Høringssvar ÆSU 1
Høringssvar fra Holmebækskolens Bestyrelse Oktober 2019
Det er dejligt, at der var forståelse for at fastholde Holmebækskolen som en
attraktiv 0.-9. kl. skole i det sydlige Herfølge. Vi er meget glade for, at vi blev
hørt i foråret, og at der er politisk vilje til at bakke op om en skole der tilbyder
meget kvalificeret undervisning, rummelighed og fokus på forebyggelse af
problemer. Vi har elever med mange forskellige baggrunde, hvilket gør vores
personale dygtige til at gøre en tidlig indsats i samarbejde med forældre og
specialister. Tak for, at vi kan fortsætte dette arbejde også i udskolingen, så vi
giver alle elever de bedste muligheder for en god uddannelse og dermed et
godt voksenliv.
Skolerne har været udsat for besparelser gennem de foregående år, og det
fremgår også af bilag 9 fra byrådsmødets dagsorden den 11.10.2019 tabel 2.1,
at kommunen ligger på ca. indekstal 95 i forhold til landsgennemsnittet på
skoleområdet. På ældreområdet har Køge kommune indeks 111 i forhold til
landsgennemsnittet. Samtidig øges råderummet og beskatningsgrundlaget de
kommende år. Alligevel vælger man i budgetforslaget, at reducere mere, end
det forventede reduktion i børnetal kan berettige. Her synes vi fra
Holmebækskolens bestyrelses side, at man skal stoppe op og få sine
prioriteringer i orden. Man bør øge budgetandelen til skoleområdet, så Køge
kommune fortsat har et skolevæsen med tryghed, faglighed og høj kvalitet, og
som dermed forbliver en attraktiv kommune for familier med børn.
Som sagt fremgår det at man i Køge Kommune har prioriteret ældreområdet,
som dermed ligger på indeks 111 i forhold til landsgennemsnittet. For det
første spekulerer vi på om dette kunne skyldes at der er flere stemmer at
hente i ældre, som jo har stemmeret mange år frem, frem for skoleelever der
pænt må vente, til de bliver 18 hvor de (måske) har glemt alt om folkeskolen?
For det andet spekulerer vi på hvordan dette hænger sammen med at der
bliver flere ældre der skal bruges penge på. Hvis man vælger at fastholde et
indeks 111 på ældreområdet selv om antallet af ældre eksploderer de
kommende år, bliver det jo en uforholdsmæssig stor udgift, hvorimod at man i
kraft af de små årgange der rammer folkeskolen lige nu, relativt let kunne løfte
indekset for skoleområdet.
Selvfølgelig skal vi behandle de ældre ordentligt, men dette kan også gøres for
færre midler, og vi tænker ikke at der er grund til at ligge så meget over
indeks 100 som man gør. Man skal huske at de ældre er vores fortid – børnene
er vores fremtid – det er dem vi skal leve af lige om lidt. Og får de ikke den
skolegang de har brug for, ender de som en samfundsmæssig byrde frem for
en gevinst.
Med andre ord foreslår vi at man omprioriterer fra ældreområdet til
skoleområdet selv om der dermed er risiko for at miste vælgere!

Vi kan heller ikke undgå at få øje på udgifterne til vejvæsen som i Køge
kommune ligger langt over landsgennemsnittet pr. indbygger. Vi er også godt
klar over at netop det faktum at der beregnes pr. indbygger og ikke pr.
vejmeter gør at udgiften er forholdsvis stor, da vejnettet i Køge er meget
omfattende i forhold til indbyggertallet. Alligevel vil vi opfordre til at man
kigger på om der kunne flyttes udgifter her fra til skoleområdet. Et godt og
velfungerende vejvæsen er vigtigt for pendlere og dermed også for eventuelle
tilflytteres vurdering af hvor attraktiv kommunen er, men det er skolevæsenet
i høj grad også. Forældre med mindre børn kigger på kommunale indekstal når
de skal vælge bopæl, og her vinder Køge ikke kampen som en attraktiv
tilflytterkommune. Der er lister på Facebook hvor tilflyttende børnefamilier
deler den slags oplysninger med hinanden, og indekset på folkeskoleområdet
er ikke nogen god reklame her!
Vi synes at det er ærgerligt at man vælger at lægge udgiften for de øgede
åbningstider i SFO’en på grund af de kortere skoledage ud på forældrene.
Takster for SFO 0.-3. klasse stiger omkring 200 kr. Det er faktisk mange
penge for familier der lige nøjagtigt tjener for meget til at få pladsen betalt af
kommunen, men heller ikke mere. SFO er en vigtig institution at have
mulighed for at vælge til, og set i relation til visionerne i den
sammenhængende børnepolitik stigningen uhensigtsmæssig.
SFO’en er i Holmebækområdet, som jo er præget af socioøkonomiske
udfordringer et særligt vigtigt fællesskab i lokalområdet, som samler de unge
på trods af forskelligheder. Vi oplever at SFO’en netop er med til at skabe et
trygt fællesskab for de unge, som ellers enten sidder alene derhjemme eller
turer rundt på gader og stræder.
Vi synes det er vigtigt at udnytte periodens budgetanalyser og råderum til
understøttelse af implementeringen af den sammenhængende børnepolitik, så
skole og børne område kan få et kvalitativt løft.
Når man vælger at fokusere på den tidlige indsats, som vi kun kan bifalde,
vælger man også at flytte nogle udgifter fra socialområdet til børneområdet.
Det er virkelig fornuftigt og en politik der vil give økonomisk pote når børn og
unge bliver voksne og skal bidrage økonomisk til samfundet. Men lige her og
nu bliver det en økonomisk udfordring for skoleområdet, som vi håber at man
har til hensigt at prioritere i budgettet.

