
Budget 2020-2023: 
Sammenfatning af høringssvar til budget 2020-2023 i 
Sektor-MED og Hoved-MED udvalget

Hoved-MED udvalget 04-10-2019: 

Hoved MED ønsker indledningsvist at påpege, at de nye budgetprincipper, hvor det 
er driftsresultatet, der skal afgives høringssvar på gør, at det udsendte 
budgetmateriale er svært gennemskueligt, fordi det ikke viser noget om kommunens 
reelle økonomiske situation, og dermed heller ikke de enkelte områders økonomi i 
2020. Vi mener ikke, at der er mulighed for at afgive et kvalificeret høringssvar på et 
oplyst grundlag.

Vi ser frem til at høringssvar til 2. runde bliver på et mere oplyst grundlag.

Derudover er der meget kort tid fra budgetfremlæggelsen, til der skal afgives 
høringssvar. De lokale MED udvalg og bestyrelserne får ikke en reel mulighed for at 
afgive et høringssvar. Både på grund af tidsperspektivet, men også fordi det svært 
gennemskuelige budgetmateriale ikke giver lederne og de tillidsvalgte ordentlige 
vilkår for at klæde medarbejdere og bestyrelser på til opgaven

Herudover anerkender HovedMED det glædelige i, at den økonomiske udfordring 
syntes aftagende for 2020.

Udvalget anbefaler konkret, at de tekniske korrektioner, demografi, DUT-
reguleringer og udvidelsesønsket på overførelsesindkomster medtages i budget 
2020. I modsat fald vil det betyde indirekte/skjulte besparelser på de angivne 
områder, som vil få væsentlig betydning for personalets arbejdsmæssige vilkår.

MED-Administrationen 02-10-2019:
MED-Administrationen noterer sig med tilfredshed, at kommunens økonomi ser ud til 
at bedre sig i 2020.
MED-Administrationen anbefaler, at de tekniske korrektionsforslag og overførslerne 
indarbejdes i budgettet således, at der ikke opstår indirekte besparelser. 
 

MED-Ældre 03-10-2019: 
Budgetprocessen har været svær at gennemskue for MED-Ældre. MED-Ældre har 
forståelse for, at der er årsager, som skyldes ny regering og dermed manglende 
budgetaftale. Der er i Ikast-Brande kommune taget beslutninger, som yderligere 
komplicerer det. Det er især beslutningen i september måned 2019 om de tekniske 



korrektioner, som er udeladt af basisbudgettet, vi har haft svært ved at forstå. Som 
MED-Ældre forstår det, er det nu op til Byrådet at beslutte, om de tekniske 
korrektioner skal tages ind i budgettet.
De tekniske korrektioner udgør for politikområde Sundhed og Ældre i alt kr. 12,5 
millioner + kr. 3,6 millioner i 2022 og 2023.

Ved budgetorienteringsmødet fremgik det af den mundtlige præsentation, at 
direktionen anbefaler, at alle de tekniske korrektioner kommer ind i budgettet, 
hvilket MED-Ældre finder positivt.
Af hensyn til medarbejdernes trivsel og mulighed for at tage ansvar er MED-Ældre 
opmærksom på, at indarbejdes de tekniske korrektioner ikke i budgettet, vil der 
være behov for at arbejde med synliggørelse af eventuelle besparelser og deraf 
følgende konsekvenser. MED-Ældre bør i så fald høres.

Der er i MED-Ældre en særlig opmærksomhed på værdighedsmidlerne, hvor der 
allerede er udmøntet besparelser på kr. 5 millioner, og det kan være svært at forstå, 
at de kan bespares en gang til. Endvidere har MED-Ældre en opmærksomhed på, at 
indsatser for de resterende kr. 2,5 millioner er besluttet i Byrådet.
I de tekniske korrektioner ligger der kr. 1,6 millioner til sygeplejen. Det er et 
område, som vækster meget, da der såvel nationalt som kommunalt/regionalt er 
aftalt, at kommunen skal løfte en større del af borgernes sundhed. Der er ikke 
demografi på sygeplejen. Hvis de tekniske korrektioner ikke lægges ind i budgettet, 
skal der løses flere opgaver for de samme ressourcer, hvilket vil presse 
medarbejdernes arbejdsmiljø.

Hvis demografien halveres for frit-valg/hjemmepleje og genoptræning har MED-
Ældre tillid til, at Byrådet tager ansvar for serviceforringelser. MED-Ældre vurderer, 
at det ellers vil betyde et væsentligt større arbejdspres for medarbejderne i 
arbejdsdagen.

Det fremsendte budget for politikområde Sundhed og Ældre indeholder 
effektiviseringer/reduktioner stigende fra kr. 3,369 millioner i 2020 til kr. 10,89 
millioner i 2023 jf. budgetforliget 2019. MED-Ældre henleder i den forbindelse
opmærksomhed på høringssvarene fra Budget 2019-2022. 

Der er en god proces i MED-Ældre og lokal-MED, hvor der kontinuerligt arbejdes på, 
at det ikke er væsentlige serviceforringelser, der gennemføres. For 2020 er tilbage-
meldingerne fra de lokale MED til MED-Ældre, at det fra 2020 især vil være 
reduktioner, som medfører væsentlige serviceforringelser. MED-Ældre anerkender, 
og har tillid til, at Byrådet vil tage ansvar for disse beslutninger, så medarbejdernes 
arbejdsvilkår og trivsel ikke forringes.



MED-Psykiatri og handicap 03-10-2019: 
SektorMED Psykiatri & Handicap er bekendt med baggrunden for den ændrede 
budget- og høringsproces, men finder anledning til at bemærke, at budgetmaterialet 
ikke er let tilgængeligt for personer, der ikke arbejder med budget til hverdag. Vi kan 
derfor også være bekymret for, om byrådet har øje for alle detaljer og konsekvenser 
i den ændrede budgetlægning, da disse har stor betydning for psykiatri- og 
handicapområdet.
 
Oplægget om, at der ikke nødvendigvis skal findes yderligere besparelser i 2020 ud 
over de besparelser, der allerede er indlagt i overslagsårene, er meget positivt. 
Desværre indeholder modellen med basisbudget og tekniske korrektioner en række 
snubletråde (jvf afsnittet om budgetmaterialet).
 
Besparelsen vedtaget for budget 2019-2022 blev delt i to engangsbesparelser i 
2019, som skulle erstattes af vedvarende besparelser fra 2020. I basisbudgettet er 
begge besparelsestyper videreført. Der er derfor i bilaget “tekniske udvidelsen-
/reduktionsforslag” lagt en modpost for besparelsen i 2019 ind svarende til samlet 
786.000 kr (264+522 tkr.). Det er afgørende, at denne modpost vedtages, da det 
ellers betyder, at der reduceres yderligere i overførte midler i alle årene og 
tilsvarende reduceres i de udviklingsmidler, der bruges til finansiering af 
udviklingsinitiativer på hele psykiatri- og handicapområdet.
 
Hvis modposten ikke fastholdes, så betyder det, at udviklingsmulighederne 
begrænses i en tid med behov for omstilling. Konkret bruges midlerne i 2019-2020 til 
uddannelse af alle ledere på området med fokus på de funktioner, der er tættest på 
borgerne og medarbejderne. I 2020-2022 skal udviklingsmidlerne ligeledes 
finansiere indfasning af et nyt omsorgs- og dokumentationssystem, der er væsentligt 
dyrere end det nuværende. Der er valgt et fælles omsorgs- og 
dokumentationssystem sammen med sundhed og ældreområdet.
 
Det er i forbindelse med budgetarbejdet blev præciseret, hvordan 
efterspørgselspuljen/demografipuljen på psykiatri- og handicapområdet beregnes. 
Konkret gælder det, at bevillingen er aktivitetsbestemt. Dvs. at puljen ikke frigives 
med mindre, der igangsættes et tilbud for de konkrete borgere, der indgår i 
beregningen. På samme vis afleveres der også midler tilbage til “kassen”, hvis 
støttebehovet falder. Det betyder, at der er tale om et lukket system, hvor midlerne 
udelukkende kan bruges til de konkrete borgere.
 
