Høringssvar/bemærkninger til
budgetforslag 2022-2025

20. september 2021

Bemærkninger til budget 2022-25 fra MED-Udvalget på Byskole

MED-udvalget på byskolen har på sit møde den 20. september 2021 drøftet det fremlagte budgetforslag.
Byskolens MED-Udvalg tilslutter sig Sektor-MED´s bemærkninger, men ønsker derudover at
henlede opmærksomheden på historikken omkring etableringen af Specialskolen.
Specialskolens SFO blev finansieret af midler fra almenområdets SFO og derfor opfordrer vi til,
at man i ressourcetildelingen til SFO´en på almenområdet fremover indtænker økonomi til at
styrke De Stærke Læringsfællesskaber – også i SFO´en.
Vi ønsker mulighed for at lykkes med den øget inklussion, uden at gå på kompromis med
Arbejdsmiljøet!
Formand for Byskolens MED-udvalg
Skoleleder, Betina Siegvardsen

/

Næstformand for Byskolens MED-udvalg
TR, Simon Støckel
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Notat

Dato: 14.09.2021
Lolland Kommune
Skole og Dagtilbud

Høringssvar på Budget 2022 fra Byskolens
skolebestyrelse

Skolebestyrelsen har på sit møde tirsdag d. 14.september behandlet oplægget
til Budget 2022 og har følgende kommentarer.

Sekretær for
skolebestyrelsen
Betina Siegvardsen
skoleleder
Byskolen
Tlf.: +4551800296

Generelt er skolebestyrelsen på Byskolen glade for at konstatere, at skolerne
på almen området ikke bliver underlagt besparelser kommende år, men at den
negative vækst på budgettet kan henføres til demografiregulering, forventet
mindre udgift til befordring af elever samt et mindre beløb til ikke finansieret
aktiviteter (dannelsesrygsæk mm).
Det er glædeligt, at vi dermed kan fortsætte den linje, vi har lagt i indeværende
år for kvaliteten i undervisningen på Byskolen, hvilket vi tror på vil gavne os i
kampen om, at Folkeskolerne skal være det naturlige valg for familier og elever
i Nakskov.
Skolebestyrelsen har dog en bekymring for, at budgettet ikke i tilstrækkelig
grad underbygger målsætningerne, som BSU har sat (Budgetforslag 2022‐2025,
sammendrag, 1.behandling s. 12).
Når inklusionsprocenten skal øges i almenskolen og andelen af elever, der
modtager specialundervisning skal nedbringes, så vil behovet for at udvikle
almenskolen stige.
Og videreudviklingen af ”Stærke Læringsfællesskaber”, stiller andre krav til
læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, kompetenceudvikling af
personale samt kommunikation med nærmiljøet.
Dette er forbundet med en økonomisk omkostning. Det havde
Skolebestyrelsen på Byskolen gerne set arbejdet ind i budgetoplægget.
Med venlig hilsen
Stine Louise Klaaby
Formand for skolebestyrelsen på Byskolen
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Center for Handicap

Udtalelse fra MED udvalg i Center for Handicap d. 14.9.21

Center for Handicap er stadig i gang med udmøntning af tidligere besparelse.
Det har konsekvenser for rekruttering, fordi arbejdsvildkår er væsentligt
forringet, p.g.a. afspecialisering.

På MED udvalgets vegne
Annette Moryl Hansen

Center for socialpsykiatri og rusmidler
Med-udvalget har ingen bemærkninger ud over en vis bekymring for årene, der
kommer.

Michael Christensen
Decentral leder – Center
for Socialpsykiatri og
Rusmidler
tlf. 29609570
mich@lolland.dk
Lolland Kommune • Social og Arbejdsmarked • Jernbanegade 7 • 4930 Maribo • mobil 29609570 • www.lolland.dk

Kommentarer til budget 2022 fra decentralt MED
Områdeinstitution Maribo/Rødby
Decentralt MED i områdeinstitution Maribo/Rødby ser det særdeles positivt at der ikke sker
reelle besparelser på dagtilbudsområdet.
Der ønskes ifølge budgetforslaget afsat et rammebeløb til at sikre en fornyelse af
legeredskaber, legetøj og læringsmaterialer i dagtilbud.
Med baggrund i dette kan decentralt MED absolut bakke op om nødvendigheden af at afsætte
rammebeløb til at sikre fortsat kvalitet og godkendte legepladser. Vi har hvert år
legepladstilsyn hvor vi oplever store udfordringer i forhold til forældede legeredskaber, der
ikke lever op til krav om sikkerhed. Vi har i dagtilbud ikke økonomi til at erstatte disse
redskaber og risikerer, at vi om få år står med legepladser der er tomme for redskaber som er
nødvendige i arbejdet med at skabe udviklende udendørs læringsmiljøer. Udviklende
læringsmiljøer er en nødvendighed i vores arbejde med den pædagogiske læreplan
Børne- og skoleudvalgets målsætning er videreudvikling af den pædagogiske praksis i
dagtilbud.
Det kan det decentrale MED understøtte, idet dagtilbud har et øget behov for at kvalificere de
pædagogiske kompetencer, for at kunne varetage de specialpædagogiske opgaver, som
fremadrettet er tilhørende i det almene dagtilbud.
Den pædagogiske kvalitet i dagtilbud skal udvikles og øges gennem kompetenceudvikling af
medarbejderne i dagtilbud.

Venlig hilsen decentralt MED områdeinstitution Maribo/Rødby

Dagsorden/Referat Ekstraordinært Decentralt–MED Sygeplejen
Dato:

14-09-2021 kl 14.00 – 15.00

Sted:

Blåt mødelokale Maribo Sundhedscenter

Forplejning:

Kaffe/the/vand

Deltagere:

Anne Hyltoft, Karina Riis Rasmussen, Heidi Lund Koppelgaard; Mette Brylle, Camilla Surel

Thomns; Marianne Laursen, Maria Højer Christensen, Julie Bering, Stina Irene Arvesen, Tina Sirmacis Skytt.
Fraværende:
Referent:

Mette Brylle, Camilla Surel Thomns
Tina Sirmacis Skytt

1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
2 min
Beslutning:

2. Udtalelse til Budget 2022
Sagsfremstilling:
Budgetforslag 2022 er blevet offentliggjort fra Økonomisektoren, og derfor har MED-organisation – mulighed for at indgive bemærkninger og udtalelser, der kan indgå i den videre politiske behandling.
Eventuelle bemærkninger og udtalelser bidrager til beslutningsgrundlaget ved at informere politikerne om budgetforslagets betydning for medarbejdernes arbejds- og personaleforhold.
Det omhandler ikke serviceniveau.
Beslutning:
Decentral Med for Sygeplejen har følgende bidrag til Budget 2022:
Det nære sundhedsvæsen
Det Nære Sundhedsvæsen rykker tættere på i dagligdagen. Der ses en større opgaveglidning fra regionens sygehus og praktiserende læger, der påvirker opgaveløsningen, da
sygeplejen i højere grad end tidligere, bliver ”lægens forlængede arm” i primærsektoren.






Der opleves manglende sammenhæng mellem disse opgaver og tilstedeværende
ressourcer. Udgiften følger opgaven som dermed lander i sygeplejen, dette værende sig øget personale ressourcer samt sygeplejeartikler/remedier der skal anvendes for at løfte opgaven, som tidligere har ligget hos sygehuse eller praktiserende læger.
Kræver kompetenceløft blandt sygeplejerskerne for at kunne varetage den ofte
avancerede sygepleje der er i opgaveglidningen fra regionen og praktiserende læger. Kompetenceløft kræver undervisning og sidemandsoplæring, hvilket kræver
øget tids- og personaleressourcer.
Qua disse komplekse opgaver, er kvalitetsstandardens rammesætning ikke tidssvarende. Arbejdet med at opdatere standarder og retningslinjer er nødvendigt for
at sikre kvalitet og effektivitet, men det kræver også personaleressourcer.
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Forventet merudgift på indkøb af sygeplejeartikler, der matcher opgaveglidningen.

Konsekvens: Dette har en stor indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, da opgaveglidningen sker i et hurtigt tempo ofte uden den fornødne dokumentation tilstede, at sygeplejen ikke føler sig klædt fagligt på til at løfte kerneopgave professionelt.
Qua sygeplejen har store rekrutteringsvanskeligheder, opleves det som en stress faktor
som påvirker kvaliteten og fagligheden i den daglige opgaveløsning.
Akutfunktionen
Varetagelse af akutfunktionen indebærer at sygeplejen bliver omdrejningspunktet for
henvendelse af interessenter omkring ikke-kendte borgere i Ældre & Sundhed. Dette værende sig ikke-kendte borgere der henvender sig til Falck, vagtlæge eller andre, hvor sygeplejen bliver primær tovholder på den akutte opgaveløsning.




