Høringssvar TEU 1
Indsendte data:
Navn: Karsten Jensen
Adresse: Dyndetvej 24
Telefon: 21258652
E-mail: kkexcellence@outlook.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation: Bestyrelsen, Borup Borgerforening
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Organisation, forening, brugerbestyrelse mm.

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet: /sitecore/media library/Files/Pdf/Om kommunen/Budget og
regnskab/Formularresultater/Høringssvar til Køge kommune

Høringssvaret er indtastet:
Høringssvar til Køge kommune
Teknik og ejendomsudvalget
Budget 2020-2023

Borup den 10. oktober 2019

Da politikerne indgik konstitueringsaftalen for det nuværende Byråd, var et af de fælles mål at få lavet
omfartsvejen rundt om Borup færdig. Dette er flere gange blevet bekræftet af politikere fra forskellige
partier, som gentagne gange har oplyst over for borgerne i Borup, at det fortsat er et mål, og det alene er
et økonomisk spørgsmål der gør at omfartsvejen ikke er sat i gang.
Vi har nu studeret budgetforslaget, der er sendt i høring, og har forgæves forsøgt at finde omfartsvejens
færdiggørelse i budgetforslaget. Dette er ikke lykkedes.
Til gengæld fremgår det, at der er et styringsmæssigt overskud på 43 millioner kr. årligt i årene 2020-2023,
jfr. Bilag 7A med de generelle bemærkninger. Dette skyldes, at ”Budgetforslaget indeholder som noget nyt

en råderumsmodel, hvor puljebesparelser skaber råderum til at øge anlægsniveauet og igangsætte nye
tiltag. ”
Det er vores opfattelse, at der er rum i budgettet til at indføre bygningen af omfartsvejen, og hvis den
politiske vilje vi har fået oplyst før og efter valget skal stå til troende, forventer vi at udgifterne til
færdiggørelse af omfartsvejen indføjes i budgettet fra 2020.
Kort fortalt - der er økonomi til at færdiggøre omfartsvejen, og der er politisk indgået en aftale om
færdiggørelsen af omfartsvejen, hvorfor vi forventer at der afsættes midler til færdiggørelse af
omfartsvejen rundt om Borup i budgettet for denne valgperiode.
Med venlig hilsen

Borup Borgerforening

Høringssvar TEU 2
Indsendte data:

Navn: Per Funch
Adresse: Buen 28
Telefon: 29678129
E-mail: Perfunch@hotmail.com
Evt. navn på virksomhed eller organisation:
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Privatperson

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:

Høringssvaret er indtastet: Da det er direkte livsfarligt at cykle/gå/løbe på vejen mellem Nr. Dalby og Ejby,
ville det være rart med en eller anden hjælp til bløde trafikanter.

Høringssvar TEU 3
Indsendte data:

Navn: Janne-Teresa Vitcetz Smidt
Adresse: Tornegården 104 . 4600 Køge
Telefon: 42301221.

E-mail: janne@hydrofobia.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation:
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Privatperson

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:
Høringssvaret er indtastet:
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 bosted 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 til det 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 TEU 4
Indsendte data:

Navn: LMU Område Midt
Adresse:
Telefon:

E-mail: urzula.larsen@koege.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation:
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Formand Urzula Larsen og Næstformand Karin Olsen

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:

Høringssvar
LMU Område Midt
Børne- og
Uddannelseforvaltningen

Fejl! Ukendt
betegnelse for
dokumentegenskab.
Område Midt

Høringssvaret er indtastet:

Høringssvar fra LMU i Område Midt
Køge Rådhus
Torvet 1

LMU i område Midt’s kommentarer til budget 2020-2023:

4600 Køge

De sparekrav der ligger i budgettet, hvert år de næste 4 år, er stærkt bekymrende.
Tlf. 56 67 29 59

Konklusion på sparekravene i budget 2020-2023:
Kontakt: Urzula Larsen
Områdeleder

Serviceniveauet vil blive forringet i så stor en grad, at det ikke vil være muligt at lykkes med de
udviklingstiltag, der er behov for jf. ny lovgivning og den af Køge Kommune politisk
besluttede
Mobil tlf. 24 79 13 55
dagtilbudsstrategi.

