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Høringssvar 
Budget 2019-2022 

 

Skolebestyrelserne i Greve Kommune undres og tager kraftigt afstand fra de massive 

besparelser, der er lagt op til i budgettet 2019-2022. Det virker uigennemtænkt og 

urealistisk og meget langt fra kommunens skolepolitik. 

De besparelser, der er lagt op til, tager på ingen måde højde for ”at skabe inkluderende 

læringsmiljøer med udgangspunkt i det enkelte barn”, som kommunen selv formulerer det. 

Vi frygter helt konkret, at budgetoplægget vil forringe vores skolebørns læring, trivsel og 

dannelse.  

 

Hilsen 

 

____________________________________ 

Dion Rønne, Formand for Skolebestyrelsen 

Bugtskolen og Kirkemosegaard 

Greve 29. august 2018 
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Center/ 

overskrift 

Anbefaling/Tages 

til efterretning 

Høringssvar 

1.01 Administration 

Center for økonomi 
Besparelser på 
administration 
Nr. 101.08.05.19 
8.499/16.998/16.998/16.998 

(for hele Kommunen) 

Kan ikke anbefales  Ved byrådsbeslutning i maj/juni 2016 blev det besluttet at sammenlægge Moeskær og 

Kirkemosegaard på en matrikel, med én ledelse. Derefter blev der fælles leder for 
Bugtskolen og Kirkemosegaard, og derefter blev STU’en lagt under Bugtskolens ledelse. 
Set tilbage fra 2014/15 til 2017/18 betyder det at ledelsen er reduceret med 33% (2 
stillinger), mens elevtallet er steget med 31% og antallet af ansatte er steget med 28%.  
Tilstedeværelse pr. uge pr. elev og ansat er reduceret drastisk de sidste 4 år: 

Bugtskolen & Kirkemosegaard 

2014/15 : Ledelsestid pr. uge pr. elev : 92 min. 
 60% 2017/18 : Ledelsestid pr. uge pr. elev : 37 min. 

 

2014/15 : Ledelsestid pr. uge pr. ansat : 457 min. 
 43% 2017/18 : Ledelsestid pr. uge pr. ansat : 261 min. 

 
Samlet set er det en reduktion på 60% på ledelsestid pr. uge pr. elev,  

og en reduktion på 43% på ledelsestid pr. uge pr. ansat. Det kan mærkes. 

 

Det vil derfor skabe helt uacceptable forhold hvis der skæres yderligere i administration 
på Bugtskolen/Kirkemosegaard/STU, da der allerede ER sket en reduktion. 
 

Det vil sætte trivsel og sygefravær under pres hos de ansatte, og det vil påvirke elevers 
indlæring og trivsel, hvilket igen berører forældrene.  
Samlet set vil det påvirke undervisningen, for disse af kommunens svageste elever, som 
har brug for at være udsat for læring alt den tid vi har dem i skolesystemet. 

3.01 Skoler 
Center for Dagtilbud & Skoler 

Reduktion af åbningstid i SFO 
med 1 time 

Nr. 301.08.01.19 
300/650/650/650  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning Skolens ledelse og skolebestyrelse vil i fællesskab kunne finde det eller de tidspunkter, 
hvor tidsreduktionen er til mindst gene for forældre og bo- og aflastningssteder. 

3.01 Skoler, 3.02 Dagpleje m.fl. 
Center for økonomi 
Mindreudgift ved krav om 
reduktion af sygefravær 
Nr. 301.08.05.18 
1.849/1.475/1.475/1.475  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning Som vi svarede i Høringssvar juni 2018, så er dette spareforslag teoretisk som vi hellere 
ser vendt rundt, så man reducerer sygefraværet FØRST (i det omfang det er muligt), og 
dernæst sender de penge der er sparet retur når besparelsen er realiseret. 
 
Vi henviser i øvrig til besvarelsen under Nr. 301.08.09.19: 
”Bugtskolen, besparelse 400.000 kr.” 
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Center/ 

overskrift 

Anbefaling/Tages 

til efterretning 

Høringssvar 

3.01 Skoler 
Center for Dagtilbud & Skoler 
Yderligere 15 lukkedage i 
SFO 

Nr. 301.08.06.19 
500/1.000/1.000/1.000  
(for hele Kommunen) 

Kan ikke anbefales. Bugtskolen har SFO hvor der i sommerperioden er mange tilmeldt (2018: 55 %) 
Ved en evt. lukning i 3 uger, vil Bugtskolens SFO børn med mentale, adfærdsmæssige, 
psykiske og fysiske handicap umiddelbart ikke kunne passes ind i en almen SFO med 
fortrinsvis ukendt personale. Bestemt ikke uden vanskeligheder. Og hvis der flyttes 

personale med, så har man ikke opnået besparelsen. Og ændringen til anden matrikel vil 
have stor negativ påvirkning på disse SFO børn. Deres reaktioner kan være meget 
forskellige. Vi har at gøre med specielle børn, som har særlige behov. Disse dækkes i 
dag i Bugtskolens SFO – som har betydning for børnene. Denne betydning skal fortsat 

være positiv. 
 
Man kunne godt forestille sig en løsning, som vil kræve en udtagelse fra ”fordeling på 

andre SFO’er”. En løsning hvor Bugtskolens ledelse lokalt sammen med Skolebestyrelsen 
under frihed, finder nogle ekstra lukkedage i løbet at året.  
Men 15 dage vil det ikke være muligt at finde. 

3.01 Skoler 
Center for Børn & Familier 

Bugtskolen 
Nr 301.08.09.19 
400/400/400/400  

(kun Bugtskolen) 

Kan ikke anbefales. Dette spareforslag var også fremsat i juni 2018 på den ekstraordinære budgetopfølgning, 
hvor det blev besluttet ikke at gennemføre forslaget.  

At genfremsætte forslaget ændre ikke vores indstilling eller anbefaling.  
 
Skolebestyrelsen vil også henlede opmærksomheden på høringssvaret der blev givet i 

juni 2018, hvor vi lagde vægt på ”Først at forsøge en optimering af arbejdstid og 
reduktion af sygefravær, og siden se om det lykkedes som forventet.” 
Rækkefølgen er med andre ord forkert, og de beskrevne konsekvenser er vi ikke enige i. 
 

To andre forslag: ”Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende” (Nr. 301.08.10.19) 
”Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær” (Nr. 301.08.05.18) er ikke 
forenelige med dette spareforslag. 
 
Bugtskolen er kommunens skole for elever med specielle behov og udfordringer. At 
reducerer ressourcer vil give forringelser. Både for elever/børn/forældre samt for 
ansatte. Det vil påvirke sygefraværet og den psykiske belastning for personalet, som så 

samtidig tænkes reduceret. Det hænger slet ikke sammen. Tværtimod. 
Det bliver igen et nej herfra. 

3.01 Skoler 
Center for Børn & Familier 
Ingen dækning af udgifter til 

pædagogstuderende. 
Nr. 301.08.10.19 
800/800/800/800  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning. Bugtskolen og Kirkemosegaard har i gennemsnit 5 studerende om året. Hver studerende 
koster ca. 90.000 kr. (450.000 kr. i alt). Hvis tilskuddet ophører, skal lønnen til de 
studerende tages fra lønsummen til skolernes faste stillinger, som dermed bliver relativt 

færre og erstattes af studerende, som naturligt ikke vil være i besiddelse af samme 
kvalifikationer som uddannede pædagoger. 

 



Til økonomiudvalget vedr. høring af budget 2019-2022 

 

Medarbejdersiden i HovedMed har disse kommentarer til budgetforslaget 

 

Vi anerkender, at vi som kommune står over for store økonomiske udfordringer, både her og nu, og fremover. 

Budgetforslaget som er fremlagt af direktionen er barsk læsning, og det er en vanskelig opgave I står over for. 

