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Jannik Egelund
Budget (Fællespostkasse)
Høring om budgetforslag - kunststofbane i den nordlige del af kommunen
27. september 2021 09:19:49

Til Lejre Kommune
Lejre Kommune har den 10. september 2021 sendt kommunens budgetforslag i høring. Der er
mange gode forslag i materialet, så hatten af for det.
For idrætslivet i kommunen er det dog ikke noget festligt budget, hvilket er skuffende, da det
efter Corona-nedlukningen er ekstra vigtigt at få styrket kommunens idrætsfaciliteter. I flere
klubber har det været vanskeligt at fastholde medlemstallet post-corona. Derfor er der et særligt
behov for at få styrket idrætsfaciliteterne.
Helt konkret springer det i øjnene, at kommunen endnu engang undlader at prioritere en
kunststofbane i den nordlige del af kommunen. Der er flere kunststofbaner i den sydlige del af
kommunen, men ikke en eneste nord for kommunen, hvor der er flere klubber. Konsekvensen
her er, at spillere og forældre fra Kirke Hyllinge IF og Bramsnæs FB er nødt til at køre til Lejre
eller Hvalsø for at spille fodbold fra november til marts. Altså næsten halvdelen af året. Mere
end 20 km flere gange om ugen.
Det besværliggør engagementet i klubberne for forældre, spillere og trænere. Det vanskeliggør
fastholdelse. Det giver ringere vilkår for idrætten i den nordlige del af kommunen. Og det er på
ingen måder bæredygtigt at skabe så meget unødvendig trafik.
Derfor skal lyde en opfordring til at genoverveje, om ikke det er på tide at få anlagt den
kunststofbane nord for motorvejen i Lejre Kommune.

Mvh
Jannik Egelund
Holtensmindevej 50
Holtensminde, Kirke Hyllinge

Høringssvar budget 2022 – 2025 Beboer – og Pårørenderådet ved
Bøgebakken Plejecenter

Lejre Kommune
Bøgebakken 1
4320 Lejre

BP-rådet ved Bøgebakken Plejecenter har på ekstraordinært BP-rådsmøde torsdagCharlotte Thygesen
Leder Bøgebakken Plejecenter
den 23. sept. haft budgetudkast 2022-2025 i høring og fremsender hermed vores
Telefon 60 10 04 34
høringssvar.
E-mail. chmt@lejre.dk
På bundlinjen står Lejre med en opgave, der peger på behovet for, at Lejre Kommune
finder effektiviseringer/omlægninger for ca. 10. mill. kroner.
BP-rådet er blevet oplyst om, at ovennævnte reduktioner ikke må ramme normeringer
på plejecentrene. BP-rådet anerkender denne udmelding og udsigten til, at
plejecentrets budgetter fremskrives med almindelig pris- og lønfremskrivning samt
demografi.
BP-rådet har drøftet de politiske visioner indenfor madområdet. Det er positivt, at man
ønsker at fastholde de gode rammer omkring leve-bo-miljø på plejecentret, hvor netop
duft fra den daglige madlavning fremmer appetit og hjemlighed. Flere medlemmer
husker, at der tidligere var ernæringsfaglige medarbejder tilknyttet i hvert hus på
Bøgebakken. Den udvikling, som vi ser i relation til fremstilling af en ernæringssufficient
kost er ikke til overse. Behovet for ernæringsfaglige kompetencer er derfor aktuel. Rådet
er ligeledes bekendt med det vigtige arbejde omkring de lovpligtige tilsyn fra
fødevarestyrelsen. Det kræver ligeledes kostfaglige kompetencer at udføre disse
kontroller.
På baggrund af ovenstående anbefaler BP-rådet, at Bøgebakkens budgetter tilføres den
nødvendige økonomi til ansættelse af en ernæringsfaglig medarbejder med fast
tilknytning til Bøgebakken. Et sådant ønske ser rådet være helt i tråd med de politiske
visioner for udvikling af både madkvalitet, cafétilbud og økologimål.
Udover ovenstående bemærkninger, tager rådet budgetforslaget til efterretning.
Bøgebakken, den 23. sept. 2021
På Beboer- og pårørenderådets vegne

Med venlig hilsen
Erling Christensen
Formand for BP-rådet
v. Bøgebakken Plejecenter

Charlotte Thygesen
Plejecenterleder Bøgebakken Plejecenter
Sekretær for BP-rådet

Ammershøjparken

Høringssvar budget 2022 - 2025 Beboer-Pårørenderådet Ammershøjparken

Beboer-Pårørenderådet for Ammershøjparken har på møde tirsdag d. 21-09-2021 drøftet budget 2022-

2025. Vi fremsender hermed vores høringssvar.

Beboer-Pårørenderådet for Ammershøjparken har forståelse for, den stramme økonomiske ramme

som budgettet er udarbejdet indenfor.

Rådet er meget tilfreds med, at der ikke er påtænkt besparelser i forhold til
normeringen for plejepersonalet.
Rådet ser gerne at Lejre kommune, som en del af en rekrutteringsstrategi og
med henblik på at støtte unge menneskers introduktion til erhvervslivet,
opretter en pulje med ”lommepengejob” som kunne understøtte hygge og
nærvær på plejecentrene.

Rådet kunne i forbindelse med fremtidige høringer ønske sig, at en del af
materialet var mere pædagogisk udformet.

På vegne af Beboer-Pårørenderådet for Ammershøjparken

Tirsa Breinholdt
Plejecenterleder Ammershøjparken Ældrecenter

24. september 2021
Høringssvar til Lejre Kommunes budgetforslag for 2022 fra tr- gruppen i Lejre.
Det glæder os at se at der ikke ligges op til besparelser på børneområdet, selvom der skulle findes mange
penge i budgettet.
Daginstitutioner – Tidlig indsats.
Gennem de sidste mange år, og senest på kommunalbestyrelsesmødet torsdag d. 9. september, blev det
specialiseret område nævnt, som et område der bliver dyrere og dyrere. Derfor undrer det os at den tidlige
indsats ikke er en del at budgettet. Der er måske ikke mange penge, men har vi råd til at lade være?
De næste år vil udgiften til det specialiseret område stige og stige, hvis ikke der bliver gjort noget ved
problemet. Vi har brug for kvalitet og faglighed, og det starter i daginstitutionerne!
Vi har i Lejre en målsætning for en pædagogandel på 60%, som vi ikke engang lever op til! Det er uambitiøst
og utilstrækkeligt, hvis der skal leveres på den tidlige indsats. Det er en udgift i starten, men igen har vi råd
til at lade være?
Vi skal sikre at personalet i daginstitutionerne har de ressourcer der skal til, for ikke bare at løse, men også
til at opdage udfordringerne i tide. Dette er en forudsætning for man overhoved kan begynde en tidlig
indsats. Denne forudsætning har pædagogerne og derfor skal der flere til.
Vi foreslår at pædagogandelen over en årrække hæves til 80% og senest er nået i 2025. Derudover at der
indføres forpligtende aftaler, som sikrer at vi når dette mål.
Det vil på sigt sikre at:
•
•
•

Økonomien på det specialiseret område stabiliseres og senere sinkes.
At mange flere børn kan blive i deres nærområde. Derved undgå et meget stigende børnetal, som
visiteres til specialiseret tilbud.
At langt flere børn i Lejre kommune vil forblive i trivsel.

SFO
Vi noterer os at der er afsat flere penge til skolerne. Dette er selvfølgelig glædeligt. Men vi er bekymrede
for at SFO’en vil blev klemt i fordelingen.
Lang de fleste skoler (hvis ikke alle) har indført kortere skoledage, ved færre understøttende
undervisningstimer og øget brug af tovoksentimer. Dette gør at SFO’er har en øget åbningstid, her er det
vigtigt at der følger ekstra ressourcer med, da det ellers vil blive en besparelse for SFO’en og derved en
forringelse af kvaliteten.
SFO’en er en meget vigtig del at børnenes liv, hvor de kan mødes i uforpligtende fællesskaber. Hvor fagligt
funderet pædagoger, kan støtte op om børn og unge, som oplever udfordringer i sociale kontekster.
Gennem den daglige SFO-dag, men også gennem ture og oplevelser, som inviteret børn og unge ind i
forpligtende fællesskaber. Derudover har pædagogerne også en vigtig rolle i skolen, hvor pædagoger,
med deres faglighed kan sikre trivsel og skabe et læringsrum, som sikrer den optimale undervisning i
samspil med læreren.

Vi anbefaler at man øremærker nogle af, de allerede afsatte penge, til SFO’erne. Derved ved man sikre at de
ikke bliver udsat for en besparelse.
At man kigger ind i et større samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen. Både i indskoling,
mellemtrin og udskoling. Da behovet for trivsel ikke har en alder.
Dette vil sikre:
•
•
•
•

At der ikke vil være besparelser på SFO-området.
Ved at tilføre midler til SFO’en, vil der være mulighed for at øge kvaliteten og derved
indmeldelsestallet.
At alle elever oplever trivsel i skolen, uanset alder.
At der vil skabes et bedre læringsrum, som vil sikre bedre undervisning.

budget@lejre.dk

d. 20. september 2021

Bemærkninger til Lejre Kommunes budget for 2022
De sidste par år har der været en væsentlig reduktion af budgetterne på daginstitutionsområdet. Selv i en
tid hvor Lejre Kommune kikker fremad og har tildelt midler fra kommunekassen til at opnå
minimumsnormeringer på området hurtigere end loven lægger op til, er det svært at se hvordan det skal
opveje de sidste par års besparelser. I bedste fald
går det lige op og ressourcerne er tilbage til
niveauet i 2019, hvor der stadig var et stykke vej til
at opnå minimumsnormeringer, samt sikre den
faglige pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne,
helt ud på stuerne og børnenes hverdag.
I det efterfølgende, kommenterer vi mere konkret
på de områder hvor vi mener at Byrådet med
næste års budget kan gøre en forskel for børnenes
hverdag og give pædagogerne vilkår og rammer
der kan støtte op om at skabe kvalitet, udvikling
og trygge rammer for børnene.

1. Det specialiserede børneområde
Det er en stadig stigende tendens at der kommer væsentligt flere børn og unge med større og mere
komplekse udfordringer der kræver konkrete tiltag. Udgifterne til specialskolerne er derfor stigende og der
er ikke udsigt til at det vender eller at der bliver færre de næste par år. Tværtimod. Alligevel er budgettet
mere eller mindre uændret i år og i overslagsårene.
Men, det kommer til at koste at bremse udviklingen på specialområdet. Opbremsningen af udgifterne på
specialområdet kan kun ske ved at styrke normalområdet, ressourcepædagogerne og den tidlige indsats
generelt.
Nogle af de børn der koster i specialtilbuddene ville kunne rummes i et normaltilbud hvis de blev opdaget
tidligt og fik den rette støtte i tide. I den sidste vilkårsundersøgelse BUPL har gennemført (2021) svarer 52%
af pædagogerne på 0-6 årsområdet, at de kun i mindre grad har tilstrækkelig tid til at arbejde med børn og
unge i udsatte positioner. Samtidig oplever daginstitutionerne i stigende grad at der mangler støtte og
ressourcer til de børn der har behov for dette. 78% af pædagogerne oplever at det er sværere at få
bevilliget støttetimer til støttekrævende børn. Dette flugter med den generelle oplevelse af, at behovet for
støtte og forskellige indsatser er langt højere end kommunen har mulighed for at tilbyde. Eller, at
kommunen simpelt hen ikke kan tilbyde det som barnet og/eller familien har behov for.
•

BUPL vurderer at Lejre Kommune har stort behov for at sikre at den ”tidlige indsats” kommer helt
ned på daginstitutionsområdet. Samt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer og støtte til
børnene, også inden de evt. skal indskrives i et specialtilbud. Det betyder også at der i Budget

2022 bør afsættes flere midler til ressourcepædagogerne, så børnene får den støtte de har behov
for så tidligt som muligt, og dermed øget deres og deres familiers livskvalitet.

