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Middelfart d. 30. august 2022 
 
Ældrerådet har følgende kommentarer til budget oplægget for 2023 
 
Vi anerkender de udfordringer som budgetforslaget er udarbejdet under, som afspejler sig i vore 
forventninger og kommentarer 
 
Vi hilser med tilfredshed, at der er afsat midler til : 

- Genopretningen af sygeplejen 
- Indkøb af busser til Plejehjem ( til fælles brug på alle plejehjem ) 
- Vedligeholdelsespulje, som vi forventer kan omfatte rådets ønsker om at højne standarden 

på udearealerne ved vore plejehjem, som i dag opleves noget forskelligt. 
 
Derimod er vi i ældrerådet bekymrede for nedenstående besparelser og tilbageførelser på 
ældreområdet og velfærdsområdet: 

- Tilpasning og en yderligere tilpasning på forebyggelsesområdet, da det i vores optik vil føre 
til øgede plejeudgifter hen ad vejen. 

- Tilpasning på Social og Sundhedsforvaltningens samlede budgetramme, som vi læser også 
vil ramme ældreområdet. 

- Tilbageførsel af prisfremskrivning 
- Tilbagetrækning af Bedre bemanding af ældreplejen. 
- Vi har foreslået at der skal være mindst 1 aktivitetsmedarbejder på hvert plejehjem, syntes 

ikke at være medtaget. 
 

Vedrørende overvejelser om omlægning af dagscenterområdet på Senior og Velfærd. 
Ved en sammenlægning i Brenderup , bør følgende overvejes 

- Det er nødvendigt med mere plads – flere rum – inddrage de kommunale lejligheder, som 
er i tilknytning til Dagcentret, mange af brugerne føler sig utrygge i store grupper. 

- Flere toiletter  
- Transporttiden må ikke overstige 1 time, transporten kunne nytænkes: personalet kunne 

hente de demente borgere i eget hjem, det ville give en god start på dagen. 
 

Vi har en fælles opgave i at håndtere den fremtidige udvikling med væsentligt flere ældre, vi finder 
det vigtigt at være på forkant med planlægningen, f.eks. med planer for gode seniorbolig 
fællesskaber, et arbejde vi også gerne er en del af. 

 
 

Vi ser frem til den videre dialog. 
 

På vegne af Middelfart Ældreråd 
 

Ole Juel Jakobsen 
formand 
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HANDICAPRÅDET 

 

                                                                                    Brenderup d. 31. august 2022  

 

 

 

 

Høringssvar ang. Budgetforslag 2023. 
 

Når vi læser i budgetforslaget, bliver vi triste på flere gruppers vegne; børnenes blandt 

andet. Det synes som en stor skam at nedlægge familiekoordinator-funktionen i sager 
med børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne allerede tre år efter at 
pilotprojektet blev gennemført med stor succes og ros fra flere sider. Der har i årevis 

været råbt på en koordinerende sagsbehandling og endelig fik vi det på børneområdet, 
hvilket har været til stor glæde for familierne og til forbillede for andre kommuner. Fra 

alle sider har der været enighed om, at det har givet en meget bedre sagsbehandling, når 
hele familien bliver mødt i en samlet og imødekommende indgang. Alle vurderinger og 

resultater viser den positive effekt, projektet har haft, så vi ser nedlægningen som et 
stort tilbageskridt. 
 

Ligeledes er det ikke helt så simpelt, som det foreslås med en takstreduktion på 
Skrillingeskolen. For der eksisterer allerede høje klassekvotienter for de sårbare børn, 

som ellers netop har brug for lave klassekvotienter. Samtidigt medfører budgetforslaget 
et tab af personaletimer, hvilket rammer dobbelt så hårdt hos børn, som i den grad har 
brug for ekstra støtte. Det er at gamble med deres fremtid vi taler, for de har både krav 

på og behov for den rigtige støtte og samme ret til en uddannelse på lige fod med andre 
med den rigtige støtte. Endnu en takstreduktion vil forværre disse børns mulighed for at 

tage en uddannelse og dermed også deres chancer for at kunne komme til at bidrage 
aktivt som skatteydere. 
 

Med hensyn til forebyggelsesområdet på Sundhedsområdet, ser vi det som en udvikling i 
den forkerte retning. At nedprioritere forebyggelse af mental sundhed for de unge 

medfører, at vi bare vil kunne forvente at få endnu flere unge ind i det psykiatriske 
system, hvilket på længere sigt vil medføre en meget større omkostning på den lange 
bane. Både økonomisk, men især også med store menneskelige omkostninger. Der er 

stor risiko for, at vi taber de unge på vejen mod et godt velfungerende liv. En samtidig 
nednormering af personale i Ungehuset, vil forstærke disse konsekvenser. Manglende 

forebyggelse vil naturligt give et mere større pres på behandling i Ungehuset. 
 
Et tilsvarende resultat kan forventes ved en budgetterede besparelse på forebyggende 

indsatser rettet mod borger og patienter. Disse besparelser vil medføre store 
menneskelige omkostninger på den lange bane, idet disse borgeres funktionsniveau 

sænkes, hvilket medfører, at der bliver et øget behov for behandling og kompensation, 
hvor en forebyggende indsats kunne have gjort disse borgere mere selvhjulpne og mindre 
omkostningstunge set i et overordnet perspektiv. 

 



Den reducerede åbningstid i Multihuset vil være en væsentlig forringelse af indsatsen 
rettet mod for de borgere, som kommer her. Cafeen giver personalet mulighed for at 

spotte de borgere, som har brug for en ekstra snak og støtte og virker derfor som 
katalysator for den forebyggende indsats. Der har i mange år været skåret så meget ned 
på området, så det i dag er de svageste, som kommer her. Som oftest er der tale om de 

borgere, som ikke har nok i Firkløveren, hvor et tilsvarende cafemiljø tidligere er blevet 
sparet væk. 

 
Med hensyn til Rusmiddelcenteret, så rammer forslaget til en besparelse her en gruppe, 
som allerede er hårdt ramt af flere af de øvrige forslag. Forslagene til besparelser 

tilbageruller det øgede samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenteret vedr. 
indsatsen rettet mod de unge. Læst objektivt ligner budgetforslaget en koordineret 

afskrivning af unge med problemer ved at skære kvaliteten i den forebyggende indsats 
ind igennem knoglemarven. 
 

Budgetforslaget lægger op til uadresserede besparelser indenfor Social- og 
Sundhedsudvalgets ramme på 4.800 mio. kr. årligt. Det er simpelthen uacceptabelt, at 

dette ikke er præciseret yderligere, så vi som handicapråd og borgere får en indsigt i, 
hvilke konsekvenser disse besparelser vil medføre! 
 

Til denne holdning hører også, at vi desværre hvert år har måttet erfare, at rammen er 
blevet udvidet.  

 
Handicaprådets forslag til Byrådet vil være at lytte til Psykiatriplanens udkast samt til 
Specialeplanlægningen. Herudover foreslår vi, at beslutningen om besparelser afventes 

minimum, indtil regeringen er kommet med et udkast fra regeringen. For det er jo netop 
på disse områder, at vi handicaporganisationer har påpeget behovet for flere indsatser; 

ikke færre. 
 

Som en positiv afslutning, vil vi gerne rose, at det har været muligt at prioritere midler til 
Tilgængelighedspuljen igen. Den gør en stor forskel! Samtidig vil vi gerne påpege 
vigtigheden af, at vi som Handicapråd er med i hele processen fra idé til færdigt projekt, 

når der igangsættes nye bygge- eller anlægsprojekter. Hver gang tilgængeligheden for 
alle tænkes ind, medvirker det til at sikre, at borgere med handicap ligestilles med alle 

andre. Vi er derfor glade for det gode samarbejde mellem os og forvaltningerne, når vi 
bliver inddraget. 

 

 

 
På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd 
 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand 
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Høringssvar vedrørende forslag til budget 2023 
Til Middelfart Kommune 

Middelfart, den 31. august 2022 
 

Kommunale besparelser = flere opgaver til Frivilligcentret 
og det frivillige sociale område 
 
Frivilligcenter Middelfart er glade for, at der fortsat er afsat midler til etableringen af det nye Frivilligcenter på 
P. V. Tuxens vej.  
 
I takt med kommunale besparelser, bølger af internationale vira og følgevirkninger af turbulens i Ukraine og 
Rusland – blev det endnu mere tydeligt, hvor vigtig en rolle det frivillige sociale arbejder spiller ifm. borgernes 
trivsel i Middelfart Kommune.  
 
Frivilligcenter Middelfart er en central aktør ifm. det frivillige sociale arbejde i Middelfart Kommune med 
følgende kerneydelser: 

• mobilisere flere frivillige, gøre det lettere at blive frivillig og lettere for borgere at finde støtte og 
rådgivning i de mange foreningers tilbud 

• støtte, synliggøre, koordinere og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og hjælpe nye initiativer i 
gang 

• udvikle en mere helhedsorienteret indsats på frivilligområdet ved at skabe bedre netværk og 
samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og det offentlige eller andre 
relevante samarbejdspartnere, for at koordinere arbejdet og udveksle erfaringer 

• skabe opmærksomhed omkring og debattere frivilligt socialt arbejde, for at sikre og forbedre rammer 
og vilkår for den frivillige indsats 

Frivilligcentret er dog under pres, idet ressourcerne ikke længere står mål med den efterspørgsel, der er 
opstået igennem årerne. Frivilligcenter Middelfart modtager ét af de mindste kommunale tilskud i Danmark 
til trods for, at opgaverne støt øges år for år. Besparelser i Middelfart Kommune øger yderligere presset – idet 
flere opgaver bliver lagt på frivillige hænder. Der er brug for øget støtte til frivilligområdet.  
 