I forbindelse med budgetlægningen er der kun indlagt 50 % af den beregnede 
efterspørgselspulje i basisbudgettet, mens der skal søges om de resterende 50 %. 
Hvis det såkaldte udvidelsesønske ikke lægges ind i budgettet, kan det betyde, at de 
mest udsatte borgere ikke vil kunne få den nødvendige støtte, hvis deres behov viser 



sig i de sidste seks måneder af året, hvor den øvrige del af budgettet kan være 
brugt.

Garland og STU er organiseret på psykiatri- og handicapområdet, men løser i stort 
omfang opgaver for Arbejdsmarkedsområdet. Det kan derfor have store 
konsekvenser, hvis Arbejdsmarkedsområdet ikke tilføres de 31,1 mio. kr., som er 
opgjort uden for basisbudgettet. På den lange bane kan det blive økonomisk 
belastende og dyrere for kommunen, hvis indsatsen for denne gruppe borgere 
reduceres. Årsagen er, at Arbejdsmarkedsområdet vil være nødt til at købe tilbud 
uden for kommunen, da egne tilbud må lukke. Det må ligeledes forventes, at 
borgerne ikke kan få et specielt tilrettelagt tilbud i samme grad som nu. Det kan 
betyde, at borgerne i stedet vil komme til at sidde hjemme og at flere borgere på 
sigt kommer på overførselsindkomst. 

Hvis de tekniske korrektioner ikke indarbejdes i budgettet vil det have en række 
konsekvenser for borgerne på området. SektorMED for Psykiatri & Handicap vil 
vurdere om mere konkrete konsekvensbeskrivelser af eventuelle yderligere 
besparelser skal fremsendes til Byrådet.

MED-Daginstitution og dagpleje 02-10-2019: 
MED-Daginstitution og Dagpleje ønsker indledningsvist at påpege, at de nye 
budgetprincipper, hvor det er driftsresultatet, der skal afgives høringssvar på gør, at 
det udsendte budgetmateriale er meget uigennemskueligt, fordi det ikke viser noget 
om kommunens reelle økonomiske situation, og dermed heller ikke dagtilbuds-
områdets økonomi i 2020. Vi mener ikke, at der er mulighed for at afgive et 
kvalificeret høringssvar på et oplyst grundlag.

Derudover er der meget kort tid fra budgetfremlæggelsen, til der skal afgives 
høringssvar. De lokale MED udvalg og bestyrelserne får ikke en reel mulighed for at 
afgive et høringssvar. Både på grund af tidsperspektivet, men også fordi det 
uigennemskuelige budgetmateriale ikke giver lederne og de tillidsvalgte ordentlige 
vilkår for at klæde medarbejdere og bestyrelser på til opgaven.

Demografiafregning
En demografiafregning på 50% er en stor udfordring for dagtilbudsområdet. 
Udviklingen i børnetallet er meget svingende. Nogle år er der færre børn, og andre år 
er der flere børn end beregnet. Hvis vi skal af med 100 % pr. barn, når børnetallet 
falder og kun får 50% i refusion, når børnetallet stiger igen, udhules dagtilbuddenes 
budgetter, og der kan kun budgetlægges meget kortsigtet. 



Den økonomiske ramme på området er beskåret flere år i træk, og der er kun ét sted 
tilbage at spare på ressourcerne, og det er i den direkte kontakt mellem børn og 
voksne i en hverdag, der i forvejen er yderst presset på nærvær. Det pædagogiske 
personale har en vigtig opgave i at sikre høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og 
skabe læring gennem hele dagen. Denne opgave kræver ressourcer i form af fagligt 
dygtige voksne, der har mulighed for at bruge deres faglighed frem for blot at holde 
opsyn med børnene, fordi der ikke er hænder nok. Vi er alvorligt bekymrede for 
børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, for vores kollegaers arbejdsmiljø og 
for at det bliver svært at tiltrække arbejdskraft og nye studerende til området 
fremover.

Misvisende indekstal
Afslutningsvis er det vigtigt for udvalget at påpege det problematiske i, at der i 2019 
er lagt anlægsudgifter ind i driftsbudgettet for dagtilbudsområdet. Anlægsudgifter til 
nyt tag på Daginstitutionen Lægdsgård og renovering af Gården i Vibereden til i alt 
2,6 mio. kr., som igen er trukket ud af budgettet for 2020. Vi er klar over, at 
bevæggrunden for dette er at undgå sanktioner, hvis kommunens samlede 
anlægsbudget overskrides. Men det betyder, at dagtilbudsområdets økonomiske 
driftsramme er større på papiret, end i virkeligheden. Det giver misvisende indekstal, 
som blandt andet benyttes, når vi skal sammenligne serviceniveauet i vores 
dagtilbud med serviceniveauet i andre kommuner. Det er en farlig glidebane at 
komme ud på.

MED-Børn og familie 03-10-2019: 

Børne- og Familieområdet er samlet set et område der drives for et driftsbudget der 
ligger noget under landsgennemsnittet. Det er lykkedes med konstant ledelsesfokus, 
tæt opfølgning, innovations og effektiviseringskultur at udvikle og tilpasse indsatser 
efter de budgetter der hidtil er lagt. 

Det er vigtigt at der både er tilstrækkeligt med medarbejdere til at løse opgaverne 
og tilstrækkelige midler til at iværksætte de indsatser der er nødvendige for at sikre 
optimal trivsel for børn og unge. 
Der er arbejdet intensivt med at kunne indfri det allerede udmeldte besparelse på 
1% for 2020 både på personaledelen, administrationsudgifter i øvrigt og på 
indsatser, kompensationer til borgere m.v. 

Besparelserne vil blive forsøgt gennemført ved nye kreative løsninger i forhold til 
indsatser og hyppig opfølgning med fokus på stop af kompensation og andre 
økonomiske bevillinger, hvor det fagligt og lovmæssigt er muligt. Der ud over vil der 
være fokus på ophør af foranstaltninger i forhold til børn og familier, hvor der ikke 
ses en tilstrækkelig udvikling, selvom der kan ses et behov. 



Der er kommet nye opgaver til i forhold til samarbejde med Familieretshuset, 
Ungdomskriminalitetsnævn, og nye krav til uddannelse og opstart i plejefamilie-
anbringelse. 
MED-Børn og familie vil gerne tilkendegive at det er nødvendigt at få tilført midler til 
de nye opgaver. 

Der er beregnet følgende 
DUT midler: Nye opgaver 

DUT kompensation Bemærkninger 

Ny indsats plejefamilier 54.000 Beløbet rækker ikke til den ekstra 
indsats Familieplejen skal yde. Der 
skal ydes der er beregnet til 25 timer 
per forløb svarende til 375 timer for 15 
nye forløb svarende 125.000 

Ungdomskriminalitetsnævn 38.000 Det vurderes at beløbet svarer til den 
ekstra opgave der er for 
Familierådgivningen 

Familieretshuset 375.000 Der er kommet et betydeligt ekstra 
arbejde i forhold til forberedelse af 
sager til Ungdomskriminalitetsnævnet. 
Herunder at der er et betydeligt 
tidspres i forhold til korte frister for 
udarbejdelse af undersøgeles m.v. 
Beløbet skønnes at kunne dække 
behovet i forhold til den ekstra opgave. 

Med Børn og Familie ser frem til at der frigives midler til renovering og tilbygning i 
forhold til en samlet tandklinik i Ikast. Nuværende struktur og bygningsmæssige 
rammer lever ikke op til de krav der i dag stilles hygiejne, arbejdsmiljø og faglige 
standarder. 
Endeligt ses der frem til at der sker en tilpasning og opnormering af Børneterapien, 
så den kan dække det aktuelle behov der er for indsats overfor børn og unge med 
behov for træning og konsultation. 



