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Resumé/Uddrag af høringssvar - Budget 2021.
Ajourført pr. 8. september 2020
Høringssvar der er indkommet efter fristen til dagsordenen til direktions-, økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder
vil kunne findes på hjemmesiden under budget 2021, høringssvar indkommet efter høringsfristens udløb.
Nr.

Høringspart

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)

STABE
1
2

Økonomistaben
HR og Personale

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Via anlægsbevillinger til følgende fokusområder vil kvalitet i kerneopgaven samt optimering af drift kunne højnes:
Udbredelse af Follow Me Print

Sikkerheden højnes og papirspild minimeres
Omlægning af TDC-forbindelser til fiberforbindelser samt udvidelse af trådløst netværk i bl.a. dagtilbud.

Højner sikkerheden samt kvaliteten i brugen af digitale portaler (herunder AULA), samt muligheden for fleksibel
arbejdsplads. Derudover optimeres driftsmulighederne som primært kan udføres centralt fra rådhuset.

3

Digitalisering og IT

Ny fløj til rådhuset

Indgange til Digitalisering og IT’s lager på rådhuset er for smalle til at kunne modtage paller. Leveringer ompakkes derfor
mod ekstraomkostninger. Nyt lager ved etablering af ekstra som kan derfor fjerne driftsomkostninger til ompakning.

Samling af administrationen på rådhuset vil minimere kørsel, og derved give mere tid til support og selve kerneopgaven.

Samling af administrationen vil minimere netværksforbindelser og derved vedligeholdelsesopgaven og omkostninger, da
Jobcentret i dag sidder på flere lokationer.
Opmærksomhedspunkter ved evt. ny fløj til rådhuset

Kantineforholdene på rådhuset er i dag ikke optimale ift. antal ansatte kontra pladsforholdene. Dette bør være et
fokusområde ved samling af administrationen. Samtidigt vil en frokostordning – mod betaling, højne Kalundborg Kommune
som en attraktiv arbejdsplads.

Temperaturforholdene på rådhuset er meget svingende, hvilket oftest kan være udfordrende. Det ville optimere
arbejdsmiljøet på rådhuset at dette var i fokus, ikke mindst ved samling af flere ansatte.
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Nr.

INSTITUTIONER/ENHEDER

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)

SKOLER:

4

Kirke Helsinge Skole og
Børnehus, Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen på Kirke Helsinge Skole og Børnehus ønsker at der generelt sættes økonomi af i budget 2021 til skolen og
Børnehusets bygninger, hvilket pt. ikke fremgår af høringsmaterialet. Skolen og Børnehusets bygninger er fra henholdsvis 1958
(Skolen) og 1980’erne (Børnehuset), hvilket begge bygninger bærer tydeligt præg af.
Bestyrelsen mener at der bør afsættes anlægsmidler af til området, både for at give skole og børnehus flere muligheder i
forhold til at løfte kerneopgaven, men også for i fremtiden at kunne tiltrække flere børn.
Når Kalundborg Kommune har en så god økonomi, også årene fremover, synes vi, politikerne bør overveje om, det ikke er på
tide, at få bygget en svømmehal i den sydlige del af kommunen, for eksempel i Høng.

5

Løve Ørslev Skole, MED og
skolebestyrelse

6

Buerup Skole, MED og
skolebestyrelse

En svømmehal i Høng vil ikke kun være godt for eleverne i den sydlige del af kommunen, der vil få lært at svømme og kunne
benytte strandene mere sikkert langs Kalundborgs 160 km kyststrækning.
Svømmehallen kan benyttes af borgere, skoler, institutioner, plejecentre, idrætsforeninger mv.
Buerup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ser det ydermere positivt, at der tænkes i at budgettere med højere
anlægsudgifter, da forbedringer på anlæg kan have den positive effekt, at driftsomkostningerne på skolerne bliver mindre, og
skolerne derfor kan anvende en større del af serviceudgifterne på at løfte kerneopgaven.
MED udvalget på Kirke Helsinge Skole og Børnehus mener, at man bør afsætte midler til at få opdateret folkeskolernes
læringsmiljøer, så de understøtter udviklingen i folkeskolen. Fx bør udearealerne i højere grad være indrettet til
udeundervisning, samt appellere til bevægelse og læring.

7

Kirke Helsinge Skole, MED
Derudover mener MED udvalget at der bør afsættes midler til renovering og opdatering af de indvendige rammer på skolen, så
de i højere grad understøtter arbejdet med digitalisering m.m. samt æstetisk fremmer læringsmotivationen.

8

9

Årby Skole, MED og
skolebestyrelse

Gørlev Skole, MED og
skolebestyrelse

MED-udvalget og skolebestyrelsen på Årby skole har følgende kommentarer til høringsmaterialet.

Det er positivt at det samlede budget ser sundt ud for kommunen.

Størrelsen og udviklingen af demografireguleringerne bekymrer, både nu og her, men også med henblik på fremtidens
folkeskole. Den svarer til en stilling på Årby skole, hvor lærerne allerede i indeværende år har et højt undervisningstal.

Det vækker undring at materialet ikke berører demografireguleringens indflydelse på den enkelte skoles økonomi, eller
kommer med forslag til mulige løsninger.
Vi noterer os, at Gørlev Skole skal imødekomme en væsentlig demografikorrektion på -1.558.600 kr. hvilket er et overraskende
stort beløb. Der var en anden forventning til, hvordan den nye ressourcetildelingsmodel ville slå igennem, og en sådan
korrektion vil naturligvis have mærkbare konsekvenser.

2/17

ØKONOMISTABEN
Sags nr.: 326-2020-66538
8. September 2020

Forslaget om nyt tag på Gørlev Skole er glædeligt, da der bestemt er behov. Sidste skoleår faldt loftet i aulaen på første sal
ned. En lærer reagerede hurtigt, så ingen elever kom til skade da det skete.
9

10

Gørlev Skole, MED og
skolebestyrelse

Sejerø Skole og Børnehus, MED
og fællesbestyrelse

Det er positivt at provenuet af den øgede undervisningstid for lærere forbliver på skolen, så midlerne kan anvendes til fagligt
løft.
Vi konstaterer at Sejerø Skole og Børnehus ikke rammes af budgetbesparelser, hvilket er positivt for vores lille organisation, og
budgettet tages dermed til efterretning.
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Rynkevangskolen udtaler vedr. høringsmaterialet
Det er meget positivt at kommunens økonomi er god og giver plads til kloge investeringer.
De demografiske udfordringer på skoleområdet bør adresseres med ansvarligt blik for fremtiden, så der politisk tages stilling til
udviklingen på skoleområdet og de udfordringer, der kommer, når elevtallet i kommunen falder yderligere.
Det vækker undren at den demografiske problemstilling ikke er behandlet yderligere i materialet.

