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Høringssvar til budget 2023-2026 

MED udvalget og fællesbestyrelsen har på møder den 13/9 2022 behandlet budgetskitsen 

for 2023-23. Vi har følgende fælles udtalelse: 

I en verden i forandring var vi godt klar over, at det kunne være et budget med udfordringer. 

Ikke bare for det kommende år, men også når vi når længere frem i tiden. En fremtid, der er 

svær at spå om. Vi er derfor forundrede over, at der på alle områder vil være et 

effektiviseringsbidrag på 0,8 %, da vi indenfor dagtilbudsområdet skal til at leve op til de 

landsdækkende minimumsnormeringer fra 2024, hvor effektiviseringsbidraget starter med 

at være på de 0,8 %. I den seneste vilkårsundersøgelse for pædagoger og ledere i dagtilbud 

har kun 29 % af respondenterne svaret, at de kan se og mærke en forbedret normering. 

Samtidig svarer 60 % af personalet, at antallet af børn i trivsel er faldende. Her frygter vi, at 

et så højt effektiviseringsbidrag vil æde en stor del af opnormeringen, så Norddjurs 

Kommune vil ligge et stykke fra minimumsnormeringerne.  

For kort tid siden fortalte fællesbestyrelsen i et brev, hvor pressede Børneby Nord er 

økonomisk. Siden opstarten i 2019 har der hvert år været store økonomiske besparelser, 

hvorfor vi allerede nu er i en situation, hvor vi har mere end svært ved at overholde lovgivning 

og kvalitetsstandarder. Derfor vil et effektiviseringsbidrag på 0,8 % i organisationen være 

utrolig svært at finde, da vi ikke kan lade være med at undervise elever, overholde 

minimumsnormeringer eller vedligeholde bygninger til et minimum. Kort sagt har vi svært 

ved at se, hvordan vi kontinuerligt skal finde 600.000 kr. årligt. Vilkårene for medarbejderne 

vil efterhånden være så dårlige, at vi frygter for, hvordan vi både skal fastholde og rekruttere 

medarbejdere. 

Lige nu er kommunens samlede økonomi presset grundet servicerammen. Vi undrer os 

derfor over, at man ikke politisk vil gøre en indsats for at få de mange elever tilbage fra 

skolerne i Syddjurs. I det mindste må man aktivt forsøge at stoppe fraflytningen fra de 

kommunale folkeskoler, så antallet af elever i andre kommuners tilbud mindskes. Det vil 

være en investering, som kan give en væsentlig besparelse om få år, da man ikke længere 

skal betale 20 mio. kr. hen over kommunegrænsen. 
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Vi har en stor bekymring angående budgettet for de kommende år med hensyn til de mange 

vareindkøb, der laves i kommunen. Vi vil gerne være sikre på, at der også fremover er 

mulighed for at købe undervisningsmaterialer, perler til perlepladerne i dagtilbud, mad til 

madkundskabsundervisningen og alt andet. Det er ikke kun energipriserne, der er stigende. 

Vi mærker det i allerhøjeste grad også i hverdagen. 

Endelig ser vi frem til at læse kommissoriet for de to §17,4 udvalg. Vi har dog et meget stort 

håb om, at udvalget på skoleområdet ikke kun vil koncentrere sig om specialundervisningen, 

men vil lave en bred vurdering af skolevæsnet. Det skal naturligvis belyses, hvorfor 

udgifterne på specialområdet er så stigende, men det er i vores optik mest rigtigt at det er 

en del at analysen af almenområdet, hvorfor almen området bør være i centrum for 

udvalgets arbejde. 

På vegne af  

Fællesbestyrelsen og MED udvalget 

Formand for fællesbestyrelsen Næstformand i MED 


