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HØRINGSSVAR:
ØU01 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger.
LokalMED oplyser en bekymring for besparelse på dette område, da der allerede mangler
vedligeholdelse af de gamle og slidte bygninger som dagtilbuddene i Klynge E bor i.
LokalMED oplyser at selvom Klynge E skal flytte til nye bygninger i 2023 (børne og
kulturhuset) er det vigtigt at bygningerne som institutionerne bor nu, bliver vedligeholdt. Det
går udover arbejdsmiljøet i dagligdagen både for børn og voksne, at bygningerne er i forfald.
Solsikken er stærkt udfordret af at kloakkerne løber over med regnvand. Dette har været et
problem længe.
ISU08 Reduktion af ydelser i Børneterapien
LokalMED oplyser bekymring over at der skæres i børneterapien, da der i forvejen er lang
ventetid på at få hjælp af børneterapien. Ligeledes bliver det svært at opretholde den fortsatte
implementering af Trille Tumle. LokalMED mener, at det ikke giver mening at iværksætte et
sådant program, hvis ikke det kan støttes op af børneterapien i form af hjælp til
implementering. Ligeledes er det fra politisk niveau konstateret at mange af kommunens børn
har udfordringer i deres motoriske udvikling. Det virker meget modsatrettet at ville lave
besparelser på dette område, når Trille Tumle ønskes implementeret for at afhjælpe børnenes
motoriske udfordringer. Kommunen er i rivende udvikling og der kommer mange nye borgere
til og derved også borgere med flere problematikker. Dette gør også, at det ikke giver mening
at reducere i børneterapien.
ISU14A 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
LokalMED oplyser, at der i klyngens afdelingen ind i mellem opfordres til at familier ikke
holder ferie grundet kvaliteten i hjemmemiljøet. Denne mulighed vil ikke længere være
mulig, hvis dette forslag vedtages. Ydermere finder LokalMED det problematisk at 3 uger af
personalets ferie fastlægges, da det ikke er sikkert at ægtefælle har mulighed for at afholde
ferie i samme uger og forringer medarbejdernes indflydelse på egen ferielægning.
De af klyngens forældre der er i job, vil ikke nødvendigvis kunne afholde ferie i den givne
uge, hvorfor børnene vil skulle passes i nødpasning. Dette er ikke nødvendigvis en god
beslutning for de børn, der er i en særlig udsat situation. Endvidere finder LokalMED 1 uges
sommerferie problematisk, da det vil forværre normeringen resten af året.
SU16 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
LokalMED billigere heller en reduktion i antallet af vejledende personale fremfor en
reduktion af det pædagogiske personale som udøvende arbejdskraft Dog løfter LokalMED
flaget for om der vil ske en ophobning af sager, hvor der i det decentrale ønskes samarbejde
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med pædagogisk proceskonsulenter om fx børn i udsatte positioner ved en reduktion af
pædagogiske proceskonsulenter. Kommunen er i rivende udvikling og nye borgere kommer til
og derved også børn, der har brug for hjælp og støtte i den tidligere for bygning.
SU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres
LokalMED gør opmærksom på at indsatspædagogerne er behjælpelige med at understøtte fx
indsatser på baggrund af KIDS (pædagogisk tilsyn). Implementering tager tid og her er
indsatspædagogerne en vigtig sparringspartner for institutionerne ift. understøttelse af
kvalitetsudvikling på området. Indsatspædagogerne er en nyoprettet gruppe. Blev iværksat for
3 år siden og tanken var en hjælp til at sikre pædagogisk kvalitet, der er med til at alle børn
starter i skole med en alderssvarende udvikling. Dette mål er endnu ikke nået og derved giver
det ikke mening af reducere her. LokalMED finder det desuden udfordrende pga.
borgertilgang i kommunen og derved på dagtilbudsområdet.
ISU28 Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen (merindtægt)
LokalMED undre sig over, at der ikke har været en større klarhed i at der vil være en
forældrebetaling for minimumsnormering. Ligeledes siger LokalMED at med ovenstående
forslag til reduktion, som er en forringelse af dagtilbudsområdet, giver det heller ikke mening
af bede forældrene om at betale mere for en service som er forringet. Vi er klar over at
takstforøgelsen er knyttet til minimumsnormering, men finder det alligevel relevant at oplyse
om forringelsen på området, hvis ovenstående budgetbesparelser gennemføres.
FKU02 Integrationspuljen halveres
Klynge E oplever at der i taastrupgård er en manglende integration af de forældre og børn vi
har kontakt med i dagligdagen. Derfor vil det være rigtig godt, at der fortsat er indsatser på
frivillig basis, som kan understøtte integrationen i en uformel form. Det uformelle rum kan
styrke integrationen på en anden måde end lovgivning, samt en understøttelse af fællesskabet
mellem borgerne i kommunen.
TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct
LokalMED synes der er en modsathed i at tilføre minimums normeringer og så omvendt evt.
ville personale reducere ved 1 pct. Rammereduktion. Der er en bekymring forringelse af
serviceydelsen på området, da området i forvejen opleves presset på ressourcer.
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