11

Rynkevangskolen, MED og
skolebestyrelse

SB og MED efterlyser de bagvedliggende tal og forklaringer, når det på nuværende tidspunkt ser ud til, at både skole og SFO skal
drives for markant færre midler på trods af stabilt elevtal på Rynkevangskolen.
I foråret, hvor vi lukkede skolerne pga. Corona fald børnetallet i SFO. Vi vil gerne have børnetallet op igen og derfor er det
bekymrende at SFO-taksten sættes op, når takster på børneområdet i øvrigt sættes ned.
Kloge anlægsinvesteringer. Der kan med fordel investeres i mere tidssvarende, bæredygtige og attraktive fysiske rammer på
skoleområdet.
Punkt 7 – Sager oversendt til budgetbehandling
Sagsnr. 326-2020-4701 – Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo



12

Sigrid Undset Skolen, MED



MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset anbefaler, at der indføres lukkedage på de i sagsfremstillingen nævnte
hverdage på aflastningstilbuddet Kildebo.
Aflastningstilbuddet efterspørges primært i weekenden og der er faldende efterspørgsel på hverdage. Dette er baggrunden
for at minimere antallet af hverdagsåbnet og dermed effektuere driften og bevare et forsvarligt og bæredygtigt pædagogisk
tilbud.
Forældre og pårørende giver udtryk for bekymring og utilfredshed ifb. med disse lukkedage. Bekymringen og utilfredsheden
tager primært afsæt i en forringet fleksibilitet og en fratagelse af selvbestemmelse over, hvornår de har ønsker og behov
for aflastning.

Sagsnr: 326-2017-20119 – Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner

MED udvalget anbefaler IKKE at Kildehuset flyttes til Kildebo
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12

Sigrid Undset Skolen, MED

Bredekildevej 17-19 benyttes af aflastningstilbuddet Kildebo, primært i weekender fra torsdag eller fredag til mandag
morgen. Dette betyder, at lokalerne kan være ledige tirsdag til onsdag eller torsdag.
Ved gennemgang af konsekvenserne for evt. fælles benyttelse af lokalerne påpeges det, at den pædagogiske indretning af
et attraktivt aflastningstilbud og indretningen til legestue og til mindre dagplejebørn på 1-2 år ikke tilgodeser socialtilsynets
anbefalinger om hjemlige omgivelser, samt har et fælles pædagogisk udgangspunkt.
Der vil blive en nedgang i aflastningspladser på en plads pr. weekend. Dette kan have en konsekvens på 12 døgn pr. mdr.
En betydelige konsekvens er, at Kildebo ikke fremadrettet, vil kunne tilbyde solotilbud til børn med helt særlige
specialpædagogiske behov. Pt. har vi et barn i et særligt tilrettelagt solotilbud og forespørgsel på endnu et solotilbud.
Anden mulig løsning på ovennævnte skal findes – da tilbuddet service ellers forringes.

Sigrid Undset Skolen og Lærkeredens perspektiv:
Høringssvaret er fra MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset og refererer til forslaget vedr. Specialdagtilbuddet
Lærkeredens flytning til Lerchenfeldvej 32 til lokaler, som p.t. rummer indskolingen på Sigrid Undset skolen.
Nedenstående emner, konsekvens og betydning er med udgangspunkt i Lærkeredens og Sigrid Undset Skolens perspektiv.

MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset anbefaler, at Specialdagtilbuddet Lærkereden flytter til Lerchenfeldvej 32

MED-udvalget anbefaler, at m2-antallet udvides således, at Lærkereden har plads til fire børnegrupper i stedet for 3. Der
bør derfor afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til rokaden.

Etableringsomkostninger – her mangler en industrivaskemaskine.

Lærkereden ønskes opnormeret fra 12 til 14 børn – for at kunne fastansætte og sikre kvalificeret og uddannet personale.
Skolebestyrelsen ved Sigrid Undset Skolen og Specialdagtilbud Lærkereden har læst materialet til budget 2021 og afgiver
hermed høringssvar vedr.:

13

Sigrid Undset Skolen,
skolebestyrelse

Sagsnr: 326-2017-20119 – Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner
Beslutningen indebærer, at Specialdagtilbud Lærkereden flytter til Lerchenfeldvej 32 til lokaler, som p.t. rummer indskolingen
på Sigrid Undset skolen.

Bestyrelserne anbefaler, at Specialdagtilbuddet Lærkereden flytter til Lerchenfeldvej 32
Bestyrelserne anbefaler at m2 antallet udvides således, at Lærkereden får plads til fire børnegrupper i stedet for 3. Der bør
derfor afsætte ca. 0,5 mio kr. yderligere til rokaden.

Etableringsomkostninger – her mangler en industrivaskemaskine.
Skolebestyrelsen og MED udvalget konstaterer at der er et råderum i det kommunale budget, og opfordrer til at
kommunalbestyrelsen i den forbindelse overvejer tiltag der kan styrke serviceniveauet på folkeskole og dagtilbudsområdet.
Vi vil gerne foreslå følgende set ud fra forholdene for vores matrikler:

14

Rørby Skole, MED og
skolebestyrelse m.fl.






Indendørs renovering og forbedring af læringsmiljø/indeklima. F.eks. akustik, udluftning, solafskærmning, maling mm.
Generel bygningsrenovering
Optimering af Udelæringsrum – f.eks. multibane, legepladser, belægning udeskolebaser mm.
Møbler, projektorer mm.
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Driftsbudget
Fjernelse af minimumstimetallet på 760 timer som regnskabstal for lærerne i Kalundborg. Der hæmmer vider- og
efteruddannelsesmulighederne for lærerne

15

Nyrupskolen, skolebestyrelse

Anlægsbudget

Overvågning af skolerne i Kalundborg, kan begrænse skader og hærværk på bygninger m.v.

Udskiftning af ruder til lavenergi. Giver besparelse på varmeudgifterne



Trafiksanering omkring Nyrupskolen. Vejene er meget befærdede. Det giver sikkerhedsproblemer for eleverne, og
mange forældre vælger at køre deres børn i skole.
Natur og teknologilokale på Nyrupskolen. Renovering af lokalet, samt etablering af aktivt udeområde til naturfagene.