Mail: urzula.larsen@koege.dk

Dagtilbudsområdet har 3 konti, der kan spares på:

1. Normering: Generelt vil vi have sværere vilkår til at arbejde med tidlig indsats, skabe gode
læringsmiljøer igennem hele dagen, inddrage forældrene i det omfang, der er behov for.
Herudover har vi i dag svært ved at få normeringen til at række hele dagen, så børn,
forældre og medarbejdere kommer til at opleve udbytterige dage med læring, trivsel og
udvikling for det enkelte barn.

Med ny lovgivning er der behov for øget tid til udvikling, planlægning og evaluering,
hvorfor en nednormering vil være ramme ekstra hårdt og dermed skabe svære vilkår for et
kvalificeret arbejde med dette.

2. Aktivitetsmidlerne er få og rækker ikke særligt langt, da vi blandt andet igennem de
seneste år har fået store faste udgifter på it-området, uden at vi har fået tilført flere penge.
Der stilles desuden krav til udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, hvilket vil være svært
at imødekomme med et lavere budget.
3. Uddannelsesbudgettet har trange kår, grundet stort behov for efteruddannelse ifm. ny
lovgivning. Der stilles større/flere krav til den enkelte medarbejder i form af
kompetenceudvikling, hvilket er svært at imødekomme med lavere uddannelsesbudgetter.

Puljerne i budget 2020-2023:

Løbende besparelser:
Vi har vanskeligt ved at se hvordan, der kan findes besparelser på 6,363 mio. kr. på Børneudvalget
i kommende budgetperiode uden at forringe serviceniveauet. Det er desuden meget
utilfredsstillende, at besparelserne ikke kommer i høring.

De Tværgående forslag:
Vi ønsker opmærksomhed på, at de tværgående sparekrav ikke rammer skævt, som det tidligere
sparekrav på barselspuljen har gjort det, i og med at dagtilbuddene primært er
kvindearbejdspladser.

Ikke udmøntet puljebesparelser og den manglende økonomi til at fastholde serviceniveauet ifm.
Demografien og dækningsgraden:
Vi opfordrer stærkt til den ovennævnte manglende økonomi bliver dækket andet sted fra, for ikke
at forringe serviceniveauet yderligere.

Herudover vil vi gerne forslå følgende 2 ting:

-

At man i de politiske udvalg får drøftet det hensigtsmæssige i, at sparekravene skal
håndteres med en ligelig fordeling mellem udvalgene ift. Budgettets størrelse, da
sparekravet på børneområdet kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser
på sigt.

I øvrigt er vi blevet opmærksomme på, at Køge Kommune bruger 1,99% færre ressourcer
på dagtilbudsområdet end gennemsnittet af de øvrige kommuner. Derfor mener vi ikke, at
en ligelig fordeling af sparekrav er hensigtsmæssigt

-

Hvorvidt man politisk skal fastholde princippet om, at hvert udvalg skal dække et evt.
overforbrug inde for eget udvalg. Hvis princippet fastholdes, er der behov en større
økonomisk robusthed, f.eks. ved sammenlægning af skole- og børneudvalg.

-

I og med at driften skal finansiere den store anlægsramme forslår vi en politisk drøftelse af
en nedjustering af anlægsopgaver. Her tænker vi særligt på renovering af Vemmedrup
skole, evt. uden overbygning, eller genbruge eksisterende bygninger til dagtilbud mv.

LMU i Område Midt
v/ formand Urzula Larsen og næstformand Karin Olsen

Høringssvar TEU 5
Indsendte data:

Navn: Thomas Kielgast - Hastrupskolen
Adresse:
Telefon:

E-mail: thomas.kielgast@koege.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation: Hastrupskolen
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Skolebestyrelsen

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:

Skolebestyrelsens høringssvar vedr. budget 2020

Skolebestyrelsen glæder sig over, at der er et gennemsnitligt overskud på 43
mill. i overslagsårene 20-23 jvf. styringsbalancen i budgetforslaget.

Vi foreslår derfor:
-

At de 11,2 mill. i besparelse, som ikke blev fundet før sommerferien
på børne- og skoleområdet – indregnes og fratrækkes de 43 mill.
At lejrskolerne på 8. årgang genindføres
At øvrige besparelser på skoleområdet fra juni mdr. rulles tilbage og
tilføres positivt på budget 2020.
At masterplanen udarbejdet på skoleområdet i forhold til renovering af
faglokaler og læringsmiljøer på skolerne genoplives.