En tidskrævende proces at sagsbehandle ikke-kendte borgere i den akutte situation, som kræver mange ressourcer til koordination til gavn for den ikke-kendte
borger.
Svært at gennemskue hvilke ydelser en akut situation medfører, derfor vil tidsrammen være meget differentieret afhængig af hvilket årsag der ligger til baggrund for henvendelsen.
I kraft af byggeriet i og omkring Femern forbindelsen giver dette bekymring for,
hvilken betydning det på sigt kan få på akutfunktionen.

Konsekvens: Påvirkning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Sygeplejen står i situationer, hvor man ikke føler sig fagligt klædt på til at løfte den akutte situation grundet
manglende kendskab til borgeren som derved tager mange ressourcer, hvilket har stor
påvirkning på udførsel af andre kerneopgaver hos andre borgere.
Mellemkommunal udgift
Ved en borgeres ønske om udflytning til anden kommune, ses for nuværende, at borgeren forbliver på midlertidige boliger indtil anden kommune kan tilbyde en egnet bolig.


For at budgettet skal holdes, ser sygeplejen at den pågældende borger tilbydes en
permanent plejebolig i den givne tid, så denne borger ikke skal optage en midlertidig bolig i ventetiden.

Særlig indsats
Der ses en stigning af borgere med komplekse og særlige udfordringer, hvor både faglige
kompetencer, personaleressourcer og arbejdsmiljøet sættes på prøve. Akutpladserne og
midlertidige boliger har svært ved at imødekomme den enkelte borgeres behov.


Akutpladserne modtager den komplekse borgere med særlige behov der kræver
ressourcer til at opstarte en screening af hvilke tiltag, der har effekt. Disse ressourcer er implicit i rammen og er ikke fyldestgørende for det reelle behov.

Konsekvens:
Sygeplejen oplever usikre arbejdsforhold og et dårligt arbejdsmiljø qua manglende ressourcetildeling. Dette medfører, at håndteringen og plejen omkring de svært demente
borgere med udadreagerende adfærd og de svært psykiske dårlige borger, udløser konflikter og voldsepisode, som medføre utryghed blandt personaler og andre medborgere.
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Implementering af Dosispakket medicin
For at dette skal lykkedes vil det kræve fokus på samarbejdet mellem region, praktiserende læge, sygeplejen og personlig & praktisk hjælp.





Det ses svært at motivere borgeren til at overgå til dosispakket medicin. Da dette
er et tilbud til den enkelte borger. Mange borgere oplever en tryghed ved, at deres medicin dispenseres af en sundhedsfaglig medarbejder.
Den kompleksitet der ses i nuværende arbejdsgange, kræver flere ressourcer. Sygeplejen bliver tovholder på de arbejdsgange der er mellem de implicerede parter.
Det betyder opfølgning i det Fælles Medicin Kort – opfølgning med både ordinerende læge og apotek samt borgeren. Det ses jævnligt at medicinen i dosispakker
skal om-dispenseres i den mellemliggende tid indtil ny dosispakke er klar fra apoteket (ca 14 dage). De ekstra opgaver sygeplejen skal varetage omfatter koordinering mellem borger, pårørende, læger og apotek, samt løbende opfølgning på
processen, for at sikre patientsikkerheden.
Der ses stadig utilsigtede hændelser på baggrund af dosispakket medicin der enten skal tilføjes eller reduceres i indholdet på baggrund af lægeordination. Apotekerne kan ikke udføre ændringer i dosispakket medicin fra dag til dag, og ofte går
der op til 1 uge før en ny ajourført dosispakke leveres til hjemmet. Det stiller sygeplejen i et dilemma, hvor det skal vurderes om borger skal have ”forkert” medicin indtil den nye dosisrulle kommer, eller om sygeplejen skal klippe i eksisterende dosispakke, for dernæst at sorterer i medicinen, hvilket indebærer en risiko
for patientsikkerheden. Opgaven er tidskrævende og stiller krav til medarbejdernes psykiske robusthed.

Velfærdsteknologi
Sygeplejen finder udviklingen af e-hospital og virtuel pleje som en god løsning.




E-hospital medfører en merudgift qua behov for flere sygeplejeartikler samt remedier til at varetage opgaveløsningen der forventes ved opgaveglidningen (jvf
punktet Det Nære Sundhedsvæsen).
Virtuel pleje vil kræve opgradering af it-devices både i sygeplejen og blandt tværfaglige samarbejdspartnere.
Udfordringer med at tilgå borgeren qua dårlig internetforbindelser/udfald m.m.
hvilket medfører et fysisk besøg og derved ressourcer.

Konsekvens:
Sygeplejen ikke formår at leve op til de mål der er for området omkring virtuel pleje, da
flere skærmbesøg må erstattes af fysiske besøg, hvorved der bliver brugt flere ressourcer end forventet.
Bemanding øerne
Jævnligt forefindes der sygeplejeydelser gennem hele døgnet til udførsel på øerne. Dette
er en stor ressourceudgift qua hyppigheden af ydelserne samt transporttid.
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Jævnfør ovenstående udtalelser, ser Det Decentrale-Med for Sygeplejen udfordringer
med at kunne overholde budget 2022 ud fra forudsætningen at 1.5 mio skal indhentes i
2022.
Dette understøttes af, den rekrutteringsproblematik der forefindes i sygeplejen, som betvinger at det bliver svært at komme i mål med de forventede resultatkrav for de udstukne politiske målsætninger for 2022.
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Dato:
Lolland Kommune
Skole og Dagtilbud

Decentralt MED-udvalg for dagtilbud, område
Nakskov
Høringssvar Budget 2022

Kontaktperson
Mette Sørup McCombie
Dagtilbudsområde Nakskov
memc@lolland.dk
Tlf.: +4524751333

Decentralt MED udvalg for dagtilbud område Nakskov, glæder sig
over, at budgetforslagene omhandler tilpasning af budget og ikke
besparelser på budget 2022.
Vi ønsker dog en opmærksomhed på, at ved strategisk at arbejde
med den inkluderende tilgang og færre børn i specialtilbud i skoleregi,
ikke omdirigerer pengene til andre områder, men lader udgiften
forsvinde ind i budgettet.
For at øge tilvalg af offentlige tilbud frem for private tilbud, er det
ønskeligt er der i højere grad lægges en strategi for, hvordan man
arbejder med emnet, for også her at styrke budgettet.

På MED udvalg område Nakskovs vegne
Mette McCombie, formand
Anne Marie Henriksen, næstformand.
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Høringssvar til budgetforslaget 2022 til 2025 fra Flemming Schoppe
Under punktet Teknisk udvalg - infrastruktur Rødbyhavn:
Der indeholdes beløb til Havnegade for strækningen fra Færgevej og i nordlig retning:

Foranstaltninger til dæmpning/begrænsning af den tunge trafik.

“Opgradering” af strækningen, herunder reparation, asfaltering og evt opretning af
fortove.

Yderligere fartbegrænsning til 40 km.

Yderligere skiltning ved tilkørslen til sydmotorvejen til destinationerne Nakskov,
Holeby og Maribo. (Afkørslen i Holeby benyttes ved kørsel til f.eks. Nakskov)

Begrundelse:
Væsentlig forhøjet aktivitet/ tung kørsel fra/til Femernprojektet herunder de nye
følgevirksomheder på Finlandsvej og Gl. Badevej. Der køres ligeledes tung kørsel fra
RGS-Nordic, Rødby Recycling og BG-beton.