2. Kvalitet i institutionerne og ressourcetildeling
Den tildeling af ressourcer der pt. foregår til daginstitutionerne, afspejler ikke virkeligheden. Det har stor
betydning for forskellen mellem den forventede og den oplevede kvalitet i den enkelte institution og helt
ud på den enkelte stue.
Hver gang en institution har tildelt midler til at ansætte en pædagog
”mangler” der over 40.000 kr. i lederens budget i forhold til hvad en
gennemsnitspædagog får i løn i Lejre Kommune. Det betyder at lederen
har følgende muligheder:
1. Ansætte en pædagog på deltid
2. Ansætte en ufaglært/ pædagogmedhjælper
3. ansætte en nyuddannet der først koster på budgettet på et
senere tidspunkt
Når lederne ikke har budget til at ansætte de pædagoger, der ”tildeles” i
de politiske dagsordner, bliver den forventede effekt af
minimumsnormeringer mindre i virkeligheden. Det betyder i bund og
grund at kvaliteten i daginstitutionerne falder fordi andelen af
uddannede pædagoger falder.
Lige nu er der en politisk beslutning om at der tildeles ressourcer til en
60% pædagogandel. Men, i nogle af kommunens institutioner er der en
pædagogandel på kun 35%, dvs. at langt størstedelen af de voksne der
tager sig af børnene, ikke har pædagogisk uddannelse.
•

BUPL foreslår derfor at ressourcemodellerne tilpasses så de i højere grad afspejler virkeligheden
bl.a. i forhold til lønniveauet, så det er tydeligt hvor mange pædagoger man reelt kan få for de
midler der bevilges og sendes ud i institutionerne.

•

BUPL foreslår ligeledes at det politisk besluttes at sætte et mål op om at der skal være en
pædagogandel i kommunens institutioner på 80%. Således at børnene er omgivet af voksne med
en faglig pædagogisk uddannelse der kan skabe pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene.

3. Ledelse i daginstitutionerne
I 2019 besluttede Lejre Kommune en ny ledelsesorganisering for dagtilbuddene der bla. skulle sikre en
styrket faglig-, nærværende- og tilgængelig ledelse tæt på pædagogerne. Dette skulle bl.a. resultere i
højere kvalitet i dagtilbuddene og bedre forældresamarbejde.
Daginstitutionerne har dermed fået ledere der forventes at løfte alle ledelsesopgaver, samtidig med at
ressourcerne til ledelse beregnes og defineres ud fra børnetallet i en trappemodel. Det betyder også, at kun
ca. 1/3 af institutionerne modtager ressourcer der burde kunne dække en fuldtidsleder, hvis man tager
udgangspunkt i børnetallene fra 2020.

2/3 af institutionerne får således ikke tildelt ressourcer til
at en leder kan arbejde fuld tid med ledelse. Dette på
trods af det ekstra ansvar lederne fik efter
omorganiseringen, og uden at skele til at mindre
institutioner også har et stort behov for ledelse. Det
betyder også, at når en leder bruger sin tid på ledelse
påvirkes budgetterne og dermed også normeringerne i
institutionen, fordi tiden i sidste ende fjernes fra
børnene, hvilket igen påvirker normeringen i
institutionerne og ude på stuerne.
•

BUPL ønsker at der i budget 2022 afsættes
midler til at alle institutioner, uanset størrelse og antal børn, har en leder der kan bruge tiden på
kvalificeret og nærværende ledelse. Det betyder, at der bør tilføres ressourcer så alle institutioner
som minimum har ressourcer til en lederstilling på 37 timer, samt at ressourcetildelingen for
ledelse i højere grad afspejler ledernes aktuelle gennemsnitsløn, og ikke som nu hvor ledernes løn
er betydeligt underfinansieret i ressourcetildelingen. Hvilket igen er med til at udhule
normeringen.

Med venlig hilsen

Bertha Langhoff Hansen
Formand og Faglig sekretær
BUPL Midtsjælland
Dir.tlf.: 3546 5791

Britt Andersen
Faglig Konsulent
BUPL Midtsjælland
Mobil: 6196 4081

Fra:
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Per Sander
Budget (Fællespostkasse)
Udtalelse fra medarbejdersiden i centerudvalget under Center for Borgerservice & Digitalisering på
baggrund af budgetforslaget for 2022
16. september 2021 21:44:00

I budgetforslaget er der lagt op til at der skal findes omkostningsreduktioner for 10 mio. kr. gennem
effektiviseringer/ omlægninger / engangs-mindreforbrug m.m. Reduktionerne må ikke ramme
normeringerne indenfor dagtilbud/skoler/hjemmepleje/ plejecentre.
Medarbejdersiden har svært ved at se, at der med det store beløb ikke kan undgås
personalereduktioner i organisationen.
Center for Borgerservice & Digitalisering har allerede under tidligere budgetforhandlinger været ramt
af besparelser, der også har medført personalereduktioner.
Medarbejdersiden vil derfor på det kraftigste opfordre til, at Center for Borgerservice & Digitalisering
ikke bliver ramt af personalereduktioner eller andre reduktioner, der vil have indflydelse på det
serviceniveau, der nu leveres.
Såfremt der sker en personalereduktion i Center for Borgerservice & Digitalisering er
medarbejdersiden stærkt bekymret for sygemeldinger, mistrivsel og generelt et dårligere arbejdsmiljø,
da centret i forvejen er presset.
Såfremt der skal ske reduktioner af budgettet for Center for Borgerservice & Digitalisering må det
forventes, at dette vil medføre et lavere serviceniveau end det der bliver præsteret lige for øjeblikket.
Medarbejdersiden i centerudvalget i CBD

Dato: 20-09-2021:

f

Høringssvar
Centerudvalget for Center og Børn og Læring udtaler følgende til budgetforslaget for
2022:
Centerudvalget anerkender den foreslåede prioritering og løft af sundhedsplejen og
folkeskolen. De ekstra ressourcer kommer efter en årrække med reduktioner grundet
besparelser og manglende løn- og prisfremskrivning.

Centerudvalget beklager, at der i budgettet ikke er afsat ekstra ressourcer til at styrke det
forebyggende arbejde for børn og unge i alderen fra 0 – 22 år. Det manglende fokus på de
forebyggende indsatser bekymrer Centerudvalget og udvalget ser en risiko for, at det vil
føre til stigende udgifter på de specialiserede områder.

Mange folkeskoler vælger at udnytte de muligheder, der er for at lave en kortere skoledag,
ved at omlægge understøttende undervisning til to lærer ordninger. Den kortere skoledag
medfører behov for øget åbningstid i SFO. Centerudvalget er bekymret for at ressourcen til
SFO udhules.

I forhold til forslaget om reduktion i budgettet på 10 mio. kr. frygtes det, at besparelsen
rammer PPR og UU. Dette skal ses i sammenhæng med, at det forebyggende arbejde ikke
er fremhævet i budgetaftalen og netop PPR og UU er blandt de steder, hvor der arbejdes
forebyggende.

Centerudvalget glæder sig over den prioriterede investering i nye dagtilbud, men undrer sig
over, at der ikke er afsat midler til sandsynlige udvidelser af folkeskolerne. Desuden undrer
centerudvalget sig over, at der ikke er afsat ressourcer til de kommunale legestuer i
dagplejen, hvor kun en af tre vuggestuer opleves tidssvarende.

Behandlet i Centerudvalget den 16.9.21.
På vegne af Centerudvalget
Morten Mygind Jensen
Centerchef
Center for Børn og Læring

Høringsvar vedr. Lejre kommunes budget 2022
Forældrebestyrelsen i Den Grønne Kile har med stor interesse gennemlæst materiale i forbindelse med
Lejre kommunes budget for 2022.
Vi har i den forbindelse med stor glæde kunne konstatere, at det umiddelbart ikke ser til ud, at de 10
mio. kr. som kommunen skal spare i 2022, skal findes på dagtilbudsområdet.
Vi kan dog være bekymret over, hvor kommunen vil finde de 10 mio. kr. Vi ville finde det meget bekymrende, hvis pengene spares fra PPR området og dermed institutionernes mulighed for at starte en tidlig
indsats overfor udsatte børn. Vi minder politikkerne om, at netop dette område er udpeget som et meget vigtigt område i visionerne for Lejre kommunens dagtilbud.
Børnetal og prognoser
Som vi også pointerede i høringssvaret i forbindelse med budgettet for 2021, kunne vi se udfordringer i
forhold til børnetallene i kommunen. Det lader til at prognoserne langt fra har været retvisende, hvilket
vi også har påpeget tidligere.
Dette har resulteret, at der i Hvalsø oprettes 3 pavilloner og der skal bygges en ny institution i byen. Vi
mener at opsættelse af pavillonerne endnu engang er tegn på at Lejre kommune handler for sent. Vi er
klar over at ting tager tid, men problemet har været kendt længe. Vi appellerer derfor til at Lejre kommune starter på at tage hånd om udfordringer i bedre tid, i stedet for at skal lave midlertidige løsninger
og tage forkerte beslutninger.
Vi har endnu til gode at høre størrelsen af denne nye institution, men vil gerne appellere til at politikerne tænker over størrelsen af den nye institution. Vi er klar over at en større institution vil være forbundet med stordriftsfordele. I Hvalsø vil der i fremtiden være 3 integrerede institutioner i byen og vi
beder politikerne huske på at børn og voksne er forskellige og ikke alle ville kunne trives i store institutioner. Vi ønsker derfor også at politikerne prioriterer de mindre institutioner med få stuer.
Normeringer
Til sidst vil vi gerne takke for indførelsen af minimumsnormeringerne i dagtilbuddene i Lejre kommune
hurtigere end regeringen har lagt op til. Det er dejligt at se kommunen også har set værdien af flere
varme hænder til børnene.
Derfor har vi også en klar forventning om, at de penge kommunen nu skal finde, ikke findes på institutionernes aktivitetsbudgetter. Vi ved, at I har en meget klar vision om høj kvalitetsdagtilbud. Nu er der
prioriteret mere personale til børnene og derfor bør det også kunne forventes, at de rammer og forhold
det pædagogiske personale har ikke forringes.
Derudover kunne vi i de vedlagte bilag konstatere at Lejre kommunen ligger væsentligt under landsgennemsnittet for hvad der bruges på dagtilbuddene. Vi ønsker ikke at denne forskel bliver større.

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Den Grønne Kile

Hørringssvar fra forældrebestyrelsen i Osted børnehus ang. Budgetforslag for 2022

Som udgangspunkt er vi glade for at se, at der er kommet pris og lønfremskrivning igen, og at det ikke
ligner, at I har tænkt jer at spare på dagtilbudsområdet.

Vi er dog bekymrede, da vi ser et stigende behov for ekstra støtte til flere og flere børn og hertil store,
nødvendige udgifter for, at personalet har ordentlige betingelser for at kunne passe på disse børn. Derfor
undrer det os, at der ikke er afsat mere til ressourcepædagoger i dagtilbud. Institutionerne oplever gang på
gang afvisninger på deres ansøgninger til ressourceteamet, hvilket gør det sværere at sikre at alle børn
trives.
Ressourceteamet er det eneste tilbud til børn i udsatte positioner på 0-6 års området i Lejre kommune. Det
kan være overvældende for nogle børn at være i en almindelig daginstitution trods minimumsnormeringer.
Derfor synes vi det er vigtigt, at vores fagligt dygtige pædagoger får den nødvendige hjælp til at kunne
passe på og udvikle vores børn. Endvidere mener vi, det er i tråd med kommunens principper om tidlig
indsats. Det er vigtigt at arbejde med barnets udfordringer så tidligt i livet som muligt for at sikre den gode
udvikling og et godt liv.