Frivilligcentret oplever presset på følgende måder:  
 

• øget antal henvendelser fra kommunale medarbejder og kommunale instanser. Henvendelserne drejer 

sig både om hjælp/vejvisning til enkeltpersoners sager (f.eks. henvisning til foreninger, der kan hjælpe 

unge med angstproblematikker og mental sundhed) og henvendelser ifm. samarbejde omkring 

forskellige kommunale/regionale initiativer (f.eks. indenfor det psykiatriske område, oplæg i 

kommunale afdelinger/uddannelsessteder, samt deltagelse i forskellige kommunale initiativer – 

herunder det kommende Nærhospital)  

• øget behov fra de frivillige sociale foreninger for hjælp til rekruttering af frivillige, samt synliggørelse af 

deres tilbud og vejvisning til disse (særligt under Corona og Ukrainesituationen) 



  
Frivilligcenter Middelfart 

Teglgårdsparken 17 
5500 Middelfart 

 
Tlf.: 24 47 30 84 

E-mail: info@frivilligcentermiddelfart.com 
www.frivilligcentermiddelfart.dk 

 
Åbningstid: mandag til torsdag kl. 9 - 13 
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• samtidig oplever vores knap 70 medlemsforeninger, at mange opgaver bliver lagt over på deres 

frivillige hænder og skuldre, hvilket igen øger presser på Frivilligcentret 

Middelfart Kommune ser gerne, at det frivillige sociale område er med til at løfte samfundsudfordringerne og 
være medvirkende til øget velfærd blandt Middelfart Kommunes borgere. Presset på ressourcer fordrer dog, 
at Frivilligcentrets grundfinansiering øges. Siden den første udbetaling i 2010 er det kommunale tilskud fra 
Middelfart Kommune ikke blevet reguleret til trods for inflation og øgede omkostninger. Vi ligger nu i bunden 
af tilskud sammenlignet med Danmarks øvrige kommuner. Hvis man i Middelfart Kommune vil frivilligheden 
– kræver det, at der investeres i rammerne og at de plejes og styrkes.  
 
Investeringen i det frivillige sociale område er en nødvendig og en investering i den fremtid vi ser komme: med 
budgetbesparelser og brug for øget koordinering og hjælp – også ifm. f.eks. internationale kriser og 
viraudbrud.  
 
Etableringen af det nye Frivilligcenter på P. V. Tuxens vej – og hertil en øget Grundfinansering af 
Frivilligcentret bør prioriteres højt. Her er der mulighed for at: 
  

• Synliggøre det store tilbud for hjælp og aktiviteter for borgere, der findes i den frivillige 

sociale foreningsverden 

• Lette borgenes adgang til, at se mulighederne for et frivilligt arbejde eller sætte nye 

borgerinitiativer i gang 

• Skabe rammerne for tværfaglige samarbejder mellem det kommunale og det frivillige sociale 

område 

• Lette borgere og kommunale medarbejderes adgang og kendskab til den kommende nye 

infrastruktur ”Socialkompas” 

• Opleve synergieffekten af, at være mange forskellige aktører indenfor frivillighed under 

samme tag 

• Skabe et fysisk rum og kultur hvor borgere (også ”Maren fra Kæret”, børnefamilier, udsatte 

grupper, høj og lav) kan komme ind og snuse til aktiviteter, tilbud og fællesskaber – f.eks. i 

form af en Netværkscafé. Her kan borgeren blive en del af frivilligheden som bruger, frivillig 

eller igangsætter af en ny indsats. 

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde omkring planlægningen, organiseringen, implementeringen og driften 
af dette – og håber snart, at få besked om, hvornår processen fortsætter. Frivillighedens motto er: ”Arbejdet 
vi gør hjælper og gør en forskel – giv os gode rammer så fylder vi dem med meningsfulde tilbud, aktiviteter, 
fællesskaber, samarbejde og nyskabelse”.  
 
Vi ser, at byens museer i kraft af flere kvadratmeter får mere i tilskud – det samme bør gøre sig gældende 
i.f.m. Frivilligcenterets, hvor opgaverne dagligt øges i takt med besparelser.  
 
På vegne af Middelfart Frivilligcentrets bestyrelse 
Gitte R. Reckendorff Nielsen  
Formand     
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                                                                             Tirsdag den 30/8-22. 

 

Høringssvar til budget 2023 – 2026 

 

- Bekymret for vores fødevarebudget, grundet reduceret 

prisfremskrivning på fødevareområdet. 

- Bekymret for om det er muligt at reducere i sygefraværet 

- Bekymret for om der er brugere, der ikke vil komme i dagcenter 

hvis man samler det hele i Brenderup, det vil for mange betyde en 

større distance til et dagcenter og dermed øge udgift for dem. 

 

 

 

 

                                                            Kost og ernæring 
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Hørringssvar vedr. tilpasning og yderligere tilpasning af forebyggelse 

At spare på forebyggelse, kan måske lukke et hul nu, men på længere sigt vil det skabe et 

endnu større hul, der skal dækkes.  

 Med en kritisk ændring i demografien i sigte, både nationalt og især i Middelfart 

Kommune, ser vi ind i en periode, med flere ældre og flere opgaver i plejesektoren, 

samt et presset sundhedsvæsen 

 Flere og flere borgere rammes af kronisk sygdom – fx diabetes og hjertekarsygdomme 

 Unge mistrives og det har stor betydning for deres fremtid herunder uddannelse og job 

I Sundhedspilotteamet, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, er vi 5,5 

medarbejdere. En tilpasning + yderligere tilpasning af forebyggelse vil betyde en reduktion på 

2 medarbejdere svarende til 36 %. Det vil have en kæmpe betydning for opgaveløsningen og 

arbejdet med de ovennævnte samfundsmæssige udfordringer.  

I både budgetstrategien og den politiske sundhedsaftale med Region Syddanmark er 

sundhed/forebyggelse fremhævet:  

 ”Fremme sundhedsdagsordenen, herunder den mentale sundhed for unge” 

(Politisk prioriterede områder i budget 2023-2026, s. 11.punkt 3) 

 ”Vi samarbejder om forebyggelse for – et røgfrit Syddanmark, - færre 

overvægtige og - mental trivsel blandt børn og unge”  

(Sundhedsaftalen, Region Syddanmark 2019-2023) 

Vi ser med stor bekymring på den divergens, der er mellem ovenstående og den foreslåede 

besparelse på området. Det vil være et stort tilbageskridt i det etablerede 

forebyggelsesarbejde og derfor vil det være vanskeligt at komme i mål med aftalerne.  

Sundhedspiloterne har ca. 550 voksne borgere i forløb årligt, samt et mindre antal børn og 

familier. Indsatserne har til formål at støtte borgerne til sundere vaner – og dermed forebygge 

sygdom og funktionstab, fastholde tilknytningen til uddannelse/arbejdsmarkedet og bevare 

den mentale trivsel og livskvalitet. 

Sundhedspiloterne løfter sundhedsdagsordenen i det brede samarbejde med både jobcenter, 

uddannelsesinstitutioner, socialområdet, sygeplejen og sundhedsplejen. Det er til gavn for de 

mest sårbare borgere i kommunen.  

Registrering af målgruppen viser, at sundhedspiloterne når bredt ud i forhold til køn (ca. 40 % 

mænd), alder (hovedparten mellem 30-64 år), uddannelsesbaggrund (ca. 60 % med ingen 

eller en erhvervsfaglig uddannelse) og geografi (ca. 50 % uden for Middelfart by). En 

struktureret evaluering af tilbuddene viser, at borgerne har et højt udbytte og efter 3 mdr 

anvender 74 % af borgerne fortsat redskaberne i moderat eller høj grad i deres hverdag.    

Med den foreslåede besparelse vil det være nødvendigt at begrænse tilbuddenes omfang og 

målgruppe. Der vil være færre ressourcer til de individuelle hensyn som fx ekstra opfølgninger 

og tilbud i nærmiljøerne og det vil skabe øget ulighed i sundhed.  

Vi vil være nødsaget til at fokusere på den patientrettende forebyggelse. Det betyder i praksis 

at vi fx skal sige nej til at hjælpe en person med inaktivitet, stress og/eller overvægt og først 

kan tilbyde støtte/hjælp når personen fx har udviklet diabetes eller haft en blodprop. 



Vedr. tilbagetrækning af stillingen med særligt fokus på mental sundhed 

Unge mistrives. Undersøgelser peger på en stigende dårlig mental sundhed blandt unge. Der 

er flere tiltag i Middelfart kommune der støtter op om unges trivsel. Der er dog et stort behov 

for en koordinering og kvalificering af disse tilbud, så vi bruger ressourcerne bedst muligt og 

kan tænke i nye løsninger.  

I forbindelse med denne stilling er der indgået en partnerskabsaftale med ABC for mental 

sundhed. Partnerskabsaftalen blev indgået som et led i at vende den bekymrende udvikling. Vi 

ser nogle udfordringer i forhold til at leve op til aftalen, hvis stillingen tilbagetrækkes.  

Dette forslag strider ligeledes imod den ovennævnte politiske budgetstrategi, samt 

sundhedsaftalen.  

   

 

 

 

 

                    Medarbejdere i SundhedsMED 
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6. STU Middelfart - MED-udvalg 
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7. SOC  - MED-udvalg 
 



Høringssvar fra SOC MED til budget 2023 – 2026.  

 

Først vil vi gerne kvittere for et øget samarbejde på tværs i chefgruppen, det er noget som giver en positiv 

virkning ned i organisationen, hvilket også øger motivationen for vores tværgående samarbejde i den 

daglige opgaveløsning. 

Når det så er sagt, har vi også dele som vi er nødt til at dykke ned i.  

B30-11 ” tilpasning af social og sundhedsforvaltningens samlede budgetramme” 

Som medarbejdere ønsker vi at henlede opmærksomheden på, at den brede beskrivelse af de foreslåede 

besparelsesområder (særligt B30-11 ” tilpasning af social og sundhedsforvaltningens samlede 

budgetramme” ), kan medføre unødig bekymring, utryghed, usikkerhed, nedsat trivsel, nedsat 

produktivitet/ effektivitet, idet langt de fleste medarbejdere vil kunne se deres egen stilling i denne 

formulering. Vi bemærker, at de øvrige forvaltninger har været mere specifikke i deres beskrivelse af 

besparelsesområderne, hvilket er mere gennemsigtigt overfor medarbejderne og den forstående 

høringsproces, og derved bliver mere målrettet. 

Sammenlægning af dagcenterområdet + besparelse af en stilling 

Dagcenteret på Fænøsund flyttes til Dagcenteret i Brenderup, kan der også være udfordringer ved. De vil 

komme øget transport udgifter for borgere fra Middelfart – Måske de helt udebliver fra dagcenteret, og 

derved vil borgeren have behov for anden hjælp. 