Vi vil ikke her kommentere på de enkelte forslag, men i stedet komme med nogle overordnede betragtninger. 

Vi har noteret os, at i en tid, hvor der tales rigtig meget om tidlig indsats – barnets første 1000 dage – da er der en 

del af forslagene i materialet, der peger i modsat retning. Vi medgiver, at det vil give en besparelse her og nu, men 

vi frygter for udfordringen, der kommer i fremtiden. Desværre er det jo dyrt at være fattig, men flere af de 

besparelser, der er lagt op til, vil gøre fremtiden overordentlig dyr. Og vi risikerer at tabe nogle årgange på gulvet. 

Der er lagt op til flere besparelser på den forebyggende indsats, det tænker vi vil ramme os som en boomerang på 

den lange bane. 

 

”Greve Kommune lykkes med tidligere og sammenhængende indsatser på tværs for borgerne” (By 19.7.17) 

 

Det er nødvendigt, at I som politikere udstikker de langsigtede visioner, så vi som organisation ved, hvad der skal 

arbejdes henimod. Der er brug for, at der sættes en retning for, hvor vi skal hen som kommune, så både I som 

politikere og topledelsen ved, hvad der skal prioriteres og hvad der ikke skal 

Der skal skabes en sammenhæng mellem jeres politiske beslutninger og det arbejde, vi som medarbejdere udfører  

Det er også vigtigt, at borgerne bliver informeret om, hvor vi er på vej hen 

 

”Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads, til gavn for borgerne” (By 19.7.17) 

 

Besparelserne er efterhånden i et omfang, hvor medarbejderne oplever en generel og varig usikkerhed for deres 

arbejde. Det kan betyde, at den innovative tilgang til arbejdet forsvinder. Medarbejdere der er usikre på fremtiden, 

vil søge til mere stabile arbejdspladser, og så mister vi mange års erfaring i organisationen 

Hvis vi skal lykkes på den lange bane, så er der brug for, at I som politikere står på mål for det vi nu en gang har at 

gøre godt med. Fortæl os om jeres vision, så vi ved, hvilken retning, vi skal. Så skal vi gøre vores til, at vi når derhen.  

Der er i organisationen ikke brug for, at der hele tiden kommer krav om nye indsatser, det skaber signalforvirring 

om, hvor vi er på vej hen, og det er med til at skabe dårlig trivsel 

 

På medarbejdernes vegne 

Janne Jørgensen, næstformand 



Høringssvar til Skole- og Børneudvalget fra Handicaprådet  

 

Handicaprådet den 23.08.18 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser 

Skole- og Børneudvalget 

 301.08.03.19 Fjerne inklusionsmidler bevilget fra 2017 og frem 

De forskellige effekter af afskaffelsen af ”pusterummene” er glimrende beskrevet i oplægget. 

Dårligere skolestart, dårligere trivsel for de inkluderede børn. Det betyder i virkeligheden også en 

dårligere trivsel og skolestart for alle børn, hvis man fastholder, at inklusionen skal ske i klasserne. 

Inklusionen kan kun lykkes, hvis der er støtte og hjælp til de inkluderede børn. Det mindsker også 

fremtidige udgifter til særskoleforanstaltninger, hvis inklusionen lykkes. 

 

 301.08.08.19 Mindre betjening fra PPR 

Der gælder de samme bemærkninger, som ovenstående, Greve Kommunes udgifter pr. elev er 

blandt de lave 1677 kr. mod sammenligningsgruppes 1995 kr. Det er ikke første gang området er 

blevet mødt med besparelser, og det betyder længere udredningstid, senere udredning for børn. Det 

betyder dårligere integration for de berørte børn og forældre. 

 

 301.08.09.19 Bugtskolen 

Bugtskolen gør et stort stykke arbejde med sent udviklede børn. Nedskæring i antallet af pædagoger 

og lærere vil påvirke børnene. Så besparelsen kan ikke anbefales. 

 

 301.08.11.19 Nedlæggelse af SFO Solstuen 

Nedlæggelsen af Solstuen vil få store konsekvenser for det arbejde med inklusion på 

Holmeagerskolen, besparelsen kan måske ses i lyset af den tendens i alle besparelserne til at 

nedlægge al form for inklusion, - den kan i hvert fald heller ikke anbefales, da den vil medføre, at de 

inkluderede børn kommer ud i den almindelige sfo, hvor normeringerne så heller ikke vil følge med 

til at rumme samtlige børn.  

 02.08.05.19 Nedlæggelse af Legeteket 

Det sparede beløb er diminutivt, og besparelsen går igen ud over en lille gruppe borgere og 

pædagoger med meget specifikke behov. Besparelsen anbefales ikke. 

 

 304.08.01.19 Havana - reduceret personale til pasning af børn 

Havana er enestående i det arbejde, der gøres for børn med udfordringer, endvidere indgår Havana i 

planerne om et nyt bosted. Nedskæringer i personalet medfører øget stress mindre tilfredshed og 

måske øget sygefravær. Besparelserne kan ikke anbefales. 

 

https://www.greve.dk/media/26698/05-sbu-besp.pdf
https://www.greve.dk/media/26698/05-sbu-besp.pdf
































































































































































































































































Høringssvar  

Hermed afgives høring fra Lokal-MED i Familierådgivningen, Center for Børn & familier vedrørende 

Budget 2019-2022 til brug for de kommende budgetforhandlinger 

Lokal-MED er bekendt med, at Greve Kommunes budgetter er under pres og alvorligt udfordret, men det 

ønskes, at de langsigtede økonomiske og menneskelige konsekvenser synliggøres for nogle af de enkelte 

forslåede besparelser. 

Der er i prioriteringskatalogerne lagt op til besparelser og personalereduktioner indenfor indsatser på 

områderne, der traditionelt har tæt samarbejde med Familierådgivningen: 

 

 Generelle besparelser på administration 

 En god start 

 PPR 

 Gademedarbejderne  

 

Generelle besparelser på administrationen – udover MEP1 og 2! 

Der er lagt op til, at Greve Kommune skal spare ekstraordinære store summer over de næste par år på 

administrationen, dvs. administrative medarbejdere og ledelsen.  

 

En reduktion i personalet vil uundgåeligt betyde dårligere service for borgerne. Det resterende personale skal 

dække flere arbejdsområder og der er risiko for, at sygefraværet bliver stigende af presset. Arbejdsmiljøet 

bliver påvirket af så markante nedgange i personalet, herunder pga. risikoen for, at flere vil opleve en leder 

der er fjernere fra deres funktion end aktuelt, ligesom tab af erfaring og specialviden er uundgåelig.  

 

Besparelserne er efterhånden i et omfang, hvor medarbejderne oplever en generel og varig nervøsitet for 

deres arbejde. Dette medfører en daglig usikkerhed og dårligere trivsel blandt medarbejderne. Samtidig 

risikeres det, at medarbejdernes innovative tilgang til deres arbejde forsvinder, da der opleves en konstant 

usikkerhed for fremtiden. Derudover risikerer man en personaleflugt mod et mere sikkert arbejdsmarked, 

med den konsekvens, at der går mangeårig erfaring tabt.  

 

En god start (EGS) 

EGS har igennem mange år været en forbyggende indsats i forhold til unge og sårbare mødre og familier og 

er medvirkende årsag til, at sårbare forældre får relevant støtte i tide.  

 

Ovennævnte område er én af Familierådgivningens nærmeste og tætteste samarbejdspartnere omkring 

udførende opgaver i forhold til børn og familier med særlige behov. 

  

Center for Børn og Familier i Greve Kommune er kendt for og har gennem mange år investereret i den 

forbyggende indsats, og har samtidig etableret stærke og solide helhedsorienterede tilbud og denne indsats 

skyldes især det stærke tværfaglig samarbejde på tværs af centret. 