Derudover kan vi se at der skal bygges en ny institution, men er der sat penge af til ledelse?

Høringssvar budget 2022-2025
Fra Skovvejens Børnehave.
Vi har gennemlæst høringsmaterialet og har følgende
kommentarer:

Dato: 26-9-21
J.nr.:

Den årlige bevilling til Skovvejens børnehave
Vi kan i bilag 3 se, at Skovvejens Børnehave skal spare 100.000 kr. på
årsbudget både 2022 og 2023. Det ser vi ikke som en mulighed. I
forvejen, er budgettet så stramt, at det næsten ikke er muligt at købe
aktivitets materialer til gavn for børnenes udvikling, trivsel, dannelse
og læring, som de pædagogiske læreplaner foreskriver. Det er heller
ikke en mulighed at spare på personalet, hvis de politiskbesluttede
normeringer skal opretholdes. Skovvejens børnehave skal samtidig
overgå til et blive et børnehus fra 2022 og således have en vuggestue
under sig. For os er det uklart hvor meget der er afsat til denne
vuggestue, som på nuværende ikke fremgår direkte af budgetterne. Et
sådan tiltag og omlægning bør forventes i første omgang at kræve
yderligere omkostninger også for personale og ledelse i
børnehavedelen, hvis der skal opnås en god synergi imellem
børnehave og vuggestue. Det er derfor ikke i overensstemmelse med
at der samtidig skæres i budgettet.
Vi undrer os og efterspørger en forklaring på, hvorfor Skovvejens
børnehave som det eneste dagtilbud får et lavere budget end 2021,
mens budgettet for alle dagtilbud opretholdes eller for de flestes
tilfælde øges ifht. 2021. Vi mener at det samme burde gøre sig
gældende for Skovvejens Børnehave.

Bygning og vedligeholdelse
Vi er bekymret over, at der skal spares på bygnings og vedligeholde i
hele kommunen. Sidste år, blev vi lovet af Carsten Rasmussen, at der
var afsat 600.00 kr. i budget 2022 til at udskifte vores udslidte
facader. Vi håber at dette udsagn stadig er gældende. Facaderne er
rådne og ikke isoleret, hvilket gør at børn og voksne fryser på stuerne i
vinterhalvåret. Varmen ryger ud igennem facaderne, hvilket ikke er
godt for kommunens økonomi.
Pris- og lønfremskrivninger

Vi har svært ved at gennemskue, om der er indregnet pris og
lønfremskrivninger i år 2022. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi have
mere end svært ved at opretholde 60/40 fordelingen
(pædagoger/medhjælpere) i hverdagen, og kunne opretholde en sikker
normering gennem dagen. Vi har i 2021 haft flere syge medarbejdere
som har fået udbetalt løn, hvilket betyder at normeringen på papiret
ser fin ud, men hverdagen er markant anderledes. Nogle af disse
lønudgifter til syge medarbejdere fortsætter også ind i starten af 2022.

Hvis ikke der allerede er tænkt pris- og lønfremskrivninger ind på
dagtilbudsområdet, så vil vi på det kraftigste opfordre til at dette
indføres i budgettet.

Med venlig hilsen
Bente Brøndsted
Leder Skovvejens Børnehave.

Stine Vuholm
Maria Karm Limborg
Sila Lykke Henvig
Michael Linder-Madsen
Emil Acton Vincents
Forældrebestyrelsen i Skovvejens Børnehave
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Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk
Center for Økonomi &
HR
Dato: 25. september
2020

Høringssvar, budget 2022-2025 fra Hovedudvalget
Hovedudvalget drøftede høringssvar til budgetforslaget for 2022-25 på sit
møde den 15. september.
Hovedudvalget har følgende input og kommentarer til budgetforslaget:
• En anbefaling om at tidlig forebyggende indsats på børne- og
ungeområdet får et tydeligt aftryk i den endelige budgetaftale.
• En opmærksomhed på at selvbudgettering rummer risici.
• En markering af at omkostningsreduktioner på 10 mio. kr. vil få
konsekvenser for service og at der, afhængig af udmøntning, også kan
være negative konsekvenser for arbejdsmiljøet.

På vegne af Hovedudvalget

Inger Marie Vynne
Formand

Per Brinckmann
Næstformand

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Tina F. Nicolaisen
Budget (Fællespostkasse)
Elsebeth Kirk Muff
Høringssvar budget 2022 - 2025 fra CSI
24. september 2021 08:37:39
image001.png

Til Center for Økonomi & HR
Center for Sekretariat & Implementering har ingen bemærkninger til det fremsendte budget for
perioden 2022 – 25.

På vegne af Center for Sekretariat & Implementering
Med venlig hilsen
Tina Frydensberg Nicolaisen
Udviklingskonsulent
Center for Sekretariat & Implementering
Tlf.: 20129392
tfni@lejre.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Martin Kristiansen
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar budget 2022
27. september 2021 11:40:22

Høringsvarbudget 2022
Udfra det fremlagte budget undre det mig meget at man ikke fra Lejre kommunes side, har prioriteret en
kunstgræs fodboldbane i den nordlige ende i kommunen. Det må det noget lave beløb på posten tyde på.
Der er i vinterhalvåret en sådan mængde trafik fra den ene ende af kommunen til den anden, at enhver
miljøorganisation ville ryste på hovedet.
Dels bruger forældre samtidig en masse tid på transport, hvor de nok kunne have været mere effektive på
arbejdsmarkedet.
Dette harmonere ikke med alle de flotte ord om den grønne kommune.
Man kunne spare lidt på Nationalpark mm. Og bruge lidt mere på idrætten til de unge.
M.v.h
Martin Kristiansen
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mathias Jensen
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar til budget 2022
27. september 2021 10:35:58

Jeg kan ikke forstå, den måde i nedprioritere idrætten på i det fremlagte budget.
Vi mangler i den grad muligheder, for at fodbolden får en kunstbane nord for motorvejen i
kommunen.
Pt er der 3 fodboldklubber i kommunen.
Kirke Hyllinge, Gevninge og Bramsnæs fb. Der må køre til Lejre,Osted eller Hvalsø for at
kunne benytte en kunstbane, for at spille fodbold om vinteren.
Jed ikke hvordan det harmonerer med kommunens grønne profil og bevæg dig for livet?
Men det er tydeligt, at kommunen med det fremlagte budget, ikke har sat penge af til at
føre de flotte ord ud i livet.
- Mathias Egebjerg
Få Outlook til Android

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lars Adler
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar til budget 2022
26. september 2021 22:01:52

Høringssvar til budget 2022
Jeg kan ikke forstå, den måde i nedprioritere idrætten på i det fremlagte budget.
Vi mangler i den grad muligheder, for at fodbolden får en kunstbane nord for motorvejen i
kommunen.
Pt er der 3 fodboldklubber i kommunen.
Kirke Hyllinge, Gevninge og Bramsnæs fb. Der må køre til Lejre,Osted eller Hvalsø for at
kunne benytte en kunstbane, for at spille fodbold om vinteren.
Ved ikke hvordan det harmonerer med kommunens grønne profil og bevæg dig for livet?
Men det er tydeligt, at kommunen med det fremlagte budget, ikke har sat penge af til at
føre de flotte ord ud i livet.
Mvh
Lars Adler
Hyllingeparken 15b
4070 kirke Hyllinge

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

msoe1@mail.dk
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar til budget 2022
27. september 2021 10:24:33

Til Lejre kommune.
Høringssvar til budget 2022.
Vi har i Kirke Hyllinge en meget velfungerende fodboldklub, der i den grad har
udviklet sig og fået stor fremgang i antal medlemmer,
i de knap fem år jeg har boet i byen.
Men der er, og har længe været, et stort ønske om en kunstbane i Kirke Hyllinge,
så der også kan spilles udendørs fodbold om vinteren,
uden at skulle forlade byen. - De hold der spiller udendørs om vinteren, må pt.
starte bilen op, og køre til Osted, Hvalsø eller Lejre. Og det
kan vel at mærke være mange biler der kører på tværs af kommunen, og med
med unødig udstødning og forurening af vores grønne kommune til følge.
Dette er ikke kun gældende for Kirke Hyllinge fodbold, men også for Gevninge og
Bramsnæs.
Hvis kommunen etablerer en kunstbane i Kirke Hyllinge vil den selvfølgelig også
kunne bruges af Bramsnæs fodboldklub, og som vil give dem kortere
afstand til en sådan bane.
De tre kunstbaner kommunen har etableret, ligger alle syd for motorvejen, og der
er ingen nord for motorvejen.
Det bør virkelig prioriteres at få anlagt en i Kirke Hyllinge, men det fremgår ikke af
det fremlagte budget for 2022, hvilket vækker undren.
Jeg er selv aktiv i fodboldklubben som ungdomstræner, og spiller på
motionsholdet.
Mvh.
Martin Sørensen
Stationsvej 7
4070 Kirke Hyllinge.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Anne Vernon
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar vedr budget 2022
27. september 2021 00:08:00

Det er alment kendt at idræt styrker og forebygger på alle fronter både på den fysiske
sundhed og på den psykiske sundhed. At investere i forebyggelse er billigere end at skulle
lægge penge ud til behandling.
Derfor er det chokerende at se som borger i Lejre Kommune, at kommunen ikke har afsat
midler i budgettet til børn, unge og seniore i idrættens tegn.
KHIF fodbold har i flere år haft brug for en kunststof fodboldbane. Vi fra KHIF, har i de
senere år kørt i pendulfart til Lejre og Hvalsø i vinter halvåret, så spillerne kan træne
fodbold, opretholde deres konditionsniveau og deres sociale liv med deres
fodboldkammerater i den mørke tid. Denne løsning er absolut ikke optimal, ej heller set ud
fra et grønt miljømæssigt perspektiv.
Jeg håber, I vil genbesøge budgettet for 2022, og finde nogle midler frem til at KHIF kan
få deres længe ønskede kunstgræs bane.
Mange hilsner
Anne Vernon
Banevolden 28
4070 Kirke Hyllinge
Get Outlook til Android

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Christina Egholm
Budget (Fællespostkasse)
Carina Standland
Høringssvar
27. september 2021 08:04:54
image001.png

Høringssvar budget 2022
Budget 2022 har været drøftet i personaleMED i administrationen i Center for Børn og Læring. Vi
tilslutter os Centerudvalgets høringssvar og ønsker at tilføje følgende:
Vi noterer os med tilfredshed forslag om at skolerne tilføres midler og at budgetter til skoler og
dagtilbud fastholdes.
Vi ser med bekymring på den besparelse på 10 mio. kr. der er indarbejdet i forslaget. Vores
bekymring går på om det kommer til at berøreadministrationen i Center for Børn og Læring.
Som administration mærker vi i opgavemængder at CBL er et område i vækst grundet de flere
børn og unge der er i kommunen. Det mærkes bl.a. i forbindelse med de kapacitetsudfordringer
der opleves på dagtilbudsområdet og giver et øget pres i pladsanvisningen.
Også på øvrige opgaver der løses i centeret opleves der et pres.
På vegne af personaleMED CBL administration
Med venlig hilsen
Carina Standland (AMR) og Christina Egholm (formand)

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Camilla Skov
Budget (Fællespostkasse)
Høringssvar
26. september 2021 23:00:30