Hastrupskolen ønsker specifikt støtte til følgende projekter:

-

Renovering af skolens faglokaler i hjemkundskab og Natur og Teknik
Renovering af elev- og personaletoiletter
Opretning af skolens boldbane
Etablering af tidssvarende læringsmiljøer i skolens pavilloner 1-3.

Samtidig vil vi dog kraftigt opfordre til, at man fra politisk side endnu engang
overvejer den procentvise fordeling i puljebesparelserne for 2019 - 2023.
Dette gør vi bl.a. med udgangspunkt i det nylig udsendte udkast til Børne og
Unge - politik 2019, hvor man bl.a. har opsat følgende vision for børne - og
ungeområdet i Køge Kommune:
”I Køge Kommune er børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser
investeringer i deres liv som en investering i fremtiden.”

Skolebestyrelsen Hastrupskolen 20.10. 2019

Høringssvar TEU 6
Indsendte data:

Navn: LMU Hastrupskolen
Adresse:
Telefon:

E-mail: thomas.kielgast@koege.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation: LMU Hastrupskolen
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: LMU Hastrupskolen

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:
Høringssvaret er indtastet:

LMU´s høringssvar vedr. budget 2020

LMU glæder sig over, at der er et gennemsnitligt overskud på 43 mill. i
overslagsårene 20-23 jvf. styringsbalancen i budgetforslaget.

Vi foreslår derfor:
-

At de 11,2 mill. i besparelse, som ikke blev fundet før sommerferien
på børne- og skoleområdet – indregnes og fratrækkes de 43 mill.
At lejrskolerne på 8. årgang genindføres
At øvrige besparelser på skoleområdet fra juni mdr. rulles tilbage og
tilføres positivt på budget 2020.
At masterplanen udarbejdet på skoleområdet i forhold til renovering af
faglokaler og læringsmiljøer på skolerne genoplives.

Hastrupskolen ønsker specifikt støtte til følgende projekter:

-

Renovering af skolens faglokaler i hjemkundskab og Natur og Teknik

-

Renovering af elev- og personaletoiletter
Opretning af skolens boldbane
Etablering af tidssvarende læringsmiljøer i skolens pavilloner 1-3.

Samtidig vil vi dog kraftigt opfordre til, at man fra politisk side endnu engang
overvejer den procentvise fordeling i puljebesparelserne for 2019 - 2023.
Dette gør vi bl.a. med udgangspunkt i det nylig udsendte udkast til Børne og
Unge - politik 2019, hvor man bl.a. har opsat følgende vision for børne - og
ungeområdet i Køge Kommune:

”I Køge Kommune er børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser
investeringer i deres liv som en investering i fremtiden.”
LMU Hastrupskolen 20.10. 2019

Høringssvar TEU 7
Indsendte data:

Navn: Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen
Adresse:
Telefon:

E-mail:
Evt. navn på virksomhed eller organisation: Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Formand Lasse Odgaaard

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:
Høringssvaret er indtastet:

Kirstinedalsskolen Tlf. 56 67 68 69 Skolevej 1 www.kirstine.dk 4600 Køge

1

Køge Byråd
Torvet 1
4600 Køge
Kirstinedalsskolen, den 18. oktober 2019
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen har behandlet forslaget til Budget 2020-2023.
Skolebestyrelsen er glade for at forslaget til budget 2020 ikke indeholder udsigt til besparelse udover dem
som blev varslet i foråret. Bestyrelsen anbefaler at de varslede besparelser bliver rullet tilbage.
Suspenderingen af lejrskolerne og incitamentsstrukturen i forbindelse med inklusion er to området som vil
forringe elevernes oplevelse af at gå i Folkeskole i Køge Kommune.
Skolebestyrelsen undrer sig over følgende formulering i de generelle bemærkninger til budgettet:
”Faglige forslag” skaber råderum vha. budgetanalyser. Der gennemføres analyser på alle kommunens
fagområder med henblik på at finde besparelser ved f.eks. at ændre i struktur og serviceniveau eller ved at
nedlukke kapacitet. Det kan betyde ændringer i serviceniveau.
Er det ikke den form for budgetanalyser, som Skoleudvalget har gennemført i foråret 2019. Bestyrelsen
undrer sig over formuleringen, samtidig med at der i budget 2020 er afsat over 50 mill. til at genopbygge
Vemmedrup skolen, på trods af at der er ledig kapacitet på naboskolerne til at optage eleverne, hvordan
hænger det sammen?
Skolevæsenet i Køge Kommune ligger på Index 95,8. Det er svært for Bestyrelsen at forstå at man ikke
afsætter flere penge til at drive en attraktiv Folkeskole. Vi arbejder hårdt for at skabe en skole, som
tilvælges både af elever, forældre og medarbejdere. Det er en meget vanskelig opgave, når vi samtidig kan
se at Byrådet i overslagsårene påtænker at spare godt 22. mill. kr., det bliver en nærmest umulig opgave at
holde det nuværende lave serviceniveau.
I forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen i 2014 kom der et øget pres på skolens fysiske
faciliteter, desværre har dette pres ikke udløst en øget bevilling til at gøre de fysiske faciliteter mere
tidssvarende. Bestyrelsen undrer sig over, at Byrådet ikke arbejder videre med at prioritere faglokaler og
grupperum ect. Skoleudvalget har udarbejdet en Masterplan for at skabe tidssvarende skolen, men der er
ikke fulgt økonomi med denne plan.
Bestyrelsen på Kirstinedalsskolen vil anbefale Køge Byråd at prioritere Folkeskolen og lad os i fællesskab
arbejde hårdt for at skabe en attraktiv Folkeskole, der kan skabe gavn og glæde i Køge både på kort og lang
sigt.
Med venlig hilsen
Lasse Odgaard
formand