 

Såfremt EGS nedlægges, vil det have den konsekvens, at unge og sårbare mødre eller familier ikke får den 

tidlige forebyggende indsats. Dermed vil disse familier alene få tilbudt den ordinære sundhedspleje og det 

må forventes, at en del af disse familier i større omfang vil få behov for egentlige foranstaltninger via 

Familierådgivningen, hvilket er dyrere og ofte længerevarende indsatser. 

 

PPR 

PPR har gennem de senere år været hård ramt af besparelser og det kan vække bekymring for, hvordan 

yderligere besparelser vil påvirke arbejdet omkring den forebyggende tænkning og indsatser til børn og 

familier med særlige behov. 

 

PPR er en meget stor del af den forbyggende indsats i Greve Kommune. En velfungerende og effektiv PPR-

indsats er afgørende for det gode børneliv. 

 



PPR har en vigtig rolle i forhold til deres tætte samarbejde med skoler og institutioner. Såfremt PPR bliver 

mindre synlige og tilgængelige, kan det få direkte konsekvenser for det forebyggende arbejde med børn i 

Greve Kommune. 

 

Der er erfaringer for, at hvis der skæres i service og ydelser i forhold til ”normalområdet” inden for gruppen 

af børn med særlige behov, så får det direkte konsekvenser for de forebyggende indsatser og det medfører, at 

der først iværksættes støtte, når udfordringerne og behovet for indsatser er mere massive.  Konsekvenserne af 

dette kan betyde et øget pres på specialområdet med dyrere indsatser og foranstaltninger til følge, herunder 

øget belastning på specialklasser og skoler. 

 

Gademedarbejderne 

Gademedarbejderne fremstår i deres daglige arbejde for mange som en udførende og ”usynlig” indsats. 

Deres opgaver og ekspertise er opbygget gennem mange år - deres funktion kan være svær at beskrive med 

få ord. 

 

Det er derfor vigtigt, at deres arbejde og opgaver synliggøres, således konsekvensen af en nedlæggelse af 

deres funktion bliver synlig. 

 

1. Uro i svømmehallen 

Efter borgerkontakt til borgmesteren grundet utryghed i svømmehallen, fik Gadeteamet til opgave at 

splitte gruppen af børn med umiddelbar relation til bandegruppen ”Loyal to Familia” (LTF). 

 

På nuværende tidspunkt er gruppen splittet. Én af drengene er kommet i fritidsjob. En anden af 

drengen viste sig, at være blind på det ene øje og nedsat syn på det andet, hvorfor familien blev 

hjulpet til specialister på Skejby sygehus og familien er herudover blevet hjulpet i Greve 

familiecenter, og videre hjælp til drengen er ansøgt.  

 

2. Monitorering af bandeaktivitet 

Der er særlig fokus på radikalisering af unge i såvel som religiøse miljøer, som i bandemiljøet. 

Samtidig bidrager Gadeteamet med sparring og henvisning af andre professionelle i Greve 

Kommune til ”Infohuset”, som er iværksat af PET, Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration, kommunerne, Justitsministeriet og politiet i forbindelse med bekæmpelsen af 

radikalisering. 

 

3. Hashsalg omkring Holmagerskolen 

Gadeteamet har aktivt medvirket til, at presse pusherne omkring Holmeagerskolen, således at de nu 

har søgt væk fra området. Formålet med dette var blandt andet, at mindre børn ikke skulle udsættes 

for ubehagelig oplevelser. 

4. Særligt tiltag omkring Krogårdsskolen 

Efter forældrehenvendelser til Krogårdsskolen, der drejede sig om børn i 1.-3. klasse, der blev 

generet af ”knallertbøller”. Deltog gadeteamet aktivt i at opsøge knallertbøllerne og forhindre en 

gentagelse. 

 

5. Oplæg på skolerne 

En vigtig forbyggende indsats der varetages af gadeteamet, er forskellige oplæg på skolerne, der 

skal støtte eleverne, så de kan udsætte deres debuter for både alkohol, rygning og sex. Flere skoler 

gør også brug af Gadeteamet i forbindelse med forældremøde – både proaktivt og reaktivt. 

Forskning viser effekt af undervisningsmetoderne1. 

 

 

6. Tune Skole 

Efter problemer med skolefravær, hashrygning og alkohol i buskene i skoletiden, samt graffiti rundt 

omkring i byen, deltog Gadeteamet i undervisningen samt etablerede samarbejde med Center for 

                                                           
1 https://www.dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/sociale-misforstaaelser/ 



Teknik & Miljø, hvilket førte til rydning af store arealer af buskads, ligesom der blev skabt kontakter 

og dialog med børnene og deres familier, samt tilbudt forebyggende undervisning med børn og 

forældre og udarbejdelse af beredskabsplan, samt individuelle indsatser. Dette medførte mere ro i 

byen. 

 

7. Opfølgning på unge 

Selvom effekten af Gadeteamets daglige kontakt med de unge er svær at måle, så høres det ofte, at 

flere af de unge, som Gadeteamet har været i kontakt med, klarer sig godt.  

 

Et konkret eksempel fra 2018 er en ung mand fra Askerød, som tilbage i 2008 var en del af det første 

brandkadetforløb. Siden har han været i kontakt med Gadeteamet, der har hjulpet ham med 

uddannelsessøgning og andre udfordringer i livet. Lige før sommerferien ringede han stolt til 

Gadeteamet og fortalte, at han nu var uddannet brandmand og skulle starte på 

holdlederuddannelsen – Derefter ringede han til sine forældre, for at fortælle det samme. 

8. Brothas’ indtog i Greve Kommune? 

På nuværende tidspunkt lyder rygterne på, at bandegruppen ”Brothas” er på vej til Greve. I første 

omgang har de udset sig ”Valhallen” som tilholdssted. Gadeteamet samarbejder med 

Risikokoordinatoren og politiet i forhold til at optimere samarbejdet, for at forhindre, at Brothas får 

fodfæste. 

 

Ovenstående viser, at en nedlæggelse af Gadeteamet eller en yderligere reduktion af gademedarbejderne er 

meget kritisk, da de i deres funktion kommer tæt på børn og unge på gadeplan og samtidig får erhvervet sig 

en enorm viden om hvilke strømninger og tendenser, der fungerer i miljøer udenfor de eksisterende 

institutioner.  

 

Gademedarbejderne er en væsentlig og stor del af det forebyggende arbejde og deres opsøgende funktion 

betyder, at de har berøring med og når ud til børn, unge og grupperinger som andre ikke kan opnå relationer 

til og derved kan Gadeteamet medvirke til formidling og deraf løsning af særlige opgaver. 

 

Gadeteamet bidrager med deres indsats til kriminalitetsforebyggelsen i Greve Kommune og er en 

medvirkende årsag til, at Greve Kommune ikke oplever bandekriminalitet mv. i større omfang. Gadeteamet 

er bindeleddet mellem børn og unge der lever deres liv på kanten af kriminalitet og resten af borgerne i 

Greve Kommune.  

 

Generelt om besparelser på forebyggende indsatser 

Greve Kommune har et ønske om at fremstå som en innovativ organisation, der vægter en 

udviklingsorienteret tænkning med henblik på at arbejde løsningsfokuseret, for at forebygge meget dyre og 

indgribende indsatser.  Medarbejderne kan have svært ved at se og indgå i et konstruktivt samarbejde om 

dette, såfremt de påtænkte besparelser bliver gennemført, da det kan opleves som om at organisationen 

”udsultes” i en sådan grad, at fortsat innovation ikke er mulig.  

 

 

 

/Medarbejderne i Lokal-MED i Familierådgivningen  
 

 



Høringssvar fra Område MED for Børn og Familier vedr. Budget 2019-2022 

 

Medarbejderne i Område MED i Børn og Familier ser med dyb bekymring på de 

besparelser der er lagt op til i det nye budget.  