                  
Højderyggens daginstitution 
 
 

 

Højderyggens Daginstitution 
Skovhuset, Børnehuset & Regnbuen 

Tlf.: 99 60 56 50 / 99 60 58 40/ 99 60 57 70 
21 44 23 51 

E-mail : kihyt@ikast-brande.dk 

     
 

 
Nørre-Snede d. 7. oktober 2019 

 
Budgethøringssvar. 
 
 
Det er med dyb bekymring for området at vi har modtaget det nye budgetmateriale, som virker 
temmelig uigennemskueligt og ubearbejdet.  
Der er lagt op til fortsatte besparelser for området, udmøntninger af tidligere besparelser og effekter 
af de reduktioner der givet vil komme i kraft af de uhensigtsmæssige nyligt vedtagne 
budgetprincipper med henholdsvis 50 % effekt af stigende demografi men 100 % reduktion ved 
faldende demografi. 
 
Vi er med den vedtagne udmøntning af de allerede vedtagne besparelser midt i en 
organisationsændring med sammenlægning, og frygter at området ved nye udsultninger fortsat vil 
skulle udsættes for sammenlægninger, lukninger og lignende. 
Der er ikke i dag en tildeling som giver en sikkerhed for den pædagogiske kvalitet og områdets 
fortsatte udvikling, og med det tilsendte budget frygter vi at niveauet blot bliver mere og mere 
udhulet, og dette på trods af den fokus en minimums tildeling har fået på landsplan. 
En minimums tildeling Ikast-Brande Kommune allerede på nuværende tidspunkt er et stykke fra at 
kunne indfri. 
 
 
 
MED-udvalget ved Højderyggens Daginstitution 
 
 
 
 
                                                                                        



 
Hyldgårdsskolen den 3. oktober 2019 

 
 
 

 Høringssvar til budgetorienteringen 
 

Vi er i MED-udvalget på Hyldgårdsskolen forundrede og noget uforstående overfor den 
procedure, der er valgt til behandlingen af kommende års budget. 
Efter orienteringen i Remisen oplever vi ikke, at vi har mulighed for at vurdere konsekvenserne 
af budgettet på trods af det omfattende bilagsmateriale. 
 
At der er lagt op til, at den normale fremskrivning af bl.a. tekniske korrektioner, demografisk 
fremskrivning og DUT midler, som alle vedrører driftsbudgettet, tilbageholdes og samtidig 
blandes med anlægsudgifterne er stærkt bekymrende og kan meget vel komme til at udløse 
camouflerede besparelser. 
 
At den demografiske udvikling reduceres med 100% i nedadgående retning, men kun med 50% 
i opadgående retning, virker direkte unfair, og er stærkt demotiverende i de decentrale enheder. 
 
Vi anbefaler på det kraftigste, at politikerne opretholder den hidtidige budgetprocedure og ikke 
udhuler driftsbudgetterne ved at tilbageholde midler, som vi ikke har mulighed for at se, hvad 
der bliver brugt til 
 

 
 

På vegne af MED-udvalget på Hyldgårdsskolen 
 
Benny Nørgaard 
Skoleleder/formand  
 
Tove Harder 
TR-Repræsentant./næstformand 



 

 
 
Budgethøringssvar fra bestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole 
 
 
Som bestyrelse er vi nødt til at udtrykke bekymring for den kvalitet, vi kan levere som 
skoler i Ikast Brande kommune: 
  
-Hvordan kan vi bevare kvaliteten i vores arbejde med undervisning og dannelse, når 
skolerne konstant bespares og effektiviseres?  
 
- Hvordan understøttes de små skoler i fortsat at levere kvalitet og være en livsnerve i en 
lille by, når skolen presses hårdt af økonomiske justeringer år for år?  
 
-Hvilke menneskelige og økonomiske udgifter ligger og venter for det enkelte menneske 
og kommunen, når vi hele tiden forringer tilbuddet til barndommen og ungdommen? 
 
-Hvordan fastholder vi gode medarbejdere og høj arbejdsglæde, når tilbuddet forringes 
år for år? 
 
Vi er nødt til at påpege, at det ikke har hold i virkeligheden, når der fortsat tales om 
årlige besparelser, der ikke må medføre væsentlige serviceforringelser. Det bliver i 
sidste ende ude i klasserummet, at besparelserne kan mærkes. 
 
I øvrigt bakker bestyrelsen op om nedenstående høringssvar fra lokal-MED. 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole 
Marie Louise Daugaard, bestyrelsesformand 
 
 
 
 
Høringssvar 
 
MED-udvalget på Ikast Nordre Skole udtaler følgende til budget 20-23: 
 
 
1. Det er positivt, at driften ser bedre ud end forventet. 
 
 
2. Det er fortsat bekymrende med udsigten til de vedvarende procentbesparelser. 
Gentagne årlige besparelser betyder, at forandringerne mærkes mere markant år for år.  
Desuden er besparelsen markant større end 1%, for det handler om 1% af vores 
startbeløb fra 2018, ikke af vores reelle budget år for år. Som eksempel falder vores 
bruttobudget fra 32 mio. til 30 mio., men vi skal hvert år finde 1% af 32 mio. 
 
 
3. Tilsvarende bekymrende er den mulige udsigt til øgede besparelser, når man ikke 
længere medtager DUT-midler, tekniske korrektioner eller laver 100 % demografisk 



 

fremskrivning. Dette kan blive en meget betydelig besparelse oveni 
de i forvejen stramme budgetter. 
 
DUT-midlerne er bevilget til specifikke områder, så når Folkeskolen ændres, og der 
gives DUT midler til dette, er det logisk og nødvendigt, at midlerne følger opgaverne. 
 
Varmebudgettet blev reguleret/besparet markant på skoleområdet sidste år, så det er 
ikke holdbart med endnu en regulering. Midlerne afspejler forbruget. 
 
Grundlæggende er det uholdbart, at man kun opskrives demografisk med 50%, men 
nedskrives demografisk med 100%. Det siger sig selv, at dette regnestykke ikke går op 
for den enkelte enhed. Det vil uomtvisteligt betyde ekstra besparelser. 
Et eksempel i praksis: Hvis mængden af elever i kommunen er konstant i løbet af et år, 
men i alt 20 familier i løbet af året skifter skole ud af kommunen og andre 20 familier 
skifter ind i kommunen, så forsvinder demografimidler til 10 elever, så i alt forsvinder ½ 
mio. fra skolevæsenet. Elevmængden er den samme, men der skal fyres en lærer. Det 
hænger ikke sammen. 
 
 
4. Udvalget udtrykker tilfredshed med, at SGU indgår som en prioritering, så 
kommunens idrætsprofil kan fortsætte og på sigt udvikles. Beslutningen om at prioritere 
idrætsprofilen er helt logisk, og reelt er det fantastisk at have en idrætsprofil til så lille en 
udgift. (Udgiften svarer til, at blot 6 elever flytter til en idrætsprofilskole i en anden 
kommune) 
Det er MED-udvalgets klare opfattelse, at det vil være i alles interesse, at der nu bliver 
økonomisk og ideologisk arbejdsro omkring profilen. 
 
 
5. Overskydende midler er udtryk for rettidig omhu og stor ansvarlighed fra den enkelte 
afdeling. Vi har en klar forventning om, at lokale overskydende midler fortsat følger den 
enkelte enhed.  
 
 
 
6. Der pågår lige nu en debat om at opgradere antallet af indkvarteringer på byens 
skoler. Det er afgørende, at skolernes øgede følgeudgifter til løn og forbrugsafgifter pga 
øgede indkvarteringer kompenseres. Vi har ganske enkelt ikke råd til at være værter 
uden regning. 
Hele systemet er presset af indkvarteringerne, som det er nu. Det foreslås at genindføre 
den gamle minimale deltagerbetaling (10 kr pr deltager pr nat), som var gældende i 
gamle Ikast Kommune. Dette vil give kommunen (kultur/fritid+institutioner) tiltrængte 
midler, der kan dække følgeudgifterne – og det vil formentligt ikke udhule foreningernes 
overskud, da regningen kan sendes videre til stævnedeltagerne.  
 
