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Indledningsvis bemærkes, at den eksplosive vækst som Høje-Taastrup kommune oplever nok
har overrasket alle. I befolkningsprognosen der ligger på hjemmesiden, kan læses, at mens
man sidste år forventede en vækst på 3,8%, svarende til 2.015 borgere i perioden 20202032, forventer man nu en vækst på 16,2% svarende til 8.470 borgere. Udviklingen har givet
overhalet selv denne prognose.
Alene af den grund, så burde de fleste budgetter hæves, både hos ”frontpersonalet” – men
også i de fleste afledte støttefunktioner, der sidder med konsekvenserne – på godt og ondt –
af denne vækst.
BURC sektorMED er vidende om, at en del af årsagerne til budget 2022-25 ser ud som det gør
nu, er regeringens fokus på at fastholde HTK’s serviceramme.
Men som det f.eks. er fremgået i den seneste økonomistatus, så er antallet af underretninger
(og heraf følgende indsats i familier med udfordringer) ikke ”optaget” af servicerammeforhandlinger.
Et eksempel: 100 ekstra skoleelever medfører ikke et fald i det %vise behov for specialundervisning, men relativt sikkert, så vil 100 ekstra elever betyde 5-7 ekstra børn med behov
for specialundervisning – og ikke mindst også belaste de støtte funktioner som medvirker til,
at indsatserne både får bedst effekt, samt det samlede ressourcetræk minimeres.
Vi opfordrer derfor byrådet til, at være særdeles kritiske overfor forhandlingerne mellem KL
og regeringen, herunder at udfordre princippet om, at en vækstkommune skal straffes for sin
succes.
Vi opfordrer også til, at den forventelige øgede serviceramme viser sig i overslagsårene, så
budgettet ikke ligner ”7 magre år” – men viser at vi har akutte – selvskabte – positive
problemer.
TVÆR 01 Rammereduktion
BURC SektorMED finder det hverken i orden, at den omtalte ”rammereduktion” kaldes
”effektivisering”, og at der ikke tages det politiske ansvar for at udstille en retning.
Der er ingen lavthængende frugter. Der er ingen snuptagsløsninger, der er ”kun” benhård og
ubehagelig prioritering af, hvordan Høje-Taastrup Kommune’s serviceniveau skal sammensættes.
Med en besparelse på 26 mio.kr skal der ca. fyres 50-60 medarbejdere – udover de konkrete
forslag til fyringer i bilag 1 som i alt andrager ca 17 ÅV.
Det kan ikke undgå at gå udover serviceniveau og kvalitet.
Indenfor BURC’s område betyder 1% besparelse ca. 8 stillinger. Hertil skal lægges de navngivne besparelser, som behandles efterfølgende. Med mindre BURC fritages for den ene
procent, så skal der altså fyres mindst 10 medarbejdere. Bliver BURC’s %-andel højere, skal
fyres flere. Tallet kan blive lavere, hvis nogen kan overbevise de eksterne leverandører om at
de skal ”effektivisere”. På landsplan er dette ikke lykkedes.
BURC har de senere år formået at holde realvæksten i udgifter under væksten i opgaver, men
den seneste tid har budt på en voldsom vækst i opgavemængde - og desværre også stigning i
gennemsnitsprisen på de eksterne indsatser, for udbuddet er mindre end efterspørgslen.
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ISU01 (BURC) Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole og
dagbehandlingstilbud.
BURC SektorMed bakker op om dette tiltag, da vi mener det er den rigtige vej at gå.
Investere sig ud af smal-hals gennem fokus på effekt og progression for de opgaver vi bruger
vores ressourcer på.
ISU08 – Reduktion af ydelser i Børneterapien
I relation til dette forslag ønsker BURC SektorMED særligt at advare mod konsekvenserne, da
forslaget sandsynligvis får den konsekvens, at flere – og større udgifter vil ramme andre
områder i kommunens samlede ansvarsområde.
Vi bemærker igen, at også børneterapien i forvejen er udfordret at det stigende børnetal.
Børneterapiens målgruppe er børn mellem 0-10 år. 5,1% af alle børn i Høje-Taastrup Kommune har mindst 3 bemærkninger til deres motoriske niveau ved skolestart. Børneterapien
spiller en nøglerolle i det tværfaglige samarbejde, der er med til at sikre bedre effekt af en
tidlig indsats. Rigtig mange problemer løses inden det får store konsekvenser – og f.eks.
ventetid i børnetarapiens ydelser vil koste indenfor mange andre områder.
Professor Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed ved SDU konkluderer:
”Vi ved fra undersøgelser, at dem, der fumler og har det svært motorisk, ikke lærer lige så
godt som andre børn og også oplever at blive holdt udenfor. Det synes jeg er en katastrofal
start at få på skolelivet.”
At Byrådet lægger op til at fyre en medarbejder indenfor dette område, harmonerer meget
dårligt med byrådets egen udviklingsstrategi 2020-2032:
” Alle børn i Høje-Taastrup Kommune skal have de nødvendige forudsætninger for at kunne
begå sig i skolen – og i livet i øvrigt. Derfor investerer Høje-Taastrup Kommune i en
tidlig forebyggende indsats, i en ambitiøs udvikling af fremtidens folkeskole (…). Byrådet
arbejder for at skabe de bedste rammer for, at hvert enkelt barn kan trives og udfolde sine
potentialer igennem barndommen”.
Det er ikke ret mange børn der skal ”ende” i skolevægring, før besparelsen er ”væk” og vejen
dertil er desværre brolagt med flere skæbner, hvor det kunne have været gået anderledes,
hvis man i stedet vælger at opprioritere i overensstemmelse med den grundlæggende viden
om at tidlig kvalitativ indsats er billigere, på den (mellem)lange bane.
ISU06 - Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres
ISU16 – Antallet af Pædagogiske Proceskonsulenter reduceres
ISU17 – Antallet af Indsatspædagoger reduceres
ISU25 - Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder
Der afgives samlet høringssvar på ovenstående elementer, der alle har det til fælles, at det
ligesom med børneterapien er den gale vej at gå. Disse områder understøtter andre indsatser
og sikrer det tværfaglige samarbejde.
Når kvalitet og/eller kvantitet i de tiltag som skal være med til at opspore og sikre en tidlig
indsats svækkes, vil mange andre udgifter ramme senere - og hårdere.
BURC SektorMED anerkender at byrådet har en opgave der skal løses, og det i et vist omfang
skal foregå med hænderne bundet på ryggen.
Men – når der skal prioriteres – og det mener vi er Jeres opgave - så bedes I ihukomme jeres
egne ord fra Udviklingsstrategi 2020-2032:
”Byrådet vil arbejde for at styrke børnenes trivsel og udvikling”.
Det håber vi i BURC er dét, der kommer til at ske i vækstkommunen Høje-Taastrup.
Med venlig hilsen
Medarbejderne i BURC SektorMED.
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