“I fællesskab skaber vi et Rødbyhavn i udvikling”

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Flemming Schoppe
Havnegade 96

Kommentarer til budget 2022 forældrebestyrelsen i
Områdeinstitution Maribo/Rødby
Forældrebestyrelsen i områdeinstitution Maribo/Rødby ser det særdeles positivt, at der ikke
sker reelle besparelser på dagtilbudsområdet.
Forældrebestyrelsen er positivt stemt i forhold til udvalgets ønske om at afsætte økonomiske
midler til at vedligeholde og udvikle de fysiske læringsmiljøer i dagtilbud.
Der er stort behov for at se på de nedslidte og ikke tidssvarende legepladser der er i mange af
institutionerne.
I 2021 er der i nogle institutioner brugt økonomi fra anlægsmidler til at etablere legepladser.
Dette er sket i de institutioner med det største behov. Nu mangler vi bare resten. Hvis der ikke
tages handling risikerer vi at vores børn skal lege på tomme legepladser, da de redskaber der
er i mange af institutionerne er så nedslidte, at det bare er et spørgsmål om tid før det er
nødvendigt at fjerne dem af sikkerhedsmæssige årsager.
Det er forældrebestyrelsen meget tilfredse med udvalgets målsætning om at videreudvikle den
pædagogiske kvalitet i dagtilbud.
Der opleves stigende kvalitet i dagtilbud. Det skal plejes. Især bør der være fokus på det
stigende behov for specialpædagogisk viden. Dette i forhold til den politisk besluttede
indsatstrappe, hvor flere børn med særlige behov skal rummes i det almene dagtilbud.
Venlig hilsen
Rikke Jensen
Formand forældrebestyrelsen områdeinstitution Maribo/Rødby

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Handicaprådet
Mødet den 7. september 2021
side 1 af 2

6. Høring af budget 2022-25
Sagsnummer: 27.69.48-A30-1-20
Sagsbehandler: Ulla Thaaning Steffensen
Sagsfremstilling
Bugetforslag 2022 er sendt i høring i frem til 20. september 2021.

Beslutning
Fraværende: Niels Christian Devantier
Handicaprådet tager budgetudkastet til efterretning og udtrykker sin tilfredshed med, at puljen
for handicaptilgængelighed bevares på eksisterende niveau.

Bilag


Budgetforslag 2022 i høring.pdf

Holeby Landsbyordning d. 20.09.2021

Høringsvar fra Holeby Landsbyordnings bestyrelse vedrørende budget
2022.
Overordnet kan Landsbyordningens bestyrelse positivt konstatere, at der i budget
2022 ikke fremlægges store besparelser på skole- og dagtilbuds-området. Der
foretages mindre korrektioner, hvilket kan forventes i ethvert kommunalt budget
Et gennemgående økonomisk tema for Holeby Landsbyordning er opnåelse af
økonomisk bæredygtighed. Både dagpleje, børnehave, skole og SFO kan aktuelt have
vanskeligt ved at leve op til den ønskede pædagogiske og læringsmæssige kvalitet,
idet bl.a. indholds- og resultatkrav, gæsteplejebehov og åbningstider selvsagt er de
samme selvom man er en stor eller en lille landsbyordning/institution. Dette forhold
gør sig særligt gældende i forhold til Holeby landsbyordnings børnehave, idet der
findes en både politisk og borgerudtalt forventning om, at både afdeling Skoven
(beliggende i Søholt) og Myretuen (beliggende i landsbyordningen) drives som to
selvstændige børnehaver – dog bemærket, inden for ét samlet tildelt budget.
I budgetforslaget påpeges det, at man fortsat ønsker at inkludere flere børn i
almenskolen. Dette kan Holeby Landsbyordnings bestyrelse som udgangspunkt godt
bakke op om. Det forudsætter dog, at man i budgettet er mere eksplicit og dermed
udviser mere gennemsigtighed i forhold til, hvilke økonomiske midler der i takt med
inklusionen faktisk overflyttes til almenområdet fra specialområdet samt, at der i det
hele taget tilføjes mere økonomi til dette indsatsområde. Inklusion af elever i
almenskolen opleves særligt fra forældreside, at trække mange af skoledelens
økonomiske ressourcer både når det gælder etablering af alternative
læringsmiljøer/mellemformer samt i kompetenceudviklingen af personalet.
Holeby Landsbyordnings bygninger er for nyligt blevet sikret med genvindstænger og
bolte gennem alle ydervægge. Landsbyordningens bygninger er således i en
midlertidig og en meget dårlig forfatning. Landsbyordningens bestyrelse hæfter sig
ved, at der ikke i budgetforslaget 2022 er afsat penge til at genoprette den
bygningsmæssige stand i Holeby Landsbyordning. Det bekymrer forældre og
personale rigtig meget, idet frygten for, at nye elever vælger skolen fra netop på
grund af midlertidige og dårlige bygninger er overhængende. Bestyrelsen ser således
gerne dette forhold afklaret hurtigt, så Holeby Landsbyordning igen kan fremstå, som
en attraktiv Landsbyordning, der ikke står overfor eventuel lukning.
Holeby Landsbyordnings bestyrelse tager budget 2022 til efterretning med
ovenstående kommentarer in mente.
På vegne af Holeby Landsbyordnings bestyrelse
Formand Ane Høegh

Holeby Landsbyordning d. 20.09.2021
Høringssvar til budget 2022 fra Holeby Landsbyordnings
MED-udvalg.
Budgettet bliver drøftet af MED-udvalget som grundlag for at udforme nærværende
høringssvar.
Der peges på følgende forhold i afdelingerne:
Dagplejen bemærker, at der er afsat midler til kompetenceudvikling, hvilket modtages
positivt.
Dagplejens nedskrevne økonomi på grund af bl.a. faldende børnetal udgør en
potentiel trussel mod den økonomiske bæredygtighed i dagplejen, med særligt fokus
på antallet af fx gæstepladser. Der bør være et fokus på at udvikle gæsteplejens
bæredygtighed og samlede kapacitet i område Holeby.
Børnehaven bemærker, at der kun er små korrektioner i budgettet, hvilket er meget
positivt. Men ligesom i dagplejen, er den økonomiske bæredygtighed svær at
opretholde, med nedskrevne budgetter, i små institutioner som Myretuen/Skoven. I
Holeby Landsbyordning gælder tillige den præmis, at både politikerne og befolkningen
har en forventning om, at Myretuen og Skoven driftes og udvikles som var det to
separate institutioner, men dog stadig indenfor kun én institutions budget. Det skaber
store ressourcemæssige udfordringer, hvorfor der også i indeværende år er
budgetteret med at kalkuleret underskud.
På SFO-delen er der en mindre korrektion på 400.000,-. Også her påpeges
opmærksomheden på, at det kan være vanskeligt, at opretholde den økonomiske
bæredygtighed i vores lille SFO. SFO’en anmærker tillige, at der ikke følger ekstra
midler med til at lave stærke læringsfællesskaber i SFO. Man har i forrige budgetår
finansieret en specialSFO med midler fra almenSFO’erne, hvilket betragteligt kan
mærkes i almenSFO. Dette forhold giver bl.a. et øget pres på arbejdsmiljø, en
forringet normering og dermed en lavere pædagogisk kvalitet. SFO anmærker tillige
en opmærksomhed på manglende midler i forhold til at finansiere SFO, når skoledelen
reducerer i den understøttende undervisning, og dermed skaber en længere SFO-dag.
På skoledelen bemærkes også små korrektioner. Der efterlyses dog mere
gennemsigtighed i forhold til den økonomi som eksplicit udmøntes/overflyttes fra
specialområdet til at skabe stærke læringsfællesskaber. Skoledelen i Holeby har
betragtelige udforinger med at finde ressourcer nok til at udvikle alternative
læringsmiljøer/mellemformer. Store skoler har flere muligheder (stordrift) – små

skoler har færre muligheder for at skabe stærke læringsfællesskaber, og dermed
inkludere flere børn i folkeskolen.
Fælles for alle afdelinger er bekymringen for Holeby landsbyordnings bygningsmasse
og dennes forfatning. Afsættes der økonomi til at reparere bygningerne? Det skaber
usikkerhed i forhold til at kunne rekruttere nye børn og elever til Landsbyordningen,
når bygningernes fremtid er usikker. Det bekymrer os alle!
På vegne af Holeby Landsbyordnings MED-udvalg
Konstitueret formand, Nikolaj Uhrenholdt
Næstformand, Bente Juul Hansen

Notat
Bemærkninger til budget 2022-25 fra Horslunde landsbyordnings fællesbestyrelse

Horslunde landsbyordnings fællesbestyrelse har taget budgettet til efterretning, og har ikke yderligere kommentar.