Vi vil ikke her kommentere på de enkelte forslag, men i stedet komme med nogle 

overordnede betragtninger. 

Greve Kommune har bl.a. to politiske indsatsområder - Tidlig indsats og Attraktiv 

arbejdsplads:   

”Greve Kommune lykkes med tidligere og sammenhængende indsatser på tværs, 

for borgerne. ” 

”Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads, til gavn for borgerne! ” 

(By 19.7.17) 

Som medarbejdere støtter vi fuldstændigt op om de to indsatsområder og vi synes, 

at det er helt rigtigt set, at fokus skal ligge dér. Derfor undrer det os i Område Med, 

at en stor del af spareforslagene handler om tidlige og forebyggende indsatser, samt 

flere af forslagene kommer til at påvirke medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø 

direkte. Det er meget modsætningsfyldt.  

I forhold til tidlig indsats, er der flere områder der kan trækkes frem hvor der skal 

spares.  

Det foreslås at En God Start skal nedlægges, besparelser på Bugtskolen, mindre 

betjening på PPR, 2 mio. på anbringelser, samt flere generelle besparelser på børne- 

og skoleområdet.  

Det hænger ikke sammen med, at regeringen satser på tidlig indsats med deres nye 

finanslovsudspil, hvor regeringen vil prioritere 1 milliard kroner til et løft af de første 

og vigtige år i børn fra sårbare familiers liv.  

Derudover foreslås det, at Gadeteamet skal spares helt væk, og hvis 

gademedarbejderne fjernes helt, vil trygheden blandt borgerne blive væsentligt 

reduceret. Nu hvor kriminaliteten endelig er faldet, kan vi frygte at den vil stige igen, 

når gademedarbejderne ikke er der til at opretholde den faldende positive tendens.  



Vi kan derudover blive dybt bekymrede for, at der skal spares 17 mio. på det 

administrative område. Det er et langt bredere område og berører mange flere 

medarbejdere og faggrupper, end tidligere udmeldt.    

Det forventes, at vi som medarbejdere i Greve Kommune skal yde et højt og 

effektivt serviceniveau og vi skal have en attraktiv arbejdsplads. Alt i alt kan vi se, at 

flere af forslagene betyder personalereduktion og det betyder et større pres på 

medarbejdere, der i forvejen løber stærkt. Vi frygter at det vil give flere syge 

medarbejdere og en endnu større personaleomsætning med yderligere pres på de 

medarbejdere, der bliver i Greve. Besparelserne er efterhånden i så stort et omfang, 

at medarbejderne oplever en generel og varig utryghed i deres ansættelse. 

Dette kræver af jer i Byrådet, at I prioriterer stramt hvad kommunen skal levere og 

ikke levere. Der er brug for, at der sættes en retning for, hvor vi skal hen som 

kommune, så både I som politikere og topledelsen ved, hvad der skal prioriteres og 

hvad der ikke skal. 

Derudover støtter vi op om høringssvarene fra de lokale MED, Hoved MED og 

Område MED i Skoler og Dagtilbud. 

 

På vegne af medarbejderne i Område MED i Børn og Familier 

Næstformand Camilla Levisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høringssvar vedr ændringsforslag til budget 2019-22 fra B-siden i PPR’s MED-udvalg 

 

Nedlæggelse af SFO-tilbuddet Solstuen: 

B-siden i PPRs medudvalg ser med bekymring på dette forslag som vi mener kan forårsage eksklusion af 

elever med særlige behov, med deraf følgende visitation til dyrere specialtilbud. 

 

Mindre betjening fra PPR 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag der vil medføre længere ventetid på 

Pædagogiske psykologiske vurderinger. Dette vil vanskeliggøre inklusionen af børn med særlige behov i 

både dagtilbud og skoler, og kan medføre at flere børn visiteres til dyrere specialtilbud. Nedskæring af 

støttepædagog vil medføre længere ventetid for børn med særlige behov. 

Det kan undre at der ønskes en besparelse på en PPR-funktion der er mere økonomisk effektiv end både 

landsgennemsnittet og det regionale gennemsnit. 

 

Bugtskole 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på antagelsen om at besparelsen ikke forventes at give 

forringelser. Der er tale om børn med omfattende udfordringer, der sjældent kan fungere med for få 

ressourcer.  

 

En god start nedlægges 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med stor bekymring på dette forslag, der kan medføre at spædbørn og nye 

forældre ikke får den nødvendige støtte og tidlige indsats til at danne de nødvendige tidlige bånd der giver 

robuste børn der kan klare sig i dagtilbud og skoler. Det kan medføre langt flere indstillinger til PPR og flere 

underretninger til familieafdelingen 

 

Havana Bungalow 2 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser positivt på dette forslag om udvidelse af aflastningen i Bungalow 2 der kan 

give flere børn mulighed for et tilbud tæt på deres nærmiljø. 

 

Anbringelser – forhandle på prisen 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser positivt på at mindre indgribende tiltag afprøves, så længe der tages 

behørigt hensyn til den enkelte borgers behov 

 

Havana – reduceret personale til pasning af børn 



B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag der kan medføre at disse børn med store 

udfordringer, kan være sværere at rumme i fællesskaber som de netop har så stor brug for at blive trænet 

ind i. 

 

Fjerne inklusionsmidler bevilget 2017 og frem 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag der kan medføre øget eksklusion af børn 

med særlige behov. Forskningen viser at hvis inklusion skal lykkes, skal midlerne følge med. Vi vurderer at 

en større mængede børn vil kræve mere indgribende og dyrere tilbud hvis dette forslag udmøntes. 

 

Nedlæggelse af central pulje til DGI certificering blandt medarbejdere i dagtilbud. 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, da vi ser en fare for at de allerede 

certificerede dagtilbud ikke blive uddannelsesmæssigt vedligeholdt. Hvis kompetencerne hos 

medarbejderne ikke opretholdt ved f.eks. nyansættelser forsvinder idéen med en DGI certificeret 

institution 

 

Reduktion af integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, der kan medføre at færre børn kan 

inkluderes i normalmiljøet vil kræve øgede specialpædagogiske ressourcer. Inklusionsmedarbejdere udfører 

en vigtig rolle i samarbejdet mellem institutioner og forældre. 

 

Reduktion i antallet af integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet (1 medarbejder) 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, der kan medføre at færre skolebørn kan 

inkluderes og vil kræve øgede specialpædagogiske ressourcer og dyrere mere indgribende skoletilbud. 

Inklusionsmedarbejderne er vigtige samarbejdspartnere i kommunikationen mellem skoler og forældre. 

 

Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet. 

B-siden i PPR’s MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, da kompetenceudvikling er 

afgørende når børn med særlige behov skal inkluderes i normalmiljøerne. En besparelse på 

dette område kan medføre ringere inklusionskompetencer  hos medarbejderne med deraf 

følgende flere visitationer til mere indgribende og dyrere skoletilbud 

 

Nedlæggelse af Legeteket 

B-siden i PPR’s MED-udvalg ser med stor bekymring på dette forslag, da i vurderer Legeteket 

som en vigtig ressource, der er med til at støtte op om den tidlige indsats hos netop de 

familier der har sværest ved, af egen kraft, at give deres børn de nødvendige sproglige 

kompetencer.  



Tilbuddet har som regel venteliste, hvilket vidner om at det flittigt bruges af borgerne. 

Vi kan frygte at nedlæggelsen af legeteket vil medføre et større behov for specialpædagogisk 

indsats i Greve kommunes skoler og institutioner. 

 

 



Høringssvar fra sundhedsplejens Lokal MED 
 

Skole- og Børneudvalget 

Budgetområde 301 

PPR – mindre betjening fra PPR 

Sundhedsplejens Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.  

