteminde 
Byskole. 
Britt Bromark. 

Høringssvar fra: Fælles-MED 
Fælles-MED er generelt bekymrede for at talmaterialet, som ligger til grund 
for KLK- rapporten, er misvisende og mangelfuldt. Dele af materialet på 
uddannelsesområdet vidner om manglende viden om den aktuelle 
virkelighed og kultur på vores skoler og i kommunen, og kan dermed være et 
usikkert grundlag at træffe politiske beslutninger på. Områderne bliver 
kommenteret nedenfor. 

 
Vilkår for undervisningen: 

Rapportens fremstillingen af at lærerne i Kerteminde kommune ikke 
underviser ret meget eller bruger deres tid sammen med eleverne, har vi svært 
ved at genkende. I virkeligheden bruger vi tid sammen med rigtig mange børn 
på èn gang, da kommunens skoler på forskellig vis er nød til at bedrive 
årgangsundervisning. Hen over de sidste 5 år er antallet af lærerstillinger 
blevet reduceret med omkring 10%, hvilket blandt andet netop betyder, at 
skemalagt tid med 1 lærer til en hel årgang er blevet kutyme og almindelig 
brugt. En årgang kan være op til 3 spor, og dermed over 60 elever. 
Vikardækningen er stærkt udfordret, og jævnligt passer en undervisende lærer 
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eleverne i tilstødende klasselokale. I stigende grad bliver ledelsen også nød til 
at sende klasser hjem. Ikke fordi lærerne er meget syge, men fordi 
ressourcerne til vikardækning allerede fra budgetteringsfasen er for små, så 
kendt overenskomstgivet fravær som omsorgsdage, seniordage, 6. ferieuge 
mm. på forhånd ”æder” de afsatte midler. 
Samtidig med svinder puljerne til faglig og social inklusion til stor skade for alle 
vores elever. 

 
Effektivisering af planlægningen: 

I forbindelse med fintælling/effektivisering af undervisningstiden forslår 
rapporten, at man fremadrettet blandt andet skal regne lærernes 
undervisningstillæg fra under 6. ferieuge. På flere af kommunens skoler finder 
fraregning allerede sted, og en besparelse kan som bekendt ikke høstes 2 
gange. Samme fraregning sker også ved uddannelsesdage og kurser. 
I KLK’s rapport er taget udgangspunkt i andre kommuners tal fra 2016 og 
ikke konkret optælling i Kerteminde Kommune. Det giver en stor usikkerhed i 
validiteten i de opgivne tal, ligesom besparelser i 2017 og 2018 gør, at 
skolevæsenet allerede har effektueret den foreslåede besparelse. 

 
Tidelig indsats og styrkelse af almenområdet 

Kerteminde kommune har i indeværende år nedlagt læsekonsulent- og 
børnefysioterapistillinger. Skoler og institutioner har dermed fremadrettet 
færre fagligheder at samarbejde med, når det handler om elever/børn i 
vanskeligheder. Det er generelt et paradoks, at der nedlægges stillinger og 
afskaffes fagligheder, samtidig med at man ønsker en tidelig indsats og 
opsporing. 
Rapporten finder at et stigende antal elever bliver segregeret. På skolerne 
opleves, at børnegruppen bliver stadig mere sammensat, og at der 
arbejdes hårdt med at rumme og inkludere så mange elever som muligt. 
Desværre har de seneste års mange lærerstillingsnedlæggelser betydet, at 
timerne til arbejdet med faglig og social inklusion også er beskåret, og presset 
på ressourcerne er stort. Men alle børn har krav på et undervisningstilbud, hvor 
de lærer og trives, og det er skolernes og dermed kommunens opgave at 
varetage opgaven ordentligt. Her bør ikke indgå tvivlsomme økonomiske 
incitamenter og kassetænkning, men en stor faglighed fra fx 
lokalekompetenceteams og lærere, PPR-kompetencer, Børnepsyk. på OUH mm. 
for at sikre at alle elever får det bedst egnede skoletilbud. Det er meget 
vanskeligt at se, at her kan spares yderligere, hvis vi skal lykkes med den 
opgave. 

 
Besparelser på SFO: 

Besparelsen på SFOérne, hvor økonomien meldes ud i september, kan give god 
mening. Tidligere års budgethåndtering har bevirket, at man mange steder har 
været tilbageholdende indkøb mv., idet man ikke før året var gået, kendte sit 
faktiske budget. 

 
På vegne af Fælles-MED 
Britt Bromark næstformand i Fælles-MED. 
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Høringssvar fra: Personalet ved Kerteminde Bibliotekerne 
 

4.4 Fritid og Kultur : 

Forslag til effektiviseringer  4.4.1. Forslag 24 : Reduktion af kommunens 

biblioteker 

 

Personalet ved Kerteminde Bibliotekerne ønsker at gøre følgende indsigelser mod 

forslag 24: 

Reduktion af kommunens biblioteker. Vi mener, at KLK rapporten bærer præg af et 

begrænset kendskab til bibliotekernes reelle virkelighed og dermed er udfærdiget på et 

forkert grundlag. 

Nærhed og liv i lokalmiljøet 

Kerteminde Bibliotekerne tilbyder hver dag mange forskellige sociale- og 

samfundsmæssige funktioner, der ligger ud over de biblioteksfaglige ”services” vi 

yder. Funktioner som berører mange borgere i kommunen.  1 

Biblioteket er et betydningsfuldt grundlag for demokratiet og den frie og lige adgang 

til information og læring. Det er på biblioteket, man henvender sig om alt og finder 

offentligt informationsmateriale.  

Vi kan ikke kun måles på vores udlånstal, der korrekt er faldet over en årrække, 

ligesom i resten af landet. Men derimod er vores besøgstal stigende 2, og det er vores 

vurdering, at knapt halvdelen af vores brugere ikke  kommer for at låne bøger og andre 

materialer, når de kommer på biblioteket. De kommer af alle mulige andre årsager, 

fortrinsvis for at gøre brug af biblioteket som dagligdagens frirum og sociale 

mødested. Eksempelvis ved avislæsning, samtale med andre, benyttelse af vores 

computere, skannere, printere og kopimaskiner samt deltagelse i diverse 

arrangementer, en rolig stund med leg og oplæsning for børnefamilien og meget mere.  

Biblioteket rammer det bredeste udsnit af borgerne - alle er altid velkomne, og det er 

gratis, så alle samfundslag kan få adgang til kultur og viden. Med et alsidigt og 

velfungerende biblioteksvæsen tiltrækkes også nye skatteborgere, da tilflyttere 

orienterer sig om de udbud og institutioner, der 

findes. Vi er i høj grad med til at skabe liv i lokalområdet. 

Mini-borgerservice /Borgerservice Light 

For mange borgere er vi en stor hjælp, når der er brug for hjælp til computeren, 

Netbank, E-Boks, SKAT, at finde den rette formular på Borger.dk, hjælp til at udfylde 

formularen, hjælp til at finde tlf.nr på anden afdeling i kommunen, opsætning af 

iPad/tablet, mobiltelefoner, at skrive ansøgninger, kopiere, scanne og printe og meget 

mere. Ikke alle har lige nemt ved at tage på Borgerservice i Kerteminde, og her gør vi 

                                                           
1 Se Bilag 1 
 

2 Se Bilag 2 
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vores bedste for at hjælpe folk - eller vise dem videre til rette instans i kommunen. Det 

er en betydelig og vigtig opgave, vi her løfter.  