Dato: 21. september 2021
Lolland Kommune
Skole og Dagtilbud
Horslunde
Landsbyordning

Bemærkninger til budget 2022-25 fra Horslunde landsbyordnings MED-udvalg
Med-udvalget i Horslunde landsbyordning er meget tilfreds med, at man
i år fremlægger et budget for skole- og dagtilbudsområdet, hvor der
ikke er besparelser.
Den øgede inklusion presser arbejdsmiljøet i skolen, SFO1 og SFO2,
medarbejderne giver udtryk for, at de mangler specielpædagogiske
kompetencer.
Den øgede inklusion vil presse tildelingsmodellen for almendelen SFO1
og SFO2.
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Økonomisektoren
Økonomisk Sekretariat
mlla@lolland.dk

Dok. nr.
360-2021-131714
Sags id.
360-2021-385
Social og Arbejdsmarked
Lillievej 4
4900 Nakskov

Høringssvar til budget 2022
Jobcentrets MED-udvalg er bekymret for, at en besparelse på beskæftigelsesindsatsen
vil ramme de tilbud, som Jobcentret kan tilbyde borgerne. Ofte vil borgerne få et tilbud,
der skal forberede dem på en virksomhedsrettet indsats, der skal være medvirkende til,
at borgerne efterfølgende kan komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende. Hvis de
indledende tilbud beskæres, er der risiko for, at borgerne vil modtage en kommunal
offentlig forsørgelsesydelse i længere tid end nødvendigt.
Derudover er MED-udvalget bekymret for, at svage borgere med udfordringer ud over
ledighed ikke vil kunne få de tilbud, der skal til for at bringe dem videre i livet, så de
også på sigt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Postadr.:
Søvej 8
4900 Nakskov
Tlf.: 54676767
Fax:
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Henrik B. Frederickson
Tlf. direkte: 5467 7319
boge@lolland.dk

MED-udvalget anser det for vigtigt, at Jobcentret har en bred tilbudsvifte, der retter sig
mod alle målgrupper, så borgerne kan få de nødvendige tilbud, der skal bringe dem
videre i livet og i beskæftigelse.
Jobcentret er underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusmål
om, at borgerne skal have samtaler og i denne sammenhæng tilbud til tiden. Hvis
Jobcentret ikke kan efterleve fokusmålene, kan kommunens beskæftigelsesindsats i
yderste konsekvens blive sat under administration af STAR.
MED-udvalget vil afslutningsvis gøre opmærksom på at en samlet besparelse i
perioden 2022 – 2025 på i alt 7 mio. kr., uanset om besparelsen vil være på konto 5
eller konto 6, ikke vil kunne undgå at påvirke de ansattes arbejdsmiljø.
På vegne af MED-udvalget i Jobcenter Lolland

Venlig hilsen

Henrik B. Frederickson
AC-fuldmægtig

Side 1/1

LokalMED i Teknik- og Miljømyndighed
LokalMED i Teknik- og Miljømyndighed har ingen bemærkninger til budgetforslaget 2022.

SektorMED i Teknik- og Miljømyndighed
SektorMED i Teknik- og Miljømyndighed har ingen bemærkninger til budgetforslaget 2022.

Notat

Dato: 16-09-2021
Lolland Ungdomsskole

Høringsvar vedrørende budgetforslag 2022-25
Som bestyrelse er vi yderst positive over, at der ikke skal spares på
skoleområdet og vi anderkender behovet for at demografiregulere.
Som Ungdomsskole er vi tilfredse med, at vi kan bevare vores
nuværende budgetramme, da det fortsat giver os gode muligheder i
arbejdet på at indfri ungestrategien.
Vi er dog opmærksomme på, at når man demografiregulerer, så er
det vigtigt, at der tænkes en minimumsnormering ind i
SFO/Juniorklubberne. Den skal sikre, at der altid er minimum to
medarbejdere på arbejde, uanset antallet af tilmeldte børn.

Finn Larsen
Formand for ungdomsskolebestyrelsen.
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Maribo Skole
Blæsenborg- og Borgerskoleafdelingen

21. september 2021

Maribo Skole
Skimminge 19 A
4930 Maribo

Budget 2022 – høringssvar.
MED-udvalget ved Maribo Skole har følgende bemærkninger til det fremlagte budget for 2022.
Vi ser positivt på, at der til kommende budgetår ikke er fremsat besparelser på Børne- og
Skoleudvalgets område.
Den demografiske udvikling betyder tekniske tilpasninger af budgettet på undervisningsområdet
og det er MED-udvalget indforstået med. Dog anbefaler vi, at det sker med 5/12 dels virkning i
2022.
Når vi ser på det samlede budget for dagtilbud, SFO og undervisning, vil en demografitilpasning
forventeligt betyde et yderligere pres på små institutioner samt et yderligere arbejdspres på
medarbejderne, der skal løse samme opgave med færre ressourcer. Det nødvendiggør en
opmærksomhed på den fremadrettede bæredygtighed på skoler- og dagtilbud med fokus på
kvaliteten i tilbuddene.
Den politiske målsætning for 2022 vedrørende øgning af inklusionsprocenten finder MED-udvalget
meget ambitiøs og svær, at udleve. I budgettet for specialundervisningen, er der en forskel på 7
millioner kroner mellem det forventede regnskab fra 2021 og budgettet for 2022. Vi er
bekymrede for, om det budget kan holde og den betydning, det får for kvaliteten i tilbuddene
med personalereduktion mv.
De afledte følger af en øgning af inklusionen i almenskolen betyder et større behov for, at udvikle
yderligere på stærke læringsfællesskaber for, at kunne inkludere de tilførte elever fra
Specialskolen, hvilket også påvirker arbejdsmiljøet for medarbejderne i almenskolen.
Børne- og Skoleudvalgets målsætninger rummer ikke direkte faglige mål, men det gør
folkeskolestrategien og de nationale målsætninger. Vi kan som skole have svært ved at løfte
endnu flere specialundervisningskrævende elever til, at blive dygtigere i dansk og matematik
samt formindske andelen med lave karakterer.
Vi vil stille spørgsmålet - kan den øgede inklusion også betyde, at flere elever fravælger
folkeskolen til fordel for privatskoler?
MED-udvalget ser frem til evalueringen af specialundervisningsstrategien – da den forhåbentlig vil
kunne give et billede af hvor vi står i forhold til mulig inklusionsgrad, rummelighed i både
almenskolen og specialskolen, bæredygtighed, behovet for yderligere kompetenceudvikling hos
medarbejderne og om det politiske ambitionsniveau følges op af de nødvendige økonomiske
ressourcer, der er grundlaget for kvaliteten i tilbuddene.
I forhold til de ufinansierede aktiviteter – ser vi gerne, at den boligsociale helhedsplan bliver
finansieret grundet en stor gruppe af elever nyder godt af tilbuddene.
Vi håber der findes midler til af videreføre Dannelsesrygsækkens mange gode tilbud til børn i
Lolland Kommune.
På MED-udvalgets vegne
Susanne Køhler – Henrik Andreasen
Næstformand og formand

Maribo skole
17.09.2021

Høringssvar til Lolland kommunes budgetforslag 2022.
Skolebestyrelsen har drøftet budgetforslaget ved skolebestyrelsesmødet d.14.09.2021. Skolebestyrelsen
har følgende bemærkninger til budgettet.



I forhold til skolernes budget og kommunens målsætning om en øget inklusion af elever med
specielle behov, vurderer bestyrelsen at de igangsatte initiativer, omkring de elever der er
inkluderet, skal evalueres inden der bliver stillet yderligere krav om mere inklusion i den almene
skole. Corona lukningen af skolerne og samfundet gør, at vi ikke kan danne os et realistisk billede af
effekten af inklusionen på skolen og klassernes undervisningsmiljø, og hvordan det fungerer i
praksis. Derfor er det vigtigt for Skolebestyrelsen, at der ikke er et økonomisk pres for at inkludere
flere børn på nuværende tidspunkt. Skolebestyrelsen mener det kan få negative konsekvenser for
børnene og skolen.



Skolebestyrelsen har diskuteret målsætningen om at reducere fravær blandt eleverne i forhold til
budgettet. Bestyrelsen er blevet informeret om, at dette arbejde går godt og bestyrelsen ikke skal
være bekymret om manglende ressourcer på dette område.



Resten af budgetforslaget er taget til efterretning.