Infrastrukturen til Brenderup kan være en udfordring også for SOSO elever, som skal fastholdes i job, og 

rigtig gerne blive i Middelfart Kommune. 

Besparelser på Socialområdet 

En besparelse  på  Social Myndighed vil afføde længere sagsbehandlingsfrister på nye henvendelser. Det vil 

få konsekvenser for , at vi kan afholde og overholde vores opfølgninger i allerede eksisterende sager, samt  

have en tættere opfølgning i sager , hvor der er behov for det.  Dette vil få konsekvens  for op-og ned 

justering i aktive indsatser. Derudover vil det få konsekvenser for kvaliteten i borgersamtaler og den 

specielle rådgivning, som vi yder fra Social Myndighed. Vi arbejder med borgere, der en nogle af de 

svageste i vores kommune. De har brug for speciel rådgivning og en håndholdt indsats for ikke at udvikle 

yderligere forværring af funktionsevne eller udvikle sociale problemstillinger. 

Besparelser på forebyggelsesområdet  

Vi oplever, at det er en ret stor besparelse på 2 stillinger samt tilbagetrækning af en stilling i samme team – 

så stor en besparelse vil have stor betydning for opgaveløsningen i temaet, og det vil gå massivt ud over 

forebyggelsestilbuddene til børn og unge samt konsekvenser for den borgerrettede forebyggelse. Det vil 

være nødvendigt at begrænse tilbuddenes omfang og målgruppe samt færre ressourcer til individuelle 

hensyn. – Denne besparelse vil kunne mærkes både i hjemmeplejen og sygeplejen, ved at det kan medføre 

at borgerene får et øget behov for hjælp og psykisk tilsyn. 

Vi er også bekymret for de sundhedsfremmende forebyggelsestiltag, og det forebyggende arbejde der 

ligger i den kommende pyskiatriplan.  Kommuner og regioner skal samarbejde om at sikre den bedste 

indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det indgår heri, at relevant fagligt personale har den 

nødvendige viden, tværfaglige kompetencer og redskaber til systematisk at identificere og forebygge 

kendte risikofaktorer, og fremme motivation og støtte mennesker med psykiske lidelser i at ændre 

sundhedsadfærd. 



Med øget besparelse på rammen, som ja  i år er pakket ind i et andet navn, vil der måske komme et øget 

pres på trivsel og sygefravær, vi vil være bekymret for det måske kan få den modsatte effekt, nemlig øget 

fravær og nedsat trivsel. Dette skal vi være meget OBS på, da vi jo de seneste år netop i vores forvaltning 

har arbejdet meget med sund arbejdskultur. I dette arbejde er der stor fokus på netop sikkerhed og trivsel 

for ledere og medarbejdere…. INGEN MÅ BLIVE SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE. 

 

Med den foreslåede besparelse på: 

-  Social – og Sundhedsudvalgets ramme på 4.800 mio. kr. årligt fra 2023 – 2026. 

- Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområderne. 

- En yderligere tilpasning på forebyggelsesområdet. 

- Tilpasning af Social og Sundhedsforvaltningens samlede budgetramme. 

- Prisfremskrivning 

 

Dette er bare et udpluk af besparelser på rammebudgettet. 

 

Håber ikke at det komme bag på nogen at dette kan og vil komme til at mærkes på serviceniveauet, 

og derved få konsekvenser for borgere, brugere og personale. 

 

Vi håber med dette høringssvar at have været med til at give jer et bedre oplyst grundlag for at i 

politikkere kan træffe den bedste løsning.  

Go arbejdslyst  

 

 

På vegne af medarbejder siden i SOC MED 

 

Pia Dahl Michelsen. 
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8. Center Dag  - MED udvalg 
 



Høringssvar Budget 2023-2026   1. september 2022 

Emne: Reduceret serviceniveau på Café Multihuset 

Konsekvens for borgerne, som vil mærke der vil være længerevarende lukke perioder i 

forbindelse med ferieafvikling, for at have nok personaleressourcer til rådighed i åbningstiden.  

Der kan forekomme en ugentlig lukkedag på sigt, hvorved borgerne ikke har andre tilbud at 

benytte. Dette har betydning for den generelle trivsel, da reduceret adgang til tilbud vil øge 

frustrationer, ensomhed og afmægtighed, som medfører øget depressionstendens, isolation og 

negative tanker. Dette giver en bekymring for at, det vil øge behovet for en faglig indsats 

yderligere og dermed give et øget pres på faglige medarbejdere i den reducerede tilgængelige 

åbningstid. Derved kan borgerne få behov for at benytte andre behandlingstilbud, hvilket ikke 

vil være en besparelse, men en problemløsende flytning andet sted, hvor der ikke er øgede 

ressourcer. 

Borgerne vil også opleve flere lukkedage i kantine, når personalet derfra har ferie, sygdom mv. 

hvor der ikke er medarbejdere til at varetage funktionen.  

Der kommer borgere i Caféen som ikke har anden støtte og derved i øget risiko for isolation 

ved lukkedage.  

Borgere kan stå med problemstillinger, de normalt ville drøfte med medarbejdere i Caféen, 

men vil have konsekvens hvis åbningstiden indskrænkes yderligere. Vi har tidligere set, at 

forebyggende indsatser som caféen kan modvirke forringelse i borgerens funktionsniveau og 

mindske indlæggelser. Vi kan være bekymret for en personalebesparelse i Multihuset/ eller 

lukkedage kan medføre en øget udgift i forhold til ekstra behov for støtte fx bostøtte eller 

sygeplejen mv.  

Ligeledes vil der blive færre aktiviteter og udflugter, da medarbejdere skal prioritere at være til 

stede til at understøttelse af relationer og netværk i Caféen, samtidig med at være 

kontaktperson for borgere indvisiteret i §104. 

Vigtigt at have fagpersonale i Caféen, som med deres kendskab til borgerne, tværfaglige 

kompetencer og redskaber kan observere og forebygge somatiske lidelser samt støtte og 

motivere borgere til at opsøge relevant behandling og ændre sundhedsadfærd inden det får 

yderligere konsekvenser såsom somatiske og psykiatriske indlæggelser.  

Personalemæssige konsekvenser reduceres ved ikke at genbesætte ledig stilling efter 

pensionering. 

 

Forebyggelses indsatser 

Vi ser at Middelfart kommune kan få svært ved at imødekomme punkter fra psykiatriens 10års 

plan, hvis vi besværliggør eller mindsker adgangen akutte let tilgængelige tilbud til borgere 

med sociale- og psykiske udfordringer. Vi kan undre os over, at der spares på de generelle 

forebyggende indsatser, da der lægges op til en styrket indsats og ambitioner om at løfte 

kapacitet, kvalitet og kompetencer i socialpsykiatrien vil eventuelle besparelser have den 

modsatte effekt.  

 

Reduktion på sygefravær og prisfremskrivning 

En rammebesparelse på 0,5% besværliggøres yderligere når vi gennem besparelser kan se at 

medarbejderne løber hurtigere og uden vikarbudget skal dække ind for hinanden. Det giver 

øget pres på udmøntningen af kerneopgaven. 

Prisfremskrivning og reduktion af sygefraværet er begge en rammebesparelse, som er med til 

at øge presset i hverdagen som i værste fald kan få afsmittende negativ virkning på trivsel og 

nærvær, hvilket ikke var hensigten. 

Ved prisfremskrivning ser vi en forringelse i den faglige udvikling, som kan have konsekvenser 

i ønsket om fokus på fastholdelse. 

 

En opbakning til samarbejdspartnere: Ungeliv 

Der er en undring fra især 4Kløveren som samarbejdspartner, at vi ikke ser at ”ungeliv” er 

forankret i budgettet. 4Kløveren oplever at ungeliv løfter en stor gruppe af unge på kanten af 

samfundet. En konsekvens af lukning af ungeliv, antager vi at 4Kløveren vil opleve et øget 

pres fra denne gruppe, eller alternativt en øget mistrivsel og frafald på uddannelse og job.  

 

Venligst fra medarbejdersiden lokal MED Center Dag.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument: 
2022-012864-2 (Forvaltninger og afdelinernes med-
udvalg) 

 

 

 

Fil: 

9. Brenderup og Fænøsund Dagcenter - medarbejdere 
 



Omlægning på Dagcenterområdet Nr.B30-02 

 

”De to dagcentre, Fænøsund og Brenderup, har i denne sommer været samlet på Brenderup 

dagcenter i 4 uger. Vi har efterfølgende evalueret på forløbet og fundet det uhensigtsmæssigt at 

arbejde videre på det hidtidige ønske om sammenlægning. 

Det fremgik af evalueringen, at borgerne oplevede flere udfordringer i løbet af de 4 uger. 

Borgerne oplevede for lang transport til og fra dagcenteret. De sad for længe i bussen. 

Hjemtransporten var præget af forvirring, når borgerne skulle hentes. De mange busser og de 

mange borgere, der gerne ville hjem og hurtigt skulle finde den rigtige bus var kaotisk. 

De mange mennesker i det store fællesrum på Brenderup dagcenter, som husede den store gruppe 

fra Fænøsund og den store gruppe fra Brenderup dagcenter, skabte et højt støjniveau og 

stressniveau, som påvirkede borgere og personale. 

De mange mennesker i det store rum havde konsekvenser for de små grupper i Brenderup. Det 

forringede muligheden for de små grupper i at deltage i fælles sang og kaffekomsammen, som de 

hidtil fint har kunnet deltage i. Mængden af mennesker var for stor til at borgere med en 

demenssygdom kunne rumme samværet. Det medførte, at de små grupper følte sig isoleret. 

Der var udfordringer i forbindelse med toiletbesøg. Der findes 5 toiletter. To toiletter i forbindelse 

med det store lokale, 1 toilet i forbindelse med baderummet, 1 toilet ved hver af de to 

demensgruppe - 5 toiletter i alt. Borgerne i det store lokale søgte fortrinsvis de to toiletter tættest 

på, flere af disse borgere er kognitive og/eller fysisk udfordret og havde vanskeligt ved at finde 

rundt og kunne rumme af skulle søge de afsidesliggende toiletter. 