Den mindre betjening vil bl.a. medføre længere ventetid på Pædagogiske Psykologiske vurderinger, hvilket 

vi i Sundhedsplejen benytter os rigtig meget af. En tidlig og hurtig indsats er her afgørende for, at barnet 

kan få den rette rettidige behandling. Hvis ventetiden forlænges yderligere på disse vurderinger, vil det 

kunne medføre, at flere børn visiteres til dyrere specialtilbud. 

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

Nedlæggelse af SFO tilbuddet Solstuen 

Sundhedsplejens Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser som en nedlæggelse af tilbuddet ville 

kunne medføre. Det vil for flere elever med særlige behov kunne resultere i en visitation til dyrere 

specialtilbud. 

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

Bugtskolen 

Sundhedsplejens Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.  

Det undrer os i Lokal MED at det antages, at besparelsen ikke forventes at give forringelser. Der er tale om 

børn med omfattende udfordringer, der sjældent kan fungere med for få ressourcer. Det vil i høj grad 

forringe elevernes vilkår, hvis der reduceres i personalet.  

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

Ingen dækning til udgifter til pædagogstuderende 

Sundhedsplejens Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.  

Hvis udgifterne til de pædagogstuderende betyder finansiering indenfor eget budget, vil det kunne betyde 

reducering af det faste personale og kvaliteten af både pædagoguddannelsen og varetagelsen af børnene, 

vil dermed blive forringet.  

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

Budgetområde 303 

Nedlæggelse af tilbuddet En God Start. 



En God Start er en økonomisk ansvarlig indsats, der giver stor effekt for et meget lille budget. Hvis En God 

Start nedlægges vil det få store konsekvenser i form af betydeligt større økonomiske udgifter.  

Der er i dag ansat familierådgiver i En God Start. Hvis denne stilling bortfalder, vil Familierådgiverne i Center 

for Børn & Familier skulle løse de socialfaglige opgaver der pt. varetages i En God Start. 

Derudover er der ansat 2 sundhedsplejersker 23 timer/ugen og 1 sygeplejerske 32 timer/ugen med 

psykiatrisk erfaring. 

En God Start er et tidligt forebyggende tilbud i sundhedsplejen, der er målrettet socialt og følelsesmæssigt 

belastede forældre. Indsatsen starter allerede i graviditeten. Forældrenes liv er præget af kaos og 

impulsivitet, og de har gennem deres opvækst været udsat for omsorgssvigt på forskellig vis. f.eks. 

følelsesmæssigt omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, dysfunktionelle familiemønstre, dårlige skoleforløb 

med mange skift, misbrugsproblemer, vold og anbringelser uden for hjemmet. 

Forældrenes parforhold er ustabile og typisk meget omskiftelige. Flere har psykiatriske diagnoser. 

Forældrene er således fra familier hvis tyngde af problemer let skaber afmagtsfølelse i det almindelige 

behandlingssystem. Risikofaktorerne i familien er så omfattende, at det vil få en negativ indflydelse på 

barnets opvækst og udvikling, hvorfor en helt særlig indsats udover den helt almindelige sundhedspleje er 

nødvendig. 

Hovedformålet er at undgå udviklings- og kontaktforstyrrelser og at hindre, at barnet skal anbringes uden 

for hjemmet.  

En God Start er således en helhedsorienteret og tidlig indsats, der understøtter børn og sårbare forældre 

med henblik på at undgå langt mere indgribende og omfattende indsatser for både børn og familie. 

Medarbejderne i En God Start varetager herudover Afklaringsopgaver for Center for Børn og Familier. 

Afklaringsopgaven udføres i en kort afgrænset intensiv periode og er et tiltag der er bestilt af en 

familierådgiver. Indsatsen rummer en kombination af kontrol, undersøgelse og intervention.  

Den tidlige indsats ses af Socialstyrelsen både fagligt og økonomisk, som den bedste investering og 

kommuner opfordres aktuelt af KL til at øge og styrke tidlig indsats. En nedlæggelse går stik mod disse 

anbefalinger. 

I Byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at kommunen skal have et sundhedsplejersketeam, der støtter 

op om de familier der har særligt brug for det. En God Start er netop sådan et team.  

I Fælles Retning er ét af indsatsområderne ”Tidlig Indsats” hvilet En God Start i udpræget grad er.  

Som en del af finansloven vil regeringen prioritere 1 milliard kroner til et løft af de første og vigtige år i børn 

fra sårbare familiers liv med initiativet ”1.000-dages-program – en bedre start på livet”. En God Start har 

netop barnets første 1000 dage som kerneområde.  

Programmet vil blandt andet indeholde: 

Hjemme hos familien: 115 mio. kr. til indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage, herunder screening, 

dialog med og vejledning af forældre. 5 mio. kr. til materialer til forældre om barnets udvikling i de første 

1.000 dage, om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre samt om sunde madvaner. 

Sundhedsplejen: 45 mio. kr. til øget sundhedsplejeindsats hos sårbare og udsatte familier efter barnets 

første år og i dagtilbud. 



 

Afledte konsekvenser 

Hvis En god Start nedlægges kan det på længere sigt forventes, at flere børn får brug for massiv støtte 

efterfulgt af foranstaltninger som fx anbringelse uden for hjemmet. Udgifter hertil vil belaste B&F ´s 

myndighedsområde (familierådgivningen). Det vurderes, at tilbuddet sparer flere anbringelser om året, og 

hele budgettet er på den måde tjent ind. En lukning vil derfor give øget pres på myndighedsområdets 

økonomi, så besparelsen vil blive til en merudgift, der skal findes finansiering til et andet sted i centerets 

økonomi.  

Derudover vil der blive et betydeligt øget pres på sundhedsplejens drift, idet familier der i dag er tilknyttet 

En God Start, vil have behov for tæt kontakt til sundhedsplejersken, som rækker langt ud over 

sundhedsplejens almindelige tilbud og faglige kompetencer. Ved en lukning af En God Start, vil erfaring og 

vigtige kompetencer gå tabt, og det vil være vanskeligt at erstatte i lang tid fremover.  

En anden konsekvens vil være, at familierådgivernes mulighed for at få udført afklaringsopgaver forsvinder, 

da disse helt specielle kompetencer til at løse denne særlige opgave ikke længere vil være til rådighed i 

kommunen. Der laves 5-8 afklaringsopgaver årligt.  

Lokal MED er derudover enige i de konsekvenser der er beskrevet i ændringsforslaget.  

En God Start er en økonomisk ansvarlig indsats der giver stor effekt for et meget lille budget. Hvis En God 

Start nedlægges vil det få store konsekvenser i form af betydeligt større økonomiske udgifter.  

Der er i dag ansat familierådgiver i En God Start. Hvis denne stilling bortfalder, vil Familierådgiverne i Center 

for Børn & Familier skulle løse de socialfaglige opgaver der pt. varetages i En God Start. 

Derudover er der ansat 2 sundhedsplejersker 23 timer/ugen og 1 sygeplejerske 32 timer/ugen med 

psykiatrisk erfaring. 

 

Budgetområde 304 

Havana – reduceret personale 

Sundhedsplejens Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget 

Dette forslag kan medføre, at disse børn som har meget store udfordringer, kan være sværere at rumme i 

fællesskaber, som de netop har stor brug for at blive trænet i.  

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

På vegne af sundhedsplejens Lokal MED 

Næstformand Camilla Levisen 
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Høringssvar fra Udviklingcenter Greves Lokal MED 
Budgetområde 301 

PPR – mindre betjening fra PPR 

Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.  

Den mindre betjening vil bl.a. medføre længere ventetid på Pædagogiske Psykologiske vurderinger, hvilket 

vil få betydning for de børn og unge der har brug for en indsats. En tidlig og hurtig indsats kan være 

afgørende for, at barnet/den unge kan få den rette rettidige behandling. Hvis ventetiden forlænges 

yderligere på disse vurderinger, vil det kunne medføre, at flere må visiteres til dyrere specialtilbud. 