Høringssvar til budget 2022
Jeg kan ikke forstå hvorfor der i lejre kommune ikke bliver tilgodeset bedre
fodbomdsmiljøer for børn, unge og voksne.
Vi mangler en kunstbane nord for motorvejen i kommunen, lige nu er der mange der deler
de få der er i kommunen, og det er på ingen måde tilfredsstillende. Måske flere kunstbaner
vil kunne tiltrække flere til spiller til, eller også forbedre det for dem som allerede går til
fodbold.
Da lejre kommune promovere sig ved et være en grøn kommunne, syntes jeg måske ikke
helt den lever op til det.
Hilsen Camilla skov Larsen.
Bygaden 17 a, 4070 kirke hyllinge

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jan Sørensen
Budget (Fællespostkasse)
Høringsvar budget 2022
27. september 2021 11:50:46

Høringssvar til budget 2022
Jeg håber meget i vil sætte penge af til en kunstbane til Kirke Hyllinge på station 14 da vi pt ikke har nogen
liggende i nærheden og derved skal bruge 30 -40 min kørsel ialt for at træne hvilket gør jeg selv sommetider
springer træningen over samt synes det er irriterende at skulle kører så langt med børne
Så håber i tråd med at vi er en grøn kommune vil finde de penge til kunstbane

Til
Lejre Kommune
Administrationen
budget@lejre.dk

Dato: 2021-06-21

Forslag til Budget 2022-25: Omlægning af Bygaden, Lejre By

Tak for muligheden for at komme med forslag til det kommende budget for Lejre Kommune.
Vi foreslår at Kommunalbestyrelsen afsætter de nødvendige midler til en omlægning af Bygaden i
Lejre By og til at etablere et torv foran Kulturhus Felix.
Lejre By har i dag hverken en sammenhængende by eller en sammenhængende bymidte.
Med støtte fra Lejre Kommunes pulje til udvikling af lokalområdet har vi fået udarbejdet et prospekt
for udvikling af området omkring Felix – Byens Puls (vedhæftet). Prospektet foreslår bl.a. at omdanne
pladsen foran Felix (ud mod Bygaden) til et torv – byens torv.
For at skabe den nødvendige sammenhæng af bymidten i Lejre By, foreslår vi en omlægning /
udvikling af Bygaden fra jernbaneviadukten på Blæsenborgvej til Dagli’ Brugsen / Lejre Bageren til en
sivegade, markeret ved bl.a. en ændret vejbelægning, en ’skildpadde’ i krydset Bygaden /
Blæsenborgvej / Flædevadsvej / Kongebrovej, og etablering af et torv foran Felix.
Vi deltager gerne i udarbejdelsen af et budget for dette forslag.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for Domus Felix
felix@domusfelix.dk

Vedhæftet: Byen Puls, Prospekt, 2019

Til
Lejre Kommune
Administrationen
budget@lejre.dk

Dato: 2021-06-21

Forslag til Budget 2022-25: Indkøb af stabelbare kvalitetsstole til Kulturhus Felix

Tak for muligheden for at komme med forslag til det kommende budget for Lejre Kommune.
Lejre Handicapråd valgte for et par år siden at bruge af de midler, de disponerer over, til et tiltrængt
handicaptoilet i Kulturhus Felix i Lejre By. Toilettet optager dog nu en væsentlig del af husets depotrum til især husets møbler. Da der er grænser for hvor meget de stole, huset i dag råder over, kan
stables, kan de derfor ikke længere være i depotrummet. Vi har derfor behov for at udskifte stolene
til nogle, der fylder mindre, når de er stablet. Stolene skal være meget robuste, da de konstant flyttes
ud og ind af depotrummet af de mange forskellige brugere af huset. Med de seneste tiltag, vi har
foretaget i huset, har huset nu tilladelse til 150 sidende personer i Salen. Det ligger uden for Felix’
eget meget begrænsede driftsbudget at anskaffe 150 nye stole i den nødvendige kvalitet – en udgift i
størrelsesordenen kr 300 000.
Vi foreslår derfor at Lejre Kommune afsætter penge til indkøb af nye stole i budgettet for 2022.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for Domus Felix
felix@domusfelix.dk

Til
Lejre Kommune
Administrationen
budget@lejre.dk

Dato: 2021-06-21

Forslag til Budget 2022-25: Etablering af varmtvandsbeholder og emhætte i Kulturhus Felix

Tak for muligheden for at komme med forslag til det kommende budget for Lejre Kommune.
Vi har netop renoveret køkkenet i Kulturhus Felix, så vi i dag har et meget velfungerende køkken. Da
der tidligere kun var en gennemstrømsvandvarmer for det varme brugsvand, blev det – i samarbejde
med Lejre Kommune – besluttet at etablere en ny varmtvandsbeholder i Teknikrummet ved siden af
køkkenet. Derudover forlangte Lejre Kommune at der blev etableret en ny emhætte over komfuret.
En samlet ekstraudgift på kr 75 000, som Felix har lagt ud for.
Vi anser dog disse installationer som hørende til husets nagelfaste installationer, og derfor hørende
under Lejre Kommunes ansvar. Vi foreslår derfor at Lejre Kommune i budgettet for 2022 afsætter
midler til at refundere dette udlæg.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for Domus Felix
felix@domusfelix.dk

Kulturhus Felix

Lejre Kommune budget 2022 – 2025
Høringssvar fra Kulturhus Felix
Dato: 2021-09-27

Tak for muligheden for at afgive høringssvar til Lejre Kommunes budget for 2022 – 2025.
Kulturområdet er også en investering, og for Lejre Kommune en rigtig god investering, som bidrager til at
gøre kommunen attraktiv, og til at give den identitet og sammenhold, og dermed til at tiltrække og fastholde både borgere og arbejdspladser. Det vil for kommunen være en rigtig god forretning at investere
langt mere på dette område.
Kulturhus Felix bidrager væsentligt til kulturlivet i Lejre By og Lejre Kommune. Men, vi ønsker at Felix får en
endnu bredere rolle i byen og kommunen.
Vi skal derfor konkret gentage vores opfordring til, at der prioriteres midler til:
•
•
•
•

•
•

At støtte løsninger, der kompenserer for den plads i depotrummet, der er blevet inddraget i forbindelse med etablering af et handicaptoilet (indkøb af nye, bedre stabelbare stole – kr 300 000).
At finansiere de bygningsrelaterede nødvendige / pålagte løsninger i forbindelse med etablering af
nyt køkken (varmtvandsbeholder og emhætte, kr 75 000, som Felix har lagt ud).
Løbende at vedligeholde bygningen Domus Felix, så den fremstår som en attraktiv facilitet.
At udvikle det fantastiske udeareal omkring Felix, så det i lang højere grad understøtter en udvidet
funktion og en øget anvendelse af området. Herunder: at pladsen foran Felix omdannes til et lille
torv; at gården og haven bag Felix udvikles med fx en terrasse + trappe op mod bygningen;
etablering af ’rum’ i haven; og en bedre integration mellem haven og engen på den anden side af
åen. (Se prospektet ’Byens Puls’)
At udvikle bymidten i Lejre By til bedre at binde bymidten sammen - bl.a. således at Felix i højere
grad indgår i bymidten (fx med en ændret vejbelægning).
At arbejde videre med en overordnet udviklingsplan for Lejre By og omegn, som i højere grad giver
de forskellige områder, mødesteder og faciliteter supplerende identitet, og som hver for sig og
tilsammen bidrager til byens muligheder, sammenhæng og fælles identitet. Arbejdet kan med
fordel bl.a. tage udgangspunkt i ’Byens Puls’ (Felix, 2019), ’Rum til det moderne liv på landet’
(Københavns Universitet, 2021) og ’Hesteskoen’ (et bidrag til Lejre Kommenplan 2021).

På vegne af bestyrelsen for Felix
med venlig hilsen
Per Nørgård
(formand for bestyrelsen)

Bilag:
•
•
•

Etablering af varmtvandsbeholder og emhætte (2021-06-21)
Stabelbare stole (2021-06-21)
Omlægning af Bygaden (2021-06-21)

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Morten Petersen
Budget (Fællespostkasse)
Kunstgræsplæne
27. september 2021 11:19:48

Høringssvar til budget 22
Kan simpelthen ikke forstå hvordan/hvorfor fodbold anlægget i kirke hyllinge, igen
nedprioriteres mht manglende kunstgræsplæne nord for motorvejen.
Finder det mærkværdigt for os i kirke hyllinge skal kører så langt for at spille bold
efterår/vinter..
Det gælder både for børn og voksne..
Lad os nu få anlagt den kunstgræsplæne hurtigst muligt i kirke hyllinge..
Mvh Morten Petersen
Sydager 7
4070 Kirke Hyllinge

Lejre Lærerforening
Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune
Hvalsø 22. september 2021

Høringssvar budget 2022-2025
I Lejre Lærerforening glæder vi os over, at Kommunalbestyrelsen anerkender behovet for, at
kommunens folkeskoler prioriteres økonomisk. Vi er ligeledes tilfredse med at
Kommunalbestyrelsen lægger op til, at de penge som er givet i tilskud fra staten, også bliver brugt
på det, som de er tiltænkt. Efter mange års manglende prioritering af området, er det mærkbart, at
der er kommet væsentligt færre lærerhænder på skolerne.
Lejre Lærerforening vil opfordre Kommunalbestyrelsen til at signalere, at de 5 mio.kr., skal bruges
på flere lærerstillinger. De seneste år er antallet af lærere i folkeskolerne faldet kraftigt. Skolerne
har først og fremmest brug for at kunne sikre kvaliteten i undervisningen gennem bedre mulighed
for lærernes forberedelse, bedre mulighed for holddeling og nærvær og hjælp til den enkelte elev.
Med de store udstykninger der sker i Lejre-Allerslev-området, som nu og på sigt vil føre til
yderligere tilflytning, oplever Allerslev Skole allerede nu et stærkt stigende børnetal. Dette giver
Allerslev Skole store udfordringer med manglende plads til eleverne og lærerne. Der vil efter vores
opfattelse være behov for en udvidelse af Allerslev skole. Vi undrer os derfor over, at
anlægsbudgettet ikke har medtænkt en udbygning af faciliteterne på skolen i overslagsårene.
Lejre Lærerforenings kredsstyrelse er bekymret for om budgettets besparelser på 10 mio. kr., vil
medføre serviceforringelser, personalereduktioner og kvalitetstab i arbejdet generelt i kommunen
bl.a. i Center for Børn og Læring.

På vegne af Lejre Lærerforening
Med venlig hilsen
Per Brinckmann, Kredsformand

Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø
Telefon 46 35 34 54
Hjemmeside: www.kreds42.dk e-mail: 042@dlf.org
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Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Att.: Administrationen
Budget@lejre.dk

27. september, 2021.
Sagsnummer 21/12

Høring vedrørende budget 2022-2025
Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 10. september 2021, vedlagt brev af
samme dato vedrørende høring af budget 2022 – 2025, og med henvisning til dokumenterne i
høringsmaterialet.
Ældrerådet har afholdt budget-/dialogmøde med USSÆ`s formand Mikael Ralf Larsen, og
økonomiafdelingen ved Henrik Frølund Søtorp den 14.09.2021.
På baggrund af ovenstående afgiver Ældrerådet følgende høringssvar, idet bemærkes:
•
•
•
•
•

At Lejre Kommune forventer at holde samme serviceniveau som hidtil
At der i budgettet for CVO er taget højde for flere ældre borgere
At befolkningsudviklingen for 80+ årige forventes at stige eksponentielt fra en stigning på
8% (2021-22) til en stigning på 34% (2021-25) til en stigning på 88% (2021-33).
At effekten af aktuel beregning af 'sund aldring' er indregnet i budgetprognoserne
At 2.2 mio. bliver på området og at der fortsat er løn- og prisfremskrivning, så der
budgetmæssigt er set på at understøtte de udfordringer der er.