Det øgede antal borgere skabte et stort pres på køkkenfunktionen, som kun bestod af en 

medarbejder. En medarbejder til at bage morgenbrød, anrette vogne til alle grupper i 

morgensituationen. Forberede frokost, biret og eftermiddagskage samt tage sig af al opvask. Det 

fik betydning for opvaskerfunktionen, som måtte fordeles på det øvrige personale efter frokost og 

kaffe. Det skabte særligt udfordringer efter frokost, da mange borgere på det tidspunkt har brug 

for hjælp til toilet besøg og middagshvil. 

Demensgruppen fra Fænøsund savnede lokale, hvor de kunne iværksætte de vante aktiviteter 

såsom boccia, træning, som kræver mere plads. Den manglende plads medførte en følelse af 

rodløshed, et manglende tilhørsforhold, som var et vilkår for en midlertidig sammenlægning. 

 



 Pladsmangel bliver en stor udfordring ved en evt. sammenlægning, der foreslås 

sammenlægning af Stines kontor og personalestue. Der er blot at flytte problemet, da der 

så skal findes et kontor andetsteds. 

 Der er mange frivillige på Brenderup dagcenter, der er bekymring for om de vil forsætte, da 

pladsen vil være trang. 

 Der skal ses på personale kapaciteten i køkkenet. 

 Vi er praktiksted for sosu- elever, offentlig transport til og fra Brenderup kan være en 

udfordring. 

 Transporten til og fra dagcentrene er zone inddelt, det vil sige at andelen af kommunens 

udgift til transport vil stige væsentligt ved en sammenlægning. 

Løsningen kunne være at inddrage de 4 boliger på Åbakkevej 6. Det er kommunens boliger i 

forvejen, og de er efterhånden ikke tidsvarende, men ville være fine til vores behov. 

Der vil være øget behov for fokus på arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne ved en eventuel 

sammenlægning. To kulturer skal blive til én.  

Vi har en god arbejdsplads, som vægter arbejdsmiljøet højt, og fastholdelse af medarbejdere er 

ikke en udfordring hos os.  

Medarbejderne på Fænøsund og Brenderup Dagcenter. 
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10. Plejehjemmene - Lokal MED 
 



Høringssvar – Direktionens budgetforslag  2023-2026 

Torsdag 25.08.22 

Medarbejdersiden på plejehjemsområdet har læst høringsmaterialet vedr. Direktionens budgetforslag. 

 

Omlægning på dagcenterområde: 

Der kan både være plusser og minusser i at samme lægge dagcentrene.  

For Fænøsund plejehjem kan det give ro på gangene og lokalerne kan bruges til at skabe et hyggeligt rum 

for beboerne. Aktivitetsområde kan blive optimeret. 

Der kan være lidt udfordringer at dagcentrene flytter sammen for eleverne, det kan give en lille udfordring 

med at komme frem ifh. til offentligt transport. 

 

App til styring af vikar i ældreplejen: 

På papiret lyder det som en god ide men hvad koster en app, vedligeholdelse, oplæring af planlægger og 

personale.! 

Der skal også være fokus på at sikre at arbejdsmiljø lovgivningen og arbejdstids aftaler overholders og at 

der honoreres efter disse. 

Vil man kunne tage vagter andre steder end dér hvor man er ansat? I så tilfælde hvordan håndteres 

aflønningen så? Hvordan sikres overholdes af hviletiden.! Hvordan tænker man at løse dækningen af 

vagterne hvis de ikke bliver taget i app’en.! Skal planlæggeren så tilbage til telefonen, for så ses der ingen 

besparelse af tid for planlæggerne. 

 

Forlænget levetid IT udstyr STU samt effektivisering af indkøb og håndtering af telefoner på plejehjem: 

Det er en god ide at der er fokus på at personalet skal bære på mindre telefoner, hvis bare de systemer vi 

har i dag kan komme over på mobiltelefoner brandalarmer, nødkald og nexus. 

Men det ville også være her der skal være fokus på at der er meget dårlig mobil dækning på plejehjemmen, 

at vi ikke har wifi på plejehjemmene og de som har det har ikke godt dækning. 

Når man nu vil arbejde med dette område, kunne det så være en ide og undersøge marked for om der var 

nogen som havde en bedre løsning og måske billiger. 

 

Reduktion i sygefraværet på tværs af forvaltningsområder: 

Vi vil gerne gensende vores svart fra sidst år. 

Vi kan godt se fornuften i, at fokus bliver øget på sygefraværsindsatsen samt arbejdsmiljøet. 

Det er vigtigt, at køre de to parametre sammen, altså at de medarbejdere der belaster arbejdsmiljøet, 

bliver afviklet og derved ikke belaster kollegaer ved ikke at kunne varetage de fornødne opgaver. Dette skal 

selvfølgelig gøres med ordenlighed og den enkelte skal have den fornødne tid til forbedringer. 

 

Tilpasning af social- og sundhedsforvaltningens samlede budgetramme: 

Dette er en svær post at give hørring på da vi ikke ved hvad den indeholder. 

Men vi har da en bekymring om hvordan det udmøntes i fremtiden. 

Hvilke konsekvenser det for reduktion af personale og påvirkning af arbejdsopgaver, arbejdsmængde og 

arbejdsmiljø. 

 

På vegne af medarbejdersiden 

Næstformand 

Hilsen Anne-Mette Hansen 
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11. Forretningsudvalget for Børn-, Unge- og Fritid 
 



Middelfart den 2. september 2022 

 
Medarbejdersiden i forvaltningsudvalget Børn-, Unge- og Fritid, BUF har behandlet Direktionens 
forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 og har følgende bemærkninger: 
 

Besparelser 

 

B20-05: Takstreduktion Skrillingeskolen 

Når der kommer færre elever, skal der gennem demografireguleringen spares på budgetterne – og 

når der kommer flere elever, skal der igen spares på budgetterne med henvisning til 

”stordriftsfordele”. 

Spørgsmålet er: Er der noget tidspunkt, hvor der ikke skal spares på Skrillingeskolen? 

Vil resten af folkeskolerne opleve det samme, når børnetallet på skoleområdet om få år 

forventes at stige igen? 

Af direktionens besparelsesforslag fremgår det: 

”Skrillingeskolen har over de senere år oplevet en betydelig elevfremgang. De ekstra 

takstindtægter, som elevfremgangen genererer, giver alt andet lige Skrillingeskolen 

nogle bedre muligheder for at optimere driften og tilrettelæggelsen af 

holdundervisningen lokalt på skolen.” (kilde: direktionens forslag til budget 2023) 

 

Skrillingeskolen er et kommunalt tilbud til de elever, der har de svageste forudsætninger for videre 

uddannelse og egen forsørgelse. I takt med at Skrillingeskolens budgetter beskæres forsvinder 

elevernes muligheder for at blive så dygtige som de kan (jf. folkeskoleloven). 

Undervisning af elever på Skrillingeskolen kræver specialiseret arbejdskraft samt stabile og 

forudsigelige rammer for eleverne. Større klasser med udvidede diagnosespænd og samling af 

flere klasser på storhold forringer elevernes udbytte af undervisningen og presser medarbejdernes 

arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilbagetrækning af tidligere udvidelser 

 

G20-02: Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist. 

Konsekvensen af besparelsesforslaget vil for skolerne være, at de ikke kan målrette deres 

besparelse direkte ift. dette besparelsesforslag i 2023 hvorfor besparelserne skal findes 

andetsteds. Her vil det være at skære yderligere i midler til differentieret undervisning:  

• To-lærertimer 

• Mellemformstilbud  

• Co-teaching  

• Holddannelser  

• Specialundervisning under 9 t./uge og forløb for fagligt stærke elever 

• AKT-arbejde mm.  

Det vil højst sandsynligt føre til større segregering af elever til specialtilbud. 

Af besparelsesforslaget fremgår:  

” Med halvering af midlerne til arbejdet med skoleprofilerne sker der en reduktion i de 

midler skolerne bruger til ekstraordinære tiltag sammen med eleverne, pilotprojekter 

og kompetenceudvikling mv.” 

 

Byrådet skal vide, at når der iværksættes en storstilet vision på skoleområdet, ”Fra middelfartbarn 

til verdensborger”, hvor medarbejdere både forventes og forventer, at der skal arbejdes seriøst 

med at skabe indhold i visionen for at fremme ikke blot den enkelte skole men også skabe en 

sammenhæng i Middelfart Skolevæsen, så implementeres visionen ved at integrere den i skolens 

hverdag og årshjul. Arbejdstid prioriteres ind i arbejdet så det indgår som en integreret del af 

skoleåret for elever og lærere. 

Ressourcerne er altså IKKE brugt på kurser, kompetenceudvikling og ekstraordinære tiltag 

og happenings der ”bare” kan aflyses og derved spares. 

Når medarbejdere forventes at tage medejerskab til politisk vedtagne retning om skoleprofiler og 

overordnet vision, så er det stærkt demotiverende at arbejdet fjernes direkte ved en besparelse.  

Det er problematisk at drive skoleudvikling gennem projekter finansieret gennem ansøgninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



G20-04: Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

Som det fremgår af besparelsesforslaget, så er de midler, der allerede er tilført skolerne fra staten 

øremærket flere lærerressourcer. Skolerne efterlevede dette. 

En besparelse vil føre til færre lærere. Det har en direkte negativ konsekvens for elevernes udbytte 

af undervisningen og lærernes muligheder for at lave god undervisning til alle børn. 

Forventede konsekvenser af besparelsesforslaget: 

• Markant ringere mulighed for at tage hånd om de problemstillinger VIVE-rapporten påpeger 

• Færre støttetimer til elever der har et udvidet behov 

• Mindre eller ingen ekstra indsats for fagligt stærke elever 

• Færre AKT-indsatser 

• Mindre inklusionsindsatser på den enkelte skole = mere eksklusion  

• Mindre eller slet ingen co-teaching 

• Mindre tilbud eller decideret nedlukning af ”mellemformstilbud” 

• Færre to-lærerordninger 

 

Regeringen, SF, radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om udmøntning af 

midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra finanslovsaftalen i 2020 

”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at sende børnegenerationen godt 

i vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes mere end 1000 lærere ekstra i de 

kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for vores børn og unge” (kilde: 

Børne- og undervisningsministeriet, pressemeddelelse 20. maj 2021) 

”Med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er det aftalt at følge op på 

anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige 

økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til 

ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne første 

gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og 

elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.” (kilde: KL og Regeringen i økonomiaftalen 

2023: finansministeriet fm.dk, ØA23) 

 

Skal Middelfart Kommune kun i begrænset omfang bidrage til et fagligt løft af folkeskolen? 