 
 
 
Anlæg: 
 
1. Det er klart utilfredsstillende, at der ingen prioritering af vores skolevej findes på 
anlægssiden. Der er flere trafikale udfordringer, som har været kendt i flere år og er 



 

påpeget i mere end een skolevejsanalyse. Flere gange har svaret 
været, at projekterne indgår i kommende prioriteringer - så hvor er de på listen? 
 
2. I forbindelse med skolestrukturen blev bevilget, at Tandplejen skulle flytte, og 
lokalerne skulle omdannes til skolebrug fra august 2020. Vi kan ikke i budgettet finde 
midlerne til dette? 
 
3. Det er nødvendigt, at asfaltering af skolegårde + udendørsfaciliteter tænkes med ind i 
anlægsbudgettet. Det er for tung en byrde for enkelte skole med de nuværende 
budgetter.  
 
 
 
 
Ikast Nordre Skoles MED-udvalg 
 
 
 
 



 

 
Høringssvar 
 
MED-udvalget på Ikast Nordre Skole udtaler følgende til budget 20-23: 
 
 
1. Det er positivt, at driften ser bedre ud end forventet. 
 
 
2. Det er fortsat bekymrende med udsigten til de vedvarende procentbesparelser. 
Gentagne årlige besparelser betyder, at forandringerne mærkes mere markant år for år.  
Desuden er besparelsen markant større end 1%, for det handler om 1% af vores 
startbeløb fra 2018, ikke af vores reelle budget år for år. Som eksempel falder vores 
bruttobudget fra 32 mio. til 30 mio., men vi skal hvert år finde 1% af 32 mio. 
 
 
3. Tilsvarende bekymrende er den mulige udsigt til øgede besparelser, når man ikke 
længere medtager DUT-midler, tekniske korrektioner eller laver 100 % demografisk 
fremskrivning. Dette kan blive en meget betydelig besparelse oveni de i forvejen 
stramme budgetter. 
 
DUT-midlerne er bevilget til specifikke områder, så når Folkeskolen ændres, og der 
gives DUT midler til dette, er det logisk og nødvendigt, at midlerne følger opgaverne. 
 
Varmebudgettet blev reguleret/besparet markant på skoleområdet sidste år, så det er 
ikke holdbart med endnu en regulering. Midlerne afspejler forbruget. 
 
Grundlæggende er det uholdbart, at man kun opskrives demografisk med 50%, men 
nedskrives demografisk med 100%. Det siger sig selv, at dette regnestykke ikke går op 
for den enkelte enhed. Det vil uomtvisteligt betyde ekstra besparelser. 
Et eksempel i praksis: Hvis mængden af elever i kommunen er konstant i løbet af et år, 
men i alt 20 familier i løbet af året skifter skole ud af kommunen og andre 20 familier 
skifter ind i kommunen, så forsvinder demografimidler til 10 elever, så i alt forsvinder ½ 
mio. fra skolevæsenet. Elevmængden er den samme, men der skal fyres en lærer. Det 
hænger ikke sammen. 
 
 
4. Udvalget udtrykker tilfredshed med, at SGU indgår som en prioritering, så 
kommunens idrætsprofil kan fortsætte og på sigt udvikles. Beslutningen om at prioritere 
idrætsprofilen er helt logisk, og reelt er det fantastisk at have en idrætsprofil til så lille en 
udgift. (Udgiften svarer til, at blot 6 elever flytter til en idrætsprofilskole i en anden 
kommune) 
Det er MED-udvalgets klare opfattelse, at det vil være i alles interesse, at der nu bliver 
økonomisk og ideologisk arbejdsro omkring profilen. 
 
 
5. Overskydende midler er udtryk for rettidig omhu og stor ansvarlighed fra den enkelte 
afdeling. Vi har en klar forventning om, at lokale overskydende midler fortsat følger den 
enkelte enhed.  
 
 



 

 
6. Der pågår lige nu en debat om at opgradere antallet af indkvarteringer på byens 
skoler. Det er afgørende, at skolernes øgede følgeudgifter til løn og forbrugsafgifter pga 
øgede indkvarteringer kompenseres. Vi har ganske enkelt ikke råd til at være værter 
uden regning. 
Hele systemet er presset af indkvarteringerne, som det er nu. Det foreslås at genindføre 
den gamle minimale deltagerbetaling (10 kr pr deltager pr nat), som var gældende i 
gamle Ikast Kommune. Dette vil give kommunen (kultur/fritid+institutioner) tiltrængte 
midler, der kan dække følgeudgifterne – og det vil formentligt ikke udhule foreningernes 
overskud, da regningen kan sendes videre til stævnedeltagerne.  
 
 
 
 
Anlæg: 
 
1. Det er klart utilfredsstillende, at der ingen prioritering af vores skolevej findes på 
anlægssiden. Der er flere trafikale udfordringer, som har været kendt i flere år og er 
påpeget i mere end een skolevejsanalyse. Flere gange har svaret været, at projekterne 
indgår i kommende prioriteringer - så hvor er de på listen? 
 
2. I forbindelse med skolestrukturen blev bevilget, at Tandplejen skulle flytte, og 
lokalerne skulle omdannes til skolebrug fra august 2020. Vi kan ikke i budgettet finde 
midlerne til dette? 
 
3. Det er nødvendigt, at asfaltering af skolegårde + udendørsfaciliteter tænkes med ind i 
anlægsbudgettet. Det er for tung en byrde for enkelte skole med de nuværende 
budgetter.  
 
 
 
 
Ikast Nordre Skoles MED-udvalg 
 
 
 



  
 
 
    
Skovbakken 7, 8766 Nørre-Snede 
 
_______________________________________________________ 

 
Til Byrådet Ikast-Brande Kommune 
 
 
 
 

04.10.19 
 
 
Udtalelse til budget 2020-23 
 
 
Fra MED-udvalget vil vi gerne indstille til, at byrådet følger direktionens anbefaling og væl-
ger at sende alle midler ud til områderne. 
 
I en tid hvor budgetterne på de decentrale enheder over en lang periode er blevet reduce-
ret, virker det som en ekstra besparelse, at man ikke får tildelt alle midler til de opgaver der 
skal løses – fx i forhold til demografi, hvor der ved et nyt barn/elev kun vil blive tilført 50%, 
mens der ved tilbagegang bliver hentet det fulde beløb. 
 
Smertegrænsen er for længst nået på skoleområdet. Derfor har vi brug for, at få alle de 
midler som det er muligt, lagt ud på enheden. Den nye økonomiske politik, bidrager i vores 
optik til at skabe usikkerhed om, at alle de midler som vi har brug for kommer ud til os fra 
år til år. I en tid hvor alle medarbejdere på Nørre Snede Skole er presset til det yderste, og 
vi de sidste fire år har reduceret med 12 medarbejdere med 20 elever færre, men med 
samme antal klasser. Samtidig oplever vi en stigning i antal elever, der enten kræver et 
specialiseret tilbud, eller som bliver tilbudt en plads i vores baser. 
 
Derfor er muligheden for at løse kerneopgaven under kraftigt pres, og vi har svært ved at 
se en mulighed for at imødekomme endnu en besparelse på skoleområdet. 
  
   
 
 
 

 
 
 
 

MED-udvalget på Nørre Snede skole 
 
 
 
 
 

e-mail: nsskole@ikast-brande.dk                              Tlf. 9960 5600               www.nsskole.dk  
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Budgethøringssvar fra bestyrelsen på Isenvad/Ikast Nordre Skole 
 
MED udvalget på Isenvad Skole vil gerne starte med at bifalde at udbedring af 
ventilationen i vores indskoling, nu er på budgettet, hvormed der også ligger et påbud. 
 
I øvrigt tilslutter MED-Isenvad Skole sig høringssvaret fra fællesbestyrelsen. 
 
Som fællesbestyrelse er vi nødt til at udtrykke bekymring for den kvalitet, vi kan levere 
som skoler i Ikast-Brande kommune: 
 
-Hvordan kan vi bevare kvaliteten i vores arbejde med undervisning og dannelse, når 
skolerne konstant bespares og effektiviseres?  
 
