
 

D. 16. september 2022  

Høringssvar vedr. budget 2023-2026. 

Bestyrelsen og MED-udvalget i Børneby Midt har gennemgået budgetskitsen med tilhørende bilag. Det har 

været nyttigt med forklaring på de rammer, som budgettet i Norddjurs er underlagt fra hhv. KL og 

regeringen. Vi stiller os dog undrende overfor flere af de valgte politiske disponeringer. 

A304 – to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole. 

Bestyrelsen indsendte tilbage i marts 2022 anmodning om budget til yderligere to klasselokaler og 

tilhørende toiletter (dvs. i alt 4 klasselokaler), idet vi så ind i massiv lokalemangel med den kommende 

overbygning på Glesborg Skole. I august 2022 blev den anmodning suppleret med yderligere anmodning om 

budget til depot og midlertidige pavilloner, da tidsplanen for opførelsen af de godkendte to klasselokaler 

skred. Over sommerferien var vi tvunget til at ombygge et depot til klasseværelse for at undgå akut 

lokalemangel til skolestart august 2022. Derfor har vi nu INTET depot på skolen og spilder ressourcer (tid 

og penge) på at pendle til og fra eksternt depot på Ørum Skole. Anmodning om budget til opstilling af 

midlertidige pavilloner er absolut nødvendigt pga. udskydelsen af færdiggørelsestidspunktet for byggeriet 

af de to klasselokaler.  

Intet af ovenstående er der afsat økonomi til i budgetskitsen. 

Bestyrelsen og MED-udvalget har fuld forståelse for at kommunen er ramt af anlægsloft i 2023, men med 

den kommunale beslutning om etablering af overbygningen i Børneby Midt, må der nødvendigvis også 

efterfølgende prioriteres de nødvendige rammer. Forældrene i området vil Børnebyen og skolen, hvorfor 

vi fortsat har søgning af elever. Vi ser ind i et scenarie, hvor vi desværre ser ud til at drukne i vores egen 

succes, hvis der ikke afsættes budget til yderligere klasselokaler, toiletter og et permanent depot på 

skolen samt midlertidige pavilloner indtil byggeriet står færdigt. 

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som er inviteret til 1. arbejdsmøde d. 26/9-2022 med 

rådgivergruppen og forvaltningen på det planlagte byggeri af to klasseværelser. Bestyrelsen og MED-

udvalget anmoder derfor nu kommunalbestyrelsen om, at opgaveformuleringen ændres således, at 

rådgiveropgaven lyder på, at der skal projekteres og indhentes byggetilladelse til en tilbygning bestående 

af 4 klasselokaler a 75kvm med tilhørende toiletfaciliteter samt permanent depot og midlertidig opstilling 

af pavilloner. 

Det vil kun medføre en mindre ekstra udgift her i rådgivnings-/projekteringsfasen at tage det ind under 

det allerede igangsatte projekt og få det med i byggeansøgningen ved kommunen, da der således blot af 

én gang skal udarbejdes en starterklæring ved certificeret statiker og certificeret brandrådgiver mv. 

Den større udgift til at få det samlede byggeri udført vil først komme, når skovlen går i jorden. Her er vi 

inde i 2024/2025, hvorfor der er mulighed for at afsætte den supplerende økonomi hertil i overslagsårene, 

hvilket vi meget kraftigt vil anbefale/anmode om. 

A310 Brandsikring af køkken i Fjellerup Børnehave/Vuggestue. 

Bestyrelsen og MED-udvalget er utrolig glade for, at der nu er afsat midler til at få køkkenet i Fjellerup 

Børnehave/Vuggestue brandsikret således, at regler i bygningsreglementet overholdes, og det er muligt at 

fortsætte med den forældrearrangerede frokostordning. 

Som beskrevet ifm. den tidligere gennemgang af daginstitutionernes køkkener, trænger køkkenet i 

Fjellerup Børnehave/Vuggestue dog voldsomt til en renovering, da store dele af inventaret er meget slidt, 



hvorfor vi anmoder om, at en renovering af Fjellerup Børnehave/Vuggestues køkken prioriteres i budget 

2023 – eller som minimum i overslagsårene. 

Som vi har redegjort for i tidligere indsendt budgetanmodning, kan vi endvidere konstatere, at ordningen 

hvert eneste år desværre giver underskud. Selvom det pædagogisk kan sammenlignes med en aktivitet, så 

er det begrænset, hvor mange børn der kan deltage ad gangen, når madlavningen skal være en god 

pædagogisk oplevelse. Der er ingen tvivl om, at denne frokostordning er et aktiv og ganske unikt 

pædagogisk tilbud. Der er ingen forældre, som har valgt ordningen fra. Det er ligeledes et godt tilbud til 

forældre og eventuelle tilflyttere, når de skal vælge blandt den brede vifte af institutionsprofiler, som vi 

samlet set kan tilbyde i Norddjurs Kommune. Vi har derfor i perioden inden selve høringsfasen indsendt et 

budgetforslag med anmodning om tildeling af et ekstra driftstilskud på årsbasis svarende til ca. 170.000 

kr., som kan dække 3 af en køkkenmedarbejders/pædagogmedhjælpers 6 timer om dagen i køkkenet. 