Ved ikke at anvende de 5,273 mio.kr. til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, går Middelfart 

Kommune direkte imod Regeringens og KL’s enighed i finansloven 2020 og økonomiaftalen 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

Rammebesparelse via regulering af prisfremskrivningen 

Direktionen lægger op til en besparelse på prisfremskrivningen for Skoleudvalget og BKF-udvalget 

på samlet 3,951 mio.kr. – svarende til ca. 5 fuldtidsmedarbejdere. 

Det virker ganske urealistisk, at der i en tid, hvor priserne på stort set alt er på himmelflugt, kan 

spares på indkøb. Der kan selvfølgelig indkøbes mindre. Meget mindre – men er det realistisk? 

• Skal der ikke stadig være råd til bøger, papir og IT-materialer i skolen? 

• Skal der bruges færre bleer, når børn skal skiftes i dagplejen og daginstitutioner? 

• Skal der ikke være mulighed for morgenmad, formiddags- og eftermiddagsfrugt i 

daginstitutioner? 

• Skal der være færre hold og tilbud i klubber og foreninger i en attraktiv 

bosætningskommune? 

 

Af direktionens besparelsesforslag fremgår: 

”…at alle enheder – decentrale som centrale - må finde gode lokale løsninger for at 

sikre mindre udgifter og derved omprioritere således at budgetrammerne overholdes. 

I det omfang at besparelsen ikke kan hentes på indkøbskonti, så har institutionen / 

forvaltningen ansvaret for at indhente besparelsen på anden vis, som kan have 

personalemæssige konsekvenser” 

 

Det er svært at forestille sig, at forslaget ikke medfører afskedigelser og manglende 

genansættelser. 

 

 

Udvidelsesforsalg: 

Der er ingen udvidelsesforslag på skoleudvalgets område. demografiregulerede tildelingsmodel er 

taget højde for den faktiske klassedannelse (jf. tekniske tilretninger T20-01). 

Ved budget 2021 og 2022 blev der tilført hhv. 739 t.kr og 378 t.kr = 1,117 mio.kr under 

overskriften: ”Tilpasning af budget til faktisk klassedannelse”. 

Hvis den demografiregulerede tildelingsmodel fjerner flere ressourcer, end den faktiske reduktion 

af de decentrale budgetter tillader (faktisk klassedannelse), bør der tilføres ressourcer for at 

udligne differencen. 

Det har ikke været meningen med den demografiregulerede tildelingsmodel, at den skulle reducere 

budgetter i et større omfang, end virkeligheden tillader det 

Vi kan ikke i budgetmaterialet gennemskue, om der i den 

. 

 



 

B25-03: Nedlæggelse af familiekoordinatorfunktion i sager med børn med nedsat 

funktionsevne (handicap) 

Med dette forslag nedlægges familiekoordinatorfunktionen i sager med børn med varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Dette vil betyde en yderligere arbejdsbyrde for familiekonsulenterne, og derved en yderligere 

venteliste på at få hjælp for familierne. 

Såfremt familieguidens funktion nedlægges, vil guidens opgaver skulle løses af enten 
sagsbehandlerne selv i Familieafdelingen eller visiteres til Familiehuset. Dette vil naturligvis 
give øget arbejdspres på de to områder 

Dette vil betyde en yderlig arbejdsbyrde for familiekonsulenterne, og derved en yderlige venteliste på hjælp 

for familierne. 

Generelt vil den yderlige arbejdsbyrde betyde et pres og en forringelse af arbejdsmiljøet, da alle 

Familiekonsulenterne har en meget høj grad af ansvarlighed i forhold til deres arbejde. Det kan være svært, 

for Familiekonsulenterne at vide, at der er familier på venteliste der har brug for hjælp men kommer til at 

vente for længe. 

Det vil også have den konsekvens at nogle familie vil blive dårlige fungerende, og når de så kommer i 

Familiehuset for at få hjælp vil det betyder at behandlingstiden alt andet  lige vil blive længere, end hvis de 

ikke havde stået på ventelisten . Det vil igen få ventelisten til at stige. 

 

B25-04: Nednormering i Ungehuset 

Med dette forslag nednormeres Ungehuset med 1 stilling svarende med en reduktion på 10 %. 

Det er forventningen, at hver konsulent skal varetage kontakten til 1-2 unge mere. 

Hvis en nednormering af Ungehuset ikke skal betyde øget brug af private leverandører, skal 

der oprettes en venteliste. Konsekvensen vil være, at allerede visiterede unge og nyvisiterede 

unge må vente på at få pædagogiske behandling. Vurderingen er, at unge vil kunne komme til 

at vente på behandlingstilbuddet i op til 4 måneder. 

Som beskrevet vil forslaget betyde en oprettelse af venteliste til Ungehuset.  

Når de unge først skal på venteliste vil det også betyde at de når at blive dårligere og dermed vil 

behandlingstiden stige, men yderligere forlængelse at ventelisten. 

I forhold til dem der er inde i Ungehuset vil en forøgelse at antallet af unge betyde at indsatsen ikke 

kan afsluttes lige så hurtig mere. 

Det betyder også at det forbyggende arbejde vil blive nedprioriteret i forhold til nu. 

Arbejdsmiljøet fro ungekonsulenterne vil med vedtagelsen blive yderligere presset. 

 

 



 

 

1. Ungeliv: 

Da ungeliv ikke optræder på budgettet for 2023 er det vigtig at gøre opmærksom på hvilke arbejde 

de i dag udfører. 

Hermed sender jeg tal omkring UngeLiv, trukket i dag d. 25/8 + huskeliste over ting, der laves: 
 
Der er pt. en caseload på ca. 14 unge pr. medarbejder.  
 
Derudover har hver medarbejder:  
- minimum 4 skoler (både privat og kommunale) og nu to fritidsklubber som forsøg med fremskudt 
funktion 
- varetager telefontid hver dag med henvendelser og sparring med fagpersoner  
- SMS-rådgivning, som unge kan bruge 24/7 
- gruppeforløb for psykisk sårbare unge "Dit UngeLiv" 
- et samarbejde med fælleselevrådet om et forløb i udskolingsklasser om en mental 
førsthjælpskasse  
- holder oplæg for alle nye klasser på skolerne og uddannelsesinstitutioner (FGU, IBC, STU, 
Gymnasiet, SOSU-skolen, VUC, HF) 
- holder oplæg for relevante samarbejdspartnere såsom PPR, Sundhedsafdelingen, 
skolepersonale, Jobcentret, Rusmiddelcentret og Familieafdelingen 
- rådgivning af forældre med og uden unge i UngeLiv.  
 
Samlet set er der registeret 323 unge og 25 forældre i UngeLiv  
73% af de unge er under 18 år  
27% af de unge er over 18 år 
 
Ud af de 323 registrerede unge har 218 unge modtaget eller modtager en konkret indsats i form af 
rådgivning eller længerevarende behandlings-/samtaleforløb.  
 
Ud af de 218 unge har:  
163 unge modtaget eller modtager et rådgivningsforløb 
50 unge modtaget eller modtager et længerevarende behandlings-/samtaleforløb. 
 
Sagt på en anden måde:  
Ud af de 323 unge har over 2/3 af de unge modtaget eller modtager en konkret indsats i UngeLiv i 
form af rådgivning, behandlings-/samtaleforløb eller gruppeforløb.  
Ud af de unge, der modtager en indsats, har næsten hver 4. ung brug for et længerevarende 
behandlings-/samtaleforløb.  
 
Over halvdelen af henvendelserne er fra unge selv eller en forælder, der har brug for hjælp.  
Det er primært gennem skole eller samarbejdspartnere, de er blevet opmærksomme på tilbuddet.  
 
Årsager til henvendelserne er primært: tegn på angst, lavt selvværd, problemer i den unges hjem 
samt problemer med venner eller andre relationer.  
 
34% af henvendelserne omkring den unge har tidligere modtaget støtte i relation til samme 
udfordring, som henvendelsen drejer sig om.  
 



75% af de unge, der henvender sig, er under uddannelse.  
 
Godt 2/3 af de unge oplever fremgang efter endt forløb i Ungeliv (målt efter WHO-5 
trivselsindeks).  
 
3 måneder efter det endte forløb er det 70% af de unge, der oplever fremgang (målt efter WHO-5 
trivselsindeks).  
 
Hvis Ungeliv ikke mere er et tilbud vil det betyde et yderligere pres på både Ungekonsulenter og 

Familiekonsulenter, da mange af de unge så vil blive visiteret til Familie og Ungehuset for at få 

hjæp. 

Det vil også være en klar forringelse af det forbyggende arbejde i Middelfart kommune, som elleres 

har været højt prioriteret indtil nu. 

 

 

B25-07: Feriepasning - en uge mere 

Det er en markant serviceforringelse for forældrene i kommunens dagtilbud. Det vil give forringede 

vilkår og mindre fleksibilitet i forbindelse med ferieafvikling for medarbejderne i både dagplejen og 

daginstitutionerne. Vi kan frygte, at vores kollegaer, vil finde mere attraktive stillinger i det private 

eller i de omkringliggende kommuner. 

De forringede vilkår vil også gøre det sværere at rekruttere nye medarbejdere i dagtilbuddet. 

 

 

G20-01 Styrket indsats overfor unge (SSP) tilbagerulles delvist 

Tilbagetrækning af Styrket indsats overfor unge (SSP) indsatsen skal, hvis den overhovedet skal 

tages, øremærkes til den del af SSP arbejdet der foregår ude på skolerne, unge og alkohol, digital 

dannelse osv. da det ikke, set i lyset af sommerens hændelser, vil give mening at udhule den 

opsøgende og direkte kontakt med dem der har det sværest. 

 

Børn, kultur- og fritidsudvalget. 

Besparelser og tilbagerulning af budget til dagtilbudsområdet skal ses i lyset af en så skrabet ny 

tildelingsmodel, at der er fare for om man kan opretholde en bare nogenlunde kvalitet på området, 

hvilket også fremgår tydeligt af det velfærdstjek som forvaltningen fremlagde for udvalget i 

September. 