- Hvordan understøttes de små skoler i fortsat at levere kvalitet og være en livsnerve i en 
lille by, når skolen presses hårdt af økonomiske justeringer år for år?  
 
-Hvilke menneskelige og økonomiske udgifter ligger og venter for det enkelte menneske 
og i kommunen, når vi hele tiden forringer tilbuddet til barndommen og ungdommen? 
 
-Hvordan fastholder vi de gode medarbejdere og en høj arbejdsglæde, når tilbuddet 
forringes år for år? 
 
Det har ikke hold i virkeligheden, når der fortsat tales om årlige besparelser, der ikke må 
medføre væsentlige serviceforringelser. Det bliver i sidste ende ude i klasserummet, at 
besparelserne kan mærkes. 
 
I øvrigt bakker bestyrelsen op om nedenstående høringssvar fra lokal-MED. 
 
 
MED-udvalget på Ikast Nordre Skole udtaler følgende til budget 20-23: 
 
 
1. Det er positivt, at driften ser bedre ud end forventet. 
 
 
2. Det er fortsat bekymrende med udsigten til de vedvarende procentbesparelser. 
Gentagne årlige besparelser betyder, at forandringerne mærkes mere markant år for år.  
Desuden er besparelsen markant større end 1%, for det handler om 1% af vores 
startbeløb fra 2018, ikke af vores reelle budget år for år. Faktisk falder vores 
bruttobudget fra 32 mio til 30 mio, men vi skal hvert år finde 1% af 32 mio. 
 
 
3. Tilsvarende bekymrende er den mulige udsigt til øgede besparelser, når man ikke 
længere medtager DUT-midler, tekniske korrektioner eller laver 100 % demografisk 
fremskrivning. Dette kan blive en meget betydelig besparelse oveni de i forvejen 
stramme budgetter. 
 
DUT-midlerne er bevilget til specifikke områder, så når Folkeskolen ændres, og der 
gives DUT midler til dette, er det logisk og nødvendigt at midlerne følger opgaverne. 



 

 
Varmebudgettet blev reguleret/besparet markant på skoleområdet sidste år, så det er 
ikke holdbart med endnu en regulering. Midlerne afspejler forbruget. 
 
Grundlæggende er det uholdbart, at man kun opskrives demografisk med 50%, men 
nedskrives demografisk med 100%. Det siger sig selv, at dette regnestykke ikke går op 
for den enkelte enhed. Det vil uomtvisteligt betyde ekstra besparelser. 
Et eksempel i praksis: Hvis mængden af elever i kommunen er konstant i løbet af et år, 
men ialt 20 familier i løbet af året skifter skole ud af kommunen og andre 20 familier 
skifter ind i kommunen, så forsvinder demografimidler til 10 elever, så i alt forsvinder 0,5 
mio fra skolevæsenet. Elevmængden er den samme, men der skal fyres en lærer. Det 
hænger ikke sammen. 
 
 
4. Udvalget udtrykker tilfredshed med, at SGU indgår som en prioritering, så 
kommunens idrætsprofil kan fortsætte og på sigt udvikles. Beslutningen om at prioritere 
idrætsprofilen er helt logisk, og reelt er det fantastisk at have en idrætsprofil til så lille en 
udgift. (Udgiften svarer til, at blot 6 elever flytter til en idrætsprofilskole til en anden 
kommune) 
Det er udvalgets klare opfattelse, at det vil være i alles interesse, at der nu bliver 
økonomisk og ideologisk arbejdsro omkring profilen. 
 
 
5. Der pågår lige nu en debat om at opgradere antallet af indkvarteringer på byens 
skoler. Det er afgørende, at skolernes øgede følgeudgifter til løn og forbrugsafgifter pga 
øgede indkvarteringer kompenseres. Vi har ganske enkelt ikke råd til at være værter 
uden regning. 
 
 
Det foreslås at genindføre den gamle (minimale) deltagerbetaling, som var gældende i 
gamle Ikast Kommune. Hele systemet er presset af indkvarteringerne, som det er nu. 
 
6. Overskydende midler er udtryk for rettidig omhu og stor ansvarlighed fra den enkelte 
afdeling. Vi har en klar forventning om at lokale overskydende midler fortsat følger den 
enkelte enhed. 
 
 
Anlæg: 
 
1. Det er klart utilfredsstillende, at der ingen prioritering af vores skolevej findes på 
anlægssiden. Der er flere trafikale udfordringer, som har været kendt i flere år og er 
påpeget i mere end een skolevejsanalyse. Flere gange har svaret været, at projekterne 
indgår i kommende prioriteringer - så hvor er de på listen? 
 
2. I forbindelse med skolestrukturen, blev bevilget at Tandplejen skulle flytte og lokalerne 
skulle omdannes til skolebrug fra august 2020. Vi kan ikke i budgettet finde midlerne til 
dette? 
 
3. Det er nødvendigt, at asfaltering af skolegårde + udendørsfaciliteter tænkes med ind i 
anlægsbudgettet, for det er for tung en byrde for den enkelte skole med de nuværende 
budgetter.  



 

 
 
 
 



  
 
     Engesvang 07.10.19 
 

Høringssvar fra lokal MED til budget 2020-23, Engesvang Skole 
 

MED-udvalget på Engesvang Skole har deltaget i budgetorienteringen den 2. oktober 
vedr. budget 2020-23 og har efterfølgende drøftet budgetperspektiverne. Dette giver 
anledning til følgende kommentarer: 
 
MED-udvalget på Engesvang Skole konstaterer igen, at de implementerede 
besparelser i såvel 2018 som 2019 ser ud til at have haft den ønskede effekt. Vi 
glæder os samtidig over, at indtægterne er større end tidligere forventet. Det er derfor 
også med lettelse, vi registrerer, at der ikke lægges op til yderligere besparelser i 
2020.  
 
Besparelserne i indeværende kalenderår har dog, helt som forventet, ramt meget 
hårdt. Engesvang Skole har måttet lave markante reduktioner i 2-voksentimer, 
støttefora som AKT og faglig supplerende undervisning er blevet markant reduceret, 
undervisningstiden for lærerne er sat op, mange pædagoger har igen fået omlagt deres 
opgaveportefølje og generelt kan det tydeligt mærkes, at vi er færre hænder til at løfte 
den samlede opgave. Alle oplever et stort arbejdspres ovenpå en længere årrækkes 
besparelser og forøgelse af forventningerne til skolen efter skolereformen. De 
ansattes arbejdsmiljø og kvaliteten af skolens kerneydelse opleves truet. Dette er 
svært at tage ansvaret for vores gode vilje til trods. 
 
Vi har derfor også brug for at understrege, at implementeringen af det kommende års 
besparelse på 1 % ikke bliver en let opgave. Vi indstiller derfor til byrådet, at man 
fjerner formuleringen ”besparelsen forventes gennemført uden væsentlige 
serviceforringelser” og i stedet formulerer sig, så man åbent og offentligt anerkender 
omfanget af udfordringen i forhold til den eksisterende virkelighed. Vi vil fortsat 
forsøge at implementere besparelsen med så få gener for brugerne som muligt, men 
det kan ikke undgås, at konsekvenserne af yderligere en besparelse vil kunne ses på 
serviceniveauet nogle steder.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Med-udvalget, Engesvang Skole 

ENGESVANG SKOLE    Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang 
TLF. 99605000 – FAX. 86865709 
engesvangskole@ikast-brande.dk 
www.engesvangskole.dk 

mailto:engesvangskole@ikast-brande.dk


 
 
 
 
 
 
Ikast-Brande Kommune 
Rådhusstræde 9 
7430 Ikast 
     Brande, den 8.10.19 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende budgetforslag 2020-2023 
 
MED finder det svært at gennemskue de nye budgetprincipper vedrørende 
budgetlægning. 
 