Generelt om vigtige fokusområder og udfordringer i budget 2022 - 2025
Ældrerådet bakker fuldt op om Lejre Kommunes værdighedspolitik, hvilket kræver at der afsættes
de fornødne midler til at leve op til værdighedspolitikken.
Ældrerådet vurderer, at der er behov for et skarpt fokus på de rekrutteringsudfordringer der er på
ældreområdet, ved bl.a. at afsætte fornødne midler til at sikre den faglige og menneskelige
kvalitet, god introduktion af nye medarbejdere, og et godt arbejdsmiljø for at fastholde
kvalificerede medarbejdere
Ældrerådets prioriterede anbefalinger/ forslag til budget 2022
Ældrerådet har prioriteret i de tidligere fremsendte konkrete budgetforslag til budget 2022 – 2025
i høringssvar af 21.6.2021.
Følgende er prioriteret:

2

•

•
•
•

At der afsættes den fornødne økonomi til efteruddannelse / videreuddannelse med
opkvalificering af alle faggrupper i CVO. Formålet er at indgå med de rette faglige
kompetencer i det nære Sundhedsvæsen, med borgeren i centrum.
Midler til øget hverdagsrehabilitering i et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem
borger, pårørende og fagpersoner, hvor fokus er borgerens dagligliv i egne omgivelser.
Midler til aktiviteter for plejehjemsbeboere efter bortfald af klippekortordningen.
Ældrerådet anbefaler at der afsættes økonomi til genindførelse af klippekortordningen i
Lejre Kommune, både til plejehjemsbeboere og hjemmeboende i Lejre Kommune.
Midler til at fastholde og udvikle ny velfærdsteknologi, eventuelt i samarbejde med andre
kommuner såsom eksempelvis Odsherred og Holbæk kommuner i forsøget med KOLpatienter.

Det er positivt at serviceniveauet på området fastholdes, at der fortsat er løn – og
prisfremskrivning , og der fastholdes 2,2 mill. til udfordringer på området. Det er ikke mindst
vigtigt som opfølgning på anbefalinger fra Ældretopmødet i 2020 / 2021, om at videreudvikle
ældreplejen hvor borgernes behov er i centrum.
Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
Formand
Ældrerådet i Lejre Kommune

Dato: 23-09-2021

Bemærkninger til Budget 2022-2025
Lokaludvalget i PPR bliver bekymret, når vi kigger på effektiviseringspuljen på de 10
millioner kroner, hvis dette skulle ramme PPR.
Bekymringen kommer på baggrund af følgende:
•
•

•

•

Øget børnetal blandt de 0-5-årige
Flere børn mistrives blandt andet som følge af nedlukningen under Covid-19. Ifølge
rapporten fra ”Vidensråd for Forebyggelse” i august 2021 fastslår den, at 16 % af de
0-9-årige oplever betydelige mentale helbredsproblemer – det kræver en ekstra
indsats
PPR varetager den tidlige og forebyggende indsats, som en afgørende del af
kernevældfærdsprogrammet i Lejre kommune – der tilstræbes en øget og
forpligtende borgerinddragelse
Der er et nationalt blik på, at PPR skal varetage en lettere behandlingsopgave i
samfundet, som kræver ekstra ressourcer

På vegne af LU i PPR

27-09-2021

Høringssvar Lokaludvalget på Allerslev Skole
Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft Økonomiudvalgets forslag til budget
2022- 25 i høring.
Lokaludvalget tager forslaget til efterretning, men finder det vigtigt at komme med flg.
kommentarer:
LU glæder sig over, at der tilføres flere midler til folkeskolen, men peger i den anledning på, at
det er hårdt tiltrængt.
Skolerne i Lejre kommune har brug for flere hænder for at kunne imødekomme den voksende
inklusionsopgave, og specielt på Allerslev Skole betyder de større klasser, at arbejdet med at nå
den enkelte elev er udfordret, hvis vi skal opfylde målet om, at alle bliver så dygtige som de
kan.
LU savner, at kunne se i budgetforslaget, at der er tænkt tilstrækkeligt langt frem i forhold til
anlægsudgifter.
I Allerslev Skoles skoledistrikt er der opført et nyt børnehus med en udvidet kapacitet i forhold
til de oprindelige planer. Og det fremgår tydeligt af prognoserne, at selvom børnetallet for hele
kommunen ikke er stigende, så er det kraftigt stigende i netop vores område.
LU opfordrer til at kommunalbestyrelsen udviser rettidig omhu, så Allerslev Skole bliver i stand
til at svare kravene til såvel klasseværelse- som faglokalekapacitet.
LU peger på, at Lejre Kommune i en årrække ikke har afsat midler til kompetenceudvikling på
lærer- og pædagogområdet.
I en ambitiøs kommune står målsætningerne om øget kvalitet på skolerne i grel modsætning til
de faktiske forhold.
Endelig ønsker LU også at kommunalbestyrelsen overvejer, om der er afsat nok midler på
familieområdet.
Skolen oplever, at den store arbejdsbelastning på dette område betyder, at kontinuiteten i
sagsbehandlingen halter.
LU er bekymret for konsekvenserne for børnene og for indsatsen omkring det
sammenhængende børneområde.
Med venlig hilsen
På Lokaludvalgets vegne
Niels Berendsen

Allerslev Skole og SFO

Lokaludvalg

Ammershøjparken

Høringssvar budget 2022 - 2025 lokaludvalget Ammershøjparken

Lokaludvalget for Ammershøjparken har på LU-møde torsdag d. 23-09-2021 drøftet budget 2022-2025. Vi
fremsender hermed vores høringssvar.

LU Ammershøjparken har forståelse for den stramme økonomiske ramme, som budgettet er
udarbejdet indenfor.
Udvalget er meget tilfreds med at der ikke er påtænkt besparelser i forhold til løsning af
kerneopgaven, at der ikke ændres ved normeringerne
Lønbudgettet i Ammershøjparken kalder i dagligdagen på stram styring af
lønbudgettet, for at holde lønudgifterne indenfor den udmeldte økonomiske
ramme. Det er derfor glædeligt at der ikke er udsigt til yderligere
stramninger, da LU vurderer at dette kun ville kunne ske med konsekvenser i
form af kvalitetsforringelser.

På lokaludvalgets vegne

Tirsa Breinholdt
Plejecenterleder Ammershøjparken Ældrecenter
Forperson LU

Irene Anthonisen
TR
Næstforperson LU

Dato: 20-09-2021
Center: Børn- og Læring
Afdeling: Bramsnæsvigskolen

f

Bramsnæsvigskolens Lokaludvalgs høringssvar ang. budget.
Først og fremmest positivt at se, at der er sat penge af til skoleområdet.
Positivt at se, at der ikke er besparelser på skoleområdet.
Vi bemærker, at der ikke er sat yderligere af til specialområdet.
Specialområdet vokser og det undrer, at den tidlige indsats ikke er vægtet i økonomien.
LU har et ønske om, at den tidlige indsats vægtes mere.
LU peger på, at den ekstra bevilling anvendes til ”flere hænder”. Det kunne være specialundervisning
eller som flere muligheder for 2-lærerordninger.
Den ekstra bevilling kunne også delvist anvendes til indkøb af ekstra ”ekspert-undervisere” i
eksempelvis emneuger og andre forløb.
Ordblindeindsatsen er ikke nævnt i høringsmaterialet.
Det undrer skolens LU, da det trænger til en udbygning og et løft.
Lejre Kommunes to-sprogede elever er ikke nævnt i høringsmaterialet.
Det er et ønske, at de to-sprogede elever igen kan vægtes med særligt tilbud med ekspertundervisere,
før en udslusning til almenskolerne.

Med venlig hilsen
LU på Bramsnæsvigskolen, Elverdamsvej 204, 4070 Kr. Hyllinge, Tlf. 4640 5111
mail: bvs@lejre.dk

Lejre den 21.09.2021
Høringssvar til budget 2022
Lokaludvalget i CJS har drøftet kommunalbestyrelsens oplæg til budget for 2022 – 2025 på
lokaludvalgsmødet den 16. september 2021.
Med respekt for kommunens samlede økonomi har lokaludvalget flg. kommentarer:
Hverdagen i CJS har været præget af turbulens pga. stort underskud i 2019, udskiftninger i ledelsen, stor
personaleomsætning, samt udefrakommende ændringer i grundlaget for driften.
En markant udfordring i det/de kommende år ligger i besparelser til ” Arne pensionen”, som primært skal
findes i driften af jobcentrene. Samtidig omlægges refusionsmodellen for ressourceforløb. Samlet set
betyder besparelserne en reduktion af budgettet til indsatser for de ledige på ca. 2,7 mio. kr. Et budget der
i forvejen er lavt, når man sammenligner med andre kommuners budgetter.
Samtidig skal det nævnes, at omlægningen af refusionsordningen på indsatser til
ressourceforløbsmodtagere ikke er en del af den centrale spareplan på beskæftigelsesområdet. Her er der
tale om en afbureaukratisering af den økonomiske styring, hvor man nedlægger refusionen på de
kommunale udgifter, og flytter den økonomiske kompensation over i budgetgarantien, hvor kommunerne
under et kompenseres, bl.a. via midtvejsreguleringerne. Omlægningen kommer samtidig med, at der stilles
øgede krav til indsatsen for ressourceforløbsmodtagerne i form af ret & pligt tilbud ved 6 måneder på
ydelsen. Konkret betyder det, at vi – samtidig med at halvdelen af budgettet til indsatser for
ressourceforløbsmodtagere fjernes i Lejre – skal etablere langt flere indsatser. Dette vil have betydning for
muligheden for at etablere værdifulde og resultatskabende indsatser for andre målgrupper, målgrupper
hvor indsatsen i øvrigt formentlig ville have større mulighed for effekt i form af job eller uddannelse.
Mest af alt handler det om at borgere ikke fastholdes i et system, men understøttes i en tilknytning til
arbejdsmarkedet. Hver gang en ledig eller syg borger vender tilbage i beskæftigelse, vil der ske en
besparelse i forsørgelsesydelse og kommunen vil få en skatteindtægt. Det handler således om at se de
midler der sættes af til indsatser for ledige og sygemeldte borgere som en investering. Omvendt kan man
forvente, at en besparelse på indsatser vil medføre øget forbrug for forsørgelse på den lidt længere bane
end ellers.
Lokaludvalget opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til at overveje konsekvenserne ved yderligere
besparelser på beskæftigelsesindsatsen.
Dertil skal lægges et lokalt besparelsesforslag, hvor der skal findes kr. 10 mio. i effektiviseringer /
omlægninger i den administrative drift, som formentlig også vil berøre centret. Lokaludvalget udtrykker
stor bekymring for denne besparelse. Vi kender ikke de konkrete planer, men i forvejen oplever vi et
center, hvor medarbejderne virkelig knokler for at få enderne til at mødes. Dette både i
beskæftigelsesindsatsen, men bestemt også på voksensocialområdet og børne- & familieområdet. Der er
stort pres på alle områder, og vi er bekymrede for om yderligere besparelser vil få alvorlige konsekvenser,
ikke kun for medarbejderne, men i sidste ende for de borgere der har brug for vores assistance og hjælp.
Lokaludvalget for Rådhuset i Center for Job & Social

Lejre Kommune, budgethøringssvar, 27. sep 2021:

