Høringssvar budget 2023
I vores lokalområde – Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby - er vi optimistiske med
hensyn til en positiv udvikling i vores område, men vi er også realistiske med hensyn
til, at de nødvendige betingelser skal være til stede. Det er desværre ikke altid
tilfældet, og det kan hindre, at vi kan (for)blive en ligeværdig medspiller i Holbæk
Kommune.
Børn og skole
Som påpeget til sidste års budget er det fortsat helt afgørende for udvikling af vores
lokalområde, at vi har velfungerende børneinstitutioner. Det er et ”must” for
tilflyttere, men det er naturligvis også helt centralt for os eksisterende beboere, at vi
kan sikre vores børn og unge gode udviklingsmuligheder, også selv om de ikke bor i
en købstad eller lign. Børn og unge er vores fremtid, også her i vores lokalområde.
Indledningsvis lidt generelt om forudsætninger for budgettet, jf. det udsendte
budgetmateriale:
https://holbaek.dk/media/50unzxeb/udvalget-for-boern-og-skole.pdf
Forudsætningerne for budgettet mht. børneantallet og budget virker lidt
ejendommeligt/misvisende: På den ene side anføres i oplægget til Budget afsnit Børn
og Skole s. 4 ang. skoler 0-9. klasse:
”På skoleområdet er budgettet faldende fra 2023 og frem. Det skyldes primært et
forventet fald i antallet af børn i alderen 5-16 år jf. Holbæk Kommunes
befolkningsprognose.”
Samtidig anføres i samme oplæg s. 11:
”Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2021 og frem mod 2026, hvilket svarer
til 11.5 pct. Hos de 3-5 årige er der ligeledes en stigning fra 2021 til 2026 svarende til
9,1 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5 årige med 434 børn svarende til 10,3 pct.”
På baggrund af disse tal må det stå lysende klart, at der er behov for nye og
velfungerende børneinstitutioner. Og da de små børn må forventes at blive i
kommunen er der vel ikke basis for faldende budget på skoleområdet fra 2023, som
anført s. 4???
Og det store antal nye børn kan vist ikke løses som anvist i oplægget s. 10:
”Fra budget 2024 til budget 2026 falder budgettet pr. 0-5 årige. På dagtilbudsområdet
er der en variabel udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet
af 0 – 5 årige. Når der kommer flere 0-5-årige, er der flere børn at fordele faste
udgifter på.”(fremhævet af red)
Denne forudsætning gælder kun i de tilfælde, hvor der er ledig kapacitet, men med en
forventet stigning på 10,3 % synes der at skulle ”andre boller på suppen” for at
imødekomme også de mange tilflytteres behov for service.
Privatisering som løsning?

På Borgermødet den 29. august 2022 blev det af flere i panelet henvist til, at dette og
lignende samfundsproblemer kunne og i visse tilfælde burde løses af private. Men er
det så enkelt? Hvad er det vi kan og skal privatisere, hvis vi ønsker at opretholde et
samfund, hvor der er gode tilbud til alle? Hvor sammenhængskraften bevares?
I vores lokalområde har vi oplevet det sårbare ved at overlade centrale
pasningsopgaver til private. Dette problem kæmper vi fortsat med. Det er naturligvis
helt legalt, at forældre vælger fri- og privatskoler. Men hvis de gør det alene fordi
folkeskolen/børnehaven er for ringe, som flere politikere i forbindelse med
vælgermødet åbent erkendte, fristes man til at citere vores regent, der engang sagde:
”Det kan vi ikke være bekendt.”
Folkeskolen er (også) i vores område en meget væsentlig institution, som vi er stolte
af. Det er meget glædeligt, at skolerne nu er blevet ”frisat”, og der spores rigtig god
energi på skolen, men hele organiseringen og udviklingen af dette projekt kræver
ressourcer, ikke mindst i ”anlægsfasen”. Derfor er det også med stor tilfredshed
noteret, at der blev bevilget penge til etablering af Kildebjergklubben på
Kildebjergsskolen, som er til stor glæde for rigtig mange unge i vores område. Flere af
skolens ressourcepædagoger er tilknyttet klubben, som dermed bliver et trygt sted at
komme for mange unge. I lokalforum er vi opmærksomme på, at der skal være nogle
relevante tilbud til alle unge, også til dem, der ikke har sport som 1. prioritet, og her
er alternativerne meget begrænset. Vi håber – forventer – regner med, at
Kildebjergklubben kan fortsætte de kommende år.
Infrastruktur:
Vi kan heldigvis glæde os over, at vi på mange felter har en fornuftig infrastruktur i
vores lokalområde. Derfor er det også meget overraskende at læse i Movias
sparekatalog af 19. august 2022 om sparemuligheder på den kollektive trafik, at man
foreslår en nedlæggelse af rute 490, som servicerer netop vores område. Det fremgår
ikke af kommunens oplæg til budget hvordan ”effektiviseringen” af busdriften vil blive
udmøntet (oplæg s. 8), men vi kan konstatere, at behovet for og ønsket om at benytte
den kollektive trafik ikke bliver mindre, så at nedlægge ruten vil være et helt forkert
signal at sende og samtidig et stort tab for vores område. Vi er til gengæld åbne for at
diskutere en mindre ruteomlægning.
Sparekatalog_med_eksempler_psparemuligheder_i_Movias_kollektive_transport.pdf (presscloud.com)
Om specialområdet:
På Borgermødet den 29. august 2022 blev det fremhævet, at der skulle ske et løft af
børnespecialområdet. Der er ingen tvivl om, at der netop på dette område er behov
for yderligere ressourcer til dette forebyggende arbejde. Uden at kende de nærmere
forudsætninger synes det ejendommeligt, at pengene skal hentes fra
voksenspecialundervisning, hvor man foreslår at spare 10%. Denne gruppe består for
en stor dels vedkommende af mennesker, som i mange tilfælde ikke har fået den
nødvendige støtte, da de var børn/unge, og nu er det så dem der skal betale til deres
”mindre søskende”. Også på det voksenpædagogiske område har Holbæk Kommune
haft vanskeligt ved at overholde servicelovens mindstekrav.

Om brug af ressourcer:
I flere sammenhænge har vi gjort opmærksom på, at det er en meget dyr løsning af
have de mange nyrenoverede boliger på Rosenvænget stående tomme. I nogle af de
tomme boliger er der nu flyttet ukrainske flygtninge, og det er godt, men at betale
leje gennem så lang tid til tomme lejligheder er vist ”penge ud af vinduet”.