Høringssvar ÆSU 2
Hej Køges politikere. alle med interesse for udsatte borgere.
Janne-Teresa Vitcetz Smidt.

Her er jeg.
62 år bor i Hastrup området i Køge, tidligere beboer i 4 år på
Pedersvænge bo sted for psykisk syge i Køge.
jeg har besluttet at ville slå et slag for handicappede borgere i Køge
kommune.
deltager gerne i alt og ingen ting, elsker en koncert et foredrag
men hvis det er i teaterbygningen de holder det er jeg rent på
røven, jeg kan ikke komme på toilet da plads ikke er stor nok. og
der er et trin. så hvis jeg vil deltage og det er lagt på 1 sal kan jeg
ikke være med den trappe kan jeg ikke komme op ad, ingen
elevator.
nu hører jeg at der skal renoveres, kan vi måske så få en elevator
og et handicap toilet ?? udjævnet trin eller en rampe.
mit næste hjertesuk er diskrimination af psykisk syge vi kan med
en psykiatrisk diagnose ikke få en ledsager selvom vi har fysiske
behov også,
og alle de trapper alle vegne , og ikke altid noget at holde i hvis
man vil forsøge sig med stokken op.
Men en klokke ved en butik så kunne man få en hjælpende hånd i
nøden.
jeg kan godt se brosten er pænt men min veninde med
rygmarvbrok fast kørestols bruger er tildet to gange over brosten
og slået hoved og tænder kørt på skadestuen og lappet sammen,
man kæmper med dem som bruger af stok kørestol og el scooter
som mig. jeg kan godt se de er flotte men ganske simpelt farlige.
Det må være en menneskeret at kunne deltage i socialt liv selvom
man er bruger ag ganghjælpemidler,
Kan tale varmt om pædagoger og sosu assistenter samt
hjemmevejledere de hjælper hvor de kan.

I Den gule dør kommer jeg ind af bagvejen ved rampe og låser op
for mig med min rollator eller scooter. I Klemmen er der fin
handicapvenlig adgang og jeg nyder at komme i de to væresteder.
Jeg vil nu melde mig ind hos Dansk Handicap forbund og så have
noget hjælp derfra.
Stor undrende hilsen
Janne-Teresa Vitcetz Smidt
Tornegården 104 . 4600 Køge
42301221.

Høringssvar ÆSU 3
Seniorrådets høringssvar vedrørende budget 2020 – 2023
Seniorrådet vil gerne kvittere for, at Ældre – og Sundhedsudvalget også i år har inviteret rådene til
dialogmøde omkring budgetoplægget.
Det fremgik på dialogmødet, at det økonomiske udgangspunkt for budget 2020 er væsentlig forbedret
primært som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Den giver Køge Kommune en tilførsel
på godt 40 mil., hvoraf en del er øremærket til de stigende udgifter som følge af den demografiske
udvikling på ældreområdet. Der er i 2020 ikke lagt op til besparelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets
område udover en effektivisering på godt 1 mil.
Der er dog heller ikke lagt op til forbedringer. Igennem de seneste mange år har ældreområdet været
igennem talrige sparerunder. Med den gunstige økonomiaftale mener Seniorrådet, at der nu er basis
for et tiltrængt løft på ældreområdet. Af områder kan bl.a. nævnes
•
• Reetablering af bus 103, der for mange ældre er den eneste mulighed for at komme til
Køge by
•
• Tilbagerulning af vasketøjsordningen for hjemmehjælpsmodtagere
•
• Flere varme hænder i ydertimerne på plejecentrene
•
• Udvikling af bo- leve miljøerne på plejecentrene med lokalt tillavet mad fra bunden
I budgetoplægget foreslås som noget nyt en såkaldt råderumsmodel, hvor driftsbesparelser via 3
puljeordninger skal skabe råderum til at øge anlægsbudgettet og igangsætte nye tiltag. Af
budgetbemærkninger fremgår, at med udgangen af 2023 skal der i driften findes 110 mil. Et
betragteligt beløb. Seniorrådet er i sær betænkelig ved, at den ene pulje svarende til 35 mil. er
administrative rammebesparelser, som skabes ved løbende effektiviseringer/forbedringer, der
udmøntes administrativt. For Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der for disse administrative
rammebesparelse tale om et beløb på 17 mil. i perioden 2020 – 2023. Seniorrådet har vanskeligt ved at
se, at beløbet kan realiseres uden serviceforringelser. Serviceforringelser som oven i købet som nævnt

udmøntes administrativt uden konkret politisk accept. Seniorrådet vil derfor nøje følge, hvorledes
etablering af puljerne i råderumsmodellen vil påvirke serviceniveauet.
Som udgangspunkt er Seniorrådet enig i, at forøgelse af anlægsbudgettet er tiltrængt. Et af
anlægsområderne, som Seniorrådet gerne vil pege på, er behovet for flere plejeboliger. Ifølge
befolkningsprognosen for Køge forventes gruppen af +80 årige (den gruppe der har det største behov
for plejeboliger) at stige med 107% fra 2019 til 2031. På landsplan forventes der en gennemsnitlig
stigning på 61%. Det afspejler sig derfor også i ventelisten til plejebolig, der er stigende og med
udskydelse af Køge Nord etape 2, vil det kun blive værre. Det vil samtidig give et øget pres på
hjemmeplejen og hjemmesygepleje. Seniorrådet anbefaler derfor, at etape 2 fremskyndes mest
muligt. Det vil være rettidigt omhu.
Seniorrådet den 14. oktober 2019