En model der lover 3 børn pr. voksen til vuggestuebørn og  6 børn pr. voksne til børnehavebørn er 

der som udgangspunkt ikke noget galt med, men dette er ikke den virkelighed  der opleves i 

institutionerne og ved forældrene fordi: 

- Der er ikke taget højde for den faktiske åbningstid på 51/52 timer om ugen, men derimod 

regnet med 37 timer. 



- 85% af ledernes tid indgår som pædagogtid og de er meget lidt, hvis overhovedet på 

gulvet. 

- Vikarer, administrative medarbejdere mv. indgår i normeringen. 

- Inden alle får del af det kommune udregnede budget tages der ekstra normering til hele 

specialområdet, som jo også er vokset gennem årene. 

- Der er ikke afsat midler til efter – videreuddannelse eller forberedelse. Ej heller tilført midler 

til den tid man bruger til diverse tests af b.la. Skoleparathedstests, sprogvurderinger eller 

de 2 årlige børnetrivsels vurderingerne af alle børn, i forbindelse med handleguiden. 

- Så er der heller ikke afsat tid til forældresamarbejdet eller møder. 

- Vores støttepædagogiske indsats er også lige pludselig blevet en del af normeringen, som 

vi frygtede da de blev fysisk lagt ud i institutionerne. 

Når vi piller alle de overordnede timer væk fra normeringerne, bør det være tydeligt for enhver at vi 

ikke kan levere en bare nogenlunde kvalitet i vores dagtilbud, hvilket forældre tilfredsheds 

undersøgelsen tidligere på året også indikerede. Vi var den 2. dårligste kommune af alle. 

Så det kan ikke komme bag på nogen, elle at jeg ikke kan anbefale yderligere besparelser eller 

tilbagetrækninger på dette område: 

- En ekstra uges ferie er endnu en nednormering, da pædagoger også skal have løn når der 

holdes ferie. 

- Manglende prisfremskrivning, rammer også dagtilbud. 

- Og sidst men ikke mindst de to tilbagetrækninger af leg, bevægelse og ude liv i dagtilbud 

og en generel bedre normering til dagtilbud, som måske kunne bøde bare en smule på alt 

det der skal udvikle og opretholde, fastholde nogle af de dygtige pædagoger vi har i 

Middelfart Kommune. 
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12. Rådhus - MED 
 



Høringssvar til budgetforslag fra RådhusMEd 

RådhusMed har studeret det budgetforslag, der er lavet, og har følgende kommentarer: 

Vi vil gerne udtrykke vores forståelse for, at kommunen befinder sig i en vanskelig situation i 

forhold til budget og økonomi. Det budgetforslag, der ligger nu, vil dog have nogle affødte 

konsekvenser, som vi mener, at vi er nødt til at udtrykke vores bekymringer omkring. 

Overordnet kan vi pege på, at det budgetforslag, der ligger nu, sandsynligvis vil medføre 

reduktion i antallet af medarbejdere, og dermed risiko for forringet service overfor borgere i 

Middelfart Kommune. 

Umiddelbart kan vi ikke pege på forvaltningsmæssige områder, hvor arbejdsopgaverne bliver 

færre eller mindre komplekse. Reduktion i antallet af medarbejdere kan betyde øget 

arbejdspres for den enkelte medarbejder, og dermed risiko for dårligere trivsel, og med 

alvorlige arbejdsmiljømæssige konsekvenser til følge, og muligvis øget sygefravær. 

Det er vigtigt, at alle medarbejdere, der har borgerkontakt kan være nærværende, grundige 

og ordentlige i arbejdet med borgerne, og det er samtidig vigtigt, at borgerne har en oplevelse 

af god tilgængelighed. Der er risiko for, at borgerne vil opleve mindre tilgængelighed ved færre 

medarbejdere til at løse opgaverne, og netop tilgængelighed er noget, som man i Middelfart 

kommune har gjort en dyd ud af. 

Selvom der peges på, at der ikke skal ske opsigelser, og at reduktionen i medarbejderstaben 

kan klares med naturlig afgang, er der en bekymring for, at der ikke sker overlap mellem 

afgående kompetencer, og de for opgaveløsningen nødvendige kompetencer. 

Vi kan også frygte, at der alligevel vil være brug for, at der fyres folk, og vi udtrykker derfor 

bekymring for opgaveløsningen, hvis dette er tilfældet og kommer til at ske. 

Vi kan også være bekymrede for, hvad der vil ske i Jobcenteret, hvis at ledigheden stiger, og 

der ikke er medarbejdere til at sørge for, at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. 

Vi ser da ind i en problematik, hvor sagsbehandlingstiden vil blive længere, - sager kan blive 

langvarige og mere problematiske og evt. mere konfliktfyldte. 

Der samarbejdes nogle steder med meget svage borgere, for hvem det kan være meget 

problematisk, hvis de oplever længere sagsbehandlingstid, manglende tilgængelighed og 

mangel på nødvendig hjælp. Vi ser, at en konsekvens af dette kan være, at behovet for hjælp 

bliver større, hvilket vil afføde et mere komplekst og mere langvarigt sagsforløb. 

Alt i alt er vi bekymrede for, at medarbejdere kommer til at føle et øget arbejdspres – oven i 

det, der allerede er, og vi er bekymrede for trivsel og arbejdsmiljø, samtidig med, at vi også 

kan se med bekymring på de konsekvenser, som det vil have for borgere i kommunen, hvis 

ovenstående kommer til at ske. 

Venlige hilsner  

RådhusMed Middelfart  
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13. Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel og U.T. - 
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Middelfart d. 26/8 2022 

 

Høringssvar vedrørende Direktionens budgetforlag. 
 

MED-udvalget: 

 
MED-udvalget i Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel  - Middelfart Kommune indgiver hermed  
høringssvar vedrørende direktionens forslag til budget og de besparelser der lægges op til i 
Rusmiddelcenter Middelfart. 
 
Høringssvaret vedrører forslaget om en besparelse på 450.000 kroner på Rusmiddelcenteret, 

samt tilbagerulning af 200.000 kroner målrettet rusmiddelcenterets ungeafdeling. 

 

Rusmiddelcenter Middelfart har igennem de sidste 2 ½ år været i gang med en tilbagebetaling 

af en akkumuleret gæld på godt 2 millioner kroner. Der er således sparet ” helt ind til benet”. 

 

Siden BDO rapporten blev udarbejdet, har der i Rusmiddelcenter Middelfart været stort  fokus 

på kerneopgaven. Serviceniveauet er således i forvejen væsentligt forringet og nedsat til et 

minimum, ligesom opgaver der tidligere lå i centerets regi nu varetages andre steder i 

kommunen. 

 

Vi undrer os derfor over den manglende økonomiske understøttelse af misbrugsbehandlingen i 

Middelfart kommune og ser følgende konsekvenser, såfremt besparelsen udmøntes: 

 

 

 Den lovmæssige behandlingsgaranti på 14 dage vil ikke længere vil kunne overholdes. 

 

 

 Øges antallet af borgere på vores sagsstammer vil det blive vanskeligt at tilbyde 

borgerne samtale mere end en gang om måneden – dette har som konsekvens, at 

borgerne får længere behandlingsforløb, der på sigt er en merudgift for kommunen. I 

øvrigt vil vi gerne pointere, at Socialstyrelsens anbefalinger for god 

rusmiddelbehandling ikke overholdes. 

 

 

 Såfremt serviceniveauet sænkes yderligere, vil det givet medføre flere vrede, truende 

og frustrerede borgere, der ikke får den fornødne hjælp. Dette vil resultere i manglende 

trivsel samt utryghed i personalegruppen - og man kan frygte langvarige 



stressrelaterede sygemeldinger blandt personalet idet vores område i forvejen er 

psykisk belastende. 

 

 Vores sekretærstilling er ikke blevet genbesat, det betyder at personalet i forvejen er 

blevet pålagt mange administrative ekstraopgaver, som ligger udover - og udenfor 

vores arbejdsfelt og faglighed. Derved går en del tid allerede nu fra det 

borgerrelaterede arbejde. 

 

 Flere borgere vil søge ambulant behandling i eksterne kommuner - eller 

døgnbehandling da behandlingen i Middelfart ikke længere vil være tilstrækkelig eller 

attraktiv – dermed kan man frygte en merudgift for kommunen. 

 

 Den tidlige indsats i forhold til de unge vil blive væsentligt forringet. 

 

 Samarbejdet med psykiatrien vil blive væsentligt forringet med store menneskelige og 

samfundsmæssige konsekvenser. Psykiatrien behandler ikke aktive misbrugere hvorfor 

det er helt afgørende, at borgerne får den rette misbrugsbehandling. 

Ligeledes vil mangel på den rette behandling og en reduktion i samarbejdet mellem 

instanserne have betydning for arbejdet i andre af kommunens forvaltninger. Det drejer 

sig blandt andet om samarbejdet med Børn- og Ungeforvaltningen, Jobcenteret, og 

Myndighed Social, hvilket igen kan have økonomiske konsekvenser. 

 

 Det bliver svært for os som fagpersoner, at stå inde for den faglige kvalitet af 

behandlingen. 

 

 Der er varslet en tilbagerulning på 200.000 kr. Den tilbagerulning mener vi er allerede 

er foretaget i de besparelser der er foretaget for at bringe rusmiddelcenterets økonomi i 

balance. Der er i den forbindelse reduceret med en 25 timers stilling i ungeafdelingen.  

 

 Mange af vores borgere er svært belastede af deres misbrug og det kan have store 

samfundsmæssige konsekvenser såfremt de ikke får den fornødne støtte. Her tænkes 

især på øget kriminalitet og problemer på gadeplan. 

 

 Rusmiddelcenter Middelfart vil ikke længere være en attraktiv arbejdsplads og det vil til 

stadighed blive vanskeligere at ansætte og fastholde kompetente medarbejdere.  

 

Centerleder Gert Østerlund Nielsen: 

 

Som centerleder i Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel anerkender jeg MED-udvalgets 

bekymringer.  