MED vil klart indstille, at de af byrådet vedtagne beregningsmodeller, hvor der 
i basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt af demografien ved 
budgetudvidelser og 100% ved budgetindskrænkninger, ikke gennemføres. Vi 
ser det som en indirekte besparelse på skoleområdet, som gennem de senere 
år har båret en væsentlig del af besparelserne. 
 
Vi vil opfordre til, at de DUT-midler, som kommunen har fået tilført til Folke-
skolen udmøntes på skolerne til gavn for børnene. 
 
På skoleområdet er tildelingsmodellen elevtalsnormeret, så det er derfor også 
meget vigtigt, at ALLE elever får samme tildeling – også når det gælder demo-
grafi og udvidelser og indskrænkninger. Et barn har vel ikke krav på mindre, 
fordi det ikke var kendt ved budgetlægningen? 
 
Vi har følgende kommentarer til punkt 4 (SGU Nordre) og punkt 14 (Blåhøj 
SFO) i tabellen Oversigt – øvrige driftsønsker, Nye ønsker til budget 2020 som 
har betydning for skoleområdet:  
Som budgetansvarlig for et område er det vigtigt, at bevillinger fremgår af 
budgettet fra årets start. Det er uacceptabelt, at man ikke fremadrettet kender 
denne post. Rettidigt at kende præmissen for budgettet er alfa og omega for 
god personalestyring og allokering af ressourcer.  
 
 
På vegne af MED 
Bodil Schulz 
viceskoleleder 



 
 
 
 
 
 
Ikast-Brande Kommune 
Rådhusstræde 9 
7430 Ikast 
     Brande, den 8.10.19 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende budgetforslag 2020-2023 
 
Skolebestyrelsen har den oplevelse, at de nye budgetprincipper vedrørende 
budgetlægning betyder, at det er svært at gennemskue processen. Vi venter 
spændt på at se det udmøntede budgetforslag og derefter give et mere klart 
høringssvar. 
 
Skolebestyrelsen vil dog klart indstille, at de af byrådet vedtagne beregnings-
modeller, hvor der i basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt 
af demografien ved budgetudvidelser og 100% ved budgetindskrænkninger, 
ikke gennemføres. Vi ser det som en indirekte besparelse på skoleområdet, 
som gennem de senere år har båret en væsentlig del af besparelserne. Desu-
den opfordrer skolebestyrelsen til, at de DUT-midler, som kommunen har fået 
tilført til Folkeskolen, udmøntes til gavn for børnene. 
 
Skolebestyrelsen oplever klart, at personalet på Dalgasskolen og Blåhøj Skole 
leverer et godt, fagligt og kompetent stykke arbejde ud fra de givne forudsæt-
ninger. Skolebestyrelsen oplever dog også, at de reduktioner, der har været på 
skoleområdet de senere år, har betydet, at personalet skal rende stærkere og 
stærkere. Som forældre vil vi derfor opfordre til, at der ikke laves yderligere 
besparelser på skoleområdet. 
 
Den ændrede struktur på Blåhøj Skole med nedlæggelsen af børnehaven fra 
01.01.20 vil betyde en ændring i praksis for hele institutionen. Skolebestyrel-
sen vil derfor kraftigt opfordre til, at de nye ønsker til budget 2020, hvor Blå-
høj SFO tilføres 550.000,-kr. i årene 2020-2023 vil komme på som et fast 
punkt på budgettet, så SFO’en ved, hvad de har at arbejde med. 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
Morten Colbert 
Skolebestyrelsesformand 
 



Udtalelse fra Skolebestyrelsen på Ejstrupholm 
Skole til budget 2020 

 
 
Skolebestyrelsen fra Ejstrupholm Skole ønsker at udtale følgende til 
budgetforslaget til 2020: 
 
Vi anbefaler at byrådet bakker op om direktionens forslag om at medindregne 
driftsmidler til:  
 

- DUT 
- Tekniske korrektioner  
- 50% demografi  
- Overførsler i budgettet således, at de enkelte enheder ikke får 

yderligere besparelser ud over den planlagte 1%. 
 
således at skolerne stilles i stand til at drive skolen ansvarligt og med 
mulighed for at give den støtte til elever, der har behov for ekstra.  
 
Vi ser desuden positivt på, at byrådet træffer beslutning om at lægge en 
kassebeholdning på 125 mio., da vi med de økonomiske vilkår, vi har i 
kommunen, ikke kan have alt for mange passive midler. 
 
Vi finder det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at dette er med 
udgangspunkt i en økonomi, der allerede nu er vanskelig på Ejstrupholm 
Skole, der i de seneste år har været udsat for massive besparelser. 
Skolereformen har fra start været præget af store forventninger og en kraftig 
underfinanciering, der har gjort det svært, at leve op til disse forventninger.  
 
Vi ser stadig med stor bekymring på Ejstrupholm Skoles muligheder for at 
drive skole på et acceptabelt niveau.  
 
Mvh 
 
Karina Hansen 
Skolebestyrelsesformand, Ejstrupholm Skole.  



Præstelundskolen, tirsdag d. 8. oktober 2019 

Høringssvar fra MED på Præstelundskolen 
Budgetforslag 2020 – 2023, Ikast-Brande Kommune 

Indledning 

Det er positivt at kommunens økonomi er forbedret i forhold til sidste gang der var budgetproces, og vi 

anderkender den svære politiske opgave med at få alle ender i økonomien til at hænge sammen, for alle 

kommunens enheder. 

Når det er sagt, er vi også nødt til at gøre opmærksom på der er vanskelige kår for ”de varme hænder” og 

for ledelsen af ”de varme hænder” indenfor skoleområdet, herunder også Præstelundskolen. 

Nedenstående høringssvar dækker over vores samlede skole, og dermed både skole og SFO. 

Opmærksomhedspunkter 

 Ændret basisbudgetforslag der har betydning for Præstelundskolens medarbejdere og ledelse 

o DUT 

o Demografi 50% 

 Opgaveskred fra andre afdelinger pga. besparelser 

 1% besparelse, reelt mere end 1% efter år 1 

 Skoleområdet har de seneste år været gennem store besparelser, samtidigt med opgaverne er 

forøget, både med skolereform og med inklusionsopgaver 

Uddybning af opmærksomhedspunkter 

Ændret basisbudget procedure 

DUT 
Der er givet ekstra opgaver til skoleområdet som følge af lovændringer, i 2020 drejer det sig om 1.4 mio. kr. 

i DUT midler og i årene fremefter er det 1.6. mio. kr. pr. år. (Her medtages ikke DUT midlerne til obligatorisk 

sprogprøve i udsatte områder) I forvejen er det usikkert om det dækker de ekstra omkostninger skolen har 

på opgaverne, så det er vigtigt for os at disse midler overføres uden beskæring til skoleområdet.  

Demografi fremskrevet med 50% 
Skolernes normering er tildelt pr. elev, og det vil være uholdbart for Præstelundskolen at få sammenhæng 

mellem ressourcer og opgaver, hvis vi fremover kun får dækket 50% af vores elevforøgelse. Her ud over kan 

vi forstå at hvis vi har elevnedgang, vil vi blive reduceret med 100% af vores tildeling, hvilket vil være 

direkte umuligt for os at håndtere.  



Præstelundskolen, tirsdag d. 8. oktober 2019 

Opgaveskred fra andre afdelinger pga. besparelser 

Økonomiafdelingen 
Arbejde pågår lige nu i afdelingen, med hvor de kan spare, bl.a. på supporten til skolerne. Selv om de 

forsøger at målrette besparelsen mod de områder der er lettest for skolerne at klare selv, så efterlader det 

helt sikkert opgaver til skolerne som vi ikke kan delegere videre, uden at betale for det. 

Lønafdeling 
Tidligere var det Lønafdelingen, men nu er det skolens sekretær/SFO administration, der administrerer 

delvise sygemeldinger og laver notater herom i personalemapperne. 

Det ikke muligt for skolen at delegere denne opgave ”nedad”. 