Venlig hilsen
Dan Brinckmann
Formand for skolebestyrelsen

MED-møde Stormarkskolen

Bemærkninger til Budget 2022 fra MED-udvalget ved Stormarkskolen angående
Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag mv.
MED-udvalgene har drøftet det foreliggende oplæg til budgetforslag 2022-2025 for Børne- og
Skoleudvalget og har følgende bemærkninger til budgetforslaget
Vedrørende Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag:
Vedrørende ”Undervisning”:
MED-udvalget kan ikke anbefale, at der nedlægges 2 klasser pga. faldende elevtal på
67 elever. At den ene klasse er på Stormarkskolen, kan vi slet ikke genkende
Eleverne er fordelt på mange lokationer rundt i kommunen og nedlæggelse af klasser
vil ramme vilkårlige skoler!
Vedrørende ”Fritidstilbud”:
Selvom børnetallet falder, betyder det ikke, at færre børn vil benytte fritidstilbuddene.
MED-udvalget anbefaler at budgettet er uændret, i forventning om flere børn
indmeldes i SFO og klubber.
Bemærkninger til ”Forslag til målsætninger for Børne-og Skoleudvalget 2022”:
MED-udvalget er stærkt tvivlende overfor for øgning af inklusionsprocenten i
almenskolen.
På almenskolerne oplever vi allerede nu, at det er vanskeligt at få elever visiteret til et
specialtilbud til trods for dokumentation om, at dette vil være rette tilbud til eleven. At
skulle rumme mange elever i klasserne, hvoraf nogen er ikke er visiteret videre, det
belaster medarbejdernes arbejdsmiljø.
Konkret har Stormarken i år flere elever i 0. kl. som ikke kan visiteres før 1. klasse.
Det er ikke optimalt, medfører flere skoleskift for eleverne og belaster arbejdsmiljøet i
klassen.
Når flere elever skal inkluderes, vil det øge arbejdsbelastningen hos lærere og
pædagoger og giver udfordringer i klasserne.
Flere inkluderede børn i SFO belaster arbejdsmiljøet for pædagogerne. For få år siden
blev belastningsgraden i SFO forøget for at skabe muligheder for Special-SFO.
Nu oplever medarbejderne, at de har samme kategori af børn som tidligere – og skal
løse opgaverne med en lavere personale normering, det belaster arbejdsmiljøet.
Med venlig hilsen
Formand for MED-udvalget

Næstformand

Jimmy Vinther Albrechtsen

Gunvor Thorsen

Dagsorden ekstraordinært decentralt MED P&P
Dato:

14.9.2021 kl. 14.30-16.00

Sted:

Nakskov Sundhedscenter konferencen

Referent:

Inge

Ordstyrer:

Inge

Deltagere:

Susanne Pedersen, Anja Hansen, Bettina Larsen, Rikke Skjødt, Christina Højgaard, Jeanette

Holm, Helle Rasmussen, Lene Kjær, Anne Stope, Janne Hedegaard, Jette Rasmussen, Joan Sørensen, Karin
Hansen, Lise-Lotte Didriksen. Margit Jeppesen, Tina Skytt(udtrådt), Inge Kromann Birgitte Topp-Jakobsen
Fraværende:

Susanne, Jeanette, Janne, Joan, karin, Margit,

1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Eneste punkt er udtalelse om budget 2022. bilag fremsendt.
Beslutning:
Godkendt

2. Udtalelse om budget 2022
Sagsfremstilling:
Der er mulighed for at decentralt MED afgiver udtalelse om budget inden den 20.9.2022.
der for blev det på decentralt MED den 6.9.2021 besluttet at invitere MED til dette ekstraordinære møde.
Bilags materiale blev i mail fra Christian Lundtoft videresendt den 6.9.2021 sammen med
kalender invitation.
Derudover vedhæftes bilag omkring den gode udtalelse som Maria Højer Christensen ligeledes har fremsendt.
MED skal tage stilling til om decentralt MED for P&P vil afgive høringssvar og udforme
evt. høringssvar på mødet.
Beslutning/udtalelse:
MED ønsker at fremsende nedenstående udtalelse:
MED er bekymret for at der budgetteres en nedsættelse af puljen til særlig indsats. Det
er MED opfattelse, at der fortsat er store udfordringer med, at borgerne der kommer ind
på vores plejecentre har store mentale udfordringer. Herudover er det vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med kompetencer til vores område, dvs. det tager forholdsvis længere tid, at finde de bedste aktiviteter og pædagogiske handlemuligheder for den enkelte
borger. Det er ikke altid tilstrækkeligt, med de op til 12 uger med særlig indsats, mange
borgere med demens har behov for mere guidning og støtte i en noget længere periode.
Det bør være en overvejelse om plejecentrene generelt, skulle have en større ramme
mhp. at kunne ansætte andre fagkompetencer f.eks. ergoterapeuter med særlig demensviden og erfaring, pædagoger andre relevante kompetencer.
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Det har en stor indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø, når der ikke er de bedste
kompetencer omkring disse borgere, og det er svært, at arbejde med nedbringelse af
voldsepisoder, når der ikke er tilstrækkelig hjælp omkring borgerne. Ligesom det er en
alvorlig stressfaktor, når en borger med demens forlader et plejecenter og medarbejderne er nervøse for, hvad der kan ske.
På fritvalgsområdet er der en bekymring for, hvorvidt en besparelse på visitationerne reelt kan opnås, da vi ser, at borgere er temmelig syge og med væsentligt nedsat funktionsniveau ved udskrivelse. Så selv om vi opnår besparelse, effektivisering gennem velfærdsteknologi, øges behovet for pleje og træning sideløbende.
Medarbejdernes arbejdsdag er presset pga. tætpakkede kørelister, der udfordres af, at
borgere, der kommer hjem ikke har tilstrækkelig visitation, da borgeren ikke er tilstrækkeligt afdækket, ved de hurtige udskrivelse. Der ud over er forudsætningen, at medarbejderen kan tage lidt tid fra et besøg og lægge til et andet, men det er de færreste borgeres besøg, der kan tages tid fra. Det kunne være ønskværdigt, at visitationen havde en
mere fleksibel ramme, at visitere individuelt ud fra.
Lige nu mangler vi ressourcer til, at kunne dække ind, når en psykiatrisk borgers adfærd
gør, at vi i ganske særlige tilfælde skal anvende vagtselskab for, at kunne færdes sikkert
i borgerens hjem.

3. evt.
Sagsfremstilling:
[skriv sagsfremstilling]
Beslutning:
Intet.
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Rødby Skole

Rødby den 20. september 2021

Høringssvar fra decentralt MED-udvalg på Rødby Skole vedr. budget 2022

Rødby Skoles MED-udvalg har på MED-mødet den 7. september 2021 drøftet budgetforslaget til
budget 2022.
MED-udvalget har følgende bemærkninger:
Der er i MED-udvalget en forståelse for, at budgettet skal tilpasses i forhold til den demografiske
udvikling. MED-udvalget er dog bekymret for, at skolen og SFO’en står med de samme udgifter til
trods for et fald i elevtallet.
MED-udvalget er bekymret for, at en reguleringen på knap 8 millioner kr. på
undervisningsområdet, vil medføre en reduktion i medarbejdergruppen. Når opgaverne er de
samme, vil arbejdsmængden øges. MED-udvalget er bekymret for, at dette vil påvirke
arbejdsmiljøet negativt, det bliver vanskeligere at levere et professionelt arbejde, hvis der er en
lavere normering.
Rødby Skole står, ligesom resten af Lolland Kommunes skoler, med en politisk vedtaget
inklusionsstrategi. For at kunne lykkes med den strategi kræves, at der er økonomi til ansættelse
og efteruddannelse af det personale, der skal/kan løse opgaven.

På vegne af Rødby skoles MED-udvalg

Ole Frederiksen
Formand

May-Britt Bælum
Næstformand
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Udtalelse vedrørende budget 2022 fra Sektor for Kultur,
Fritid og Borgerservice:
Sektoren for Kultur, Fritid og Borgerservice har i MED-organisationen drøftet
budgetforslag 2022 og finder det positivt, at budgettet ikke giver anledning til
serviceforringelser.
For både Staben, Musikskolen samt Bibliotek og Borgerservice giver det foreliggende
budgetforslag for 2022 mulighed for at opretholde aktivitetsniveauet, og det har
derfor ingen konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i sektoren.

