
Til Haderslev Kommune 

Høringssvar vedrørende budgetforslag for 2019-2022. 

 

Vi vil fra Bestyrelsen i Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted gerne komme med vores input til 

budgetlægningen for 2019-2022. 

Først skal det siges, at vi glædes over, at der i år ikke er sat store besparelser på programmet på 

daginstitutionsområdet. Det vil vi gerne anerkende. 

Det skal så siges, at vi godt kunne ønske os, at I havde været mere ambitiøse på daginstitutionsområdet.  

 

Efter forrige års besparelser og ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet, er der i 2017 og 

2018 brugt rigtig mange ressourcer på planlægning og gennemførelse af denne strukturændring. Disse 

ressourcer, den tid, og det fokus er alt andet lige gået fra børnene i denne tid, med en blanding af, at nogle 

af sammenlægningsopgaverne, der ikke har været vigtige fra starten af, løbende er skubbet foran for at 

bruge tiden på børnene i stedet for at bruge dem på papir og sammenskrivning af dokumenter. Det næste 

lange stykke tid, vil der også stadig skulle bruges ressourcer på denne strukturændring, da det tager tid at 

få 2-3-4 institutioner til at smelte sammen til én stor personalegruppe med arbejde på flere matrikler. 

 

Der er to ting, vi vil kommentere i forhold til budgetlægningen: 

1. Det ene er, at vi synes, at det er et spændende forsøg med at lade flere elever blive i deres lokale 

skoler i stedet for at flytte dem til specialskoler. Det er positivt, at der bliver investeret i dette 

område, når et sådant tiltag laves. Det vil formodentlig komme til at give nogle udfordringer at lave 

denne omstrukturering, og derfor er det vigtigt, at pengene følger barnet samtidig med, at der 

investeres en ekstra sum penge for at få projektet til at lykkes. 

For at få projektet til at lykkes endnu bedre vil vi forslå, at der også investeres en væsentlig del i 

daginstitutionsområdet. Det er vigtigt, at denne målrettede proces for at fastholde flere elever i 

deres lokale folkeskole frem for at flytte dem til en specialskole, allerede startes op i børnehaven. 

Der skal investeres midler for at denne indsats startes op i daginstitutionerne, og det skal sikres, at 

der afsættes midler til, at der er en rød tråd i overgangen fra daginstitution til skole. Vi er gode til 

denne overlevering ude i de små samfund, men det er vigtigt, at der afsættes ressourcer, så der er 

en rød tråd mellem daginstitution og skole. 

Vi har tidligere foredrag fra fællesrådsmøderne i tankerne, og bl.a. det foredrag med ”tidlig indsats” 

vækker minder. Hvis der er børn, der skal undgå at ende i specialområdet er det vigtigt, at der 

sættes tidligt ind. Hvad der sker i 0-6-års alderen påvirker børnene i både skolealderen og resten af 

livet. De ressourcer der bruges tidligt, betales mange gange tilbage senere.! 

2. Vi kan ikke lide, at der ikke er taget endelig stilling til den ”uudmøntede rammebesparelse” på 9,65 

mio. kr. Hvor skal disse penge spares? Skal besparelsen deles ligeligt på alle udvalg, så Børn og 

Familie Udvalget skal lave en forholdsmæssig besparelse ud fra budgetsummen.?  

I den nyeste version er det direktionens forslag, at UBFs andel er 1 mio. kr. årligt. Der er fokus på, at 

konsekvenserne for borgerne begrænses videst muligt. Det er dejligt, men hvad er ”yderligere 

digitalisering og effektivisering af arbejdsgange”? Og ”øget digitalisering i skoler og 

daginstitutioner” er rigtig fint. Men det kræver virkelig, at systemerne er 100% funktionelle og 

smarte. De systemer, der er i dag, er ikke alle arbejdsbesparende, så hvis der skal spares ressourcer 

gennem øget digitalisering kræver det, at de IT-løsninger der skal bruges i dagligdagen, er moderne 



og funktionelle. Og her hjælper det ikke at sige, at vi får et nyt og godt system i 2020. Hvis det nye 

system først kommer i 2020, kan der først sættes en besparelse ind i 2021. 

 

Vi ser frem til, at der i årene fremover vil blive afsat flere penge til daginstitutionsområdet, både penge til 

projekter samt flere og dygtigere pædagoger.  

Det vil være et vigtigt og godt signal fra kommunens side at sende til vores mange dygtige pædagoger og 

medhjælpere. At afsætte flere penge på området vil i sig selv give et løft, men dette resursemæssige løft vil 

blive mangedoblet i form af nogle medarbejdere, der vil yde en meget større indsats, hvis de får tryghed for 

deres arbejdsmæssige situation og anerkendelse for deres daglige arbejde. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted for de to huse, Kridthuset og Troldemarken, 

Simon 