(Ud)Dannelsen af fremtidens borgere i Kerteminde Kommune 

Bibliotekerne er et velbesøgt mødested for kommunens børneinstitutioner (dagplejere, 

børnehaver), skoleklasser og for kommunens mange børnefamilier. Her kommer de 

alle for at hygge, lege, deltage i vores biblioteksorienteringer/introduktion, gratis 

familiearrangementer og krea aktiviteter, læse historier og give børnene glæden ved 

litteratur i en tidlig alder. En opgave, som også er en af bibliotekernes vigtigste 

opgaver. Nemlig at øge børns læselyst, der videnskabeligt bevist ruster 

børnene til at blive fremtidens ressourcestærke borgere. 

Bibliotekerne driver udlån af børnebøger til en række daginstitutioner i kommunen, 

denne service vil blive stærkt forringet, med manglende bog- og læsetilbud til børn i 

førskolealderen. Fremtidens læser og kulturforbruger begynder med et barn, der har 

haft bøger i hånden så tidligt som muligt. 

Rapporten ”Børns læsevaner” udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 

2017 viser at børn læser mindre, end de før har gjort - en tendens man ser på 

landsplan. Hvis vi skal gøre en indsats for at give børn mere læselyst – harmonerer det 

dårligt med at lukke biblioteker. Hvis vi ønsker ressourcestærke borgere, der har 

kompetencerne til at håndtere og gå fremtidens informations-samfund i møde,  er de 

nødt til at være gode læsere. Uddrag fra rapporten:  

 

”Læselyst kommer ikke af sig selv. Børn skal inviteres ind i en læsekultur af voksne 

omkring dem. Det handler både om at skabe gode rammer og rum for børns 

læsekultur, men også at vi engagerer os og præsenterer børnene for nogle gode 

læseoplevelser – også når de bliver større. Vores undersøgelse peger på, at mor 

spiller en vigtig rolle ifølge børnene. Men undersøgelsen peger også på, at andre 

voksne omkring børnene som skolelærere og biblioteksansatte kan have en vigtig 

rolle", forklarer Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning, der er 

en af forskerne bag den kvalitative opfølgning.” 

 

 

1. Forslag om at lukke alle 3 biblioteker i Kerteminde Kommune og overlade 

bogudlån til  skolebibliotekerne.  

Kommunens skolebiblioteker er slet ikke gearede til at skulle varetage en 

folkebiblioteks-funktion – hverken ressourcemæssigt eller pladsmæssigt. På 

Kerteminde Byskole er der knapt plads til et skolebibliotek efter, at to skoler er 

blevet slået sammen på én matrikel. På Langeskov Skole er skolebiblioteket blevet 

halveret i antal m2 i forbindelse med ombygning på skolen. 

Nutidens folkebiblioteksfunktioner kræver stadig plads både til de fysiske 

materialer og til 

arrangementer og ikke mindst som lokalsamfundets mødested. 

KLK indregner ikke den store udgift, det vil være at flytte et folkebibliotek til et 

skolebibliotek og ej heller den udgift, kommunen sandsynligvis vil skulle betale til 

vores nabokommuner eksempelvis Nyborg og Odense for Kerteminde Kommunes 

borgeres brug af deres biblioteker.  
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Ydermere lægger Langeskov Bibliotek og Munkebo Bibliotek lokaler til de to byers 

lokalhistoriske arkiver. Disse arkiver skal der også findes plads til. 

 

2. Forslag om at lukke biblioteket i Munkebo 

Der bliver satset stort på Munkebo over en årrække når det gælder boliger og 

butiksudvikling: Munkebo Butikstorv bliver revitaliseret i en ny udgave, og med 

det kommer der større liv i 

byens centrum, nær biblioteket. Sportslivet er flot repræsenteret i Munkebo – det 

skal kulturen også fortsat være. En bibliotekslukning vil harmonere meget dårligt 

med disse planer. Munkebo Bibliotek lægger desuden også lokaler til Munkebo 

Lokalhistoriske Arkiv. 

 

3. Forslag om at lukke biblioteket i Langeskov 

Med Langeskov Station har Kerteminde Kommune fået en by på pendlerlinjen 

mellem de større byer. Man har her et potentiale for en by med stærke skatteydere. 

En by, der derfor også har brug for stærke lokale kulturtilbud for familier. 

Sportslivet er flot repræsenteret i Langeskov – det skal kulturen også fortsat være.  

Langeskov Biblioteklægger desuden også lokaler til Langeskov Lokalhistoriske 

Arkiv. 

Gennem snart fire år er vi blevet stillet i udsigt at Langeskov Bibliotek skal flyttes 

til andre mere tidssvarende lokaler. Vi har længe ønsket at flytte til Langeskov 

Rådhus sammen med Langeskov Lokalhistoriske Arkiv og ser store muligheder i at 

forme et kulturhus på Rådhuset sammen med andre aktører og samarbejdspartnere. 

Og her skal Langeskov Bibliotek naturligvis også 

gøres til et åbent bibliotek med åbningstider kl. 7-22 alle ugens dage ligesom i 

Munkebo og 

Kerteminde. Eksempelvis kunne Hans Tausen Centrets aktiviteter flyttes til 

Rådhuset og dermed kunne kommunen afhænde både Hans Tausen Centrets 

bygninger og Langeskov Bibliotek på Jernbanegade. Et kulturhus på Rådhuset kan 

blive et kæmpe aktiv for Langeskov by og kan sammen med Langeskov Centeret 

udgøre byens centrum med kulturelle aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper tæt 

på offentlig transport og handelen. 

 

Den økonomiske virkelighed 

Vi er klar over, at Kerteminde Bibliotekerne har et underskud på 1,2 mio. kr., som 

har fulgt os i flere år. Vi mener dog ikke, at det er retvisende. Vi har vendt og drejet 

hver en øre i MANGE år og har ikke kunnet være med til ret meget af den store 

udvikling, der sker på biblioteksområdet på landsplan. Vi ligger helt i bund på 

landsplan hvad angår antal kroner brugt på biblioteker pr. indbygger. Vi mener, at 

underskuddet skyldes underbudgettering gennem mange år. Vores budget kan kun 

klare drift og ikke udvikling, som vi har været tvunget til at investere et minimum i 

for at kunne drive folkebiblioteker på lige fod med resten af landet. Eksempelvis 

har overgangen til det landsdækkende bibliotekssystem Cicero gjort det nødvendigt 

at købe nye arbejdscomputere, for overhovedet at kunne servicere borgerne i 

bogbestillinger og reservationer. 
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Derfor mener vi ikke, det er retvisende, at vi nu er lukningstruet bl.a. på grund af 

dette underskud.  

 

     Med venlig hilsen 

     Det samlede personale ved Kerteminde Bibliotekerne 

 

Vedhæftet er to bilag:  Bilag 1: Liste over hvad Kerteminde Bibliotekerne tilbyder  

                    Bilag 2: Besøgstal 2017/ 2018 

Bilag 1 til høringssvar til Budget 2019 – Råderumskatalog 

4.4 Fritid og Kultur: Forslag til effektiviseringer  4.4.1. Forslag 24: Reduktion af kommunens 

biblioteker 

På Kerteminde Bibliotekerne får du rigtig meget for skattekronerne. Dit bibliotek tilbyder 

udover udlån af bøger, tidsskrifter, musik, film mm.: 

• IT-hjælp til it-svage borgere 

• Borgerservice light 

• ”Bogen Kommer” service. Udbringning af bøger mm. til borgere der ikke selv kan 

komme på biblioteket.  