Bemærkninger til budgetforslag 2022 fra SektorMED
Børn, Unge og Familie
SektorMED Børn, Unge og Familie har drøftet budgetforslag 2022 på mødet den 15.9.21.
Det har givet anledning til følgende bemærkninger:













Budgetoplægget er meget overordnet, så det er svært at se sig ind i, hvad der har
betydning for ens sektor. Kunne de enkelte forslag evt deles tidligere? Kunne man
aftale at den sektor, der indmelder et besparelsesforslag, tog kontakt til de andre
enheder, der bliver påvirket, så de får mulighed for at overveje konsekvenser?
Undring over at høringssvarene først skal være inde efter byrådsmødets første
behandling, hvor beslutningerne jo træffes. Det er en rigtig kedelig signalværdi.
Det er godt og trygt at der er ro på dette budget, men der skal også tænkes
fremad.
Det er svært at lave høring på, når der er så lidt beskrivelse af oplæggene. Det er
meget svært at forholde sig til så overordnede ting på så kort tid, for så er der
ikke tid til at søge i dybden ad andre veje.
Det er især uhensigtsmæssigt at der kommer flere ændringer til budgetoplæg
efter det er lagt ud til høring, så man ikke får det hele med i de lokale MED og
Sektor-MED. Fx Krisecentre.
Jo færre børn, desto færre hænder, hvordan fastholdes fx Tidlig indsats, når der
skal reduceres i personalet på fx skolerne pga faldende børneantal?
Vi er en samlet økonomi i Lolland Kommune, så hvis der er besparelser på et
område, risikerer det at give øgede udgifter og omkostninger andre steder. Disse
konsekvenser måtte gerne medtages i budgetoplæg.
Ift HOT-projektet ville det være positivt at få tilknyttet flere midler, ligeledes
omkring erhvervsplaymaker, der er et godt tilbud til unge, der ikke har et
netværk.
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Bemærkninger til budget 2022-25 fra SektorMED i Skole og Dagtilbud
SektorMED i Skole- og dagtilbudssektoren har på sit møde den 14. september 2021 drøftet det
fremlagte budgetforslag.
SektorMED anerkender politikerne i Lolland Kommune for, at de for første gang i flere år fremlægger et budget for skole-og dagtilbudsområdet, som ikke indebærer besparelser.
SektorMED støtter Børne- og Skoleudvalgets indstilling til Byrådet om, at demografireguleringen på skoleområdet får virkning med 5/12 og således fra starten af skoleåret 22/23.
I målsætningerne for Børne- og Skoleudvalget for 2022 står, at flere elever skal inkluderes i
almenskolen inkl. SFO og færre elever dermed visiteres til specialundervisning.
Denne øgede inklusion belaster arbejdsmiljøet i skolerne. Både lærere og pædagoger efterspørger mere uddannelse for derigennem at få flere specialpædagogiske kompetencer.
I Specialskolen inkl. SFO er det specialpædagogiske arbejde og arbejdsmiljøet på samme
måde udfordret af, at eleverne har stigende, komplekse udfordringer.
Denne inklusionsmålsætning medfører således behov for flere ressourcer til kompetenceudvikling for at sikre et godt arbejdsmiljø i både almenskole, Specialskolen og SFO.
SektorMED ser frem til, at den forestående evaluering af specialundervisningsstrategien kan
belyse spørgsmålet om, hvorvidt specialskolen allerede nu og/eller på længere sigt er underfinansieret.

Formand for SektorMED
Sektorchef Espen F. Andersen

/

Næstformand for SektorMED
Gunvor Thorsen
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Service og Bygninger - SektorMED
Beslutning SektorMED Service og Bygninger 17.09.2021:
MEDudvalget har ingen bemærkninger til det fremlagte budgetforslag 2022.

Rødby Skole

21. september 2021

Høringssvar vedr. budget 2022 fra Skolebestyrelsen Rødby Skole

Skolebestyrelsen i Rødby Skole har følgende bemærkninger til budget 2022:


Vi er som udgangspunkt positive over, at vi ikke skal forholde os til et sparekatalog, men vi
er dog bekymret for de tekniske korrektioner, hvor der skal spares næsten 8. mill. kr. på
undervisning.



Vi er bekymret for, om vi kan løfte udfordringerne i forhold til socialindeks og inklusion med
en eventuel lavere bemanding eller manglende mulighed for ansættelse.



I sammenfatningen af budget 2022 fremgår det, at Fælles skoler og Stab får et forventet
regnskab på 6.465 mill. kr. og et budget i 2022 på 7.409 mill. kr. Bestyrelsen ser gerne, at
midlerne bliver brugt så tæt på vores børn som muligt.



Bestyrelsen har spurgt ind til mindre-forbruget på Folkeskoleområdet. Forklaringen skyldes
strukturelle udfordringer i organisationen, hvilket Bestyrelsen finder beklageligt.

På Skolebestyrelsens vegne
Miriam Christensen
Skolebestyrelsesformand Rødby Skole
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Økonomisektoren
Økonomisk Sekretariat
mlla@lolland.dk

Dok. nr.
360-2021-139203
Sags id.
360-2019-41991
Social og Arbejdsmarked
Lillievej 4
4900 Nakskov

Høringssvar til budgetforslag 2022
MED-udvalget i Sektor for Social og Arbejdsmarked har på mødet d. 15. september
2021 drøftet budgetforslaget for 2022 og har følgende bemærkninger til forslaget:
På handicapområdet gør MED-udvalget opmærksom på, at rekrutteringsudfordringer
på pædagogområdet kan resultere i stigende lønudgifter, samt at det ligeledes kan
blive dyrere, når fremtidige uuddannede ansatte på området skal opkvalificeres for at
kunne varetage arbejdsopgaverne. Af ovennævnte årsager er MED-udvalget bekymret
for, at flere uuddannede medarbejdere vil resultere i et større arbejdsmæssigt pres på
de allerede ansatte uddannede medarbejdere og derved påvirke arbejdsmiljøet på
området.

Postadr.:
Søvej 8
4900 Nakskov
Tlf.: 54676767
Fax:
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Henrik B. Frederickson
Tlf. direkte: 5467 7319
lolland@lolland.dk

På beskæftigelsesområdet gør MED-udvalget opmærksom på, at virksomhedernes p.t.
store efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at de borgere, der er tilbage i jobcentret,
ofte har udfordringer ud over ledighed og derved vanskeligheder ved at finde job. En
besparelse på beskæftigelsesindsatsen vil bl.a. ramme de tilbud, som Jobcentret kan
tilbyde svage borgere med udfordringer ud over ledighed, så de kan blive hjulpet videre
i livet og i selvforsørgelse. En besparelse på de indledende beskæftigelsestilbud vil
derfor kunne medføre, at borgerne vil være i risiko for at modtage kommunal offentlig
forsørgelse i længere tid end nødvendigt, og i yderste konsekvens kan kommunens
beskæftigelsesindsat komme under skærpet tilsyn eller blive sat under administration af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ovenstående forhold vil ikke kunne
undgå at påvirke de ansattes arbejdsforhold og derved også deres arbejdsmiljø.
På vegne af MED-udvalget i Sektor for Social og Arbejdsmarked
Venlig hilsen

Henrik B. Frederickson
AC-fuldmægtig
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Høringssvar til Lolland kommunes budget 2022 – Specialskolen
Lollands skolebestyrelse
Specialskolens skolebestyrelse tager udgangspunkt i skolebestyrelsens bemærkninger til sidste års
budget, hvor der blev påpeget og understreget at;
”Vi gør opmærksom på at, vi ved første skolebestyrelsesmøde i august blev forevist et regnskab for
2020, som allerede nu er overskredet. Vi overskrider budgettet markant, hvilket må tilskrives
opstartsvanskeligheder, eller et budget som ikke var realistisk. Vi har kun haft et mødet og kunne
ikke gå i dybden med tallene på dette møde. Vi nævner dette, da vi frygter at, det kommende budget
tager udgangspunkt i nuværende budget, hvilket har vist sig umuligt at drive skole for.” (Kilde:
https://www.lolland.dk/document/9689afae-bd02-487b-964b-57f1bf71b8fd)
I henhold til Lolland Kommunes kvartalsregnskab fra 30. juni 2021 fremgår det allerede nu at;
”Det forventede merforbrug på specialundervisning på 6,0 mio. kr. skyldes to forhold. Specialskolen
har haft merforbrug på driften i årets første syv måneder, og der forventes yderligere udgifter i
forbindelse med tilpasning til færre elever. Samtidig forudses et merforbrug på befordring af elever
til
Specialskolen.”
(Kilde:
https://www.lolland.dk/politik/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=b0fd31f8-31ce-4193-80aa-fbdc80f9a43c&searchText=)
Specialskolens økonomi har altså ikke fået tilført de nødvendige midler påpeget i 2020 og skolen
fremstår derfor allerede 8 måneder inde i kalenderåret som underfinansieret. Jævnfør ovenstående
kvartalsregnskab fremgår det endvidere at, der forventes yderligere udgifter med tilpasning af færre
elever og da denne tilpasning allerede er besluttet effektueret med hele 15 elever, som visiteres
tilbage til almenområdet i marts 2022, i henhold til byrådets referat af den 2. september 2021 – vil
specialskolens økonomiske grundlag ikke kunne stå mål med de faktiske forhold, som omhandler
ikke kun børnenes trivsel men i høj grad også deres faglighed og dannelse. (Kilde:
https://www.lolland.dk/document/c2ac6167-aa16-48ae-b974-99229e7ad1b3)
I forlængelse af ovenstående fortsatte re-visitation af specialelever fra specialskolen til
almenområdet, stiller skolebestyrelsen sig stærkt kritiske overfor det faktum at, Skole- og Dagtilbud
før første re-visitation tilbage i marts 2021, end ikke havde evalueret om hvorvidt
inklusionsforholdene i det almene miljø, var styrket nok til at kunne varetage specialelevernes
behov for trivsel og undervisning. Denne påstand underbygges af det faktum, at byrådet først den
23. september 2021 skal tage stilling til, samt godkende en evalueringsproces i forhold til
specialundervisningsstrategien og om denne kan stå mål med de faktiske forhold.
(Kilde:
https://www.lolland.dk/politik/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=ae542faa-d3d7-4eef-ae99-b141bc525e22)
Vi har altså at gøre med en specialskoles økonomi og dennes elever, som re-visiteres før end, der er
taget stilling til nedenstående spørgsmål, spørgsmål der søges besvaret i den kommende
evalueringsrapport:
•