 

De besparelser der lægges op til, vil påvirke Rusmiddelcenter Middelfarts muligheder- og 

serviceniveau overfor borgerne. Der vil med forslagets vedtagelse pågå Rusmiddelcenter 

Middelfart en stor opgave med at justere serviceniveauet - hvilket vil kunne ses i tilbuddets 

samlede indsats.  

 

Det er ikke uvæsentligt, at Rusmiddelcenter Middelfart gennem de seneste år har gennemgået 

flere store forandringer, hvilket har stillet store krav til medarbejderne, deres indsatser og 

arbejdsopgaver samt deres omstrillingsparathed. Dette har samtidig har haft betydning for den 

generelt oplevede trivsel blandt medarbejderne. 

 

Med venlig hilsen  

 

MED-udvalget i Center for Socialpsykiatri / 



Centerleder Gert Østerlund Nielsen     
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Entreprenørafdelingen 
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www.middelfart.dk 
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Middelfart 1. september 2022 
 
 

 
Markant besparelse på Entreprenørafdelingens driftsbudget! 
 
På vegne af MED-udvalget i Entreprenørafdelingen fremsendes hermed høringssvar til 
direktionens budgetforslag for 2023-2026. 
 
Sammenlagt udgør de besparelser der er lagt op til i budgetforslaget en reduktion i 
Entreprenørafdelingens driftsbudget på 5,1% 
 
Det er så voldsom en besparelse, at det vil medføre en mærkbar reduktion i serviceniveauet 
på vore ansvarsområder.  
 
Nedenfor gennemgås de enkelte poster med vore tilknyttede kommentarer. 
 
Tilbagetrækning af tidligere udvidelser: 
Vedligehold af grønne arealer og byforskønnelse   -500.000,- 
 
Der er de senere år blevet brugt en del ressourcer på byforskønnelse i lokalområderne. Der er 
plantet træer, etableret Staudebede, placeret borde-bænkesæt m.v. Til den nødvendige drift af 
disse områder blev der lavet en udvidelse på kr. 500.000,- pr. år. Denne udvidelse bliver med 
dette forslag trukket tilbage igen. 
 
Der er i dette nye budgetforslag også afsat anlægsmidler til forskønnelse af lokalsamfundene 
og skabelse af bedre bymiljøer under hensyntagen til biodiversiteten. Disse vil medføre 
yderligere driftsomkostninger, som vil virke på samme måde, som en besparelse på 
driftsbudgettet. 
 
Besparelser: 
Reduktion i den vedligeholdende drift på veje og grønne områder -561.000,- 
Generelle besparelser på driften (Entreprenørafdelingens andel)  -400.000,- 
Prisfremskrivning (Entreprenørafdelingens andel)   -331.000,- 
 
Samlet besparelse på Entreprenørafdelingen budget: -1.792.000,- 
 
 
Middelfart Kommune oplever ifølge budgetoplægget en kraftig befolkningstilvækst i disse år 
(497 nye borgere alene i 2021), og en øget tilstrømning af gæster og turister. Det er positivt 
og genererer penge i kommunekassen, men det lægger samtidig et øget pres på vores drift af 
de offentlige områder. Der laves nye udstykninger med veje, fortove og stier der skal 
vedligeholdes. Affaldsspande i det offentlige rum skal tømmes oftere, toiletter skal rengøres og 
repareres oftere og rekreative områder kræver mere pleje m.v. Alt dette presser vores drift. Vi 
har hidtil kunnet imødegå den stigende aktivitet ved en løbende effektivisering af vores drift, 
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men med en besparelse som den vi kigger ind i med dette budgetforslag bliver der tale om 
lokale, meget synlige forringelser i serviceniveauet.  
 
 
Slutteligt er der igen i år lagt op til en reduktion i driftsbudgettet til Staurby Skov. Beløbet på 
kr. 65.000,- kan synes ubetydeligt, men det skal ses i lyset af et budget som tilbage i 2019 
var på kr. 475.000,-, og som siden løbende er blevet reduceret. Det er sket samtidig med 
udviklingen af skoven som et rekreativt område med grill- og familieplads, parkerings- og 
toiletforhold, hundeskov, shelterpladser, mountainbikeruter m.m., alt sammen tiltag og 
faciliteter som kræver en vis pleje og vedligehold. Også her synes der at mangle en 
sammenhæng mellem etablering af nye anlæg og driften af samme. 
 
Budgetforslaget udspringer af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og bærer naturligt 
præg af den situation verdenssamfundet befinder sig i. Der skal strammes ind og det rammer 
bredt.  
Den besparelse der lægges op til på Entreprenørafdelingens område er så voldsom, at den vil 
få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet. Det vil for borgerne blive synligt, at vi rammes 
af disse besparelser og det strider lidt imod Byrådets vision om, at Middelfart Kommune skal 

være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
MED-udvalget, Entreprenørafdelingen 
 
Lau K. Nielsen, koordinator 
Steffan Larsen, koordinator 
Torben Chrestensen, teamleder 
Kirsten K. Andersen, FTR 
Søren Andersen, TR 
Jørgen Frode Nielsen, AMIR 
Dan S. Jensen, teamleder 
Niels Flethøj Sørensen, AMIR 
Henrik M. Pedersen, værkstedsleder 
Ulla Aagaard, administration 
Carl-Richard Lund, driftsleder 
Uffe Høybye, Trafik- og vejchef 
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Senior og Sundhed
Middelfart Kommune

Områdeleder for hjemmeplejen og dagcenter
Skovgade 64

5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 4646
Direkte +45 8888 4600

Fax +45 8888 5501

@middelfart.dk

Dato: 25.08.22

Høringssvar fra MED-udvalget for

Ældreområde hjemmeplejen og dagcenter

Høring om budget 2023-2026

Dagcenterområdet.

Sammenlægningen af de to dagcentret vil medføre omkostninger i forhold til at skabe de 
nødvendige og optimale rammer for Brenderup Dagcenter for at kunne rumme så mange 
borger under samme tag. 

Der er udfordringer med at skabe plads til alle, da det vil kræve flere rum for at kunne 
imødekomme dagcenterbrugernes behov for nærhed, genkendelighed og ro, som er vigtige 
faktorer for brugerens trivsel. Det er en udfordring, når store lokale, som anvendes i 
spisesituationer, til aktiviteter og opholdsrum ligeledes fungere som gennemgangslokaler. Det 
skaber uro. 

Køkkenfunktionen har været belastet under den seneste sammenlægning. For nuværende er 
der ansat ét køkkenpersonale, som ved feriesammenlægningen i sommers oplevede store 
udfordringer. Det medførte, at dagcenterpersonalet måtte hjælpe til i køkkenet med fravær 
blandt borgerne som følge. 

Transport til og fra Brenderup dagcenter har været op til en varighed på 1½ time uagtet at der 
ifølge kontrakt kun må være transport på en time. Størstedelen af borgerne er demensramte 
og har vanskeligt ved at tilbringe så lang tid i bussen. De bliver urolige og forvirrede. 

Dagcentrene er praktiksted for elever og ved samling på Brenderup Dagcenter, som har ringe 
offentlig transport, kan vi se en udfordring i forhold til at komme frem og tilbage fra 
dagcentret. Flere af eleverne har endnu ikke erhvervet kørekort. 

Forslag til forbedring af Brenderup Dagcenter: 
 De fire bolig på Åbakkevej 6 som er kommunes boliger - som ikke tidssvarende på 

grund af deres størrelse. De kunne inddrages til små dagcentergrupper til brug for et 
fælles dagcenter.

 Køkkenfaciliteterne skal tilpasses til det øgede antal borgere
 Toiletfaciliteterne skal tilpasses det øgede antal borgere.
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Sygefravær
Vi har igennem flere år haft øget fokus på sygefraværs politikken og følger kommunes 
procedure og politik på området. Vi er bekymrede for, hvorvidt vi kan spare yderligere på 
området. 

De generelle besparelser
Vi er bekymrede for de generelle besparelser og  konsekvenser for de indsatsområder og 
projekter, vi har i disse år i forhold til fremtidens ældreliv, trivsel og værdighed. Det vil 
påvirke borger trivsel og have indflydelse på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Borgerteam nedlæggelse - besparelse
Nedlæggelse af borgerteamet som medfører at rehabilitering forløb nu skal varetages af 
hjemmeplejegrupperne giver bekymring for, om hjemmeplejen kan løfte opgaverne til samme 
kvalitet og service uden en øget tilføjelse af personale.  

På vegne af medarbejdersiden af MED-udvalget.

____________________________
Næstformand Charlotte Nielsen
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From: Jane Haugaard Bruun
Sent: 2. september 2022 09:42
To: budgetsvar
Subject: Høringssvar - MED Ejendomsservice

På vegne af MED udvalg for Ejendomsservice fremsendes hermed høringssvar vedr. besparelser på Teknisk Service 
området og rengøringsområdet.

Teknisk Service.

Forslag 1: Besparelse på bygningsvedligehold: I alt 300.000 kr.

Forslag 2: Besparelse på hele Miljø og Teknik (veje, bygninger og rekreative områder og byudvikling) på 623.000 
kr. (endnu ikke oplyst hvilket bidrag EC skal dække)

Høringssvar:

Ved at reducere budget til bygningsvedligehold vil man kunne oplevet at bygningernes stand bliver ringere. Der kan 
være vedligeholdsarbejder der udskydes og der vil opstå en ”pukkel” af vedligeholdsarbejder over tid. Man vil f.eks. 
opleve at vinduer trænger til maling. Linoleums gulve der har huller og ikke bliver skiftet. Det er erfaringsmæssigt 
bevist, at manglende vedligeholdelse bliver dyrere på den lange bane.

Vores tekniske service medarbejdere, der arbejder ude på vores institutioner kan opleve større utilfredshed fra bl.a. 
forældre på skolerne og pårørende, vores medarbejdere bliver derfor påvirket i deres dagligdag med et krydspres, 
hvilket kan påvirke trivsel. 

Rengøring.

Forslag: besparelse på i alt 821.000 kr. i 2023.

Høringssvar:

Budgetter for rengørings personale er en internt afregning og betragtes som en tjenesteydelse og rammes derfor af 
den manglende prisfremskrivning.

Denne besparelse vil direkte påvirke medarbejderne med et hårde arbejdspres og bidrage til dårlig trivsel, som vi 
allerede har store udfordringer med. Der vil blive færre hænder til at udføre det samme arbejde.

