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Høringssvar fra MED-udvalget Nustrup/Sommersted fællesinstitution 

Vi har læst sparekataloget, og må indrømme det slet ikke er opløftende læsning. De 

politiske vinde blæser lige nu over området da vi har fået ny regering og derfor er det 

ganske uvist hvorledes den økonomiske tildeling bliver fremadrettet. Men vi er bevidste 

om, at det er nødvendigt for kommunens økonomi at den strammes.  

Generelt for sparekataloget, ser vi positivt på, at der så vidt det er muligt, er tænkt, at vi 

ikke skal berøres på kerneopgaven. På den borger-nære kerneopgave. Vi er positive 

overfor, at vi ikke bliver ramt på normeringen. Vi mangler hænder på vores område og 

havde gerne set en mulighed for at tilføre området ressourcer, som ville være 

forebyggende på den lange bane. Vi håber I tager dette perspektiv med i det videre 

arbejde. 

Vi vil fremhæve enkelte punkter: 

 Modtagergrupperne: Der er ikke børn i grupperne, så det giver god mening at 

nedlægge disse. Skulle der komme flygtninge der giver et behov for et tilbud, ser vi 

gerne at det tænkes ind i almenområdet. Lad midlerne følge børnene ud i de 

enkelte dagtilbud og ikke samles centralt. 

 Praktikpuljen: er disse midler taget fra det enkelte dagtilbuds eget budget til en 

pulje, så er det en skjult besparelse. Det ville være godt med et overblik over 

puljerne og om disse kunne gøre mere effektive. 

 Kompetencemidlerne: Vi er rigtig meget på efteruddannelse lige pt. I form af de 

nye styrkede læreplaner. Det er rigtig gavnligt for området og giver hele 

dagtilbuddet et tiltrængt løft. Dette kræver også at vi fastholde fokus på den nye 

styrkede læreplan, så det giver god mening at vi sætter kompetencemidlerne i ro 

for to år. Men derefter er det også vigtigt at vi fortsætter med at dygtiggøre os. 

Efteruddannelse er super vigtigt. 

Afslutningsvis vil vi tilføje, at det bekymrer os, at et høringssvar af sådan en vigtighed skal 

udarbejdses over en sommerferie. Det er vanskeligt at få alle parter hørt. Men vi har 

oplevet en stor vilje for at det lykkedes.  Men planlægningen kunne være bedre af respekt 

for alle parter. 

Vi er bekymrede for, at vores høringssvar vil blive uaktuelt når de politiske forhandlinger 

går i gang om elementerne i sparekataloget. Der er før set, at der er kommet helt andre 

elementer i spil, som vi så ikke har har haft mulighed for at give et høringssvar omkring. 

Hvis dette skulle vise sig, så vi gerne et nyt sparekatolog der igen må i høring. 

 

Med venlig hilsen 

 

MED-udvalget Nustrup/Sommersted fællesinstitution 