Er der ledt inklusionsmidler tilbage fra special til almen? Hvor mange?

•
•
•
•

Er der udviklet styrkede, inkluderende rammer i almen, som betyder at almen kan være
det rette tilbud til flere elever?
Er der tilstrækkeligt fokus på fagligheden?
Er der tilstrækkeligt fokus på trivsel?
Er der brugertilfredshed med de nye tilbud?

Vi kan dermed som skolebestyrelse slå fast at, der re-visiteres på et ikke fagligt og uoplyst grundlag
i forhold til de eksisterende rammer både i almenmiljøet men også på specialområdet, da der endnu
ikke foreligger en kvalitetsrapport over specialskolens indsats og formåen. Og det er denne fortsatte
re-visitering, der langsomt udhuler specialskolens økonomiske grundlag for videreudvikling af
trivsel, faglighed og ikke mindst dannelse for udfordrede børn.
For specialskolens vedkommende jævnfør ovenstående problematik, er der ydermere indført
ansættelsesstop frem til marts 2022, dette fastholdes selv om der skulle forekomme yderligere
opsigelser. I forlængelse af dette er skolebestyrelsen blevet informeret om at, der i tilfælde af
sygdom kun vil kunne blive tilbudt tilsyn med specialskolens børn. Da der er tale om en så
skrantende økonomi, i direkte strid med lovgivningen på området, kan specialskolen ikke længere
tilbyde undervisning grundet dennes økonomi. Skolebestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at, gøre
byrådet opmærksom på byrådets forpligtigelse jævnfør Folkeskolelovgivningen der også omfatter
specialundervisning og specialskoler.
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Kapitel 1
Folkeskolens formål
§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2.
pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri
undervisning i folkeskolen.
Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens
og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens
formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. (Kilde:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396)
Skolebestyrelsens bekymringer omhandlende økonomi, normeringer og ikke mindst faglighed deles
ligeledes af Lollands Lærerforening, der allerede i maj 2021 udtalte følgende:
"Vi har forståelse for, at der ikke har været ret meget tid til at forberede skolen, og at arbejdet blev
forstyrret af corona. Vi giver gerne en hånd med for at få skolen til at fungere, og vi taler fint sammen
med både kommunen og skolens ledelse. Hvis vores kritik ikke fører til forbedringer, må vi grave et
spadestik dybere og få tal på bordet og se, om folkeskoleloven bliver overholdt. For vi skal ikke bare
påstå - der skal være hold i vores bekymringer", siger lærerformanden.”
(Kilde: https://www.folkeskolen.dk/1871764/allerede-efter-et-aar-maa-ny-specialskole-skaere-imedarbejderstaben)
Skolebestyrelsen har i den forbindelse været i kontakt med formanden for Lollands Lærerforening
Birger Petersen.

Specialskolens bestyrelse ser ikke kun skolens økonomiske udfordring som en isoleret problematik,
da manglende økonomi påvirker nedenstående parametre i en forsat vekselvirkning:
•
•
•

•
•

Det enkelte barns trivsel, læring og dannelse og dermed fællesskabet (klassens)
Den enkelte læreres forudsætninger for at, sørge for barnets udvikling og dermed lærerens
arbejdsmiljø (her henledes opmærksomheden på sygemeldinger)
Den enkelte families forhold (forældre der må gå, på nedsat tid og i yderste konsekvens må
forlade arbejdsmarked grundet deres barns stigende mistrivsel – den selv samme
problematik gør sig gældende, i forhold til forældre der ønsker at, vende tilbage til
arbejdsmarked)
Skolehjemsamarbejdet
Barnets fremtidsmuligheder – har specialskolen ikke ressourcer tilgængelig til udvikling af
barnets iboende kompetencer og barnet efter endt skolegang – bliver et passiv frem for et
aktivt i det store fællesskab

På baggrund af ovenstående er specialskolens bestyrelse endvidere blevet kontaktet af bekymrede
forældregrupper.
Skolebestyrelsen understreger overfor byrådet at, høringssvarets problematikker ikke har været
mulige at gå i dialog omkring, via de normalt anbefalede kanaler og procesgange. Til dels er
ovenstående information først blevet tilgængelige for bestyrelsen i uge 37 og desværre er den
manglende økonomi af en så alvorlig karakter at, bestyrelsen ikke kan se bort fra de konsekvenser
en fortsat udhuling af specialskolens virke, i værste fald vil kunne få for specialbørn med mange
forskellige udfordringer.

På vegne af skolebestyrelsen, Specialskolen Lolland

Notat

Dato: 20. september 2021
Lolland Kommune
Skole og Dagtilbud

Høringssvar Specialskolen MED
I forbindelse med det udsendte budget for 2022 bemærker Med flg.:
Specialskolen Lolland indgår som en af de institutioner, der skal
medvirke til at gennemføre at flere børn kan være i almen og den
generelle udmøntning af specialundervisningsstrategien samtidig med
at børn i Specialskolen stadig kan gives den undervisning, støtte og
hjælp de har behov for.

Kontaktperson
Jørgen Kelm Danielsen
Specialskolen
Tlf.: +4521602092

MED har forståelse for at dette arbejde indebærer at specialområdet
over tid tildeles færre ressourcer.
MED udvalget vil dog samtidig påpege, at Specialskolens virke
opleves som generelt underfinansieret i forhold til ovennævnte
opgaver.
Det er MED udvalgets opfattelse, at denne underfinansiering
medfører et betydeligt øget pres på arbejdsmiljøet og indebærer
dermed risici for øget sygefravær i medarbejdergruppen, nedslidning,
medarbejderflugt og heraf følgende erfaringstab og ultimativt
væsentlige serviceforringelser for borgerne/eleverne.

På MED udvalgets vegne
Jørgen Danielsen
Formand/MED Specialskolen
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Mandag d. 20/9 2021

Høringssvar vedr. budgetforslag 2022-2025

Søllested Landsbyordnings fællesbestyrelse har følgende kommentar til budgetforslaget.
Vi er positive overfor at der ikke vil ske yderligere besparelser på dagtilbud og skoleområdet. Vi ser frem til
en periode med stabilitet og arbejdsro i vores landsbyordning.

På vegne af Søllested Landsbyordnings fællesbestyrelse.