• Bogpakker til den travle børnefamilie 

• Læsekredse 

• Børnehavedepoter 

• Bogsalg 

• Gratis Wifi 

• Book en bibliotekar (hjælp til eks. studerende der skal skrive større skriftlige opgaver) 

• Vi stiller computere, printere og kopimaskiner til rådighed til alle borgere 

• Studiepladser på Munkebo Bibliotek.  (Stort ønske på de to andre biblioteker) 

• Udlån af lokaler til diverse foreninger 

• Kulturelle arrangementer for børn og voksne 

• Bogcaféer med præsentation af litteratur 

• Film for dagplejebørn 

• Selvbetjening alle dage kl. 7-22 på Munkebo Bibliotek og Kerteminde Bibliotek. Stort 

ønske på Langeskov Bibliotek 

• Gratis ferieaktiviteter på bibliotekerne  for børn i vinterferien, sommerferien og 

efterårsferien 

• Avislæsning 

• Biblioteksorienteringer for skoleklasser 

• Book-talks for nybagte forældre og deres babyer ved  Sundhedsplejens 

arrangementer  i Munkebo, Kerteminde og Langeskov 

• Kunstudstillinger på Munkebo Bibliotek 

• Gratis adgang til Filmstriben, e-reolen (e-bøger, netlydbøger) 
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Vi lægger hus til: 

• Lokalhistorisk Arkiv i Munkebo og Langeskov 

• Læsehund (Børn træner læsning med en levende hund ved deres side) 

• Seniorgymnastik/dans 

• Netcafé (It-hjælp via hjælp fra frivillige) 

• Lektiehjælp (LINK) 

• Gratis advokathjælp på Munkebo Bibliotek  og Langeskov Bibliotek 

• Studiegrupper (Munkebo Bibliotek) 

• Læsekreds-møder 

• Røde-Kors nørkledamer på Langeskov Bibliotek 

• Mentor-møder ml. voksne og unge på Langeskov Bibliotek 

• Møder i Turismens Venner på  Kerteminde Bibliotek  

• Møder i vores tre venneforeninger 
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Høringssvar fra: MED-udvalg Munkebo Skole 
MED-udvalget ønsker at kommentere på følgende. 

 

• Forslag 13: Lærernes faktiske undervisningstid 
 

Skoleledelserne har i det administrative felt de seneste år stillet skarpt på lærernes 

anvendelse af deres arbejdstid; i den forbindelse også den økonomiske del med 

udbetaling af ekstra undervisningstid og andre opgaver. Det er vores oplevelse, at 

dette er gældende for hele skolevæsenet, da det i ledelsesfeltet har været fælles 

fokus – i drøftelser med TR-systemet.  I vores optik er der ikke her et 

besparelsespotentiale. Man skal være sig bevidst, at sætter man lærernes 

undervisningstid op, skal der udbetales tillæg pr. læst lektion over de 750 

undervisningstimer. Herudover vil man være nødt til at kigge på, hvilke andre 

opgaver en lærer ikke skal varetage.  

 

Nedenstående er et eksempel på en tilfældigt udvalgt lærers opgaver - ud over 

undervisning  - der varetages i tilknytning til og  forberedelse af undervisning: 

 

➢ Afdelingsmøder 
➢ DSA – inklusion af elever (Dansk som andetsprog) 
➢ DSA – samarbejde med ressourcepersoner 
➢ Udarbejde elevplaner i ’Min uddannelse’/dokumentation 
➢ Elevsamtaler/feedbacksamtaler 
➢ Deltagelse i Fagudvalgsmøder 
➢ Individuel forberedelse af undervisning  
➢ Fælles forberedelse af undervisning; både pædagogisk og fagligt i 

årgangsteams 
➢ Planlægning og afholdelse af forældremøder/aftenmøder 
➢ Deltagelse i klasse- og årgangsarrangementer/aftenmøder 
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➢ Klasse/kontaktlæreropgaver 
➢ Kurser og faglig opdatering 
➢ LOT ’ Læring og trivsel i udvikling’ – kommunalt pædagogisk kompetenceløft 

via Mærsk-midler; herunder implementering af pædagogiske redskaber, 
selvrefleksion, teamdrøftelser, fælles pædagogiske møder, samt deltagelse i 
aktionslæringsforløb 

➢ MUS(Medarbejderudviklingssamtale) 
➢ Møder i klasse- og årgangsteam 
➢ Møder med fagteam 
➢ Møder med ressourcepersoner og vejledere 
➢ Personalearrangementer 
➢ Personalemøder 
➢ Pædagogisk fredag/lørdag i september 
➢ Tværfagligt samarbejde med BUR og familieafdelingen m.fl. 
➢ Samarbejde med skolens kompetencecenter om løsning af 

inklusionsopgaven 
➢ Samarbejde med interne og eksterne aktører i forbindelse med tværfaglige 

forløb og åben skole. 
➢ Skole- hjemsamtaler 
➢ Skolefest 
➢ Deltagelse i storteammøder 
➢ Tilsyn med elever i frikvarterne 
➢ Trivselsarbejde med elever 
➢ TUS(Teamudviklingssamtale) 
➢ Vidensdeling og pædagogisk refleksion 
➢ Oprettelse og udfyldelse af vikarseddel ved fravær, ferie og sygdom 
➢ Udarbejdelse af årsplaner og fagligt og pædagogiske forløb i ’Min 

uddannelse’ 
➢ For lærere med afgangsklasser: Dimission, prøver og censur 
➢ Dertil kommer en høj grad af fleksibilitet når lærerne tilrettelægger deres 

arbejdstid.  
 

 

Økonomi:  

 

Skolevæsenet er i 2017 reduceret med min. 17 stillinger. Munkebo Skolens er som 

følge af ny elevtildelingsmodel reduceret med 7,4 % (2,5 mio. kr.) i tildelt budget fra 

2017 til 2018. Herudover har vi – udover de fælles kommunale besparelser – 

indhentet store underskud fra skolesammenlægningen (2013 og flytning til en 

matrikel i 2015).  Sygemeldinger, opsigelser og afskedigelser har i forbindelse med 

skolesammenlægningens samlet set kostet skolen 6 mio. kr., hvor halvdelen af 

refusionen er gået i kommunens kasse. Ledelse og medarbejdere har loyalt arbejdet 

med at få skabt et skolebudget i balance, netop for  

gennem strukturelle besparelsesgreb – at undgå nye skolesammenlægninger, som vi 

erfaringsmæssigt har set store menneskelige omkostninger ved; hos både personale 

og elever. Det er lykkedes at hente de besparelser og nu få etableret en mere 

bæredygtig økonomi, der gør at vi kan operere med et realistisk budget. Vi afventer, 

hvornår ser vi effekten af tidligere besparelser, før der spares igen på samme 

område.  
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Lærerne arbejder loyalt med implementeringen af en ny elevtildelingsmodel ind i en 

skolevirkelighed, hvor der nu er endnu færre hænder til at løfte opgaven end 

tidligere, og hvor den enkelte tager stort medansvar ved at medtænke 

ressourcemæssigt bæredygtige løsninger – især i vikarbehovssituationer, hvor alle 

tager ’en ekstra tørn’. Der er i dette felt mellem ledelse og medarbejdere etableret 

en god forståelse og balance i ønsket om at optimere driften – i respekten for det 

massive arbejdspres, vores lærere har været i qua de mange omstillinger og 

omfattende besparelser, der er hentet på vores skole. Den balance er hårfin og 

presses der yderligere i mængden af lærernes arbejdstid og opgaver, ser vi en risiko 

for nye sygemeldinger.  

 

• Forslag 14: Tildeling til SFO 
Vi imødekommer, at reguleringen på området kommer til at passe med reguleringen 
på skoleområdet med en gang om året.  
 

Vi kan konstatere, at ressourcerne på SFO-området ikke matcher de reelle udgifter til 

bemanding af en voksen pr. 17, 5 barn. Hvis ’pengene skal passe’ kan SFO-pædagoger 

kun tilbydes stillinger på 25 timer ugentligt; det kan vi ikke rekruttere kvalificerede 

pædagoger ud fra. Pt. køber skolen ekstra i år SFO-pædagoger ind i skolen for, hvad 

der svarer til en halv lærerstilling for at få bemandingen til at løbe rundt; herudover 

er der reduceret med en SFO-medarbejder.  