Høringssvar TEU 8
Indsendte data:

Navn: LMU på Kirstinedalsskolen
Adresse:
Telefon:

E-mail:

Evt. navn på virksomhed eller organisation: LMU på Kirstinedalsskolen
Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Skoleleder Søren Fini Christensen

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:
Høringssvaret er indtastet:

Kirstinedalsskolen Tlf. 56 67 68 69 Skolevej 1 www.kirstine.dk 4600 Køge

1

Køge Byråd
Torvet 1
4600 Køge
Kirstinedalsskolen, den 9. oktober 2019
LMU på Kirstinedalsskolen har behandlet forslaget til Budget 2020-2023.
LMU vil gerne takke Byrådet for at budgettet ikke indeholder et katalog med besparelser i det kommende
år.
LMU har med interesse læst de generelle bemærkninger til budgettet og undrer sig over følgende
formulering:
”Faglige forslag” skaber råderum vha. budgetanalyser. Der gennemføres analyser på alle kommunens
fagområder med henblik på at finde besparelser ved f.eks. at ændre i struktur og serviceniveau eller ved at
nedlukke kapacitet. Det kan betyde ændringer i serviceniveau.
Er det ikke den form for budgetanalyser, som Skoleudvalget har gennemført i foråret 2019? Betyder det, at
Byrådet igen ønsker at se på strukturen for skolerne i Køge Kommune?
På Kirstinedalsskolen er vores fokus på at skabe en attraktiv Folkeskole, som tilvælges både af elever,
forældre og medarbejdere. Det er meget vanskeligt at drive en attraktiv Folkeskole når økonomien er i
index 95,8. Når vi ser at Byrådet i overslagsårene påtænker at spare godt 22 mill. kr., er det endnu
vanskeligere at se hvordan vi kan lave en attraktiv skole, hvor vi kan tiltrække de dygtigste medarbejdere.
LMU på Kirstinedalsskolen vil også meget gerne henlede Byrådet opmærksomhed på manglen af
vedligeholdelse og forbedring af de fysiske rammer på skolen. Vores faglokaler lider af ikke at være
opdaterede i mange år, og desværre ligger det ikke inden for vores økonomiske ramme at udvikle og
forbedre dem.
I foråret 2019 varslede Skoleudvalget suspendering af Lejrskoler, samt indførsel af incitamentsstruktur på
inklusionsområdet. LMU vil foreslå at disse besparelser rulles tilbage.
LMU på Kirstinedalsskolen håber at Byrådet under 2. behandlingen af budgettet vil prioritere folkeskolen.
På vegne af LMU på Kirstinedalsskolen
Søren Fini Christensen
skoleleder

Høringssvar TEU 9
Indsendte data:

Høringssvar
Forældrebestyrelsen i
Område Midt

Børne- og
Uddannelseforvaltningen

Fejl! Ukendt
betegnelse for
dokumentegenskab.
Den 19. oktober 2019

Område Midt

Navn: Forældrebestyrelsen i Område MIDT
Adresse:
Telefon:

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

E-mail: urzula.larsen@koege.dk
Evt. navn på virksomhed eller organisation: Forældrebestyrelsen i Område Midt

Tlf. 56 67 29 59

Høringssvaret er indsendt i egenskab af: Formand Lise Olsen og næstformand Nanna Rømer
Kontakt: Urzula Larsen
Områdeleder

Høringssvar:
Høringssvaret er vedhæftet:
Høringssvaret er indtastet:

Mobil tlf. 24 79 13 55
Mail: urzula.larsen@koege.dk

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Område Midt

Forældrebestyrelsen i område Midt’s kommentarer til budget 2020-2023:

De sparekrav der ligger i budgettet, hvert år de næste 4 år, er stærkt bekymrende.