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

Budgetområde 303 

Nedlæggelse af En God Start: 

En God Start er et tidligt forebyggende tilbud, der er målrettet socialt og følelsesmæssigt belastede 

forældre. Indsatsen starter allerede i graviditeten. Forældrenes liv er præget af kaos og impulsivitet, og de 

har gennem deres opvækst været udsat for omsorgssvigt på forskellig vis. f.eks. følelsesmæssig 

omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, dysfunktionelle familiemønstre, dårlige skoleforløb med mange skift, 

misbrugsproblemer, vold og anbringelser uden for hjemmet. 

Hovedformålet er at undgå udviklings- og kontaktforstyrrelser og at hindre, at barnet skal anbringes uden 

for hjemmet.  

En God Start er således en helhedsorienteret og tidlig indsats, der understøtter børn og sårbare forældre 

med henblik på at undgå langt mere indgribende og omfattende indsatser for både børn og familie. 

Den tidlige indsats ses af Socialstyrelsen både fagligt og økonomisk, som den bedste investering og 

kommuner opfordres aktuelt af KL til at øge og styrke tidlig indsats. En nedlæggelse går stik mod disse 

anbefalinger. 

I Byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at kommunen skal have et sundhedsplejersketeam, der støtter 

op om de familier der har særligt brug for det. En God Start er netop sådan et team.  

I Fælles Retning er én af indsatsområderne ”Tidlig Indsats” hvilket En God Start i udpræget grad er.  

Afledte konsekvenser 

Hvis En god Start nedlægges kan det på længere sigt forventes, at flere børn får brug for massiv støtte 

efterfulgt af foranstaltninger som fx anbringelse uden for hjemmet. Udgifter hertil vil belaste B&F ´s 

myndighedsområde (familierådgivningen). Det vurderes, at tilbuddet sparer flere anbringelser om året, og 

hele budgettet er på den måde tjent ind. En lukning vil derfor give øget pres på myndighedsområdets 

økonomi, så besparelsen vil blive til en merudgift, der skal findes finansiering til et andet sted i centerets 

økonomi.  

Ved en lukning af En God Start, vil erfaring og vigtige kompetencer gå tabt, og det vil være vanskeligt at 

erstatte i lang tid fremover.  
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Lokal MED er derudover enige i de konsekvenser der er beskrevet i ændringsforslaget.  

En God Start er en økonomisk ansvarlig indsats der giver stor effekt for et meget lille budget. Hvis En God 

Start nedlægges vil det få store konsekvenser i form af betydeligt større økonomiske udgifter.  

 

Ingen dækning til udgifter til pædagogstuderende 

Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.  

UG har hvert år 6 studerende i ½ års lønnet praktik.  

Hvis udgifterne til de pædagogstuderende skal finansieres indenfor eget budget, vil det betyde reducering 

af det faste personale, og det vil have konsekvenser for kvaliteten af både pædagoguddannelsen og de 

daglige opgaver i det pædagogiske arbejde med børn, unge og deres familier, som vi forudser vil blive 

forringet.  

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

Budgetområde 304 

Havana – reduceret personale 

Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget 

Dette forslag kan medføre, at disse børn som har meget store udfordringer, kan være sværere at rumme i 

fællesskaber, som de netop har stor brug for at blive inkluderet i. 

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

Budgetområde 603  

Reducering af Gadeteam 

Udviklingscenter Greves Lokal MED er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget. 

Lokal MED på UG ser med bekymring på denne reduktion. Hvis der bliver yderligere nedskæringer hos 

gademedarbejderne, vil kvaliteten i Gadeteamets væsentlige opgaver med kontakt til mange unge blive 

reduceret, da de ikke kan dække de nødvendige timer der er i et døgn. 

Flere steder i kommunen samles store børn og unge til spontane – ofte uhensigtsmæssige – aktiviteter, 

særligt i sommerhalvåret. Gadeteamet er tilstede de steder og kan regulere uønskede aktiviteter og 

adfærd. 

Derudover støtter vi op om det lokale MED’s og Område MED’s høringssvar.  

 

På vegne af Udviklingscenter Greves Lokal MED 

Næstformand Lene Pirmo 



Klub Havanas, høringssvar fra lokal MED 
  

Budget 2019 - 2020 

 

Center - overskrift Anbefaling Taget til efterretning  Høringssvar 
Forslagsnummer: 
304.08.01.19 
Havana – reduceret personale 
til pasning af børn 

 Taget til efterretning  

 Dårlig ide at reducere i personalet 

 Børnegruppen vil i den grad blive påvirket pga. 

svækket pædagogisk indsats (ved færre personale) 

 Fagligheden mistes 

 Sårbar hverdag 

 Udfordringer -  minigruppen skal guides konstant 

på al udvikling fra førskole til klub 

 Forringet service - manglende resultater 

 Dårligere forældreservice 

Påvirker arbejdsmiljøet samt flere planlægningsopgaver 

for at få hverdagen til at hænge sammen 

Kan resultere i højere sygefravær 

Svært at være en attraktiv arbejdsplads hvis der skal 

rekrutteres nye medarbejdere 

Havana har de mest sårbare børn i Greve Kommune 

 

Forslagsnummer: 
301.08.08.19 
Mindre betjening fra PPR 

Kan på 
ingen måde 
anbefales 

  

 Ringere service for forældrene 

 Børn med særlige behov og udfordringer får ikke 

den hjælp de skal bruge 

 Familierne får ikke den rådgivning de skal have 

 Det får fatale konsekvenser for familierne og børn 

på sigt 

 Havana mister en god samarbejdspartner som 

understøtter den kompetence vi sidder inde med 



 Risikoen ved at mindske sagsbehandlingstiden pga. 

besparelser, forringer udviklingen hos børnene 

 
Forslagsnummer: 301.01.19 
En god start nedlægges 

Kan ikke 
anbefales 

 MED udvalget anbefaler ikke lukning, da det får fatale 

konsekvenser for familier og børn. 

 Tåbeligt og uhensigtsmæssigt at skære i tidlige 

indsatser, især når dette vægtes højt på 

regeringsniveau 

 Kommunen fratager de bedste 

udviklingsmuligheder for det enkelte barn og 

familie som har behov for ekstra hjælp 

 
Forslagsnummer: 
302.08.03.19 
Yderlige 15 lukke dage 

Kan ikke 
anbefales 

 Havana har en gang give denne besparelse. 

 

 Vi anbefaler det ikke på SFO området 

 

Forslagsnummer: 
301.08.10.19 
Ingen dækning af udgifter til 
pædagogstuderende 

Kan ikke 
anbefales 

 Havana skal modtage studerende. 

Havana har ca. 4 studerende om året. 

En studerende koster ca. kr.  90.000. 

 Hvis løntilskuddet ophører, vil det betyde en 

forringelse i forhold til det pædagogiske personale, 

da en studerende kommer til at erstatte en 

pædagog. 

 En studerende er i lærings proces, og kan derfor 

ikke med regnes som fagpersonale 

 

 

 



Høringssvar til budget 2019-2022 

Lokal-MED Rehabiliteringscentret Hedebo 

 

Høringssvaret er udarbejdet på ordinært budgethøringsmøde på Hedebo mandag d.27.08.18, efter 

forudgående drøftelse med FTR FOA + TR DSR fredag d.24.08.18. 

Til stede ved mødet: 

AMR: Judith Koch, AMR Mille Henriksen, Bitten Bohman, Narnia Goodman Andersen, Jette 

Danum og Christina Giarbini 

 

502.08.01.19 

Forslaget taget til efterretning 

503.08.01.19 + 503.08.05.19 

Lokal Med ser med bekymring på disse forslag, som begge udelukkende beskriver nedskrivning af 

tiden i de visiterede ydelser, men til en samlet besparelse på knap 9 mill.  