Driftsbudget
Fjernelse af minimumstimetallet på 760 timer som regnskabstal for lærerne i Kalundborg. Der hæmmer vider- og
efteruddannelsesmulighederne for lærerne
16

Nyrupskolen, MED

Anlægsbudget

Overvågning af skolerne i Kalundborg, kan begrænse skader og hærværk på bygninger m.v.

Udskiftning af ruder til lavenergi. Giver besparelse på varmeudgifterne

Trafiksanering omkring Nyrupskolen. Vejene er meget befærdede. Det giver sikkerhedsproblemer for eleverne, og
mange forældre vælger at køre deres børn i skole.

Natur og teknologilokale på Nyrupskolen. Renovering af lokalet, samt etablering af aktivt udeområde til naturfagene.
Som skole med 0.-6. klasse ser vi med bekymring, at antallet af børn i skolealderen (7-16 år) forudsiges at falde med 13,6%
frem mod 2035. I forvejen ser vi allerede et faldende antal elever i klasserne og det bekymre da vi er en lille skole. MEDudvalget opfordrer til at der overvejes ny strategi for skoledistrikter.

17

18

Raklev Skole, MED

Svebølle Skole, MED

MED-udvalget har noteret sig, at inklusionsmidlerne reduceres med 5 millioner over de næste år. Det finder vi bekymrende
fordi vi oplever flere og flere elever med særlige behov (diabetes, sensitive, angst og lignende) samt en større andel af umodne
børn.
MED-udvalget tager forslaget til Budget 2021 til efterretning, med følgende bemærkninger:
der er behov for ekstra midler til rengøring i forbindelse med Covid-19.
der er behov for ekstra midler til renovering af faglokaler i fysik, biologi, håndværk og design samt skolekøkken.
der er behov for bedre og hurtigere internetforbindelse.
medarbejdersiden er bekymret for den fremtidige økonomi til driften af kerneopgaven i en tid med faldende elevtal,
særligt mht. SFO.
Som medarbejdere på Musisk Skole er vi glade og stolte over, at vores viden og faglighed kan bruges i andre regi end ”bare”
indenfor egne mure, og vi arbejder hele tiden på, at få ny viden/kompetencer, som gør os til rigtig gode sparrings- og
samarbejdspartnere i forhold til både akutte opgaver og nye opgaver fremover.

19

Musisk Skole, MED
Musisk Skoles MED-udvalg udtrykker derfor bekymring omkring en evt. samdrift af administrationen, som kan medføre
nedgang i elevtallet, og foreslår i stedet, at den anslåede evt. besparelse ved en sammenlægning øremærkes til styrkelse af
samarbejdet med folkeskolen.
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20

Høng Skole, MED

MED ville ønske at der var prioriteret midler til generel bygningsrenovering. Mange skoler er slidte og trænger voldsomt, og er i
den forbindelse enig med skolens bestyrelse om følgende punkter:

Generel bygningsrenovering

Udendørs læringsrum

Yderligere digitalisering – indkøb af digitale devices
MED er opmærksom på at SFO´en lider under eftervirkningerne af Covid-19, et faldende antal tilmeldte elever.
Skolebestyrelsen konstaterer at der er et råderum i det kommunale budget, og opfordrer til at kommunalbestyrelsen i den
forbindelse vil overveje tiltag der kan styrke serviceniveauet på folkeskoleområdet. Med det økonomiske råderum er det oplagt
netop at prioritere serviceniveauet set i lyset af det hævede anlægsloft for 2021.

21

Høng Skole, bestyrelse

Eksempelvis kunne foreslås:

Generel bygningsrenovering

Udendørs læringsrum

Yderligere digitalisering – indkøb af digitale devices
Bestyrelsen på Musisk Skole anbefaler, at man ikke gennemfører forslag 5, da man mener, at en reduktion i de administrative
ressourcer vil føre en reduktion af de ledelsesmæssige ressourcer. En sådan reduktion vil alvorlig begrænse skolens evne til at
udvikle sig og øge samarbejdet med andre skoler og dermed begrænse skolens muligheder for at øge sit bidrag til kommunens
velfærdsproduktion.

22

Musisk Skole, bestyrelse
Endvidere ønsker bestyrelsen, at en sammenlægningsproces mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole ad bagdøren standses
med endnu en klar politisk beslutning om skolernes fortsatte tætte samarbejde uden sammenlægning. Dét vil frigøre vores
kræfter til at arbejde på øget samarbejde med både daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsskolen.

23

Ungdomsskolen og Sprogcenter,
bestyrelse

Bestyrelsen for ungdomsskolen er meget bekymrede for hvis effektiviseringsforslag nr. 32 bliver vedtaget, at det kommer til at
ramme de unge i sidste ende. Dårligt arbejdsmiljø, forringet service af brugerne samt forringet samarbejde med folkeskolerne
– vil i sidste ende komme til at ramme de unge i Kalundborg kommune.

24

Ungdomsskolen og Sprogcenter,
MED

MED udvalget for ungdomsskolen er meget bekymrede for hvis effektiviseringsforslag nr. 32 bliver vedtaget, at det kommer til
at ramme de unge i sidste ende. Dårligt arbejdsmiljø, forringet service af brugerne samt forringet samarbejde med
folkeskolerne – vil i sidste ende komme til at ramme de unge i Kalundborg kommune.
Ønsker til budget 2021: Gratis buskort til elever i udkantsområdet, der muliggør flere åbenskole aktiviteter mv. Lavere
undervisningstimetal for lærerne. Udmøntning af ønsker fra skolerne til løft af folkeskolen- ønsker indsendt primo august 2020.