 

Det er med bekymring, at vi registrerer, at forældre tilmelder deres børn fri- eller 

privatskole, fordi de her kan spare penge på SFO; fordi taksten på skole og SFO 

samlet set er mindre end ren SFO-betaling i Kerteminde Kommune. Så vender nogle 

tilbage igen i 4. klasse, hvor tilbuddet er gratis?  

 

• Forslag 15: Styrkelse af almenmiljøet/inklusion 
 I administrationsgrundlaget for 2013 med skolereformens indførelse blev indført en 

tildelingsmodel, der tog højde for socioøkonomiske forskelle i det kommunale 

landskab; dette som en inklusionsunderstøttende indsats. Den tildeling har kun 

været effektueret i en tre-års-periode; hvilket ikke må vurderes som tilstrækkelig til 

at måle en effekt. Den socioøkonomiske faktor blev ved budgetforlig 2016 fjernet i og 

med den ny elevtildelingsmodel, som vi især i budget 2018 kan mærke konsekvensen 

af. På Munkebo Skole ser vi med bekymring, at det ikke er et område, der har politisk 

opmærksomhed, på trods af, at skolers ’løfteevne’ og undervisningseffekt netop 

måles ud fra denne faktors indflydelse. Når vi arbejder med styrkelse af 

almenområdet, er det med viden om, at børns forudsætninger er forskellige og at de 

har forskellige behov.  

 

Skal der ske en ny styring af økonomi på specialklasseområdet, hvor den enkelte 

skole ’af egen lomme’ betaler, hver gang der visiteres til specialtilbud, kan vi frygte 

endnu engang at blive ramt af en socioøkonomisk skævvridning. MED-udvalget er 

vidende om, at det kommunale visitationsudvalg arbejder loyalt med at finde de 
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bedste løsninger – for det enkelte barn og under hensyn til de økonomiske 

muligheder, der er. Der er allerede gennem årene sparet på tildelingen til 

specialklasser, så de skoler, der har tilknyttet specialklasser, selv ud fra eget budget 

finansierer den bemandingsforskel, der skal til for – for elever og medarbejdere – at 

kunne præstere et forsvarligt tilbud.  

 

På vegne af MED-udvalget, Munkebo Skole, d. 21. august, 2018  

 

Jette T. Frandsen, TR for pædagogerne 

Jesper Kristensen, TR for lærerne 

Tina Nygaard, Skoleleder 

 

Høringssvar fra: MED-udvalg Langeskov Skole 
Til Kerteminde Byråd 

 

Langeskov Skoles MEDudvalg tilslutter sig helt og aldeles FællesMED´s udtaleser og 

skrivelse. 

 

Med venlig hilsen 

MED-udvalget, Langeskov Skole. 

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Munkebo Skole 
Høringssvar fra Munkebo Skolebestyrelse – Budget 2019. 

Munkebo Skolebestyrelse er klar over, at der skal spares i næste budget. Med udgangspunkt i 

KLKs tre spareforslag, ser vi ikke forslagene realistiske. 

 

Ad. Forslag Lærernes faktiske undervisningstid: 

Det virker ikke realistisk at spare det som rapporten lægger op til. Som rapporten antyder, 

har det stor betydning for indhold og kvalitet i undervisning, hvordan resurserne i folkeskolen 

anvendes. Vi har stor tillid til at ledelsen på Munkebo Skole anvender alle resurser optimalt. 

Med de besparelser der allerede har været på skolernes budgetter gennem de sidste mange 

år, er det allerede for nuværende vanskeligt at drive skole der har kvalitet og indhold. Der har 

i længere tid været meget uro om lærernes arbejdstid med baggrund i sammenlægning af 

skolerne i Munkebo. Hvilket har betydet højere sygdom/vikar budgetter end forventet, disse 

er nu ved at normalisere sig. Vi er meget betænkelige ved at ændre på lærernes arbejdstid, 

da vi finder at der vil være stor risiko for øget mistrivsel blandt lærerne med sygdom/stress til 

følge. Desuden mener vi ikke der kan findes økonomi på dette område. 
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Ad. Forslag tildelings model for SFO børn, regulering foretages to gange årligt, og ikke 

månedligt som antaget i rapporten, heraf kan der ikke opnås en besparelse. 

 

Ad. Styrkelse af almenområdet – tidlig indsats og inklusion: 

Vi har fuld tillid til at fagpersonale vurderer den nødvendige indsats, så har svært ved at se at 

der kan spares på dette område. 

 

Munkebo skole ser det som et stort problem at der endnu engang skal spares på børne skole 

området, der er allerede sparet så meget, at der ikke plads til yderligere besparelser i de 

nuværende budgetter. 

Vi ser at der må langsigtede investeringer/politikker til for ændre økonomien på børne skole 

området, det kunne være sammenlægning af børnehaver og skoler, fælles ledelse og 

mulighed for tidligere og ensartet indsats for børn og familier med udfordringer. 

Vi tænker at der bør kigges på bygningsmasserne idet ca. 30.000 af de 70.000, der bruges pr. 

elev er til drift af bygninger. De besparelser der gennemføres tages fra de 40.000 pr. elev, 

hvor Kerteminde kommune allerede ligger blandt de laveste i Danmark. 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelse Munkebo Skole 
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Høringssvar fra: Handicaprådet 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Nymarken Skole og Børnehus 

Vi har i fællesbestyrelsen for Nymarken Skole og Børnehus læst 

det samlede høringsmateriale, deltaget i dialogmøder og 

budgetfremlæggelser med henblik på at finde de besparelser, 

som kommunen efterlyser, sammenholdt med det, vi finder 

vigtigst; trivsel for både børn og personale og faglig læring for 

eleverne. 

 
Overordnet set mener vi ikke, at vi med så kort varsel kan 

implementere markante besparelser, uden at det forringer 

faglighed, kvalitet og trivsel yderligere. 

Vi har i det seneste år, hvor denne besparelsesdagsorden har 

pågået kun modtaget materialer, der viser forringelser til 

områderne, og derfor efterlyser vi en plan for, hvordan vi 

kommer i mål med at gøre folkeskolen og dagtilbuddet bedre, 

stærkere og samtidigt mere attraktiv. 

 
Vi håber, at I på ansvarlig vis vil finde den bedste løsning, som 

skal sikre et stærkt skole- og daginstitutionsområde i 

kommunen, og beder jer tage højde for at følgende tages i 

betragtning ved eventuelle besparelser: 

 
• At kommunen ikke kun vælger en løsning ud fra ”rene” 

besparelser men samtidigt fremlægger en plan for udvikling og 

innovation i et 5 – 10-årigt perspektiv 

• At kommunen i processen forholder sig til de positive fordele, 

der er ved Landsbymodellen, hvor et godt og trygt børneliv 

tilgodeses fra alder 2,8 til udgangen af 9. klasse. Styrken i at 

have et stærkt team, der samarbejder om bl.a. at gøre børnene 

skoleparate ved 6- års alderen, hvor det overordnede resultat er 

landsbyskoler i høj trivsel med flot faglighed og gode resultater 

• At kommunen sikrer, at der er nem og kort adgang til den 

lokale skole med mulighed for at benytte lokale fritidstilbud 

sammen med kammerater fra nærområdet, og hvor SFO’en 

fortsat kan fungere som et stærkt inkluderende fritidstilbud, da 

vi ved, hvilken betydning det har for en stor del af børnene 

• At kommunen sikrer, at vi opretholder den enkelte skoles og 

daginstitutions kultur og særpræg og samlet set tilgodeser flest 

muliges behov og ønsker, så kommunen fremstår, som et sted 



[88] 

med mange muligheder, der tiltrækker nye borgere 

• At kommunen sikrer, at vi kan fortsætte vores gode arbejde 

med inklusion på Nymarken (og i hele kommunen), hvorfor der 

er behov for, at der fortsat er inklusionstimer og budget til at 

drive området succesfuldt, så vi kan skabe robuste børn. Ene 

mand/kvinde kan ikke løfte 28 børn alene og opnå de resultater, 

der forventes, og som vi skylder vores børn. Det er nødvendigt 

med et stærkt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige 

personaler i den samlede inklusionsindsats for at løfte opgaven 

At kommunen udarbejder en bedre fastholdelsespolitik for medarbejdere på 
dagtilbud og skoleområdet. Der har været en ganske markant afgang af 
medarbejdere igennem de seneste år, hvor forandringer og besparelser har 
skabt bekymring blandt medarbejderne, da kommunens udmeldinger og retning 
har været mangelfuld. 