Uden dette tilskud må Bestyrelsen revurdere om ordningen overhovedet kan fortsætte. 

Effektiviseringsbidrag. 

Bestyrelsen og MED-udvalget tager kraftigt afstand fra beslutningen om den årlige ”salami-besparelse” - 

det såkaldte effektiviseringsbidrag – og beslutningen om endda at lade det stige til 0,8% i overslagsårene, 

finder vi helt uacceptabelt indenfor skole- og dagtilbudsområdet, hvor langt størstedelen af budgettet 

vedrører ”varme hænder”. 

I Norddjurs Kommunes daginstitutioner viser budgetopfølgningerne for 2022, at ALLE daginstitutioner 

desværre ser ud til at komme ud af 2022 med et merforbrug – og dette er inden de kommende års 

stigninger i effektiviseringsbidraget. 

Kommunalbestyrelsen har dog samtidig tildelt økonomi, som skal sikre en opnormering/minimums-

normeringer i vores daginstitutioner. Det klinger hult, at man giver med den ene hånd og tager med den 

anden. Det giver ingen mening og føles i praksis bestemt ikke at harmonere med Norddjurs Kommunes 

værdi som ”ordentlighed” – og ej heller værdien ”tillid”, som f.eks. opnås ved gennemsigtighed i ord og 

handling. 

Samtidig oplever vi i vores dagpasningsenheder, at ydertimerne bliver benyttet af flere børn end tidligere, 

hvorfor der også skal være mere personale på i ydertimerne end tidligere, hvilket helt klart er en 

medvirkende årsag til den generelt tiltagende pressede økonomi for daginstitutionerne. 

Reelt kigger vi ind i, at ”opnormeringen/minimumsnormeringerne” ikke vil have fuld effekt, da de 

”modregnes” af det såkaldte effektiviseringsbidrag. 

Bestyrelsen og MED-udvalget foreslår derfor, at dagpasningsområdet undtages for effektiviseringsbidraget 

og dermed IKKE pålægges effektiviseringsbidraget på 0,55% stigende til 0,8% i overslagsårene. 

Ift. skoledelen modtager man i Norddjurs Kommune, i forlængelse af den nyligt udarbejdede 

Kvalitetsstandard for folkeskolerne, budget til to-voksenordning i 0.-3- klasse. Det er et stort skridt i den 

rigtige retning ift. at sikre skolebørnene den rigtige start på skolelivet. Men når skoledelen så også 

rammes af effektiviseringsbidraget, mister denne budgetmæssige tildeling ligeledes effekt. Igen klinger 

det hult at give med den ene hånd og tage med den anden. 

Siden nytår (og tidligere) har det været kraftigt italesat fra kommunen, at der skal investeres i 

skolevæsenet, så man får bedre muligheder for at imødegå udfordringer og mistrivsel hos børnene, inden 

det i værste fald udvikler sig til skoleværing. Et effektiviseringsbidrag på 0,55% lyder måske ikke af 

meget, og måske det giver mening i andre grene af kommunen, hvor digitalisering eller andre 

administrative effektiviseringer kan indføres med god og positiv effekt. Men man må huske på, at det ikke 

blot drejer sig om en 1-årig effektivisering men en akkumulering år for år, som i praksis betyder, at der 

hvert eneste år skal indhentes NYE effektiviseringer udover dem fra de foregående år. Det akkumuleres 

altså til enorme og urealistiske beløb, når vi taler om effektiviseringer – så kald det i det mindste hvad det 

er – generelle besparelser efter salami-metoden! 

Som den øvrige del af Danmark rammes vi også af inflationen ift. materialeudgifter, udgifter til vand, 

varme og el. Vi kan allerede nu se at vores forbrug er stabilt og i tråd med øvrige år, men at udgiften 

vokser voldsomt. Det er ude af vores hænder. Vi gør en stor indsats for at spare, hvor det er muligt, men 



når vi samtidig ser ud til at blive ramt af en effektivisering på 0,55% stigende til 0,8% i overslagsårene, er 

”husholdningsbudgettet” meget hårdt ramt. 

Vi ser således med stor bekymring på, at vi skal underlægges en ”effektivisering”, som desværre nok ikke 

kan hentes uden nedskæring af varme hænder, da personalelønninger udgør langt størstedelen af 

budgetterne indenfor skole- og dagpasningsområdet – ikke mindst på dagplejens budget, som stort set kun 

består af lønninger. 
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