25

Firhøjskolen, MED og
skolebestyrelse

Renovering af aktivitetsområder på Firhøjskolen (SFO, skolegård og områder omkring skolen). Skolebestyrelsen har udarbejdet
et godt projekt, som vil bringe områderne op til en forsvarlig og moderne standard, og har gennem flere år forgæves søgt
midler i fonde. Da der nu er opstået et økonomisk råderum, ønsker vi at der tildeles midler til projektet.
Budget 2021 er opløftende læsning.
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Feriepenge:
Da Kalundborg Kommune har mulighed for og råd til at afbetale alle indefrosne feriepenge i forbindelse med udbetalingen til de
enkelte lønmodtagere foreslår vi, at den enkelte institution ikke betaler, men at den betaling udelukkende løftes af den centrale
kommunekasse.
Udgiftindex 110:
Økonomi og gode rammer er udslagsgivende. Med den nye ressourcetildelingsmodel tildeles de små skoler flere midler, men
med det resultat at vores serviceniveau ikke opleves højt hos personale, elever og forældre. Med en decentral model anses det
som ønsketænkning at give folkeskolen et fagligt løft med betydeligt bedre afgangsresultater samtidig med at midlerne
omfordeles til fødeskolerne.
Overbygningsskolerne har færre midler til at løse en stadigt voksende opgave, og det skaber frustration at opleve en
skævvridning i fordelingen af penge til den enkelte elev.
26

Høng Skole, skolebestyrelse

Med udgangspunkt i at alle lærere skal undervise mere end tidligere, kan det virke vanskeligt at se, hvorledes det faglige
niveau kan hæves, når tiden til forberedelse indskrænkes, som det ses.
Vi har en kommunal plan om at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og derfor er økonomi og gode rammer til at løse
kerneopgaven tilfredsstillende centrale.
Der savnes desuden en kommunal handleplan for, at overgangen til fri- og privatskoler stadig er stigende i Kalundborg
Kommune.
Hver fjerde elev i Kalundborg Kommune går i privat- eller friskole, og den udvikling ser ikke ud til at vende. Vi savner en
konkret kommunal handleplan for at gøre folkeskolen det naturlige valg.
Anlæg:
Vi vil gerne inddrages lokalt i at udpege relevante kommunale anlægsprojekter, der kan gøre klimamæssigt, ressourcemæssigt
eller brugermæssigt gavn. Det er vores forståelse at anlægsrammen ikke bruges fuldt ud, og med et ønske om, at vi sætter
gang i dansk økonomi lokalt kan skolerenoveringer og lignende være relevante.

27

Høng Skole, MED

Det er vigtigt for medarbejdere og ledelse på Høng Skole, at de økonomiske rammer for at drive god undervisning og fortsat
udvikle skolen er tilstede. Den nuværende ramme er udfordrende, blandt andet fordi skolens økonomi er bundet op på
elevtallet, der er faldende.
Fjernelse af administrativ besparelse ved sammenlægning.

28

Kathøj Svallerup Skole, MED

I Råderumskataloget med effektiviseringer og servicereduktioner udarbejdet i KLK-processen blev det beskrevet i Forslag 29
”Justering i administrationsopgaven”, at Kathøj Svallerup Skole kunne spare 200.000 årligt ved den kommende
sammenlægning blandt andet ved færre transportudgifter.
Da sammenlægningen er aflyst, så mener vi, at denne besparelse ikke er aktuel og i sagens natur bør aflyses.

29

Skolen på Herredsåsen, MED og
skolebestyrelse

Skolebestyrelsen ved Skolen på Herredsåsen tager det administrative budget til efterretning uden kommentarer.
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INSTITUTIONER/ENHEDER

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)

Dagtilbud:
Fane 2:
OFB finder det positivt, at Kalundborg kommunes budget, fortsat udvikler sig i positiv retning
Med udvalget finder det positivt, at Kalundborg kommunes budget, fortsat udvikler sig i positiv retning. Den solide økonomi,
uden årlige besparelsesrunder, giver tryghed og understøtter Kalundborg kommune, som attraktiv arbejdsplads.
Perspektivnotat Pkt. 6.
Tabel 6.1
Vedr. vedligehold af ejendomme:
OFB tilslutter sig MED udvalgets kommentarer
MED: Dagtilbuddene Regnbuen, Eventyrhuset og Toppen fremstår meget nedslidte og utidssvarende. MED udvalget har et stort
ønske om at disse tre dagtilbud prioriteres og tilgodeses via midlerne der afsættes til vedligehold af ejendomme.
Tabel 6.1
Vedr. trafiksikkerhedsplan
OFB tilslutter sig MED udvalgets kommentarer
30

Dagtilbudsområde Nord, MED og
områdeforældrebestyrelse

MED udvalget foreslår at der i forhold til trafiksikkerhed for ”bløde” trafikanter, også indtænkes fodgængerovergange, f.eks.
ved Raklev Børnehave, hvor Nyrupvej skal passeres når børnehaven skal til og fra busstoppested.
Fane 6. og Fane 7 a.
Forslag til nye anlægsaktiviteter s. 1+2
Sager oversendt til budget
Pkt. 12 Lokaler til botilbudsviften - Bilag : 1. Beslutning om lokaler til botilbudsviften og institutioner.
Områdeforældrebestyrelsen (OFB) tilslutter sig MED udvalgets kommentarer og har herudover følgende bemærkninger:
Vigtigt for OFB at der ikke sker forringelser for børnene, at det sikres at børnene fortsat har plads og udfoldelsesmuligheder både
inde og ude.
Det er væsentligt at praktiske forhold ikke belaster personalet, f.eks. når der skal ske skift mellem de to brugergrupper, og der
skal flyttes inventar frem og tilbage.
OFB finder det væsentligt at der fortsat kan blive adgang til at institutionerne i Nord/midtbyen kan afholde
samarbejdsmøder/tværfaglige møder.
OFB sætter pris på at der indrettes kontor til områdeleder, så denne kan være tilstede og tilgængelig i området.
MED udvalget finder det positivt at Kildebo både inde og ude, vil blive renoveret og indrettet til at rumme dagplejens
legestueaktiviteter, hvilket er den primære funktion i Kildehuset.
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Nord blive udfordret på afvikling af mødeaktiviteter, specielt i forhold til personalesamtaler, forældresamtaler og tværfaglige
samarbejdsmøder. Der vil være praktiske udfordringer i at den pædagogiske indretning, skal justeres 2 gange ugentligt, ved skift
mellem Kildebos anvendelse som specialpædagogisk aflastningstilbud og dagplejens anvendelse til legestue for børn i alderen
0-3 år.
30

Dagtilbudsområde Nord, MED og
områdeforældrebestyrelse

MED udvalget sætter generelt pris på at der arbejdes med at foretage ændringer på anlægssiden, der reducerer driftsudgifter,
og dermed kan frigive midler til servicerammen.
Trods udfordringer i forbindelse med mødeaktiviteter, tager MED udvalget derfor forslaget til efterretning.
Områdeforældrebestyrelsen (OMF) og MED-udvalget (MED) har behandlet det udsendte høringsmateriale, og glædes
over at Kalundborg kommunes økonomi er god og bedres gennem årene.
Flere vuggestuepladser i Børnehuset Spiren
OMF ønsker at påpege, at det er vigtigt at der oprettes flere vuggestuepladser i Høng området.
Parametre og løsningsforslag

OMF og MED påpeger fortsat at Puslingestuen (Høng områdets gæstestue) og dagplejens legestue skal placeres
sammen, af hensyn til børn og forældres kendskab til Puslingestuen.