Det kræver ordentlige løsninger for forberedelse, vikardækning 

m.m. for medarbejderne, så de har mulighed for at leve op til 

kommunens egen børn- og ungepolitik. Sideløbende ser vi 

gerne, at der iværksættes en plan for nedbringelse af 

sygefraværet for også at finde besparelser her (dette også 

generelt i kommunen) 

At kommunen genskaber en samlet ledelse for dagtilbud og skolevæsen, da der 
er brug for mere målrettethed og sammenhæng mellem de to områder, idet 
perioden efter sammenlægningen har medført forringelser og uklarheder 

At løsningen tager højde for at skabe robuste børn, der er parate til videre 
uddannelse, da den nyeste statistik viser, at kommunen klarer sig under 
forventning. 

 
Spørgsmål fra bestyrelsen 

 
Bestyrelserne har til gode at modtage planer fra kommunen samt 

politikere, der udviser en stærk og meningsfuld retning for 

områderne, så spørgsmålene lyder: 

 
Hvordan ønsker kommunen at drive dagtilbud og skole i 

fremtiden, og hvad er de klare mål for området, der sikrer, at vi 

får robuste, veluddannede elever i stor trivsel i Kerteminde 

Kommune? 

 
Hvordan kan Kerteminde Kommune helt overordnet fremstå 

attraktiv i forhold til bosætningsstrategien og se sig i stand til at 

tiltrække børnefamilier ved høj kvalitet og faglighed i det samlede 

tilbud på dagtilbud og skoleområdet? 

Kommentarer til sparekataloget Børnehaven 

Forslag 2 

Det vækker bekymring at der foreslås nedsættelse af takster på 

vuggestuepladser, da det vil få store konsekvenser ift. antallet af 

”varme hænder”. Konkret vil det betyde, at de 4 pladser i den 

kommende institution i Marslev på ingen måde kan finansieres, og 
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konsekvensen er, at børnehavetaksten skal medfinansiere 

vuggestuepladserne. Overordnet set kan det blive svært at leve op til 

gældende lovgivning i forhold til tidlig indsats og opsporing, hvis der 

skæres yderligere i normeringen. usikkerhed om, 

I kataloget spørges der ind til, om studerende i højere grad kunne 

indgå i normeringen, da de får en lavere løn end uddannet 

personale, men vi er usikre på, hvorvidt det vil have 

uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til den krævede 

faglighed. 

 
Forslag 3 

Ved øget tilskud til hjemmepasning vil den enkelte institution stadig 

have den fulde tilsynsforpligtigelse herunder eksempelvis 

sprogvurdering og mulige opfølgende indsatser. 

Der gives udtryk for, at forældre har ”krav på” at få en offentlig ydelse, 

hvis de vælger hjemmepasning. Øget tilskud til hjemmepasning kan 

give en ekstra ikke-finansieret udgift til institutionerne, da disse 

stadigvæk har tilsynsforpligtigelsen 

 
Forslag 4 

I forhold til mulighed for at forældre kan blive kompenseret for pasning 

på første sygedag, vil der være en del administration. Det vurderes, at 

der generelt ikke er noget at spare, og der gives udtryk for, at 

det er vigtigt med det frie valg for de enkelte forældre. Det vurderes, 

at meget få generelt vil benytte sig af en sådan løsning. 

 
Forslag 5 

Marslev og Nymarken har åbent 51,75 time pr. uge, da åbningstiderne følger 
åbningstiden i SFO. 
En forringelse af åbningstiden kan få konsekvenser i forhold til 

forældrenes forventninger til et fleksibelt arbejdsmarked. 

Forældre nævner, at deres private passere allerede udviser 

større fleksibilitet end det kommunale tilbud. 

En reduktion i åbningstiden vil betyde en 

serviceforringelse og vil betyde at forældre med 

fuldtidsarbejde vil få endnu sværere ved at få hverdagen til 

at hænge sammen. 

Vi har desuden alle forskellige behov for hvornår vi skal have vores 

børn passet, da vi har forskellige arbejdstider. Såfremt spareforslaget 

iværksættes kan det bl.a. betyde at man som forældre bliver nødt til at 

gå fra fuldtidsarbejde ned til deltidsarbejde for at kunne få en hverdag 

til at fungere. En følgekonsekvens for Kommunen, ved at flere går fra 

fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, bliver færre skattekroner til 

Kommunen. 

Der er tidligere lavet undersøgelse omkring børnefamiliers behov, og 

det vurderes ikke, at behovet har ændret sig siden denne 

undersøgelse, og der bakkes således ikke op om dette forslag. 

 
Forslag 6 
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Langt hen ad vejen er dette forslag effektueret i Nymarkens 

Børnehus. Ressourcerne udnyttes bedst muligt ved, at der er flest 

medarbejdere på arbejde i det tidsrum, hvor der er mange børn i 

børnehaven, hovedsageligt formiddag og middag og få medarbejdere 

på arbejde, hvor der er få børn, hovedsageligt om morgenen, hvor 

børnehaven åbner og sidst på eftermiddagen op til lukketid. 

Forældrene registrerer allerede børnenes komme- og gåtider. 

Medarbejderne har ikke nogle overflødige ”om børn” opgaver men 

laver de ”om børn” opgaver, der er nødvendige jf. fx retningslinjer, 

procedurer og lovgivning. 

 
Hvis modulløsningerne med den differentierede betaling kommet til at 

betyde, at det bliver dyrere for forældre med fuldtidsarbejde at have 

deres børn i børnehave, vil man på den måde blive straffet for at have 

et fuldtidsarbejde. 

En konsekvens for børnehavens medarbejdere bliver, at der bliver 

flere ”om børn” opgaver da alle børnenes komme- og gåtider skal 

overvåges for at følge op på, om forældrene overholder de købte 

moduler. Hvis modul-forslaget øger indtægten fra forældrebetaling, 

vil det i bedste fald omdanne de færre ”om børn” opgaver fra 

arbejdstidstilrettelæggelse til administration af komme- og gåtider. 

Vi kan endvidere være bekymrede for at modulløsningen kan give 

konstante ændringer i normeringen for at holde driften i balance, og 

det kan medføre en svækkelse i fastholdelse af dygtige 

medarbejdere. 

 
Derudover kan der være børn der faktisk har bedre gavn af at være i 

børnehaven frem for derhjemme. Hvis det bliver dyrere at sende børn i 

børnehave, vil nogle forældre være tvunget til aflevere børnene senere 

og hente dem tidligere. I et forebyggelsesperspektiv kan dette forslag 

være mindre gavnligt for nogle. 

Forslag 7 

Forslaget omkring fokus på fællespasning er der stor opbakning til, 

da det giver god mening at samarbejde og optimere 

personaleressourcer, og vi i dag har en løsning der minder meget 

om dette forslag mellem Nymarkens Børnehus og Marslev 

Børnehus. 