Der er i Bilag 7 noteret en besparelse benævnt ”effektiviseringer/omlægninger” på 10 mill årligt,
besparelsen er ikke adresseret og dermed diffus at forholde sig til.
Vi vil kraftigt opfordre til, at CKF ikke bespares, idet
• CKF’ har et lille budget, så selv en lille besparelse vil være stor
• Kulturbudgettet i Lejre Kommune ligger i forvejen særdeles lavt sammenlignet med
landsgennemsnittet og også sammenlignet med sammenlignelige kommuner (hvorfor har I
valgt at gøre det?)
• CKF har for en stor del med børn og unge at gøre (musikskolen udelukkende 0-25 årige,
biblioteket for en stor del børn og unge), som ønskes ikke-besparingsramt i dette budget
• Musikskolens samlede budget er sammensat af flere ydere (kommune, stat, forældre), og
en nedskæring i kommunale midler til undervisning, vil automatisk medføre nedskæring i
statstilskud, altså = yderligere nedskæring
Med venlig hilsen
på vegne af CU i CKF
Lone Nielsen Darger (TR i musikskolen)

Høring af budgetforslag 2022-2025

Dagplejekontoret
Søvej 11
4330 Hvalsø
Dato: 22. sept. 2021

Lokaludvalget for Dagplejen har gennemgået det fremsendte
budgetmateriale for 2022-2025, som hovedparten af de politiske
partier står bag. Det er et bredt funderet materiale, som ser ud til at
komme hele vejen rundt om de kommunale aktiviteter bort set fra
dagplejen.
LU har følgende kommentarer:
Nye tiltag
Der er afsat midler til etablering af 2 nye daginstitutioner i Hvalsø og
Allerslev/Lejre. Det undrer os, at der ikke er afsat ressourcer/midler til de
kommunale legestuer i dagplejen.
Det er politisk besluttet, at vi i dagplejen skal omstrukturere vores legestuer,
således at vi i hele kommunen skal have 3 områder/steder, hvor der skal
være heldagslegestue. Dette gøres ikke uden omkostninger.
De 3 områder er Hvalsø, Allerslev og Kr. Hyllinge. Der er kun en legestue, der
er tidssvarende og som kan bruges, det er i Den Grønne Kile i Hvalsø dog er
opførelsen af liggehallen ikke påbegyndt. Det medfører at der kun kan
gennemføres halvdagslegestue pt.
Legestuen i Kr. Hyllinge området lever ikke op til Arbejdsmiljø krav –
Arbejdstilsynet.
I Allerslevområdet er der ikke fundet lokaler til dagplejen.
Det undrer os meget, da der politisk er truffet beslutning om, at hver gang
der skal bygges nye daginstitutioner i Lejre kommune skal dagplejen ind
tænkes. Formålet var at knytte dagplejen tættere til institutionerne bl.a. for at
højne kvaliteten på hele dagtilbuds området. Det er bestemt ikke det, vi
oplever for øjeblikket.
Samtidig bliver der nu udtalt, at vi passer børn i nærområdet. Det hænger
ikke sammen med at børn fra fx Kr. Sonnerup og Kr. Såby skal i
heldagslegestue i Den Grønne Kile i Hvalsø.
Med venlig hilsen
Sonja Dreesen
Formand for LU

Karin T. Johansen
Næstformand for LU

Høringssvar vedrørende budget 2022-2025
fra LU, Osted Skole
Osted Skole og Osted bydel har gennemgået en stor forvandling de seneste år.
Fra en meget nedslidt skole med faldende børnetal ser vi os nu ind i en fremtid med
nye eller velrenoverede rammer, samt en befolkningstilvækst, der kun er glædelig for
os.
Folkeskolerne i Lejre har ikke været politisk prioriteret længe, og med et par års
manglende pris- og lønfremskrivning, er der et efterslæb, hvis vi skal op på en
driftsøkonomi, som matcher nabokommuner, eller de kommuner som Lejre normalt
sammenligner sig med.
Vi er og vil gerne være Danmarks Bedste Landsbyskole. Det kræver dog, at vi har
en sund økonomi og mulighed for at tiltrække, holde på og videreuddanne
personale.
Derfor foreslår vi følgende:
● Det “ekstraordinære løft af folkeskole” bliver permanent ind i det kommunale
budget til folkeskolerne. Det skal ikke være en pulje, som forsvinder igen. Men
en permanent prioritering.
● Tildeling til Osted Skole de kommende år skal være med udsigt til svingende
udgifter grundet ombygning og stigende børnetal. Det bør medtænkes i
budgettet; andet er for kortsigtet og en smule naivt.
● Tildelingsmodellen til skolerne ift. gennemsnitslønninger er fortsat en stor
udfordring og bør ændres. En gennemsnits-løntildeling giver en skole af vores
størrelse meget ringe muligheder, da vi netop ønsker at prioritere og
rekruttere erfarne og veluddannede personaler. Man bør i stedet kigge på
reelle udgifter og matche dette.

Venlig hilsen
LU, Osted Skole, september 2021

Sociale Tilbud til borgere
med Psykisk Handicap
22. september 2021

Høringssvar, Budget 2022 - 2025
Lokaludvalget i Sociale Tilbud til borgere med Psykisk Handicap har den 10.
september 2021 modtaget budgetmateriale for Lejre Kommunes budgetforslag
2022 – 2025 med henblik på høring.
Lokaludvalget ønsker at afgive høringssvar.

Det fremgår af budgetmaterialet, at der er indlagt en besparelse på 10 mio. kr.
årligt fra 2022 og frem, som skal indhentes ved effektiviseringer og omlægninger.
Denne besparelse er så vidt Lokaludvalget forstår ikke konkret udmøntet.
Dog fremgår det, at skoler/dagtilbud/plejecentre/hjemmepleje ikke er omfattet.
Det efterlader bl.a. store serviceområder i Center for Job og Social som ”dem der
må holde for” – herunder borgere med psykisk handicap. Områder der ved budget
2020 måtte finde besparelser som følge af manglende pl-fremskrivning og ikke
efterfølgende fik det eftergivet.
Lokaludvalget for Sociale tilbud til borgere med Psykisk handicap står derfor med
en uvished om, hvordan denne besparelse evt. kan ramme borgere med psykisk
sårbarhed.
Lokaludvalget opfordrer således til, at Kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af
budgettet tager konkret stilling til, hvilke tilbud der omfattes af et reduceret
serviceniveau.

Samtidig ønsker Lokaludvalget at gøre opmærksom på effekten af en eventuel
besparelse på tilbud til psykisk sårbare borgere:
-

Mindre tid til det rehabiliterende samarbejde med borgerne (udgifterne på de
sociale tilbud er langt overvejende personaleressourcer). Motivations- og relationsarbejde er det lange seje træk og det koster personaleressourcer.

-

Det kan give et øget konflikt-niveau, fordi borgerne oplever sig mindre set, hørt og
imødekommet i den hjælp og støtte de har brug for at øge mestring af eget liv.

-

Risiko for flere indlæggelser i behandlingspsykiatrien

-

Bostøtten udgør et væsentlig (sikkerheds)net under særligt de unge, der skal i job,
uddannelse, praktik og snart flytte hjemmefra og ingen bolig har til rådighed.

Venlig Hilsen
Lokaludvalget for Sociale tilbud til borgere med Psykisk Handicap.
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Lejre d. 23-9-2021
Høringssvar fra LU Hjemmeplejen- Sygeplejen.
Budget 2022-2025
LU Hjemmeplejen-sygeplejen har behandlet materialet d. 23-9-2021. Udvalget
anerkender og støtter generelt op om budget 2022-2025.
Udvalget takker for den grundige gennemgang af budgetmaterialet d. 13 sep. det
var tydeligt og forståeligt for os alle.
LU anerkender det tydelige budskab om at de kommende
effektiviseringer/omlægninger på 10 mill. Kroner Lejre Kommune står overfor,
ikke må ramme normeringerne på ældreområdet, herunder også hjemmeplejen.
LU Hjemmeplejen og sygeplejen anerkender, at demografi, løn og
prisfremskrivninger indgår i budget aftalen, således der er udsigt til at
hjemmeplejens og sygeplejens budgetter øges.

.

Kristina Jensen Leder Hjemmeplejen og Sygeplejen, Formand
Susan Stengelshøj Sygeplejerske, Næstformand LU

KIRKE SAABY SKOLE
Bogøvej 11
4060 Kirke Såby

Tlf.: 46 46 40 00, Fax: 46 46 40 05
E-mail: saabyskole@lejre.dk
www.kirkesaaby-skole.dk

24. september 2021

Høringssvar vedr. Budget 2022-2025
Lokaludvalget (LU) ved Kirke Saaby Skole har i sit møde den 24. september 2021 drøftet det
fremsendte forslag til budget 2022-2025 og har følgende kommentarer:
LU finder det rigtig godt, at der i budgettet er afsat ekstra midler til folkeskolerne i Lejre Kommune.
På Kirke Saaby Skole har vi et stort efterslæb i forhold til efter/videreuddannelse, indretning og
inventar, udeområder, materialer og vedligeholdelse af klasselokaler og personalerum.
Det fremgår ikke af materialet, hvordan de ekstra 5 millioner kan fordeles mellem skolerne, og her
ønsker vi at pege på de skoler, som ikke for nylig er renoveret eller udbygget, og som ikke i den
almindelige drift økonomi kan finde penge til ovenstående.
LU ønsker sig at der i budgettet også er afsat ressourcer til:
 Opgradering af såvel faglokaler som medarbejdere til at løfte den lovgivning, der handler
om praksisfaglighed og tvungne valgfag.
LU er taknemmelig for eftergivelsen af vores gæld. Det har givet os mulighed for at igangsætte nye
tiltag på skolen, eksempelvis ’Individuelle læringssamtaler’ med alle elever - tiltag som på sigt
kommer til at højne kvaliteten på Kirke Saaby Skole.

Sanne Sørensen
Formand

Helle Brinch Larsen
Næstformand

Høringssvar budget 2022 - 2025, lokaludvalget Bøgebakken Plejecenter

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tel. 46 46 46 46
www.lejre.dk

Lokaludvalget ved Bøgebakken Plejecenter har på ekstraordinært LU-møde onsdagCharlotte Thygesen
Leder Bøgebakken Plejecenter
den 22. sept. haft budgetudkast 2022-2025 i høring og fremsender hermed vores
Telefon 60 10 04 34
høringssvar.
E-mail. chmt@lejre.dk
Udvalget anerkender den grundige og meget forståelige gennemgang af
økonomimaterialet i samarbejdsforum den 13. sept. 2021. Der blev ikke lagt skjul på, at
Lejre Kommune fortsat skal styre økonomisk stramt grundet de vilkår, som netop Lejre
Kommune har i det store økonomipuslespil blandt alle landets kommuner. På bundlinjen
står Lejre med en opgave, der peger på behovet for Lejre finder
effektiviseringer/omlægninger for ca. 10. mill. kroner.
Det blev tydeliggjort, at ovennævnte reduktioner ikke må ramme normeringer på
daginstitutioner, skoler, hjemmeplejen – og plejecentrene. Bøgebakkens lokaludvalg
anerkender denne udmelding og udsigten til, at plejecentrets budgetter fremskrives
med almindelig pris- og lønfremskrivning samt demografi.
Lokaludvalget ønsker dog at pege på et behov for at få tilført ressourcer til indsatsen
indenfor kostområdet i perspektivet af den leve-bo-miljø model, som er
omdrejningspunktet for den daglige pleje- og omsorgsindsats på Bøgebakken.
Plejecentrene iværksatte sidste år en særlig indsats omkring udvikling af den kostfaglige
indsats på plejecentrene med leve-bo-miljø organisering. Ernæringsfaglig medarbejder
fra produktionskøkkenet på Hvalsø Ældrecenter blev frikøbt til at varetage denne
tværgående funktion og kommer i denne ordning én gang om ugen på Bøgebakken.
Funktionen har tydeliggjort behovet for netop denne indsats, hvor plejepersonalet
understøttes med kostfaglig viden, herunder menuforslag, udvikling af specialkoster,
økologiprocent og effektive indkøbsvaner. Derudover er der stort behov for kvalificering
af de lovpligtige fødevarekontroller i forbindelse med den daglige kostfremstilling. Hvis
den nødvendige kvalificering og udvikling af denne indsats, er der behov for at øge de
nuværende kostfaglige ressourcer på Bøgebakken.
På baggrund af ovenstående, vil udvalget ved Bøgebakken Plejecenter ønske tilført
økonomi til ansættelse af en fuldtids ernæringsfaglig medarbejder med fast tilknytning
til Bøgebakken. Et sådant ønske ser udvalget være helt i tråd med de politiske visioner
for udvikling af både madkvalitet, cafétilbud og økologimål.
Udover ovenstående bemærkninger, tager udvalget Budgetforslaget til efterretning.
Bøgebakken, den 23. sept. 2021
På lokaludvalgets vegne
Charlotte Thygesen, formand i LU
Leder af Bøgebakken Plejecenter

Lone Jensen
TR og næstformand i LU

HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2022-2025
__________________________________________________________________________
Fra MED-udvalg for Uddannelsesvejledningen under CBL. Møde afholdt d. 23/9-21.