Hjemmeplejen har gennem mange år arbejdet efter en rehabiliterende indsat, for at bevare 

borgernes funktionsniveau længst muligt, således at borgerne ved selv at varetage forskellige 

opgaver kan forblive selvhjulpne. Borgerne kan måske udføre nogle opgaver selv, men have 

behov for støtte/ hjælp til andre. 

Ved en reduktion alene i tiden i pakkerne, kan medarbejderne blive nødt til at tilsidesætte den 

rehabiliterende indsats, og i stedet selv udføre samtlige opgaver, da dette er tidsbesparende. 

Herved vil borgernes funktionsniveau være i risiko for at forværres, hvorved det på sigt kan 

medføre et øget behov for hjælp til opgaver borgerne tidligere selv kunne varetage, hvorved 

udgiftsniveauet vil øges. 

En reduktion af tiden i denne størrelsesorden vil ligeledes betyde afskedigelse af medarbejdere. 

Sammenholdt med at Ældreområdet har en betydelig stigende demografisk udvikling, vil tilgangen 

af nye ældre betyde, at der om få år skal ansættes yderligere medarbejdere for at løse opgaverne. 

Lokal MED vil i stedet for blot reduktion i tiden foreslå at der ses på reduktion i serviceniveauet på 

fx praktisk bistand og personlig pleje, så der er helt klare linjer omkring, hvilke opgaver som ikke 

skal udføres. 

En sådan reduktion skal naturligvis udmeldes til borgerne. 

En konsekvens af en så betydelig reduktion, kan grundet øget arbejdspres, have en afledt 

konsekvens af øget sygefravær. 

503.08.02.19 

Plejecentrene har gennem årene før 2018 ligeledes haft en del rammebesparelser, som har 

betydet at personalet har skulle løbe hurtigere for at nå de samme opgaver som tidligere.  

Lokal MED ser derfor med bekymring på en reduktion af tiden i plejepakkerne på 5 %. Som 

forslaget ser ud, skal medarbejderne yde de samme opgaver, men besparelsen vil betyde 

afskedigelser, hvorved personalet vil opleve et øget arbejdspres.  



I forvejen fremgår det af forlaget at Greve Kommune ligger forholdsvis lavt i bemandingen både i 

dag / og aftentimerne såvel på hverdage som i weekender. Denne bemanding vil mindskes 

yderligere, hvis forslaget skal gennemføres som beskrevet.  

Lokal MED kan være bekymrede for, om besparelsen vil kunne få betydning for rekrutterings 

mulighederne på sigt, såfremt arbejdspresset bliver for højt. Ligeledes er det lokal MED’s 

bekymring at det øgede arbejdspres vil kunne medføre stigende sygefravær. Tankerne omkring 

Greve Kommune som en attraktiv arbejdsplads på særligt ældreområdet kan ligeledes blive 

svækket. 

Særligt vedr. plejepakke 4, så er mange af de borgere, som modtager denne pakke, ikke kun 

udfordret fysik, men også rent kognitivt.  En del er ligeledes afhængige af hjælp fra 2 stk 

personaler til hhv. forflytninger / toiletbesøg.  

I og med der også kommer flere borgere med sygdommen demens, som bl.a. har udfordringer i 

forhold til at forstå, hvordan en opgave kan udføres, eller som har brug for meget tid til at opgaven 

kan udføres, ser Lokal MED med bekymring på reduktionen, idet borgere med kognitive 

udfordringer kan opleve at de bliver pressede, hvorved de kan reagerer uhensigtsmæssigt – og 

dette kan have afledt konsekvens i form af øgning af magtanvendelse, eller udadreagerende 

adfærd. 

For borgerne kan en reduktion i tiden ligeledes have den konsekvens at kan opgaver, som en 

ekstra snak, hvis en er ked af den, gåtur, eller ture ud af huset ikke er mulige at gennemføre, 

hvilket vil have konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet. 

Lokal MED vil derfor foreslås at der i stedet helt tydeligt reduceres i det nuværende serviceniveau, 

og at det klart udmeldes – også til borgerne, hvilke opgaver der ikke længere skal leveres. 

503.08.03.19 

Taget til efterretning 

503.08.04.19 

Taget til efterretning 

503.08.06.19 

Taget til efterretning. 

503.08.07.19 

Taget til efterretning 

503.08.08.19 

Lokal MED ønsker at tilknytte følgende kommentar, at der under sengeredning bl.a. foretages 

faglige observationer, såsom om der er blod ( fra fx sår), om der er risiko for udvikling af tryksår – 

hvis sengen fx er våd. Besparelsen synes forholdsvis lille i forhold til de konsekvenser manglende 

observation kan føre til ( fx i forhold til udvikling af evt. tryksår). 

503.08.09.19 

Taget til efterretning 

503.08.10.19 



Forslaget tages til efterretning, med følgende kommentar.  

Der er forskel på de forskellige centres placering i forhold til at kunne rekruttere og fastholde 

frivillige, som tænkes at skulle udføre opgaverne. Dette hænger bl.a. sammen med det lokal 

område centrene er placeret i, men også tilgængelighed med bl.a. offentlige transportmidler.  

Dette kan få betydning / konsekvens for de centrene som ligger i ”landsbyerne”. Således har det 

gennem nogle år været svært at rekruttere mange frivillige til Hedebo, idet borgerne i lokalområdet, 

for manges vedkommende er i den arbejdsdygtige alder. Tilgængelighed med offentlig transport er 

mere begrænset, end på centrene langs s-banen, og de frivillige som ønsker at lægge deres timer 

/ tid på centrene, har som oftest en personlig relation til stedet, hvorfor det hos os, primært er 

borgere som selv har været her, som yder den største frivillige indsats (eller medborgere som 

tidligere har arbejdet her). 

Det kan få den konsekvens, at der ikke kan tilbydes så mange aktiviteter på frivillig basis. 

101.08.05.19 

Taget til efterretning, med følgende kommentar. At de opgaver på nuværende tidspunkt udføres af 

de medarbejdere som der reduceres med, skal løses af andre, som muligvis ikke har yderligere tid. 

301.08.06.19 + 302.08.03.19 

Vedr. øgning af lukkedage på institutionerne. 

Greve Kommune skulle som attraktiv kommune gerne kunne vedblive med at tiltrække 

børnefamilier, hvilket kan blive sværere ved gennemførelsen. Ligeledes er der fx indenfor 

ældreområdet en stor del medarbejdere, som både bor og arbejder i Greve. Mange af disse har 

børn i institutionerne. Med ekstra lukkedage kan Lokal Med være bekymrede for, at der vil ses 

afledte konsekvenser, såfremt medarbejderne ikke kan få passet deres børn på særlige dage, hvor 

ældreområdet stadig leverer ydelser til borgerne. Nogle vil måske ligefrem søge andre 

arbejdspladser. Medarbejdersiden er ligeledes bekymret for ferieafvikling, med de mange 

”tvungne” lukkedage i forhold til påvirkning af arbejdsmiljøet under ferieplanlægningen. 

402.08.05.19 

Lokal Med ser med bekymring på lukning af svømmehallen. Med et så stort antal besøgende pr år, 

viser det noget om et stort behov. Mange ældre motionerer dagligt i svømmehallen, og holder sig 

bl.a. på den måde i gang. Hallen er attraktiv i forhold til tiltrækning af børnefamilier. 

 

Lokal Med Hedebo. 

 

 



Høringssvar vedrørende nyt ændringsforslag til budget 2019-2022 fra B-siden i PPRs MED-udvalg: 

 

B-siden i PPR’s MED-udvalg er blevet bekendt med byrådets overvejelser om at udvide besparelserne med 

17 mio. kr. hvoraf de 2,2 mio. kr. skal tages fra Center for Børn og Familier. Dette vækker stor bekymring i 

PPR. 