Det skal sikres, at personale fra ”de lukkede” institutioner 

følger med til dækning af timer i de institutioner, hvor børn 

flyttes til. 

Hvis forslaget for eksempel betyder, at børn fra Nymarken og 

Marslev skal til Langeskov i ferieperioder, skal man være 

opmærksomme på at sikre børnenes trivsel. Nogle børn fungerer 

godt med nye rammer men der er desværre også nogle børn som 

falder i trivsel ved at blive midlertidigt flyttet. 

 
Forslag 8 

Vi bakker op om forslag om fælles ledelse af de 2 daginstitutioner 
Marslev og Nymarken, og vi forventer, at den fælles ledelse vil 
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kunne skabe en synergi, der vil komme børn og medarbejdere til 
gode. 

 
Man skal dog være opmærksom på, at medarbejderne udtrykker, at 

de til tider kan mangle tæt og synlig ledelse, men et forslag er, at 

der afsættes ressourcer til funktionstillæg eller lignende, der kan 

sikre tæt daglig ledelse af de faglige miljøer. 

 
Generelle bemærkninger til daginstitutionsområdet 

Tidlig indsats, forebyggelse og synlighed i de decentrale institutioner 

er til gavn for både medarbejdere og børn. Dette bør have et større 

fokus i Kerteminde Kommune. 

Der er i forvejen skåret ind til benet og serviceniveauet ift. andre 

fynske kommuner er lavt. Vi ser forebyggelse som en investering og 

er klar over at det er en ”kan opgave”, men hvis den tidlige indsats 

ikke prioriteres vil konsekvenserne i sidste ende kunne ses på 

børnenes trivsel og bundlinjen. 

 
Nymarksskolen 

Forslag 13 

En del tal, grafer og flere oplysninger vedrørende administration og 

ledelse er blevet drøftet på flere møder i forbindelse med høringen, 

og det har ikke været muligt at gennemskue, om det er validt, og det 

har selvfølgelig skabt nogen frustration og tvivl om, hvad der er ret og 

vrang. 

 
Det blev præciseret fra politisk hold, at der ikke vil blive ændret i den 

nuværende skolestruktur, og det er vi meget glade for, ikke mindst 

fordi, at den nuværende skolestruktur bidrager til, at børnefamilier har 

lyst til at bosætte sig i Kerteminde Kommune og at Nymarken 

forsætter sit gode virke (#Nymarkenblir). 

 
Der kan stilles spørgsmål ved, om der kan tænkes strukturændringer 

på andre måder. En tanke kan være, om man for eksempel kan finde 

muligheder, som ved den nyetablerede fælles ledelsesstruktur på de 

2 institutioner, som kan gavne Marslev og Nymarken. Dette vil vi 

gerne drøfte yderligere med jer. 

 
Det kan være en bekymring, at en forøgelse af lærernes 

undervisningstid vil få negativ indflydelse på lærernes tid til at varetage 

opgaver i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel og kan give 

negative konsekvenser i forhold til tidlig opsporing og indsats. 

Det store fokus på tidlig opsporing og indsats samt fokus på 

fastholdelse af elever i almen tilbud gør, at lærerne i dag varetager 

en lang række opgaver udover undervisningen. 

Med baggrund i løbende besparelser, er lærernes tid til eksempelvis 

individuel og fælles forberedelse blevet betydelig mindre gennem de 

sidste år, og samtidig varetager lærerene også i dag en lang række 
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opgaver, som handler om organisering og planlægning p. g. a. den 

nuværende ledelsesmæssige organisering. Vi kan frygte, at en 

forøgelse af lærernes undervisningstid vil få store konsekvenser for 

den faglige og sociale læring på skolerne, samt at det vil betyde et 

øget sygefravær blandt personalet. 

 
Det skal bemærkes at tal/data i afsnittet omkring optimering af 

lærernes undervisningstid er forkerte. Det fremgår i rapporten, at 

lærernes forventede undervisningstid er 840 arbejdstimer på 

årsbasis. 

Dette er ikke korrekt - jævnfør forståelsespapir på området, er det 

forventede antal undervisningstimer 810 arbejdstimer på årsbasis. 

 
Det skal samtidigt nævnes, at forslagene i forhold til øget optimering af 

lærernes arbejdstid allerede i dag medtages i planlægningen af 

lærernes arbejdstid, herunder eksempelvis optimering i forhold til 6.- 

ferieuge og lignende. 

Forslagene kan derfor ikke umiddelbart anses som værende 

brugbare, og det blev også på et høringsmøde præciseret, at 

KLK ikke har undersøgt praksis på skolerne. 

 
Afslutningsvist, tænker vi, at det er vigtigt at have fokus på det 

daglige relationsarbejde, da det både for lærere og elever er af 

afgørende betydning for trivslen, at elever og lærere har en tæt 

relation. 

 
Forslag 14 

Der er opbakning til forslaget. 

 
Forslag 15 

Der stilles forslag om ændring af tildelingsmodellen, som 

kan medføre, at skolerne skal medfinansiere elever, der 

visiteres til et specialtilbud. 

Lærerne gør et stort arbejde i dagligdagen for at fastholde og 

inkludere elever i almendelen, og elever visiteres udelukkende videre 

til specialtilbud på baggrund af en professionel vurdering i 

kommunens visitationsudvalg. 

Vi er urolige for, at eleverne i højere grad fastholdes eller flyttes 

med baggrund i lokale økonomiske betragtninger og ikke i forhold til 

at varetage den enkelte elevs tarv. 

 
Der fremgår i sparekataloget, at Specialklassen på Nymarken er 

under nedlæggelse, hvilket undrer os, da dette ikke er drøftet med 

bestyrelsen på Nymarken. Det er efterfølgende drøftet med 

udvalgsformand Jutta (efternavn), som bekræfter, at dette er en fejl 

fra KLK’s side. 

Vi har brug for denne slags stærke tilbud i kommunen, der giver børn 

mulighed for at udvikle sig i mindre gruppe med pædagogisk korrekt 

tilgang, hvilket også fremgår af resultaterne fra Nymarkens D- klasse. 
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Forslag 15 er indsat i KLK’s katalog som en besparelsesmulighed, 

men påpeger ligeledes at dette vil medføre en ændret tilgang og 

kræver en dybdegående analyse af området og, at der fortsat skal 

arbejdes intensivt med uddannelse for at opnå fælles 
opkvalificering af fagpersonale. Udgifter hertil er ikke medtaget i 

KLK’s rapport og bør inkluderes for at kunne udregne den reelle 

besparelse 

Nymarken er den skole, der har flest børn fra andre skoler/ optag af 

andre elever, og alt andet lige er det jo en force og et muligt 

udviklingspotentiale. 

 
Generelle kommentarer til rapporten og andre forslag: 

Der mangler en plan for nedbringelse af sygefravær for kommunen. 

Det synes, som om, at der er væsentlige besparelser at hente her. 

 
Efter gennemgang af KLK’s rapport er det yderst bekymrende, at der 

flere gange påberåbes mangel på ledelse og herunder dårlig ledelse. 

Dårlig ledelse koster kommunen dyrt og vi beder om, at dette tages 

alvorligt, særligt i en krisetid, som den vi står over for. 

 

At der udarbejdes en fælles plan for hele kommunen i forhold til 

indkøb, drift og anvendelse af IT- systemer herunder 

læringsplatforme til anvendelse i dagsinstitution, SFO og skole. 

Det opleves, at der selvforvaltes på dette område, fordi der ikke er en 

overordnet retningslinje/plan, og at dette område har mulighed for 

såvel optimering som effektivisering økonomisk. Kun ved sikring af 

en sådan tilgang, kan vi se muligheder for at lave ”stor-

holdundervisning” hvor der er mulighed for struktureret og 

veldokumenteret IT-understøttende undervisning. 