At Puslingestuen og legestuen, er en del af det nuværende Spiren, således at der ikke oprettes endnu en lille
institution i Område Syd.

At vuggestuegrupperne, legestuen og Puslingestuen sammen kan udvikle en stærk 0-2 årspædagogik, med
fokus på Den styrkede læreplan og den tidlige indsats.
OMF og MED foreslår derfor, at der opsættes en pavillon, meget gerne sammenbygget med det nuværende hus, således at
personalets ressourcer kan anvendes bedst muligt.

30

Dagtilbudsområde Syd, MED og
områdeforældrebestyrelse

Projekt Liv i forsamlingshuset
OMF og MED ønsker at understøtte at dette projekt fortsætter.
Anlægsbudget:
Renovering af Børnehaven Gården, Kulbyvej 18, Høng
OMF og MED ønsker at gøre politikerne opmærksom på, at såvel ledelse som bestyrelsesmedlem fra Gården får
adskillige henvendelser vedr. manglende renovering af Gårdens facade.
MED udvalget påpeger, at det er modsætningsfyldt i forhold til at understøtte børnenes æstetiske sans.
Renoveringen bør prioriteres, allerede i 2020.
Energirenovering
Kalundborg Kommune bør med denne gode økonomi se nærmere på energirenoveringer. Således har ledelsen i Team
Høng tidligere forslået, at oliefyr bør udskiftes med mere energimæssige tiltag.
Udskiftningen af oliefyret er bl.a. foreslået for Løve Børnehave.
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Direktionens perspektivnotat:
S. 9 pkt. 5.1 demografi
Dagtilbudsområdet bliver budget nedskrevet med 2,3 mio. grundet faldende børnetal. Vi henstiller til at pengene bruges til
bedre normeringer i daginstitutionerne, så vi hurtigere når regeringens mål for minimumsnormering i dagtilbuddene.

32

Dagtilbudsområde Midt, MED

S.12 pkt. 6.1 – anlægsbudget
Vi påskønner der er sat penge af i anlægsbudgettet, til ny daginstitution i Svebølle, samt etablering af ny daginstitution
Buldervang.
Der er dog behov for at der bliver sat penge af til vedligeholdelse af de øvrige nuværende institutioner, inklusiv de institutioner
der bliver erstattet inden for få år.
S. 13 – lønfremskrivning
Det undrer os at der kommer et forslag på en nedskrivning på 0,2 procent i løn de næste 50 år. I henhold til
Feriepengeforpligtelsen ifm. ny ferielov.
Mindre grupper og de samme voksne
Som forældre oplevede vi under Covid-19 at vores børn har haft god effekt af mindre grupper og faste kendt voksne gennem
hele dagen. Det har givet udviklende og trygge læringsmiljøer. Det har væres til stor gave for vores børns trivsel. Vi kan ikke
understrege nok at vi har et stort ønske om det kan fortsætte langt ud i fremtiden.
Invester i mennesker i vores dagtilbud
Vi som forældre ønsker at investeringerne i vores børn igangsættes nu, vi kan ikke vente til en lov udmøntes for
minimumsnormering i 2025.
Borgmesteren har tidligere i pressen* sagt at det vil koste ca. 16. mill.kr. at efterleve loven vedrørende
minimumsnormeringerne frem til 2025. Vi synes vi skal investere de 16.mil.kr. i dagtilbuddene allerede på nuværende
tidspunkt. Det vil være en billig forbyggende indsats og det vil understrege en langsigtet og forbyggende tilgang til vores børn.

33

Dagtilbudsområde Midt,
områdeforældrebestyrelse

Økonomi og styring i vores område
Vi ønsker ikke at vi skal indhente budgetoverskridelser fra tidligere år som vores område har været ramt af. Den måde at
Økonomistyrelsen på betyder i praksis at vores børn ikke får det budget der egentligt er afsat til dem.
Vi oplever en detailstyring gennem ProKap, vi ønsker mere fokus på en forudsigelig og robust økonomi og mindre detailstyring
og efterregulering.
Stærkere forældreinvolvering
Kommunalbestyrelsen har anført i materialet at indsatser for at styrke og gøre det mere attraktivt at være i en
forældrebestyrelse er gennemført, (H8). Det oplever vi ikke er tilfældet.
Anlæg og renovering af vores bygninger
Forældrebestyrelsen værdsætter, at der bygges to nye tidssvarende daginstitutioner i dagtilbudsområde Midt. Vi ønsker dog, at
der var midler til at renovere vores nuværende institutioner, så også de børn der går i børnehave og vuggestue lige nu, oplever
et rart og vedligeholdt miljø i dagligdagen.
*se høringssvar
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Nr.

FAGLIGE ENHEDER

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
Det er ligeledes med stor glæde, vi ser at en ombygning af Odincenteret er i budgetoplægget.

34

Forebyggelses- og
Genoptræningscenter, MED

En ombygning af Odincenteret til et rehabiliterings- og træningscenter giver mulighed for at Kalundborg Kommune kan profilere
sig tydeligt både internt og eksterne med det tidssvarende niveau af rehabilitering og træning som kan forventes af det nære
sundhedsvæsen i Kalundborg
Ombygningen af Odincenteret vil dermed sikre et større ensartethed af serviceniveauet på forebyggelses-, sundhedsfremmende
og rehabiliterende tilbud i hele Kalundborg Kommune
H21:
Effektivisering på botilbuddet bør ske i samarbejde med medarbejderne, TR og AMR for at beskytte arbejdsmiljøet.
Krav fra Styrelsen for patientsikkerhed om at løfte sundhedsfaglige opgaver på bostederne betyder, at det har været
nødvendigt at ansætte sundhedsfagligt personale, hvilket er sket på bekostning af socialpædagogiske timer/ressourcer i driften.