Uddannelsesvejledningen opfordrer til, at man fortsat fastholder ressourcerne på
vejledningsområdet, så man kan bevare fokus på vejledningen og de forbyggende indsatser
på ungeområdet.
Ydermere skal det påpeges, at for, at uddannelsesvejledningen fortsat skal kunne bidrage til
opfyldelse af de politiske måltal som fx søgningen til erhvervsuddannelser og
understøttelse af de unges valg af uddannelse og/eller beskæftigelse, er det som minimum
nødvendigt at fastholde ressourcerne til området.

Med venlig hilsen,
MED-udvalget for Uddannelsesvejledningen under CBL

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Dato:

Høringssvar vedrørende budget 2022-2025.
Pædagogisk sektor FOA Roskilde har følgende kommentarer til det foreslåede budget 2022-2025.
Pædagogisk assistent:
Pædagogisk sektor ser frem til, at flere erfarne pædagogmedhjælpere bliver opkvalificerede til pædagogisk assistent i Lejre Kommune.
I aftaleteksten om minimumsnormeringer, står der bl.a.:
”Aftalen sikrer bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver i hele
landet, så børn kan mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk
personale med tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet. Samtidig etableres en ny opkvalificeringspulje, så flere medarbejdere i daginstitutioner kan tage en uddannelse til pædagog og pædagogisk assistent.”

01.01.2001
24.
september 2021
Cpr.nr.:

000000-0001
Ref.:

REF/REF/REl

Dagplejen:
Vi har bemærket det stigende børnetal og at der lægges op til at bygge
nye institutioner, hvilket vi bifalder. Dog undres vi over, at der ikke i højere grad er fokus på promovering af Dagplejen i pressen, i Kommunen, på
Kommunens hjemmeside og i daglig tale.
F.eks. hvor er der ledige pladser, samt at mange dagplejere har specifikke
kvalifikationer, og f.eks. er uddannet Grønne spire, motorikassistenter,
DGI-dagplejer eller andet.
I budgettet er der ikke afsat midler til etablering af de legestuer, som man
politisk har besluttet der skal være i Lejre Kommune. Af de 3 legestuer, er
der kun én, Den Grønne Kile, som umiddelbart kan bruges, og denne kan
kun bruges halvdags, da der endnu ikke er opført en færdig liggehal.
Hvor ligger Lejre Kommunes visioner og prioriteringer for at gøre Dagplejen til et ligeværdigt tilbud til vuggestuerne?
Med venlig hilsen
Ea Højholt Kristensen

Betina Petersen

Pædagogisk sektorformand

Pædagogisk sektor Næstformand
Privatfoto.

FOA
Roskilde
Fuglebakken 2
4000 Roskilde
Telefon
Telefax

46 97 19 90
46 97 20 14

Giro

898-2694

E-mail
roskilde@foa.dk
akas036@foa.dk
www.foa-roskilde.dk

23. september 2021

Høring vedr. Budget 2022-2025

Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til Budget
2022-2025 i Lejre Kommune:
•
•

•

•

Det er positivt, at der budgetmæssigt følges med demografien i
kommunen.
Det er positivt, at der bevilges penge til løft af Folkeskolen, og vi ser
naturligvis gerne, at hele beløbet tildeles skolerne. Vi vil glæde os over,
hvis beløbet er gennemgående i budgetperioden, så skolerne kan
planlægge efter dette.
Det ekstraordinære løft af Folkeskolen er særdeles positivt, og vi ser
naturligvis gerne, at det fortsætter, også i kommende budgetperioder,
således at skolernes indsatser/ansættelser kan fortsættes, og
kommunens skoler kan fastholde og tiltrække nye kompetente
medarbejde.
Der bør også være økonomisk luft til, at skolerne kan sende
medarbejdere på videre- og efteruddannelse, så kommunens skoler kan
matche skolerne i de omkringliggende kommuner og matche tidens krav
til læringsindholdet i undervisningen.

LU på Kirke Hyllinge skole tilslutter sig ovenstående høringssvar.

På Skolebestyrelsen vegne
Lars Peter Nielsen
Formand for skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole
Annemette Laurberg Rosén
skoleleder Kirke Hyllinge skole

Høringssvar fra skolebestyrelsen på
Bramsnæsvigskolen

Høringssvar ang. Lejre kommunes budget 2022-2025 fra
Bramsnæsvigskolens skolebestyrelse

I skolebestyrelsen på Bramsnæsvig skole ser vi positivt på Lejre kommunes budget, jf.
puljen til ”Løft af Folkeskolen på 2,5 millioner” og ”Ekstraordinært Løft af Folkeskolen på 5
millioner kr.” Vi ser det som et tegn på at man politisk har fået øjnene op for at vi i Lejre
kommune halter gevaldigt bagefter ift. vores nabokommuners udbetaling pr. elev. Hvilket vi
kun kan påskønne.
I forhold til hvordan det økonomiske løft mon påtænkes at benyttes og fordeles, havde vi
forskellige drøftelser. Vi var enige om, at der fra Bramsnæsvigskolen er et ønske om, at
beslutningen om hvordan pengene skal benyttes, vil blive decentraliseret til et fagligt og
kvalificeret forum der er tæt på kerneopgaven, evt. skoleledere og enkelte medarbejdere, i
forhold til at sikre den mest hensigtsmæssige forvaltning af dette tiltrængte økonomiske
løft.
Vi drøftede hvorvidt pengene skulle fordeles efter elevtal i de enkelte skoledistrikter eller
om de mon kunne bruges på en mere hensigtsmæssig måde? Overordnet set er vi på
Bramsnæsvigskolen mest optaget af at højne trivslen, men den positive afsmitning det giver
til alle områder i folkeskolen. Vi talte om, om ikke pengene kunne bruges smartere, ved
f.eks. at særlige område blev styrket. Det kunne være at styrke specialområdet, hvor en
hurtigere visitation også vil bevirke en positiv virkning på almenområdet. Så alle børn
mødes med et skoletilbud tilpasset deres behov. Vi kunne også se, at det kunne være
meningsfuldt at fordele pengene på de enkelte skoler i forhold til trivselsarbejdet og LKTarbejdet.
Omkring punktet med affaldsgårde, så har Bramsnæsvigskolen som den eneste skole
affaldssortering. Et pilotprojekt der forløber i samarbejde med Lejre Kommune. Det er
Grønhøjgård som SFO desværre ikke endnu en del af, men det kunne evt. være en
mulighed.

Høringssvar fra skolebestyrelsen på
Bramsnæsvigskolen

Vi drøftede også om svømning, som lige nu foregår i Sæbybadet kan arrangeres på anden
vis, så der i højere grad kan sikres en stabilitet i denne undervisning. Der har igennem flere
sæsoner været driftsmæssige aflysninger, og det er sårbart da det i forvejen er få
undervisningstimer her. Kunne man overveje, om der kunne laves aftale om brug af
svømmehal i de omkringliggende kommuner – evt. stadig periodevis.

Når ovenstående er sagt, håber vi at der kan blive tale om et permanent løft af
folkeskoleområdet så vi fremover ikke skal slås en ulige kamp med de private tilbud og
fortsat opleve at vores elever søger væk. Ligeledes mener vi ikke at man i
kommunalbestyrelsen kan stille sig tilfreds med at være på en 93. plads ud af landet 98
kommuner når det kommer til forældretilfredshed i 4-9. klasserne.
Vi håber derfor at alle parter, kommunalbestyrelsen, skoleledelser, lærere og
skolebestyrelserne i fællesskab kan finde frem til den løsning så det økonomiske tilskud
løfter vores skoler mest muligt og ikke bare bliver spredt tilfældigt ud uden videre omtanke.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen
Ved formand Tina Allerup
Elverdamsvej 204
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 4640 5111
mail: bvs@lejre.dk

Høringssvar vedrørende budget 2022-2025
fra Skolebestyrelsen på Osted Skole
24. sep. 2021
Vi har gennem de sidste 3 år forsøgt at sætte fokus på Osted Skoles pressede driftsøkonomi
og skolens fysiske tilstand. Derfor er det positivt, at vi kan se at alle folkeskoler i Lejre og
Osted Skole i særdeleshed bliver politisk prioriteret i det forslag til budgettet, som
flertalsgruppen foreløbig har fremlagt.
Men folkeskolerne i Lejre har ikke været politisk prioriteret længe, så derfor er der stadig et
kæmpe efterslæb, hvis vi skal op på en driftsøkonomi, som matcher vores nabokommuner
(hvis folkeskoler tiltrækker mange af Lejres børn) eller de kommuner som Lejre normalt
sammenligner sig med. Desuden er det vigtigt for os, at der kommer ro på vores skoles
økonomi.
Derfor foreslår vi følgende:
● Det “ekstraordinære løft af folkeskole” stiger løbende fra 5 mio. til 12,5 mio. over en
årrække. Så nærmer vi os en gennemsnitlig driftsøkonomi for folkeskoler i Danmark.
● Det “ekstraordinære løft af folkeskole” bliver lagt varigt ind i det kommunale budget til
folkeskolerne. Det skal ikke være en pulje, som så forsvinder igen. Men en
permanent prioritering af vores skoler, som den nye skolevision lægger op til.
● Det er ikke kun demografien der skal være udslagsgivende for driftsøkonomien. Det
burde være en selvfølge at driftsøkonomien følger demografien. Derfor mener vi, de
mange års forringelser på skolerne råber på en særlig indsats for, at rette op disse
uligheder mellem demografi og driftsøkonomi.
● Tildelingsmodellen til skolerne er ikke tidssvarende og ikke i overensstemmelse med
virkeligheden. Det betyder, at skolerne med mange erfarne ansatte ikke får tildelt nok
midler. Der er ikke sammenhæng mellem de reelle lønninger og tildelingsmodellen.
Derfor skal der en ny tildelingsmodel på bordet til skolerne - en tildelingsmodel man
gang på gang har udskudt.
Desuden er det nødvendigt at der også i budgettet bliver taget hensyn til:
● Osted udvikler sig kraftigt de næste fem år. En ny udstykning er ved at være blive
bebygget, og i forslaget til Kommuneplan 2021, er der et nyt område i spil til boliger
vest for åen i Osted fra 2026. Sammenholdt med, at vi oplever en ændring af
befolkningssammensætningen i Osted, hvor børnefamilier flytter ind og ældre par
flytter ud, så forventer vi langt flere elever på Osted Skole og i Børnehuset de
kommende år. For udover at vi får flere børn i byen, så regner vi også med at
procentdelen af distriktets børn der vælger Osted Skole vil stige. En ny renoveret
skole og et nyt børnehus vil tiltrække langt flere end tilfældet er i dag.
● I bevillingsoversigten er der ikke nogen udvikling i den driftsøkonomiske ramme for
Osted Skole (bilag 3). Det hænger ikke sammen med den reelle udvikling i Osted by,
hvor vi forventer mange flere børn i Osted og flere børn på Osted Skole.
mvh
Skolebestyrelsen på Osted Skole