Ved udarbejdelse af en udviklingsplan for området, altså en klar 

definering af de store fremtidige drømme for området, kan der 

ligeledes udarbejdes en indsatsplan, der skaber mulighed for at 

søge om udviklingsmidler til specifikke områder. Dette kan gavne 

den samlede skoleøkonomi og løfte udviklingen af området. 

 

Skolernes børn har nogle meget lange skoledage. Bestyrelsen vil 

gerne indgå i en dialog om, hvorledes vi kan afkorte disse og forsøge 

at finde eventuelle besparelser på dette område. 

 

Det kan ses ud fra KLK´s råderumskatalog at der i afsnittet 2.5.2 

forslag 11: ”Normeringen i PPR” at der foreslås et muligt 

besparelsespotentiale, hvorved man foreslår fyring af en 

medarbejder, hvilket vil spare 400.000 på årsbasis. 

Det er kommet os for øre, at man allerede i kommunen har peget på, 

at der skal fyres 2 medarbejdere i PPR og disse to er blevet peget ud. 

Disse to fyringer gælder de to eneste fysioterapeuter i kommunen på 

børne-unge og handicapområdet. 
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Dette finder vi yderst kritisk af flere årsager: 

 
Der arbejdes med tidlig indsats i dagpleje, vuggestuer etc. samt i 

børnehaver og skoler. Dette kan ikke lade sig gøre, da medarbejdere, 

pædagoger, lærer, ergoterapeuter og psykologer, ikke længere har en 

tværfaglig samarbejdspartner, og man derfor ikke kan holde den 

tidlige indsats intakt 

Der vil forekomme ventetider grundet mangel på faglig 

ekspertise - en ekspertise der er fundamentet for udvikling, 

læring, både fysisk samt psykisk, for de ramte børn 

 
Børn der er kommet til skade ved ulykke, eller af andre årsager 

er påvirket fysisk (mistrivsel/omsorgssvigt m.v.), vil man ikke 

have mulighed for at give en genoptræningsplan/handleplan 

inden for børneområdet i Kerteminde Kommune. Dette kan 

medføre store konsekvenser for børnene fremadrettet, dels 

i den motoriske udvikling men i den grad også i deres psykiske 

udvikling med påvirket indlæring til følge. Hvad enten man taler 

psykisk eller fysisk handicap på handicapområdet, vil man eliminere 

enhver chance for succes og udvikling for handicappede, da en 

fysioterapeut er fundamentet for udvikling og et solidt tværfagligt 

arbejde 

 
Kommunen ikke kunne varetage opgaver og forpligtelsen til 

rehabilitering og billettering, når der modtages børnepatienter 

fra det offentlige- eller de private sygehuse. 

Økonomisk set, vil denne besparelse på alle områder, blive en 

forværring i kommunens økonomi og som KLK selv gør 

opmærksom på ”medføre en forringelse af serviceniveauet” i 

almenmiljøet. Det vil ydermere være en forringelse af 

handicapområdet, hvorfor udgifterne vil stige stødt, da man 

eksempelvis kan få mere brug for specialklasser, påvirke af de 

berørtes méngrad negativt og få større behov for at sende børn 

ud af kommunen til specialiserede (og derved 

omkostningstunge) institutioner, da kommunen ikke selv vil 

have kompetencerne til at løse disse vigtige og uomgængelige 

opgaver. 

 
Vi ser frem til at følge kommunens og politikernes beslutninger 

(byrådet) og følge den udvikling, jeres beslutninger vil medføre 

for Kerteminde Kommunes børne- og ungeliv, herunder vores 

børns fremtid. 

 
Med stor hilsen 

 
Fællesbestyrelsen på Nymarken Skole & Børnehus 

 
#Nymarkenblir 

CC: Kopi fremsendt til alle skolens forældre og medarbejdere 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Hindsholm børn og unge 
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Høringssvar fra: MED-udvalg Hindsholms Børn og Unge 

 

Dalby Bygade 5 • 5380 Dalby • Telefon 65 15 15 80 

hindsholmskolen@kerteminde.dk • www.hindsholmskolen.dk 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Høringssvar fra Hindsholms Børn og Unges MED-udvalg 

Deltagere: TR lærerne Jan Rasmussen, AMR specialskolen Niels Ziethen, AMR 

almen skolen Ole Hein, Teknisk serviceleder Per Jensen, konstitueret afdelingsleder på 

specialskolen Lene Hast, dagsinstitutionsleder Anna Klokker og skoleleder Charlotte 

Kazhel. 

 

Lærernes undervisningstid 
Forslaget skal levere en besparelse, som presser en faggruppe, der i forvejen skal levere 

høj kvalitet, og som har leveret en stor besparelse allerede på 16 % på 

Hindsholmskolen. 

 

Så fremt man peger på denne besparelse, bør det være på oplyst grundlag, så lærernes 

arbejdstid dokumenteres gennem skolelederne på hver enkelt skole. 

 

SFO 
Sparer gerne de 300.000 kr. i bufferen. Det vil med dette forslag blive nemmere at 

lægge budget på årsbasis. Det kunne være fint, hvis skæringsdatoen for budgettet i så 

fald blev d. 5.9. som, det gælder for elevtildelingens budgettet. 

 

Penge til specialområdet 
Vi er helt enige i, at pengene på specialområdet fra budgetårets start deles ud til 

skolerne, og herefter skal følge, de elever, der visiteres til en specialklasse. 

 

Administrative besparelser 

Vi kan godt se en mulighed i at effektivisere og professionalisere ved at samle det 
administrative omkring bl.a. løn for diverse institutioner. 

 

På en skole har en sekretær dog også mange andre mere lokalt betingede 

arbejdsopgaver, der får arbejdet på en skole til at gå nemmere og samtidig sker dette til 

en forholdsvis lille løn. 

 

Bekymringen for en centralisering er: lange og tidskrævende kommunikationsgange 

med dobbelt og tidskrævende kontrol/tjek (på skolen). 

 

I skoleregi fremførte de store skoler, at den centraliserede sekretærbistand kunne 

placeres på deres matrikler. Men med valget af seks selvstændige skoledistrikter, følger 

også lige vilkår på disse skoler, så derfor ønsker vi, at hvis sekretærbistanden skal 

samles på nogle institutioner, må denne gå på skift blandt skolerne (en ugedag på hver 

skole f.eks.). 

 

PPR 

Meget skidt med besparelse af psykologbistand i PPR, da der i forvejen er mangel på 

psykologer. 
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Besparelser på dagtilbudsområdet 

Forslaget om ændrede takster på dagtilbud, hvor man tildeler efter en modulordning, ser 

vi som et stort arbejde at holde styr på samtidig med, at vi ikke kan se en besparelse i 

forslaget. 

 

Forslaget om reduktion i dagsinstitutionsprisen ved pasning af eget barn ved sygdom, 

ved vi, de har gode erfaringer med i Nyborg kommune. Vi tænker også, det vil give 

mindre pres på de steder, der nu passer ved sygdom som f.eks. vuggestuen i Bøgebjerg 

Børnehave. 

 

Vi mener, det er en god mulighed at spare gennem lukning af daginstitutionerne i 
ferieperioder. 

 

I forhold til forslaget om fælles ledelse, er en sådan allerede effektueret på 

Hindsholmskolen og en sådan er konstitueret mellem Marslev og Nymarkens børnehus 

og SFO. Det første fungerer godt, og vi har også indtryk af konstitueringen kører fint.  

 

Åbningstider må der endelig ikke ændres i – forældre vil ikke kunne nå at komme frem 

og tilbage. Vi vil gerne være en kommune, der er attraktiv for børnefamilier. 