35

Bo & Aktivitet, MED

Effektivisering af vagtplaner/vagtplanlægning:
Vi anbefaler, at der planlægges efter arbejdstidsreglerne.
Ny ferielov:
Vi anbefaler, at udgiften holdes uden for de decentrale budgetter/regnskaber.
Direktionens perspektivnotat bilag 2 forslag til budgetjusteringer:

36

Voksenspecialenheden, MED

I forhold til forslag 3 §107 – Institutionsophold alkoholdemente
Medarbejderne i Voksenspecialenheden er bekymrede over, at man alene anbefaler at forøge budgetterne med udgiften ”så
længe disse borgere ikke kan tage ophold på vores egne institutioner”, da udgiften ikke forsvinder, når eller hvis borgerne
tager ophold på Kalundborg Kommunes egne institutioner.
I forhold til forslag 4 Demografi i voksespecialområdet
Det glæder medarbejderne, at man med forslaget forsøger på at imødegå den demografiske udvikling på området, men er dog
bekymret for hvorvidt midlerne i 2023 og 2024 vil slå til.
MED udvalget i Fagcenter Børn og Familie bakker op om, at følgende gøres til en del af det faste budget: Sundhedstjek til
anbragte børn og åbningstiden på Kildebo, begge underpunkter under pkt. 7.

37

Børn- og Familie, MED

MED udvalget har følgende forslag til anlæg der vil kunne øge kvaliteten af service uden at påvirke servicerammen:

Samling af Familie og Unge vejledningen i Fagcenteret i 1 hus og salg af de nuværende 3 huse der ikke imødekommer
behovet.

Investering i et fungerende klimaanlæg på rådhus samt

Etabling af et køkken i kantinen på rådhuset, så der kan købes frokost, lavet i kantinen.
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37

Børn- og Familie, MED

Med det formål fortsat at være en attraktiv arbejdsplads forslås i tilknytning til muligheden for at kunne købe mad på rådhuset,
gratis kaffe og frugt samt etablering af en udviklingspulje, partnerskabsholderne kan ansøge med det formål at styrke den
sociale kapital.
Tilkendegiver et sikkert og positivt Budget for 2021- og siger JA tak til en samlet administration på Holbækvej.
Medarbejdersiden i Jobcentret ser positivt på det fremsendte budgetmateriale vedr. Budget 2021, og bemærker glædeligt, at
der intet besparelseskatalog er på vores område. Vi gør endnu engang opmærksom på, at høringsmaterialet, er stort og
uoverskueligt og vil gerne henlede opmærksomheden på:

38

Jobcenter, MED

Direktionens perspektivnotat Budget 2021-2024, punkt 4.4 potentiel effektiviseringsgevinst:
At medarbejdersiden i Jobcentret bakker op om, at der bygges til på Holbækvej således at Jobcentret og Borgerservice kan
samles med den øvrige administration i Kalundborg Kommune.
Vi ser med stor glæde frem til, at Jobcentrets nuværende ni lokationer potentielt kan blive til en samlet lokation - til glæde for
både borgere og ansatte.






39

Børn, Læring og Uddannelse,
MED








Positivt at se ind i et budget uden oplæg til servicereduktion på generelt.
Udbygning af rådhus, samt 3. etape af renovering bifaldes.
Forslag omkring undersøgelse af ventilationssystem i de eksisterende rådhusbygninger. Da medarbejderne oplever
urimeligt høje temperaturer i varme måneder og kulde i de kolde måneder.
Forslag om etablering af kantine på rådhuset.
Det hilses velkommen, at man ønsker at se på anlæg på skoledaginstitutionsområdet og herunder bakkes op omkring nyt
tag til Gørlev skole.
Der bakkes op omkring puljen til udvikling og effektiviseringer.
Udvalget ser frem til afklaring omkring udmøntning af midler til løft af folkeskolen samt midler til minimumsnormeringer,
idet det forventes, at en sådan aftale kan være med til at løfte servicerammen.
I forbindelse med feriemidlerne anbefaler udvalget at det fulde beløb indbetales her og nu.
Det anbefaler at den midlertidige opnormering på 12 vuggestuepladser i Børnehuset Spiren fremadrettet skal være
permanente.
En undersøgelse af bygningsmassen i område syd anbefales, med henblik på opnormering i forbindelse med øget børnetal i
kommende år.
Afslutningsvis vurderer udvalget, at der, på hele børne- og ungeområdet, er behov for at udvikle viden og muligheder for at
kunne varetage opgaver med forebyggelse og håndtering af problematikker i forbindelse med stigningen i antallet af
psykisk sårbare børn og unge.
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Vi vurderer at udsigten til en øget anlægsramme er særdeles positivt og kan skabe yderligere udvikling og mærkbare
forbedringer i hele Kalundborg Kommune.
40

Plan, Byg og Miljø samt Vej,
Ejendom, og Affald, MED

I denne forbindelse anbefales det, at:

Anlæg der samtidig forbedrer servicen prioriteres (kloge investeringer)

Øge den i forvejen pressede vej- og ejendomskapital

Tilpasse administrationen så den stemmer overens med den øgede anlægsramme, med særligt fokus på fastholdelse
og rekruttering, herunder bl.a. løndannelse og efteruddannelse.
Udvalget vil henlede opmærksomheden på, at der i de senere år har været en stigende efterspørgsel på kulturelle aktiviteter og
arrangementer i hele kommunen uden ressourcerne tilsvarende er fulgt med.

41

Borgerservice, Bibliotekerne,
Kultur og Fritid, MED

Hertil kommer et stærkt og initiativrigt frivilligt foreningsliv og øvrigt civilsamfund, som bidrager til et mangfoldigt kultur- og
fritidsliv. Men der er en stor kommunal involvering i de frivilliges aktiviteter, som måske ikke er så synlig i det daglige, men
kræver et stort ressourcetræk hos medarbejderne i deres opgaveportefølje.
I forvejen ligger Kalundborg Kommune langt under gennemsnittet for udgiften til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. både målt i
forhold til hele landet, sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Kalundborg Kommunen ligger på indeks 61,6 (hvor hele
landet er indeks 100) og har klart det laveste ressourceforbrug i forhold til stort set alle andre områder i Kalundborg Kommune.
Sundhed og Myndighed ser positivt på en udvidelse af budgetterne på Ældre- og Sundhedsområdet som følge af en stigende
udvikling i demografien i ældre- og sygeplejen og den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen.

42

Sundhed og Myndighed

Som afled konsekvens heraf bør der også ske en tilførsel af budgettet til Sundhed og Myndighed, der oplever en stigende
opgavemængde og kompleksitet i borgersager. Det anbefales videre, at afdelingsbudgetterne skånes for reduktioner, hvis
kommunens kassebeholdning har en størrelse, der gør, at udgifterne kan betales heraf, f.eks. feriepengeforpligtigelsen.


