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BUPL Midtsjællands bemærkninger til Direktionens budgetforslag 2022-25

Indledningsvis vil BUPL Midtsjælland gerne kvittere for et budgetforslag uden besparelser og for 
forslagets opmærksomhed på behovet for styrket ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet samt på 
implementering af minimumsnormeringer. 

BUPL Midtsjælland mener, at der som udgangspunkt er behov for en hel lederstilling i alle 
institutioner og at der endda er behov for at overveje såvel, hvor mange matrikler en institution kan 
omfatte som, hvor store institutioner bør være før, der er behov for yderligere ledelseskapacitet i 
form af mellemledere. 
Det af direktionen foreslåede beløb på knap 2 mio. vil ifølge BUPL’s beregninger ikke være 
tilstrækkeligt til at trække finansieringen af de aktuelle ledere ud af børnenormeringen. Vi foreslår 
derfor afsat yderligere ca. 2 mio. – i alt ca. 4 mio. hvorved lederne ikke længere vil skulle 
finansieres ved børnenormeringen.

I forhold til implementering af minimumsnormeringer foreslår direktionen afsat 2.5 mio. stigende til 
3 mio. i 2023.  BUPL Midtsjælland bemærker, at hver eneste krone til minimumsnormeringer er 
godt investeret. Greve Kommune er imidlertid meget langt fra at have en normering, hvor der i en 
helt almindelig institution kan ansættes en voksen for hver 6. indmeldte børnehavebarn eller hver 
3. indmeldte vuggestuebarn foruden lederen.  Med det aktuelle børnetal mangler der ca. 125
voksne, svarende til 50 mio. kr. før det vil være muligt – og børnetallet stiger i Greve Kommune.

Samtidig ser BUPL Midtsjælland det som en kæmpe udfordring af kun 50% af medarbejderne på 
dagtilbudsområdet er uddannede og det bliver stadigt sværere at rekruttere pædagoger. Vi vil 
derfor opfordre til at afsætte ressourcer til- og intenst arbejde for, at få uddannet langt flere 
pædagoger samt gøre det mere attraktivt og tilgængeligt at arbejde på fuld tid og fastholde 
seniorer.  

Med venlig hilsen
BUPL Midtsjælland
Faglig konsulent 
Sara Nissen 













































































Greve Kommune  19.8.2021 
Tandplejen 

Høringssvar på Direktionens Budgetforslag 2022-2025 

 

Direktionens forslag om en teknisk rettelse af Tandplejens budget på kr. 450.000 i budgetperioden 2022-

2025 er drøftet i Tandplejens MED udvalg 19. august 2021. 

Tandplejens MED udvalg vil gerne udtrykke sin anerkendelse over for Direktionen, i forhold til at 

Direktionen har vurderet, at det med nuværende driftsbudget og den heraf afledte normering i Tandplejen 

ikke er muligt at overholde lovgivningen i henhold til Sundhedsstyrelsens om indkaldelsesinterval til 

undersøgelser på maximalt 24 måneder. Dette på trods af megen effektivisering i Tandplejen herunder 

nedskæring i de profylaktiske tandsundhedsfremmende tilbud til borgerne. 

  

På vegne af Tandplejens MED udvalg 

Marie Korsholm, Leder af Tandplejen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høringssvar fra Område MED – Børn og Familier 

Til Skole-børneudvalget: 

 

Medarbejderne i Område MED – Børn og Familier tager Direktionens budgetoplæg 2022-2025 til 

efterretning og vi anerkender, at budgetforslaget understøtter de udfordringer tandplejen er op imod ift. 

de nationale og lovmæssige retningslinjer der er, i forbindelse med indkaldeintervaller. 

Derudover anerkender vi, at budgetforslaget understøtter en midlertidig løsning ift. et uændret 

serviceniveau på det specialiserede pædagogiske område i klubregi. 

Medarbejderne i Område MED – Børn og Familier vil tillige anerkende, at det er et budgetforlig uden 

direkte besparelser. 

 

På vegne af medarbejderne i Område MED – Børn og Familier 

Næstformand Camilla Levisen 





Høringssvar fra klubberne Brogården, Godset, Havana, Idrætsfritidsklubben, 
Mosede klub, Oasen og Tune Ungdomscenter til Skole- og Børneudvalget  til 
direktionens forslag til budget for 2022 til 2025 

Indledningsvis glæder vi os over at indtægterne er øget ved en fortsat regulering af 
skatterne, så der i lighed med i år ikke sker direkte besparelser på budget 2022. Ligeledes 
glæder vi os over der fortsat er fokus på renovering af de kommunale bygninger. 

For at sikre en høj grad af fleksibilitet og effektivitet i det daglige arbejde, er det vigtigt, at 
der i budgettet er rammer til, at sikre en god kvalitet i arbejdet og, at der lokalt er en høj 
grad af råderum til, at gennemføre de ønsker og behov som børn og unge har i klubberne. 

I den forbindelse vil vi gerne komme med følgende bemærkninger og forslag til 
direktionens forslag. 

Fortsat ekstra rengøring for at mindske sygefraværet og øge trivslen 
 På daginstitutionsområdet er der i forslaget fra direktionen foreslået penge til en fortsat 
forbedret rengøring efter Corvid-19 perioden.   