Høringssvar fra Kirke Saaby Skoles bestyrelse til Lejre Kommunes Budgetforslag
2022-25

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at der i budgetforslaget tilføres ekstra midler på 5 mill. til
folkeskolerne i Lejre kommune. Dette løft er yderst tiltrængt, da skoleområdet har brug for en
samlet opnormering på ca. 18 mill. for at ligge på linje med omegnskommunerne, samt de
kommuner Indenrigsministeriet sammenligner Lejre med.
På Kirke Såby skole har vi et meget stort efterslæb i forhold til efteruddannelse af personale. I
tillæg er både materialer, inventar, klasselokaler, personalerum og udeområder nedslidte. Vi håber
derfor, at de ekstra midler i budgetforslaget fordeles under hensyntagen til de skoler der har størst
efterslæb i forhold til ovenstående.
I budgetforslagets Bevillingsoversigt (bilag 3) fremgår det, at Kirke Såby skoles budget for 2022 er
400.000 kr. lavere end Opr. Budget 2021 - som ikke indeholder løn- og prisfremskrivninger. I
forbindelse med hørring af budgetforslag 2020-23, blev det af skolens ledelse oplyst til bestyrelsen,
at manglende løn- og prisfremskrivninger for Kirke Såby skoles vedkomne androg 670.000 kr. per
år. I det lys fremstår kirke Såby skoles budget for 2022 som værende mere end 1 mill. lavere end
Opr. Budget 2021 når man korrigerer for manglende løn- og prisfremskrivninger som nu bliver
tilbagerullet, svarende til en besparelse på ca. 4%.
På Kirke Såby skole har vi i mange år været hæmmet af, at skulle afdrage på gammel gæld. Dette
har slidt hård på en i forvejen alt for stram økonomi. En økonomi der har været så stram, at der
ikke har været tilstrækkeligt med midler til en tilstrækkelig opfølning på kvalitetsrapportens
indsatsområder (hvilket er paradoksalt i sig selv) - eksempelvis Trivsel. Vi er derfor meget
taknemmelige for, at kommunalbestyrelsen d. 23 marts 2021 besluttetede at eftergive gammel gæld
på kommunes institutioner og skoler. Alene dette ”løft” har bevirket, at Kirke Såby skole har kunne
igangsætte tiltag som understøtter indsatsområderne fra kvalitetsrapporten. Eksempelvis
”Individuelle læringssamtaler”, hvor samtlige lærere har fået allokeret tid til individuelle samtaler
med eleverne. Et initiativ vi i bestyrelsen forventer over tid vil give sig til udtryk i trivsel og læring
for skolens elever. Dette, blot for at kvittere for gældseftergivelsen og samtidig illustrere, at hver en
krone er hårdt tiltrængt. Derfor håber vi naturligvis også, at det er en fejl at det for Kirke Såby skole
specifikt fremstår som en besparelse på ca. 1 mill. for budget 2022

Venlig hilsen
Kirke Saaby Skoles bestyrelse

Classification: Public

Den 23.9 2021

Høringssvar vedr. budget i Lejre 2022-2025.
TR-gruppen for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Lejre har gennemgået
budgetmaterialet for 2022-2025, og har følgende at bemærke:
Dagtilbud:
Vi er glade for at man tidligere på året valgte at indføre minimumsnormeringer i Lejre kommunes
daginstitutioner, og derved heller ikke påtænker, at der kan spares på dette område. Oplevelsen på den
enkelte institution er dog, at der stadig er et stykke vej til at opnå minimumsnormeringer.
Da vi gik ind i budgetåret 2021, var det med en besparelse på Pris- og lønfremskrivning, og da midlerne for
minimumsnormeringen kom i marts 2021, var det for nogen børnehuse nærmest det tilsvarende beløb der
blev tilskrevet budgettet igen. Derfor slap vi for at afskedige, men der blev heller ikke ansat yderligere
kollegaer. Når vi har spurgt ind til dette, har forklaringen været, at vi faktisk allerede i 2019, havde haft
minimumsnormeringer i Lejre kommune. Dette er dog noget misvisende, når man i beregningerne tæller
ALT med, Leder, medarbejder på barsel, sygemeldte, vikar osv. Oplevelsen er at man aldrig er i nærheden
af 1:3 eller 1:6. Tværtimod føler den enkelte medarbejder tit, at de er alene med en større børnegruppe.
TR-gruppen ser frem til at flere erfarne pædagogmedhjælpere bliver opkvalificerede til pædagogisk
assistent, og derved øger andelen af uddannet personale i daginstitutionerne.
Folkeskolen:
Det er positivt at de 2.5 mio. kr. som tidligere er givet, bliver lagt varigt ind på budgettet til folkeskolen,
samt at der gives et yderligere løft på 5 mio.kr.
Flere skoler i kommunen vælger at gøre brug af muligheden for flere 2 voksentimer og derved afkorte
skoledagen, hvilket så vil betyde en længere SFO-tid. Lejre Kommune skal så også huske at afsætte flere
midler til pædagogisk personale i SFO´en, så man ikke kommer til at udhule normeringen, hvis de skal have
længere åbningstid for samme midler.
Anlæg/renovering:
Vi synes det er positivt, at der tages hensyn til det stigende børnetal i kommunen, og lægges op til at bygge
nye institutioner. Når der bygges nyt, er det vigtigt at inddrage medarbejdere i processen, så der bl.a. også
tænkes ind hvilke læringsrum, toiletforhold, garderobeplads mm. man gerne vil skabe.
Erfaringer fra Covid-19:
Det sidste halvanden år med Covid-19, samt et øget fokus på hygiejne og ekstra rengøring, har vist os at
både sygefravær blandt børn og personale har været faldende. Vi tror på, at hvis man forsætter med at
sætte ekstra midler af til ekstra rengøring, kan man forsætte denne positive udvikling.
På vegne af FOA´s TR-gruppe
Fællestillidsrepræsentant
Randi S. Albæk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Henrik Skovbo Clemensen
Budget (Fællespostkasse)
Vedr. budget 2022
26. september 2021 22:39:59

Høringssvar budget 2022
Jeg må indrømme at jeg blev noget overrasket over at læse forslaget til det kommende budget i Lejre kommune.
Der er jo nærmest ingen idræt og her tænker jeg specielt på den meget omtalte og ekstremt ønskede og
nødvendige kunstbane til fodbold. I længere tid har der været skrevet og talt om at dette er en nødvendighed for
at opretholde den stigende tilgang til fodbold blandt børn, unge og voksne i klubberne nord for motorvejen i
kommunen.
Det undrer mig i den grad at der ikke bliver lyttet, eftersom der i længere tid har været en dialog klubberne
(Bramsnæs, Gevninge og Kirke Hyllinge i mellem) og kommunen. Der er blevet holdt Oktoberfest med tale fra
borgermesteren, der er blevet skrevet diverse artikler og afsendt et direkte ønske med tegninger og tilbud.
Hvorfor er dette slet ikke at finde? Jeg håber det er en fejl og at dette når at blive prioriteret. Igen i år står vi
med mange børne, ungdoms og voksenhold som ikke kan spille fodbold i hele vinterperioden. Det er en
skandale at vi som kommune ikke har et bedre tilbud at give.
Mvh Henrik Clemensen, Kornbakken 25, 4070 Kr. Hyllinge. Mob. 24659704
Sendt fra min iPhone
Sendt fra min iPhone
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Henrik Skovbo Clemensen
Budget (Fællespostkasse)
Vedr. høringsvar budget
26. september 2021 22:39:11

Høringssvar budget 2022
Jeg må indrømme at jeg blev noget overrasket over at læse forslaget til det kommende budget i Lejre kommune.
Der er jo nærmest ingen idræt og her tænker jeg specielt på den meget omtalte og ekstremt ønskede og
nødvendige kunstbane til fodbold. I længere tid har der været skrevet og talt om at dette er en nødvendighed for
at opretholde den stigende tilgang til fodbold blandt børn, unge og voksne i klubberne nord for motorvejen i
kommunen.
Det undrer mig i den grad at der ikke bliver lyttet, eftersom der i længere tid har været en dialog klubberne
(Bramsnæs, Gevninge og Kirke Hyllinge i mellem) og kommunen. Der er blevet holdt Oktoberfest med tale fra
borgermesteren, der er blevet skrevet diverse artikler og afsendt et direkte ønske med tegninger og tilbud.
Hvorfor er dette slet ikke at finde? Jeg håber det er en fejl og at dette når at blive prioriteret. Igen i år står vi
med mange børne, ungdoms og voksenhold som ikke kan spille fodbold i hele vinterperioden. Det er en
skandale at vi som kommune ikke har et bedre tilbud at give.
Mvh Henrik Clemensen, Kornbakken 25, 4070 Kr. Hyllinge. Mob. 24659704
Sendt fra min iPhone
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Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Charlotte Kock Petersen
Budget (Fællespostkasse)
tdm88888@gmail.com
VS: Udkast til høringssvar fra Hvalsø Ældrecenter
27. september 2021 08:31:34

Til Lejre kommune,
Kommunal bestyrelsen Økonomiudvalg

Beboer pårørenderådet fra Hvalsø Ældrecenter har følgende høringssvar på budget 2022-25.
Det er taget til efterretning at der ikke reduceres i plejecentrenes grundnormering.
På mødet mellem beboerpårørenderåd på de 3 plejecentre og USSÆ den 20. september 2021,
har vi løftet ønsket om at få fasttilknyttede fysioterapeut eller ergoterapeut på de 3
plejecentre for i højere grad at understøtte bevægelse, træning og hverdagsaktiviteter. Det
ønske vil vi gerne bære videre til budgetforhandlingerne.
På samme møde drøftede vi rekrutteringsudfordringer til sosu-faget og inspireret af en jysk
kommune, vil vi foreslå at der til de 3 plejecentre gives en forsøgspulje til at ansætte
ungarbejdere som fx kan læse, gå ture, spille kort nogle timer hver uge med borgerne. Det
kunne både berige hverdagen og gøre unge nysgerrige på faget. Med et beløb på 30.000 vil
man kunne rekruttere til 4 timer om ugen til formålet.
Vi vil anbefale at der afsættes økonomi til at vedligeholde køkkenet på Hvalsø, som er ved at
være udtjent, så det stadig er funktionelt, frem til det nye plejecenter er kommet i drift.
Vi vil pege på udfordringen at skulle holde den fastlagte økologiprocent i Lejre kommunes
kostpolitik, inden for den økonomiske rammer der er sat af taksten for mad. Det er relativt
dyrt at købe og producere økologiske måltider.

Udarbejdet på beboer pårørenderådsmøde 22.09.21.
På vegne af rådet, Tina Mertens formand

Venlig hilsen
Charlotte Kock Petersen
Plejecenterleder Hvalsø Ældrecenter
Roskildevej 11, 4330 Hvalsø
Telefon 29200141
EAN 5798008018022
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