43

Misbrug og Socialpsykiatri, MED





Generelle betragtninger om perspektiv notatets indhold i forhold til feriepenge og budgetjustering – som påvirker Misbrug
og Socialpsykiatri området
Betragtninger om opkvalificering af medarbejdere samt kommentarer til budgetjusteringer frem fra 2021 til 2024
Kommentarer til opfølgninger på budget 2020
Kommentarer og undren – oprettelse af akut telefon.

Det er et fantastisk godt oplæg, som Ip Nord støtter. Budgetoplægget understøtter strategierne Det gode og Værdige Ældreliv
og Det Nære Sundhedsvæsen.
44

IP Nord, MED
Desuden bemærker udvalget stolthed og glæde ved at være ansat i en kommune, hvor der er fokus på udvikling og
understøttelse af strategierne og ikke på besparelser.
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Nr.

RÅD/UDVALG

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)





45

Ældreråd



46

Integrationsrådet

har ingen væsentlige indvendinger mod det foreliggende administrative budget for 2021. Rådet værdsætter især, at der tages
klart hensyn til den demografiske udvikling. Der savnes fortsat et borgervenligt sammendrag, der i tekst og grafik beskriver
de store linjer og prioriteringer.
glæder sig over, at den kommunale økonomi synes sund i de kommende fire år. Men rådet ser med alvorlig bekymring på
den demografiske udvikling frem til 2035, ikke mindst blandt den særligt udsatte 80+ gruppe. Med et samtidigt fald i den
erhvervsaktive aldersgruppe frygter rådet alvorlige udfordringer for Strategien for det Gode og Værdige Ældreliv. Rådet
opfordrer til at opdatere ”Kalundborg kommunes udviklingsstrategi mod 2030” med en handleplan, der viser HVORDAN man
vil nå alle kommunens strategiske mål.
anerkender, at anlægsaktiviteter begrænses af budgetrammerne. Men netop derfor er det afgørende at få belyst og afvejet
prioritering af anlæg, set i forhold til borgernes demografi og behov.
lægger vægt på etablering af anlæg og bebyggelser, der – over hele kommunen – etablerer passende
o værdige pleje- og sundheds faciliteter for de mest udsatte ældre
o attraktive boligområder og social-kulturelle faciliteter, der sikrer sundhed og velvære for selvhjulpne ældre.

Integrationsrådet siger stort ja tak til et samlet jobcenter på Holbækvej, da det vil øge den gode service til og for vores borgere
i Kalundborg.

Vi finder imidlertid, at der er nogle væsentlige bekymringsområder, som fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen bør være
opmærksomme på, og har derfor bemærkninger til følgende punkter under budget 2021
Pkt. 2 Notat om § 107 institutionsophold – alkoholdemente borgere

DH`s repræsentanter anbefaler at der oprettes et tilbud i Kalundborg kommune eller evt. i samdrift med regionen, og at
der tilføres tilstrækkeligt med midler og kompetencer til området.
47

Handicaprådet

Pkt. 7 Oplæg til planseminar 2020 om etablering af akuttelefon og akutplads

Det kan tilføjes, at også andre myndigheder har efterspurgt et sådant tiltag, idet borgeren oftest er overladt til sig selv
uden mulighed for hjælp ud over at blive frivillig eller tvangsindlagt via politiet til psykiatrien.

DH`s repræsentanter anbefaler, at man tager kontakt til region Sydsjælland, idet man her i en længere periode har haft
udkørende team, der kan håndtere disse borgere om aftenen, natten og i weekenden.
Pkt. 7 Ændring af åbningstider i Kildebo

DH`s repræsentanter anbefaler, at nævnte forslag tages af bordet, da det skaber yderligere pres på familier, der i forvejen
har rigeligt at se til med et barn, en ung eller en voksen i familien med fysisk- & psykisk funktionsnedsættelse.
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47

Handicaprådet

Endvidere, at der ved aflastning udenfor Kildebos åbningstider ikke er mulighed for at være sammen med ligesindede, som
man kender i forvejen, der også benytter aflastningstilbuddet, ligesom personalet ved aflastning andet sted vil være nyt og
ikke have den sammen kendskab til barnet, den unge eller voksne, som normalt benytter Kildebo.

Pkt. 7 Lokaler til Botilbudsviften og institutioner – specialbørnehaven Lærkereden og Kildehuset / Kildebo

Ad pkt. A Flytning af specialbørnehave Lærkereden, Lerchenfeldvej 37 til Fritidshjemmet Tulla under Sigrid Undset Skolen.
(P3)
o DH`s repræsentanter anbefaler en sådan flytning ifald, der kan skabes det nødvendige antal pladser. Det kræver
opnormering af antallet af pladser, idet der igennem alle årene mere eller mindre har været overbelægning /
ventelister for børn, der er visiteret til specialbørnehaven.

Ad pkt. B
o DH`s repræsentanter kan ikke anbefale flytningen af Kildehuset til Kildebo.
o DH`s repræsentanter er ikke uenige i, at der skal skaffes pladser – botrænings- og udslusningspladser, men finder
det meget uheldigt, at de placeres nævnte steder.
Området er i forvejen præget af narko- og bandekriminalitet, hvilket tidligere har medført, at nævnte gruppe svage borgere
blandt andet på bostederne og i egen bolig er blevet udnyttet til at begå kriminalitet og ikke mindst er blevet introduceret for
diverse former for narkotika og andet misbrug.
DH`s repræsentanter anbefaler derfor at der findes andre og mere egnede lokalitet til disse borgere fjernt fra området i
nærheden af Klosterparkvej.
Medarbejdersiden anbefaler, at reduktionen af Partnerskabsholdernes budgetter på de 0,2% foranlediget af feriepengene, bliver
på institutionerne.

48

Hovedudvalget

Medarbejdersiden oplever et øget arbejdspres, et øget behov for kompetenceudvikling samt et øget behov for rengøring, og
foreslår derfor at der kigges på en tilførsel af midler til områderne.
Hovedudvalget noterer sig at mange høringssvar peger på vigtigheden af, at vi forsætter vores arbejde med at udvikle vores
fysiske rammer. Hovedudvalget påpeger, at der er et potentiale i at ledere og medarbejdere bliver bedre til at arbejde sammen
om udviklingen af de lokale fysiske rammer.

Nr.

SELVEJENDE
INSTITUTIONER

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
Af høringsmaterialet fremgår det, at budgettet for Esbernhus fremskrives, som anbefalet af KL, og at der ikke er foreslået
besparelser, og det er vi som udgangspunkt meget tilfredse med.