Det offentliggjorte budgetmateriale, der tager udgangspunkt i budgetstrategiens indbyggede besparelser
på 35 mill. Kr. Pr. år i budgetperioden vil betyde en besparelse på ca. 22,5 mill. Kr. på børneudvalgets
område.

Faglige Forslag:
Det vil betyde store serviceforringelser på dagtilbudsområdet og særligt normeringen vil blive ramt, da
dagtilbudsområdets ressourcer primært er lønkroner.

Dette er slet ikke i tråd med det behov, der så tydeligt er kommet frem i den senere tid, nemlig at vores
børn har behov for pædagoger og medhjælpere, der har tid til at være tæt på vores børn, skabe gode
rammer, så vores børn udvikler sig bedst muligt.

Vi ønsker en normering, der nærmer sig det anbefalede ”1 personale til 3 vuggestuebørn og 1 personale til
6 børnehavebørn”. Med budgetforslaget arbejder Køge i en anden retning.

Løbende forbedringer:
Vi er forundret over, at der forslås en besparelse på 6,363 mill. Kr. vha. løbende forbedringer, som besluttes
af fagchefen, uden at det kommer i høring. Hvilke besparelser vil det være? Vi kan kun få øje på
normeringen.

De Tværgården forslag:
Vi ønsker opmærksomhed på, at de tværgående sparekrav ikke rammer skævt, som det tidligere sparekrav
på barselspuljen har gjort det, i og med at dagtilbuddene primært er kvindearbejdspladser.

Ikke udmøntet puljebesparelser og den manglende økonomi til at fastholde serviceniveauet ifm.
Demografien og dækningsgraden:
Vi opfordrer stærkt til den ovennævnte manglende økonomi bliver dækket andet sted fra, for ikke at
forringe serviceniveauet yderligere.

Herudover ønsker vi en politisk stillingtagen til:

1) Om fordelingen af besparelser skal fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene? Vi ved at
normeringen har en stor betydning for vores børn og deres udvikling. Desuden kan vi konstatere, at
Køge Kommune anvender 1,99% færre ressourcer på dagtilbudsområdet end gennemsnittet af
landets kommune gør. Derimod er der en del andre områder, der anvender væsentlig flere
ressourcer end gennemsnittet af kommunerne. Derfor opfordrer vi til, at besparelser ikke fordeles
forholdsmæssigt.
2) Om det er rimeligt, at uforudsete udgifter skal afholdes indenfor eget udvalgsområde? F.eks.:
- Flere anbringelser og særlige foranstaltninger på familieområdet end budgetteret med.
- En for lav beregning af demografien og dækningsgraden på dagtilbudsområdet med en
underbudgettering til følge.
3) Om det er hensigtsmæssigt at Dagtilbudsområdet alene er i udvalg med familieafdelingen, så længe
der er en politisk aftale om, at udvalget selv skal finde penge til uforudsete udgifter eller forkerte

beregninger? Der er ikke den nødvendige robusthed til at finde penge til de ekstra udgifter, når
udvalget kun består af 2 områder.
4) Vi anerkender, at der er behov for flere penge til anlæg. Derimod anerkender vi ikke de store
rammebesparelser, der skal finansiere anlægsudgifterne. Kan der spares på noget af byggeriet,
f.eks. på en Vemmedrupskole? Kan renoveringen gøres billigere ved at lave en samlet udskoling på
Skovboskolen?
5) Hvordan Køge Kommune kan opnå den anbefalede normering på 1 medarbejder til 3
vuggestuebørn og 1 medarbejder til 6 børnehavebørn: Bestyrelsen ønsker, at politikerne
udarbejder en strategi, der arbejder hen imod den ønskede normering, så vores børn får de rette
betingelser for at trives og udvikles.
Med Venlig Hilsen

Lise Olsen, formand

Nanna Rømer, næstformand
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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.