 

Et suk 

I forbindelse med sidstnævnte vil vi gerne afslutte høringssvaret med et lille suk i 

forhold til den dyre KLK rapport. Vi kunne have set det positive i at købe en konsulent 

undersøgelse af, hvordan vi styrker Kerteminde i at være en attraktiv kommune for 

børnefamilier. Vi forstår til gengæld ikke den dyre KLK rapport, hvor alle har adgang 

til de tal, der fremkommer gennem Indenrigsministeriets nøgletal, besparelsesforslagene 

er gengangere fra tidligere besparelsesrunder, ligesom de adspurgte i fokusgrupperne 

også er gengangere – Hindsholms børn og unge har f.eks. ikke deltaget nogle af 

gangene - og meget få efterfølgende desværre kan forklare, hvad disse tal i KLK- 

rapporten så inkluderer. 

 

Tak 

Vi vil dog også understrege, hvor utrolig positivt vi ser det, at politikerne fastholdt, at 

Kerteminde Kommune har seks selvstændige skoledistrikter, da vi mener, at det netop 

er det gode tilbud til børnefamilier med en mangfoldighed af skoletilbud, der samtidig 

har et højt fælles kvalitetsniveau, der tiltrækker nye børnefamilier, og dermed giver 

kommunen mulighed for vækst. 
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Høringssvar fra: Kerteminde Biblioteks Venner 

 

Angående Råderumskataloget i relation til Kerteminde Kommunes 

besparelsesbestræbelser. 

Kerteminde Biblioteks Venner ser med stor beklagelse på KLK's forslag angående 

biblioteksvæsnets fremtid i Kerteminde Kommune. Nok en gang skabes  der tvivl 

om opretholdelsen af tre filialer af eet folkebibliotek. 

Iflg. Biblioteksloven er enhver kommune forpligtet til at opretholde et 

biblioteksvæsen med adgang for alle. 

Kommunens demografi med tre ret så forskellige bysamfund kræver, at alle 

borgere må sikres nem tilgængelighed til biblioteksbenyttelse, også med offentlig 

transport. 

Sammen med skolerne og kirkerne er bibliotekerne fælles huse, der sikrer 

sammenhængskraft og oplysning til fremme af demokrati. De er 

vidensformidlende institutioner, der skal sikre hele befolkningen adgang til viden 

og kilder. Bibliotekerne hjælper borgere uden egen PC til at tage del i det stadigt 

mere digitaliserede samfundsliv. Både børn og voksne skaffes adgang til 

skønlitteraturen, der er vores fælles hukommelse, medium for mellemfolkelig 

forståelse og grundlag for korrekt sprogbehandling. Biblioteker er kulturelle 

centre, overalt i landet hvor de er placeret. Dette ser vi gerne sikret og udbygget i 

Kommunen. 

Der tales hyppigt om "udkantsdanmark". At nedlægge biblioteker (reducere 

filialer) vil tegne Kerteminde Kommune som en egn, der har opgivet at være driftig 

og moderne, og dermed utiltrækkende for ny uddannelsesinstitutioner og for et 

dynamisk erhvervsliv. 

Kultur og folkelige aktiviteter kan ikke gøres op i penge, hvis man forstår de lange 

perspektiver. Kultur er heller ikke et område, der kan undvære økonomisk støtte, 

mens sport og fysisk udfoldelse tildeles mere end broderparten af de fælles 

puljemidler. 

Det skal tilføjes, at vores forening finder det beklageligt, at Kommunens bibliotek 

gennem længere tid har måttet savne en fagligt uddannet leder med ansvar for 

visionær kulturformidling i et bredt spektrum, som det ses  i andre  provinsbyer. 

Vi er underrettet om, at Kerteminde Bibliotekerne selv fremsender talmateriale til 

belysning af deres virke. Vi afleverer underskrifter indsamlet blandt borgerne, til 

støtte for dette fremsatte synspunkt. 
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En gang var Kerteminde en foregangsby inden for folkelig oplysning og dynamik 

med flere fri skoler for børn og voksne, fri menighed osv. Hvis Byrådet følger KLKs 

anbefalinger i Råderumsrapporten, tegner der sig et  billede  af  en  egn  uden 

særpræg og uden vilje til fornyelse. 

Kerteminde d.10.aug. 2018 
 

På vegne af Bestyrelsen for "Kerteminde Biblioteks Venner" 
 

Agnete Holm Hvidt 
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Høringssvar fra: Joni Kristensen 

Svaret er KULTUR 

 
"Kultur, kultur, kultur!" er svaret, når spørgsmål lyder, "Hvordan udvikler man en stærk 

kommune, som tiltrækker nye borgere, inklusiv flere unge familier?" Man skal, kort og 

godt, satse på kultur, både nye tiltag og styrkelse af den nuværende kultur som findes på 

biblioteker, i lokale teater og musik initiativer, kunst og museum oplevelser, sportsliv og 

skoler. 

Jeg opfordrer Kerteminde kommune til at turde satse. I stedet for at fokusere på 

smertelige nedskæringer og lukninger, at fokusere på hvad der skal bevares og styrkes, 

for at alle kommunens områder kan tilbyde flere og bedre kulturelle muligheder. Nogle 

vil øjebliklceligt beklage, "Det har vi slet ikke råd til!" Mit svar er, "Vi har slet ikke råd 

til at lade være!" En by uden et bibliotek og uden muligheder for at få kulturelle 

oplevelser, bliver til en by uden sjæl, til kun en soveby, hvorfra folk flygter for at 

bosætte sig i et mere dynamisk område. 

Eksempel på hvordan det kan gøres: Holstebro kommune turde satse ved at byde det 

ukendte og eksperimenterende Odin Teater velkommen i 1966 og give det offentlig støtte. 

Siden har Holstebro udbygget sin kulturelle profil betydeligt and trukket mange nye 

indbyggere, såvel som et stort antal besøgende året rundt. Holstebro byråd turde tænke 

langt ind i fremtiden dengang. 

Kerteminde kommune kan, i det mindste, begynde på en kulturel satsning ved IKKE at 

nedlægge et eller flere biblioteker, men i stedet, at give de tre biblioteker bedre vilkår, 

så de kan udvikle sig til levende kulturcentre, og som kommunens nuværende og 

fremtidige borgere fortjener. 

 

Jonie Kristensen 

Sybergsvej 2A 

5300 Kerteminde 
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Høringssvar fra: Birkelund Plejecenter 
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Høringssvar fra: Brugere og Pårørenderådet på Birkelund 

Plejecenter 
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Høringssvar fra: Lucy Bergstrøm 
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Høringssvar fra: Eigil Nikolajsen 

 

Høringssvar fra: Bodil Høirup 
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Høringssvar fra: Ingrid Bjerregaard 
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Høringssvar fra: Folkeoplysningsudvalget 
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Høringssvar fra: Røde Kors Langeskovs Nørkledamer 
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Høringssvar fra: Kerteminde sport & fritid 
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Høringssvar fra: Kerteminde sport & fritid 
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Høringssvar fra: Carsten Møller 
Efter min opfattelse giver det ingen mening at afgive høringssvar til budget 2019, når 

budgettet ikke er tilgængeligt på kommunens hjemmeside 

Jeg forslår, at budgettet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside ved næste års 

budgetlægning. Vh Carsten Møller 
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Høringssvar fra: Dagtilbudslederne 
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Indsamlede underskrifter 

 

 

Indsamlede underskrifter ved høring af råderumskatalog budget 2019-2022 

• Munkebo Biblioteks Venner – Bevar Munkebobibliotek: 

  975 indsamlede underskrifter 

 

• Kerteminde Biblioteks Venner – Bevar de tre eksisterende 

biblioteksfilialer:    

 811 indsamlede underskrifter 

 

• Langeskov Biblioteks Venner – Bevar Langeskov Bibliotek: 

 453 indsamlede underskrifter 