49

Esbernhus

Vi oplever, at flere af vores beboere kræver meget mere hjælp end tidligere både fysisk og psykisk, og det betyder, at vi
ønsker, at taksten bliver sat op, så vi kan ansætte mere personale til de mange opgaver, så vi kan sikre kvaliteten i de
leverede ydelser, samt forebygge stress og nedslidning af personalet. Den takst Esbernhus modtager er lav.
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IKKE
HØRINGSBERETTIGEDE
PARTER
50

51

Skolelederforeningen

FOA

Resumé (hel el. delvis uddrag/resumé fra høringssvar)
Skolelederforeningen foreslår, at der investeres i skolernes bygninger og udeområder, så de i højere grad kan understøtte gode
læringsmiljøer.







Positivt, at budgettet fremadrettet holder.
Ønsker ikke reduktion i lønbudgettet hos partnerskabsholderne i forhold til indbetaling af feriepenge.
Utryghed hos medarbejderne i forhold til de nævnte budgetinitiativer
Undres over de økonomiske målsætninger
Demografisk udvikling. Lad børne- og ungeområdet beholde pengene
Vuggestuepladser, dagplejernes sikkerhed for ansættelse, attraktive arbejdspladser

Servicerammen og kassebeholdningen.
Servicerammen er aldrig brugt op i mange foregående år, derfor ser vi ingen grund til, at der skal indlægges en buffer på 20
mio., som af erfaring blot hæver den i forvejen store kassebeholdning.

Demografi:
Vi ser en fin anerkendelse af, at der er områder i Kalundborg, som er demografisk udfordret, fx voksenhandicap og
ældreområdet. Når man anerkender voksenhandicap området som meget udfordret, så må det undre, at fødekæden til
voksenhandicap, så som daginstitutioner og skoler, ikke har denne anerkendelse.
52

Kalundborg Lærerkreds

Skoleområdet:
Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at de sparede resurser til lærerstillinger i 2020 via det hævede undervisningstimetal
tilbageføres, således at skoleledere og lærere i samarbejde får mulighed for at prioritere professionelt og ikke kun økonomisk,
samt at der tages højde for de øgede undervisningstimer jf. folkeskoleloven, som sker i årene 2020-2025 og fremadrettet.
Anlæg:
Flere skoler lider under mange års tilbageholdenhed på anlægsområdet. Skal folkeskolen i Kalundborg tiltrække, så skal vi også
have indbydende bygninger, lokaler og udeområder. Forskning har vist, at også de fysiske rammer har betydning for elevernes
indlæring – så det har vi brug for!
Flere skoler arbejder med udeskole, derfor bør der afsættes midler til etablering af udeskole således, at det giver reel mulighed
for, at undervisningen med kravene i fælles mål kan henlægges til udeskole i nogle lektioner.


53

HK-klubben




HK-klubben finder det uhensigtsmæssigt at gennemføre en besparelse inden mulige effektiviseringsgevinster er gjort
synlige for Musisk skole og Ungdomsskolen.
JA til initiativet om at bygge til på Holbækvej.
Forslag fra HK om, at bruge midler fra det positive budget til at understøtte attraktive arbejdspladser ved fastholdelse og
rekruttering.
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BUPL, TR-gruppen










Ser frem til afklaring af midlerne til minimumsnormeringerne, og af midlerne til folkeskolen.
Ser med positive øjne på, at man ønsker at se nærmere på anlæg til skoler og daginstitutioner.
Ønske om at der investeres i bedre ude og indendørs faciliteter i kommunens skoler og daginstitutioner.
Anbefaler at opnormeringen af de 12 Vuggestuepladser i Børnehuset Spiren bliver permanent.
Feriepengene – at det fulde beløb indbetales.
Ønsker at der bliver sat mere fokus på ekstra rengøring i kommunens skoler og daginstitutioner. Da der har tegnet sig et
tydeligt billede i forårs månederne, at mere rengøring i skoler og institutioner medfører mindre sygefravær blandt børn og
personalet.
Ønsker at man i 2021 vil frede den negative demografi regulering på SFO området.

Det er indledningsvist dejligt at se, at der ikke lægges op til besparelse på børne- og ungeområdet. Det vil BUPL Midtsjælland
gerne kvittere for.
Det er positivt at se oplægget om forlængelse af vuggestuepladser i Børnehuset Spiren. Dette er klart at foretrække fremfor
dagplejepladser, da de er billigere pr. barn, har højere kvalitet, nemmere kan dækkes ind ifm. ferie, sygdom, barsel etc. og har
længere åbningstid. Det sidste er noget en pendlerkommune som Kalundborg har brug for. Så forlæng aftalen, og som
minimum for den nævnte 5-årige periode.
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BUPL Midtsjælland

Kommunen foreslår, at implementeringen af den nye ferielov – som medfører en fremrykning af udgifter på ca. 148 mio. kr. –
f.eks. kunne håndteres ved at lønsummen nedsættes med 0,2 pct., svarende til 3 mio. kr. Det er vigtigt, at de decentrale
enheder holdes så omkostningsfrie som muligt.
Særligt på anlægssiden, står Kalundborg Kommune med gode muligheder for at foretage investeringer. Samtlige legepladser
og udendørsanlæg på børne- og ungeområdet trænger til forbedringer, og kommunen bør dels beslutte at allokere midler til
dette, og dels at nedsætte en arbejdsgruppe med inddragelse af det pædagogiske personale, til at komme med forslag til hvilke
forbedringer der ville give mening i netop deres institution.
Ungeindsats i Gørlev og omegn
Der har i flere år været udfordringer med unge (12-25 år) i Gørlev – mest udtalt er det ved Ungdomsskolen. Udover
foreningslivet, som utilpassede unge oftest ikke benytter, så er der ingen tilbud til denne gruppe.
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Gørlev og omegns Lokalråd

Gørlev og omegns Lokalråd anmoder derfor om, at der bruges anlægsmidler svarende til ca. kr. 1.500.000 i 2021 til opførelse
af en multibane og skaterbane ved Ungdomsskolen i Gørlev.
Frivillig indsats i samarbejde med Ungdomsskolen
Gørlev og omegns Lokalråd vil også gå aktivt ind og med frivillige kræfter gøre alt hvad vi kan for at starte en
holdningsændring hos de 12-15 årige, så scooter, energidrik og hærværk bliver skiftet ud med fællesskab, konkurrence og
aktivitet

Høringssvar der er indkommet efter fristen til dagsordenen til direktions-, økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder
vil kunne findes på hjemmesiden under budget 2021, høringssvar indkommet efter høringsfristens udløb.
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