Familierådgivningen 
Frikommune forsøg med ændrede sagsgange har medført opgaver til skolen med booking af 

underretningsmøder, inklusiv booking af tolk hvis det er nødvendigt. (Hvis en deltager bliver forhindret, 

står skolen også for ombooking og ændre evt. tolkeaftale)  

Tanken er ganske vist at skolen også lettes i sit arbejde med underretninger i form af mindre skriftlighed, 

men umiddelbart er det ikke oplevelsen at lettelsen modsvarer de andre opgaver vi løfter i stedet for. Hvis 

familien ikke er enig i der skal laves en underretning, er det på samme vis som før forsøget, med skriftlig 

underretning. 

Ydermere er det pålagt deltagerne på underretningsmødet at hjemtage referatet (billede af tavlen) tilbage 

til skolen, og ”oversætte” det på en sådan måde at det kan indgå i elevens mappe, så det bliver forståeligt 

for andre end deltagerne på mødet. (Denne opgave er i øjeblikket så stor en udfordring at vi ikke altid 

lykkedes med den, med tab af data/information til følge….) 

Ny strategi med netværksmøder hver 6. uge i en sag, medfører forøget belastning af de medarbejdere der 

er involveret i sagen, og skolens udgifter til vikarer forøges, til dækning af de medarbejdere der skal fritages 

fra undervisning, for at deltage på møderne. 

Ligeledes er det ikke muligt for skolen at delegere disse opgaver ”nedad” på anden vis, end ikke at deltage 

på netværksmøderne. 

PPR 
Aftale med anden kommune om betaling for særlig støtte til elev, blev tidligere udført af PPR. Nu skal 

skolen selv lave forhandling med den anden kommune om både omfang af særlig støtte (baseret på 

udarbejdet PPV) og dermed hvilken pris fødekommunen skal betale til Præstelundskolen (ud fra KL 

definerede takster). 

Den efterfølgende opkrævning står skoleafdelingen for, og kanalisering af midlerne til skolen, sammen med 

den normale normering. Da det er et samlet beløb skolen modtager, kan det være uoverskueligt at 

gennemskue om de aftale midler rent faktisk er kanaliseret videre. Det har ind til videre krævet involvering 

af Tina Brøndum hver gang, for at være sikker på skolen har modtaget midlerne, korrekt. 

Ligeledes er det ikke muligt for skolen at delegere denne opgave ”nedad”. 

Opgaver på specialskoler 
Kostprisen for elever der er visiteret til specialskoler inkluderer bl.a. omkostninger til ledelse, 

kompetenceudvikling af medarbejdere og løn til særligt sundhedspersonale (fysioterapeut m.v.). 

 



Præstelundskolen, tirsdag d. 8. oktober 2019 

Når vi i dag beholder eleverne på skolen i langt højere grad, hvor vi selv giver dem et særligt tilrettelagt 

skoletilbud, får det bl.a. følgende konsekvenser.  

Kompetenceudvikling af medarbejderne er en del af skolens samlede midler til kompetenceudvikling. 

Dermed ”udsultes” den ”normale” kompetenceudvikling hos de medarbejdere der har almen opgaver på 

skolen, fordi vi er nødt til at prioritere kompetenceudvikling i specialpædagogik. 

Vi ansætter ikke sundhedspersonale, så denne service er ikke muligt at tilbyde de elever der har dette 

behov. 

Den tid der går til ledelse af særlige indsatser tages fra andre ledelsesopgaver, som dermed nedprioriteres. 

Ligeledes er det ikke muligt for skolen at delegere disse opgaver ”nedad”. 

Flere eksempler kan findes, men… 
Vi tænker disse eksempler er tydelige nok til at vise hvad vi mener med opgaveskred. 

1% besparelse, reelt mere end 1%, efter år 1 
Den årlige besparelse på 1% er låst fast til skolens tildeling i 2019, hvilket betyder at selv om vores tildeling 

falder pga. besparelser, er det ikke skolens reelle tildeling vi skal spare 1% på, men det oprindeligt (højere) 

beløb. Dermed er det forkert at kalde det for en besparelse på 1%, for det er i virkeligheden en større 

besparelse skolen skal håndtere, efter det første års besparelse. 

Skoleområdet har de seneste år været gennem store besparelser, samtidigt med opgaverne 

er forøget, både med skolereform og med inklusionsopgaver 

Skolereform 
Skolereformen medførte en længere skoledag til eleverne og dermed også kortere tid i SFO. 

Den samlede længde for de yngste elever (de der bruger SFO) blev dermed uændret, mens alle elever fra 5. 

årgang og op, fik forøget deres dag på skolen. 

Alt i alt en forventet forøgelse af normering til skolen, men der skete det modsatte! 

Trods udvidelse af opgaven fik skolen en reduceret normering. 

Inklusionsopgaven 
Opbygning af kompetencer hos medarbejderne i takt med elever med særlige behov ”ruller ind” samt 

oprettelse af læringsmiljøer til samme, og udvikling af teamsamarbejde om opgaven, både for det enkelte 

hold og på tværs af alle hold har krævet en massiv indsats. Med alle hold menes der både holdene med 

særlige indsatser og almen holdene. I bund og grund har vi været igennem en større skoleudvikling omkring 

disse opgaver, samtidigt med alle andre indsatser, såsom fokuseret læseindsats, entreprenørskab og på det 

seneste; Ny skole i Brande. 

En opgave der i sig selv har krævet ekstra ressourcer, mens der i samme periode er tildelt færre ressourcer  

til skolen (overordnet set). 

  



Præstelundskolen, tirsdag d. 8. oktober 2019 

Afrunding/konklusion 

Husk nedenstående er gældende for både skole og SFO. 

På Præstelundskolen er vi meget bekymret for de konsekvenser det vil give på skolen, hvis ikke vi tildeles 

de midler der lige nu ligger udenfor basisbudget og forslag til drift- og anlægsbudget. 

 I forvejen har vi en stor bekymring for konsekvensen af den planlagte besparelse på 1% pr. år, idet den 

rammer os oveni store besparelser, vi fornyelig har været igennem. 

I dette skoleår er lærernes gennemsnitlige undervisningsomfang hævet til 770 timer, hvilket allerede er en 

meget mærkbar forøgelse af oplevet arbejdspres. Derfor vil det ikke være muligt at forøge dette yderligere, 

uden det forventeligt vil medføre øget fravær pga. sygdom. 

I øjeblikket er der stort fokus på at reducere sygefravær blandt alle kommunens ansatte.  

Præstelundskolen har gennem en årrække arbejdet hårdt på at udrydde et økonomisk underskud, hvor der 

i samme periode har været et forhøjet sygefravær. Nu er dette sygefravær reduceret betragteligt, men vi er 

urolige for at det igen vil stige, hvis skolen belastes yderligere, i form af tildeling af færre ressourcer. 

Besparelser vil betyde dårligere mulighed for at skolen kan prioritere særligt tilrettelagt støtte til børn med 

særlige behov, i samme omfang som nu. Dermed vil eleverne i højere grad end nu, været tvunget til at 

deltage i det almene tilbud. 

De elever der ikke ”tåler” dette, vil vi været tvunget til at visitere væk fra skolen, hvilket igen vil 

underminere skolens økonomi. 

Vi håber med dette høringssvar at have anskueliggjort, at det er nødvendigt at der ikke pålægges skolerne 

yderligere besparelser, idet vi både har (mere end) taget vores del af besparelserne samt argumenteret for 

vi er mere end dobbeltramt af besparelser når vi overtager de opgaver andre afdelinger sparer væk! 

Der er ikke mere at komme efter på skolerne…. 

 

Med venlig hilsen MED på Præstelundskolen. 