Det kan helt enkelt komme til at betyde, at vi må nedlægge vores inkluderende konsultative funktioner og 

kun løse lovbefalede PPR ydelser. 

Det vil have stor betydning for borgerbetjeningen, og det vil have stor betydning for betjeningen af 

dagtilbud og skoler og myndighedsområdet. 

Borgerne vil opleve markant længere ventetid og opleve kvaliteten i sagsbehandlingen blive forringet. 

Dagtilbud og skoler vil miste muligheden for de konsultative funktioner. Dette vil betyde, at alle de børn, 

som nu ved hjælp af sparring og eksperthjælp, lykkes at rumme i almensystemet, i langt højere grad vil få 

brug for specialiserede tilbud, med store økonomiske følgevirkninger. 

Byrådet har i Børne og Ungepolitikken formuleret et tydeligt ønske om fokus på værdien af Inklusion og 

trivsel. Det bliver under disse kommende vilkår, ikke længere muligt i samme grad at forebygge mistrivsel. 

Ny praksis vil bestå af brandslukning, når problemerne allerede er eskalerede, med omfattende eksklusion 

til følge. 

Det vil desuden komme markant længere ventetid i forhold til at få udfærdiget undersøgelser, der kan 

kvalificere og målrette den hjælp, som børn med særlige vanskeligheder har brug for. PPR bliver en 

flaskehals bl.a for de børn, der har brug for hurtig og relevant hjælp bl.a. fra psykiatrien. 

 

B-siden i PPRs MED-udvalg har allerede gjort opmærksom på nedenstående konsekvenser af eventuelle 

ændringer i budget 2018: 

Mindre betjening fra PPR 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag der vil medføre længere ventetid på 

Pædagogiske psykologiske vurderinger. Dette vil vanskeliggøre inklusionen af børn med særlige behov i 

både dagtilbud og skoler, og kan medføre at flere børn visiteres til dyrere specialtilbud. Nedskæring af 

støttepædagog vil medføre længere ventetid for børn med særlige behov. 

Det kan undre at der ønskes en besparelse på en PPR-funktion der er mere økonomisk effektiv end både 

landsgennemsnittet og det regionale gennemsnit. 

 

Bugtskolen 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på antagelsen om at besparelsen ikke forventes at give 

forringelser. Der er tale om børn med omfattende udfordringer, der sjældent kan fungere med for få 

ressourcer.  

 

Havana Bungalow 2 



B-siden i PPRs MED-udvalg ser positivt på dette forslag om udvidelse af aflastningen i Bungalow 2 der kan 

give flere børn mulighed for et tilbud tæt på deres nærmiljø. 

 

Anbringelser – forhandle på prisen 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser positivt på at mindre indgribende tiltag afprøves, så længe der tages 

behørigt hensyn til den enkelte borgers behov 

 

Nedlæggelse af central pulje til DGI certificering blandt medarbejdere i dagtilbud. 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, da vi ser en fare for at de allerede 

certificerede dagtilbud ikke blive uddannelsesmæssigt vedligeholdt. Hvis kompetencerne hos 

medarbejderne ikke opretholdt ved f.eks. nyansættelser forsvinder idéen med en DGI certificeret 

institution 

 

Reduktion af integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, der kan medføre at færre børn kan 

inkluderes i normalmiljøet vil kræve øgede specialpædagogiske ressourcer. Inklusionsmedarbejdere udfører 

en vigtig rolle i samarbejdet mellem institutioner og forældre. 

 

Reduktion i antallet af integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet (1 medarbejder) 

B-siden i PPRs MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, der kan medføre at færre skolebørn kan 

inkluderes og vil kræve øgede specialpædagogiske ressourcer og dyrere mere indgribende skoletilbud. 

Inklusionsmedarbejderne er vigtige samarbejdspartnere i kommunikationen mellem skoler og forældre. 

 

Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet. 

B-siden i PPR’s MED-udvalg ser med bekymring på dette forslag, da kompetenceudvikling er 

afgørende når børn med særlige behov skal inkluderes i normalmiljøerne. En besparelse på 

dette område kan medføre ringere inklusionskompetencer  hos medarbejderne med deraf 

følgende flere visitationer til mere indgribende og dyrere skoletilbud 

 

Nedlæggelse af Legeteket 

B-siden i PPR’s MED-udvalg ser med stor bekymring på dette forslag, da i vurderer Legeteket 

som en vigtig ressource, der er med til at støtte op om den tidlige indsats hos netop de 

familier der har sværest ved, af egen kraft, at give deres børn de nødvendige sproglige 

kompetencer.  

Tilbuddet har som regel venteliste, hvilket vidner om at det flittigt bruges af borgerne. 



Vi kan frygte at nedlæggelsen af legeteket vil medføre et større behov for specialpædagogisk 

indsats i Greve kommunes skoler og institutioner. 

 



HØRINGSSVAR, LOKAL MED – GREVE FAMILIECENTER 

 

VEDRØRENDE NEDLÆGGELSE AF EN GOD START 

Greve kommune er kendt for og har MÅL om at være en forebyggende kommune. Ved en eventuel 

nedlæggelse af EN GOD START, der har eksisteret med succes siden 1991, vil vi i Greve Familiecenter blive 

bekymret fordi: 

 De familier der i dag bliver visiteret til EN GOD START allerede i graviditeten er udsatte mødre der 

ofte ikke selv har haft, eller har en mor figur de kan bruge til selv at blive en god mor. Hvis den 

hjælp og støtte, som EN GOD START yder til disse mødre, så de kan blive gode omsorgsfulde 

forældre bliver frataget frygter vi igen at: 

 at disse mødre ikke får hjælp til en tidlige forebyggende indsats/støtte, som vi ser hjælper disse 

mødre til at forstå og se sit barns behov for sund udvikling og trivsel, det kan igen betyde at: 

 hvis samspillet for barn – mor i disse familier ikke bliver stimuleret, frygter vi flere børn med 

massive vanskeligheder og fejludvikling der igen kan udvikles til diagnoser, flere anbringelser etc.  

Vi vil gøre opmærksom på regeringens plan for udsatte børnefamilier, ved at nedlægge En god start, vil 

Greve kommune gå den modsatte vej af hvad regeringen ønsker. 

Citat: 

Familien og sundhedsplejen 

Regeringen vil afsætte 115 millioner kroner over fire år til at yde tidlig hjælp til sårbare og udsatte 
familier gennem screening og vejledning af forældre både i og uden for hjemmet. 

Derudover skal der bruges 35 millioner kroner til en pulje til udvikling og afprøvning af forsøg med 
sundhedsplejen målrettet børn i udsatte og sårbare familier. 

Formålet er at udbrede indsatser, hvor sundhedsplejen kan understøtte sårbare familier med små 
børn. Det kan for eksempel være et besøg hos børn i alderen et halvt år og hos treårige. 

 

VEDRØRENDE PPR, MINDRE BETJENING FRA PPR 

Greve Familiecenter bakker op om PPR,s bekymring for mindre betjening, der vil betyde reduktion af det 

pædagogiske og psykologiske personale. 

Greve Familiecenter hører ofte familiers frustration over PPR´s ventetider, allerede i dag. 

VEDRØRENDE INGEN DÆKNING AF UDGIFTER TIL PÆDAGOG STUDERENDE 

Vi kan fra Greve Familiecenters side være bekymret for at de pædagog studerende, der kan være mere eller 

mindre kompetente til det pædagogiske arbejde i den praktik de skal ud i, medfører færre kvalificerede 

”varme hænder” til børnene, så det går ud over kvaliteten i det daglige pædagogiske arbejde. 

Lokal MED 28.08.2018 

Charlotte Pepke 

Elise Munch 
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