I klubberne har vi også haft ekstra rengøring i Corvid-19 perioden, hvilket har medført, at 
sygefraværet blandt pædagogerne og medlemmerne er nedbragt markant, og antallet af 
personer med infektioner som influenza er raslet ned, ligesom den bedre rengøring har 
givet en bedre trivsel for både ansatte og medlemmerne. 

Den bedre rengøring er også med til at bryde smittekæden, hvorved medlemmerne i 
klubben har mindre fravær i skolen, hvorved læringen er højere på grund af en forbedret 
rengøring. 

En bedre rengøring er således en forretningsmæssig investering, og vi kan derfor ikke 
anbefale, at en bedre rengøring finansieres ved besparelser og mindre rengøring på andre 
områder. 

Derfor anbefaler vi, at der i budgettet afsættes penge til en forbedret rengøring i klubberne, 
evt.  ved en forøgelse af det kassetræk der er foreslået i direktionens forslag til budget. 

Kompensation for længere åbningstid på grund af kortere tid i skolen     
I de seneste skoleår har mange skoler afkortet  skoletiden, hvilket gør der er behov for en 
øget åbningstid i klubber og SFO.  

I Greve har 8 af de 9 folkeskoler anvendt  Folkeskolelovens  § 16 b og / eller  §16 d, om 
færre timer i skolen,  svarende til at 89% af folkeskolerne har nedsat tiden i skolen.  Her 
ligger Greve kommune over landsgennemsnittet hvor 79% % har brugt muligheden for at 
afkorte skoledagen, mens det i Greve er 89%. 

Også i det nye skoleår er der færre timer i skolen, som gør at der er behov for længere 
åbningstid i klubber og SFO, som det er vigtigt fritidsområdet får kompensation for.  

Ved skole reformens start afgav fritidsområdet timer til skolen for den længere tid i skolen, 
men nu hvor skolerne mindsker den understøttende undervisning, og laver 2 
voksenordninger så der bliver færre timer i skolen, forudsættes det, at de 



nuværende personale ressourcer bliver i skolen, og der er ikke sikret penge til den 
øgede åbningstid, som medlemmerne har behov for, i klubber og SFO 

For, at opretholde service niveauet, er det vigtigt at fritidsområdet ikke forringes på grund 
af den længere åbningstid der er behov for i klubberne. Derfor anbefaler vi at der i 
budgettet tilføres klubberne og SFO kompensation for den længere åbningstid der skyldes 
den kortere tid i skolen. 

Genopretning af klubberne efter Corvid-19 nedlukning 
I forbindelse med nedlukning samt genåbning efter Corvid – 19, har fritidsområdet oplevet 
mange medlemmer er udmeldt. Der er derfor behov for en genopretning af klubberne det 
kommende år.  

Det er ikke er nok med nogle ekstra sommerferie tilbud, der er også behov for en 
indsats  for både at fastholde medlemmerne i klubberne, og for at få de udmeldte børn og 
unge indmeldt igen. 

Flere klubber har oplevet en selvforstærkende negativ spiral, hvor børn og unges fritid er 
vinge-skudt på grund af restriktionerne og nedlukningen. Det betyder at de medlemmer 
der er i klubberne ikke har det fællesskab de kommer efter, og så udmeldes de, og 
desværre er det ikke sådan at de bliver aktive i det organiserede fritidsliv, som også har 
oplevet mange børn og unge ikke mere er i foreningerne, musikskolen, ungdomsskolen 
osv., så flere børn og unge mistrives og bliver ensomme. 

Udsigterne til at hverdagen hurtigt bliver normaliseret er ikke gode, og for at klubberne og 
fritidspolitikken ikke taber slaget og mister flere medlemmer i det kommende år, er det 
nødvendigt med en indsats med dette arbejde det kommende år. 

Derfor anbefaler vi, at der i lighed med i undervisningen til genopretning af fagligheden  på 
skoleområdet, afsættes et beløb til genstart af trivslen, fællesskab og sammenhold i 
fritidsområdet, for at tiltrække, og fastholde medlemmerne i klubberne og for, at styrke 
arbejdet for, at  børn og unge der ikke er medlem deltager i det organiserede fritidsliv. 

Styrkelse af ledelsen i klubberne 
Efter at Byrådet har vedtaget, at klubberne bliver i de nuværende lokaler, og ikke flyttes på 
skolen, er det vigtigt at den daglige faglige ledelse tilbageføres til den enkelte klubleder i 
hver klub, så det ikke er skolelederen der er leder af klubben. 
 
Derfor anbefaler vi, at det i forbindelse med budget 2022 godkendes, at ledelsen af 
klubberne tilbageføres til klublederne, så skolelederne ikke fortsat har opgaven at være 
leder af klubben, hvorved de får mere tid til det store arbejde der er i skolen, og at 
klublederen kommer tæt på pædagogerne og medlemmerne i den enkelte klub. 
 

Med venlig hilsen 
 

Frank Sørensen 
På vegne af lokal-MED  i klubberne: Brogården, Godset, Havana,  

Idrætsfritidsklubben, Mosede klub, Oasen og Tune Ungdomscenter. 
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