 

Brande d. 8. oktober 2019 

 

På vegne af MED udvalget 

 

Klaus Toft Høg 

Skoleleder 



  
 
     Engesvang 07.10.19 
 

Høringssvar til budget 2020-23, skolebestyrelsen på Engesvang Skole 
 

Skolebestyrelsen på Engesvang Skole har deltaget i budgetorienteringen den 3. 
oktober vedr. budget 2020-23 og har efterfølgende drøftet budgetperspektiverne.  
Dette giver anledning til følgende kommentarer: 
 
Skolebestyrelsen på Engesvang Skole konstaterer igen med tilfredshed, at de 
implementerede besparelser i såvel 2018 som 2019 ser ud til at have haft den ønskede 
økonomiske effekt. Vi glæder os samtidig over, at indtægterne er større end tidligere 
forventet. Det er derfor også med lettelse, vi registrerer, at der ikke lægges op til 
yderligere besparelser i 2020.  
 
Besparelserne i indeværende kalenderår har dog, helt som forventet, ramt meget 
hårdt. Engesvang Skole har måttet lave markante reduktioner i 2-voksentimer, 
støttefora som akt og faglig supplerende undervisning er blevet markant reduceret, 
undervisningstiden for lærerne er sat op, mange pædagoger har igen fået omlagt deres 
opgaveportefølje, og generelt kan det i høj grad mærkes på skolen, at der er færre 
hænder til at løfte den samlede opgave.  
 
Vi har derfor også brug for at understrege, at implementeringen af det kommende års 
besparelse på 1 % ikke bliver en let opgave for skolen at løfte. Vi indstiller derfor 
også til byrådet, at man fjerner formuleringen ”besparelsen forventes gennemført 
uden væsentlige serviceforringelser” og i stedet formulerer sig, så man anerkender 
omfanget af udfordringen i forhold til den eksisterende virkelighed.  
 
Skolebestyrelsen på Engesvang Skole er bekymret for den udvikling vi har set med 
nærmest endeløse besparelser. Det er vigtigt, at skoleområdet får høj prioritet, så 
balancen mellem politiske visioner og ambitioner modsvares af et tilsvarende 
realistisk økonomisk setup.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skolebestyrelsen Engesvang Skole 

ENGESVANG SKOLE    Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang 
TLF. 99605000 – FAX. 86865709 
engesvangskole@ikast-brande.dk 
www.engesvangskole.dk 

mailto:engesvangskole@ikast-brande.dk


 

 

Ejstrupholm Skole 
Grønningen 3  
7361  Ejstrupholm  

 
Tlf. 9960 5700       

ejstrupholmskole@ikast-brande.dk 

 
 
 
Hørringssvar til budget 2020 fra Ejstrupholm skoles MED 
 
 
Lokal MED fra Ejstrupholm Skole ønsker at udtale følgende til budgetforslaget til 2020: 
 
Vi støtter op om direktionens forslag om at medindregne driftsmidler til:  
 

- DUT 
- Tekniske korrektioner  
- 50% demografi  
- Overførsler i budgettet således, at de enkelte enheder ikke får yderligere 

besparelser ud over den planlagte 1%. 
 
Vi ser positivt på, at man træffer beslutning om at lægge en kassebeholdning på 125 mio. 
 
Vi finder det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at dette er med udgangspunkt i en 
økonomi, der allerede nu er vanskelig på en skole, der i de seneste år har lavet massive 
besparelser. Skolereformen har fra start været præget af store forventninger og en kraftig 
underfinanciering, der har gjort det svært, at leve op til disse forventninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
MED 
Ejstrupholm skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bording Skole den 6. oktober 2019 

 

 

Til Ikast-Brande Kommune 

 

Høringssvar til basisbudget 2020 fra Bording Skoles bestyrelse 

Skolebestyrelsen har deltaget i gennemgangen af basisbudgettet for 2020 og har 

noteret det noget forbedrede udgangspunkt. 

I den forbindelse håber vi, at byrådet under budgetforhandlingerne vil have in 

mente, at folkeskolen er et meget vigtigt område i forhold til at få flere nye borgere 

til at bosætte sig i Ikast-Brande Kommune. Velfungerende folkeskoler vil være et 

vigtigt parameter, når unge familier vælger bosætningssted for fremtiden. 

Det er vigtigt at sikre, at folkeskolerne kan tilbyde en ordentlig service både inden 

for normal- og specialområdet. 

Vi håber I vil have folkeskolens ve og vel højt på agendaen i de pågående 

forhandlinger. 

 

Med venlig hilsen  

Bording Skoles bestyrelse 

 

 

 

 

 



 

Bording Skole den 8. oktober 2019 

 

Til Byrådet i Ikast-Brande Kommune 

Høringssvar til budgettet fra MED-udvalget på Bording Skole 

På det oplyste grundlag anbefaler MED-udvalget klart, at DUT-midlerne, de tekniske 

korrektioner, demografien og overførsler indarbejdes i budgettet.  

MED-udvalget er dybt bekymret over, at automatikken bag tidligere budgetlægning sættes 

fri til politisk beslutning. Metoden efterlader usikkerhed i forhold til, om der hvert år på 

arbejdspladsen vil være midler at kunne varetage de samlede opgaver, hvis der ikke 

kompenseres tilstrækkeligt for merudgifter som varmeudgifter, øget elevtal, lovmæssige 

ændringer og justeringer på skoleområdet mm.  

Det er for MED-udvalget åbenlyst, at en konstant usikkerhed på økonomien presser 
arbejdspladsen på både opgaveløft som arbejdsmiljø og dermed trivsel. 

MED-udvalget finder demografi-modellen særlig problematisk. Ifølge logikken 

kompenseres med ’det halve’ i en situation med tilgang af elever mens afgang af elever 

koster ’det fulde’ beløb. Det sidste er ikke ukendt. Afgang af elever koster det fulde beløb. 

Men tilgang er tidligere afregnet tilsvarende, så der er balance mellem tilgang/afgive.  

Økonomien presses til det yderste, når elevtallet falder, og klasseantallet skal bevares. Det 

er i tildelingen 1:1 i opgangstider, at der kan reddes bare en anelse luft i økonomien.  

Skoleområdet bærer i perioden fra 2015-2023 en besparelse på i omegnen af 66 mio. kr. 

MED-udvalget mener ikke, at den nye model for budget på skoleområdet er fremtidens 

model for budgetlægning. Modellen åbner lige fra alt til intet. Det skaber utryghed set i 

forhold til den store opgave, der skal løftes, hvilket påvirker medarbejdernes arbejdsvilkår 

og trivsel. 

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at idrætslærerne periodevis må tørre vand op fra 

gulvet i skolehallen, da taget er utæt, så det kan klart anbefales at prioritere skift af taget i 

budget 2020, hvis gulvet ikke skal tage skade. 

 

Venlig hilsen  

MED-udvalget på Bording Skole 



 
 
 
 

 
Ikast Østre Skole, Finlandsgade 10, 7430 Ikast 
ostreskole@ikast-brande.dk  
www.ikastoestreskole.dk 
Tlf. 99604500 

 

Lokale MED ved Ikast Østre Skole har følgende kommentarer til budget: 

Det er vigtigt for os, at byrådet følger direktionens anbefalinger i forhold til f.eks. tekniske korrektioner, 
DUT midler og demografi justeringer, og lader midlerne følge de enkelte områder - i dette tilfælde 
skoleområdet. Følger man ikke direktionens anbefalinger, kan det kun betragtes som endnu en besparelse. 

Den 1% besparelse, som skal findes uden væsentlige serviceforringelser, er stærkt problematisk og 
besparelserne vil i et vist omfang få negativ indflydelse på skolens kerneopgave og arbejdsmiljø. 
Realiseringen af den nye børne-unge politik vil også blive udfordret af de fortsatte besparelser. 

Vi kunne godt tænke os at se et budget, hvor der bliver investeret i Ikast-Brande kommunes fremtid. 
Nemlig i de unge mennesker som er på vej gennem vores uddannelsessystem. De er vores fælles fremtid! 

Nu har vi i en årrække set at vi i Ikast-Brande kommune er erhvervskommune nr. 1. Hvad med om vi som 
kommune blev en af de kommuner, som valgte uddannelse som sin højeste prioritet? 

 

Lokal-MED på Ikast Østre Skole 

 

mailto:ostreskole@ikast-brande.dk
http://www.ikastoestreskole.dk/
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