Formand Anita Hansen

Ældrerådet
Beslutning i Ældrerådet, den 14. september 2021
Fraværende: Finn Simonsen
Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at der ikke umiddelbart ses ændringer i
serviceniveauet i kommende budgetforslag for 2022.
Ældrerådet foreslår, at der i budgettet afsættes/indarbejdes midler til pædagogiske
måltider på plejecentre og klippekortsydelser på frit valgs området.
Med henblik på at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, der opleves på
ældreområdet, foreslår Ældrerådet, at der fokuseres på en bredere rekruttering af
medarbejdere til området ved ansættelse af etc. pædagoger, serviceassistenter og
unge, som tilbydes eftermiddagsjob og på den måde får et kendskab til arbejdet i
ældre- og sundhedsområdet.
Uanset rekrutteringsudfordringerne ser Ældrerådet gerne, at det genovervejes,
hvordan området anvender velfærdsteknologi i plejen. Det kan f.eks. overvejes, at det
gøres frivilligt for borgeren, hvorvidt den visiterede ydelse leveres direkte eller via en
velfærdsteknologisk løsning.
Ældrerådet ser gerne, at der søges inspiration i 'den hollandske model', hvor den
pårørende er en tæt samarbejdspartner og en stor ressource. Ældrerådet henviser til
Social- og Ældreminister Astrid Krags besøg i bl.a. Thisted Kommune for at høre mere
om kommunens erfaringer.
Ældrerådet anerkender sektorens tiltag ved ansættelse af Niels Møller, som er
tilknyttet det palliative område under Sygeplejen i Lolland Kommune.

Østofte Landsbyordning
21. september 2021

Østofte
Landsbyordning
Østoftegade 42A
4951 Nørreballe

Budget 2022 – høringssvar.
Bestyrelsen ved Østofte Landsbyordning har følgende bemærkninger til det fremlagte budget for
2022.
Bestyrelsen ser positivt på, at der til kommende budgetår ikke er fremsat besparelser på Børneog Skoleudvalgets område.
Den demografiske udvikling betyder tekniske tilpasninger af budgettet på undervisningsområdet,
bestyrelsen anbefaler, at det sker med 5/12 dels virkning i 2022.
Når vi som landsbyordning ser på det samlede budget for dagtilbud, SFO og undervisning, vil en
demografitilpasning forventeligt betyde et yderligere pres på små institutioner – primært på
dagtilbud og SFO området. Det vil betyde et yderligere arbejdspres på medarbejderne, der skal
løse samme opgave med færre ressourcer. Det nødvendiggør en opmærksomhed på den
fremadrettede bæredygtighed og på kvaliteten i landsbyordningerne.
Den politiske målsætning for 2022 vedrørende øgning af inklusionsprocenten finder bestyrelsen
meget ambitiøs og svær, at udleve. Vi er bekymrede for, at følgerne af en øgning af inklusionen i
almenskolen betyder et større behov for at udvikle yderligere på stærke læringsfællesskaber for,
at kunne inkludere de tilførte elever fra Specialskolen, hvilket også påvirker undervisningsmiljøet
for eleverne og arbejdsmiljøet for medarbejderne i almenskolen. Dette gælder også omsorgen for
elever der har det bedst i et segregeret fællesskab.
Børne- og Skoleudvalgets målsætninger rummer ikke direkte faglige mål, men det gør
folkeskolestrategien og de nationale målsætninger. Vi kan som skole have svært ved at løfte
endnu flere specialundervisningskrævende elever til, at blive dygtigere i dansk og matematik
samt fastholde trivslen i de relativt små klasser.
Bestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets udtalelser.
På vegne af landsbyordningens bestyrelse.

Østofte Landsbyordning
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Østofte
Landsbyordning
Østoftegade 42A
4951 Nørreballe

Budget 2022 – høringssvar.
MED-udvalget ved Østofte Landsbyordning har følgende bemærkninger til det fremlagte budget
for 2022.
MED-udvalget ser positivt på, at der til kommende budgetår ikke er fremsat besparelser på
Børne- og Skoleudvalgets område.
Den demografiske udvikling betyder tekniske tilpasninger af budgettet på undervisningsområdet
og det er MED-udvalget indforstået med. Dog anbefaler vi, at det sker med 5/12 dels virkning i
2022.
Når vi som landsbyordning ser på det samlede budget for dagtilbud, SFO og undervisning, vil en
demografitilpasning forventeligt betyde et yderligere pres på små institutioner – primært på
dagtilbud og SFO området. Det vil betyde et yderligere arbejdspres på medarbejderne, der skal
løse samme opgave med færre ressourcer. Det nødvendiggør en opmærksomhed på den
fremadrettede bæredygtighed og på kvaliteten i landsbyordningerne.
Den politiske målsætning for 2022 vedrørende øgning af inklusionsprocenten finder MED-udvalget
meget ambitiøs og svær, at udleve. I budgettet for specialundervisningen, er der en forskel på 7
millioner kroner mellem det forventede regnskab fra 2021 og budgettet for 2022. Vi er
bekymrede for, om det budget kan holde og den betydning, det får for kvaliteten i tilbuddene
med personalereduktion mv.
De afledte følger af en øgning af inklusionen i almenskolen betyder et større behov for at udvikle
yderligere på stærke læringsfællesskaber for, at kunne inkludere de tilførte elever fra
Specialskolen, hvilket også påvirker arbejdsmiljøet for medarbejderne i almenskolen.
Børne- og Skoleudvalgets målsætninger rummer ikke direkte faglige mål, men det gør
folkeskolestrategien og de nationale målsætninger. Vi kan som skole have svært ved at løfte
endnu flere specialundervisningskrævende elever til, at blive dygtigere i dansk og matematik
samt fastholde trivslen i de relativt små klasser.
Vi håber der findes midler til af videreføre Dannelsesrygsækkens mange gode tilbud til børn i
Lolland Kommune.

På MED-udvalget vegne
Henrik Andreasen

22. september 2021
Budgetforslag 2022
Udtalelse fra HovedMED
HovedMED har på sit møde den 22. september 2021 drøftet budgetforslag 2022 for så vidt angår
konsekvenser for de arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold.
Først og fremmest vil HovedMED kvittere for, at der igen i år er tilrettelagt en budgetproces, som har
været præget af åbenhed, dialog og løbende involvering af MEDorganisationen. Således hæfter
HovedMED sig ved, at mange MEDudvalg har valgt at benytte muligheden for at indgive en udtalelse til
budgettet. HovedMED henstiller til, at man fra politisk side læser udtalelserne grundigt igennem og lader
bemærkningerne fra de enkelte MEDudvalg indgå synligt i den videre budgetbehandling.
HovedMED vil på et overordnet niveau pege på følgende opmærksomheder:
1.

HovedMED er klar over, at der med budget 2022 er tale om et budget i balance, men at der
samtidig knytter sig en større usikkerhed til overslagsårene. HovedMED gør opmærksom på, at
usikkerheden vil stille særlige krav til de kommende års budgetbehandlinger. Og i særlig grad til
at man fra politisk side involverer MEDorganisationen i ordentlig tid, så konsekvenser for
medarbejdernes arbejds- og personaleforhold kan blive belyst. HovedMED vil her opfordre til, at
en langsigtet planlægning af kommunens drift vil være en væsentlig præmis for, at vi som
kommune kan foretage en rettidig tilpasning af kapaciteten og kommunens omkostninger på
længere sigt. HovedMED gør opmærksom på, at der blandt kommunens medarbejdere er mange
konstruktive og gode ideer til, hvordan vi som kommune kan løse driftsopgaverne på en både
bedre, mere effektiv og mere arbejdsmiljøvenlig måde.

2.

Byrådet skal være opmærksom på, at vi – på trods af det gode budget 2022 – som kommune
står med den aktuelle problemstilling, at en del service- og velfærdsopgaver bliver varetaget af
ufaglært arbejdskraft. HovedMED skal her gøre opmærksom på, at det serviceniveau og de
intentioner, der indgår i det fremlagte budgetforslag, kan blive udfordret som følge af dette.
HovedMED vil på det grundlag henstille til, at Byrådet på overordnet niveau forholder sig
målrettet til kommunens rekrutteringsudfordringer og til den strategiske kompetenceudvikling og
fastholdelse af vores medarbejdere. Et eksempel kan være, at vi som kommune har fokus på en
målrettet satsning på elev-, lærlinge- og praktikordninger, hvilket efter HovedMEDs vurdering vil
kunne imødekomme dele af den rekrutteringsudfordring, som kommunen står overfor i de
kommende år.

3.

Flere områder, særligt ældreområdet, har rekrutteringsudfordringer. Dette har den indlysende
konsekvens at den kommunale service skal leveres af færre hænder end forudsat i budgettet. I
det omfang dette ikke kan løses gennem rekruttering og opkvalificering, opfordres byrådet til at
have opmærksomhed på, at tilpasse den kommunale service, så der er overensstemmelse
mellem det lovede og den service der rent faktisk kan leveres med den forhåndenværende
arbejdskraft.

HovedMED
den 22. september 2021