Vi er meget bange for at en yderlig besparelse vil komme til at gå MEGET ud over trivslen på vores arbejdsplads.

Mindre tid til arbejdet giver mere stress, mindre trivsel mm = mere sygefravær.

Ved øget sygefravær, skal vores flyvere og øvrige ansatte klare endnu flere opgaver på mindre tid.

Oven i det skal vi huske at der stadig florerer forskellige sygdomme, der gør at der flere steder i perioder kræver 
mere rengøring. Timer som der i dag ikke er personale til.



2

Venlig hilsen

Venlig hilsen

Jane Haugaard Bruun
Ejendomschef

Ejendomscentret
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5114

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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Center for Handicap Fælleshåb 

Middelfart Kommune 

Bogensevej 123 
5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 2176 6357  

Fax +45 8888 5501 

Marie.skovbo@middelfart.dk 

 

 

Dato: 2. september 2022 

Sagsnr.: 2022-012323 

Høringssvar vedr. Budget 2023, Middelfart Kommune 
 

Hvem afgiver du svar som: 
 

MED-udvalget Center for Handicap, Fælleshåb 

 

Dato for formulering af høringssvar: 
 

2. september 2022. 

 

På hvilke områder er du høringsberettiget: 
 

Socialområdet 

 

Høringssvaret: 
 

Budgetreduktionerne på socialområdet, hvor udgifterne til sygefravær reduceres med ca. 

800.000 kr. kan vi være bekymrede for om reduktionen kan opnås såfremt sygdomme som 

bredt rammer samfundet; eksempelvis corona incl. følgevirkninger, fortsat har en stor andel af 

sygefraværet.  

 

I relation til besparelserne ift. prisfremskrivninger ser vi, at dette med fordel kan ske ved at 

afskaffe det procentvise kommunale krav om økologi.  

 

Dertil kan vi være bekymrede for, at tilpasningen på 4,8 mio. kr. på den samlede Social og 

Sundhedsforvaltning vil få negative konsekvenser for borgernes livsførelse samt oplevelse af 

kvalitet i løsningen af kerneopgaven. 

 

 

 

Dato og udfyldt af: 
 

2. september 2022, på vegne af MED-udvalget v/ formand Marie Skovbo 
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19. Børnehaven Solsikken/Naturhaven - personale 
 



 

Solsikken; Fejøvænget 1, 5500 Middelfart 

Høringssvar til Middelfart kommunes budget 2022  

 

Vi ser positivt på flytning af Solsikken til nye og bedre rammer. 

Emne, Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer, Nr: A25-03 

Vi stiller os dog undrende over, hvorfor vi skal flyttes til pavillonerne ved hyllehøj under 

bygningsfasen. Grunden til det er, at vi vil skulle nednormere børneantallet for at kunne være i 

pavillonen og vi oplevede, sidst vi havde en børnegruppe derude, stor modstand fra de 

involverede forældre.  

Emne, Færre aktivitetsmidler til dagtilbudsområdet, Nr: B 25-08 

Vi ser det som et stort indgreb i børnenes udfoldelsesmuligheder, at skære i budgettet på 

dette område, da vi i forvejen ikke har kunnet anskaffe nyt legetøj, hverken inde eller ude i 

flere år. Vi har allerede stort fokus på genbrug og laver mange ting og aktiviteter med 

genbrugsmaterialer, men meget legetøj kan vi ikke købe brugt, da der er store krav for 

indholdet af ftalater i brugt plastiklegetøj. 

Emne, Feriepasning en uge mere, Nr: B25-07 

Som vi ser det er en ekstra uges ferie lukning en nednormering og derfor er det kun på papiret 

at kommunen opfylder kravene for minimumsnormering. Ligeledes er det endnu et indgreb i 

forældres og personales frihed til selv at vælge hvornår man holder ferie. Dette styrker ikke 

Middelfart kommunes ambition om at være en attraktiv kommune at bo i sammenlignet med 

andre kommuner. Vi kan ikke se at det gør det nemmere at imødekomme personalets 

ferieønsker ved at fratage os valget. Ydermere har uge 28 de seneste år næsten fuldt børnetal, 

hvorimod uge 31 har en langt lavere tilslutning. Som oftest er det de børn som kommer fra 

belastede familier, som kommer i institution i lukkeugerne, og med dette indgreb vil man give 

de børn længere tid i uvante og utrygge rammer, blandt et personale de ikke kender. 

Emne, Leg bevægelse og ude liv i dagtilbud (Normeringer), Nr: G25-01 

I skriver at midlerne blev tildelt for at styrke de centrale barn-voksen relationer så børn 

oplever helhjertede dage gennem leg og kropslige erfaringer. Vi er i forvejen så pressede på 

normering, så det allerede nu er svært at give det nærvær, som er helt centralt for deres 

udvikling.  

Vi ser visionen ”Fra Middelfart Barn Til Verdensborger” som et projekt med stort potentiale for 

de yngste borgere i Middelfart og havde glædet os til være med til klæde dem bedre på til den 

globaliserede verden. Der for undrer vi os over, at der bliver trukket midler fra dette projekt. 

Når der allerede er brugt så mange ressourcer og midler på visionen, virker det halvhjertet at 

trække halvdelen af midlerne tilbage. 

Emne, Bedre normeringer på dagtilbuddet, Nr: G25-04 

Det virker uambitiøst, at Middelfart kommune kun vil leve op til kravet om 

minimumsnormeringer på papiret, og ikke at vise os som et godt eksempel, ved at lade det 

mærkes i praksis. Vi ser at området er presset i knæ, og havde set frem til at få tilført midler, 

så de børn som skal bære vores fremtid, kan få den omsorg, støtte og nærvær de har brug for 

at kunne udvikle sig til ressourcestærke individuelle borgere.  

På vegne af personalet i Solsikken og Nturhaven. 
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Høringssvar til Budgetforslag 2023 

I Børnehuset Nørre Aaby har vi forståelse for, at verdenssamfundets krise i forhold til Covid-19 

pandemien og invasionen af Ukraine får konsekvenser for Middelfart kommunes økonomiske 

rammer for budget 2023.  

Vi imødekommer prioritering af ressourcer til den grønne omstilling og øget bæredygtighed. 

Kommentarer til opfyldelse af krav om minimumsnormering: 

 Vi har en stor andel af børn og familier, som har behov for pasning i tidsrummet kl. 

6:30-16:30, og tendensen ser ud til at være stigende. 

 Udregningsmodellen for minimumsnormering beregnes på nuværende tidspunkt ud fra 

den landsdækkende beregning. Vi er nysgerrige omkring, hvordan tallet vil se ud, hvis 

man lavede den på baggrund af de faktiske forhold i Middelfart Kommune. Med 

udgangspunkt den landsdækkende udregningsmodel er det i Børnehuset Nørre Aaby 

kun muligt at opretholde minimumsnormeringen i tidsrummet kl. 9:15 til 12:00. I den 

beregning er der IKKE taget højde for sygdom, ferie, kurser osv. 

 Vi oplever generelt at være udfordrede i forhold til at have de fornødne ressourcer til at 

kunne omsætte visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” i en tilstrækkeligt højt 

fagligt kvalificeret pædagogisk praksis. 

 Børnehuset Nørre Aaby rummer 25% flersprogsbørn; dette tal har ligget stabilt gennem 

de seneste 6 år. Denne børnegruppe er fordelt på pt. 12 nationaliteter. 

 Mødet med så mange forskellige kulturer og nationaliteter styrker vores børns oplevelse 

af mangfoldighed, og øger deres forståelse for at indgå i forskellige fællesskaber. 

 Vores pædagogiske kerneopgave omkring disse børn og deres familier er særligt 

ressourcekrævende, da der ofte er behov for et udvidet forældresamarbejde i form af 

hyppige møder, som er af længere varighed grundet brug af tolkebistand. 

 Vi er forpligtiget til at udarbejde udviklingsplaner for hvert enkelt barn og at iværksætte 

en særlig sproglig indsats for at styrke vores flersprogede børn. 

 Vi har pt. en relativ stor andel af børn i udsatte positioner. 

 Vi er ikke en institution som får tildelt støttepladser eller specialpladser i budgettet, 

men grundet det stigende antal børn i udsatte positioner, er der et øget behov for 

særligt kvalificerede medarbejdere til at varetage det specialpædagogiske arbejde, 

således at visionen omkring tidlig indsats kan udmøntes. 

 Det kræver bla., at vi indkøber specielle hjælpemidler og aktivitetsmaterialer, som ikke 

er tilgodeset i Børnehuset Nørre Aabys budget. 

Kommentarer til udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering af velkvalificerede 

medarbejdere: 

 Vi ser en stigende tendens i at medarbejdere roterer mellem dagtilbud internt i 

kommunen, og det er en tendens, som har negativ indflydelse på en i forvejen presset 

rekrutteringsopgave grundet generel mangel på kvalificerede medarbejdere.  

 Vi har som dagtilbud brug for grundlæggende vilkår, som kan danne ramme for faglig 

udvikling, således at vi fremstår som en attraktiv arbejdsplads i forhold til rekruttering 

af nye medarbejdere.  

 Vi ønsker prioritering af ressourcer til kurser og efteruddannelse af vores medarbejdere, 

hvilket vi betragter som en forudsætning i forhold til at kunne varetage flg. opgaver på 

et højt kvalificeret niveau:  

 At omsætte ”Den styrkede pædagogiske læreplan” i praksis 

 At udmønte visionen ”Fra middelfartbarn til verdensborger” 

 At varetage den tidlige indsats og dermed øge chanceligheden.  



Kommentarer til Familieguideordningen til støtte af flygtningefamiliers integration: 

 I vores pædagogiske arbejde i forbindelse med modtagelse af flygtningefamilier har vi 

haft stor gavn af samarbejde og faglig sparring med Team Integration og de tilknyttede 

familieguider. Vi har erfaret, at det har stor betydning at familierne mødes i en 

helhedsorienteret indsats for bedst muligt at øge trivsel og vellykket integration. 

 

Kommentarer til situationen omkring dagtilbuddene i Middelfart kommune: 

 Vi har fuld forståelse for, at det øgede børnetal i Middelfart Midtby og Strib medfører et 

behov for nye institutioner. 

 Etablering af disse må dog ikke ske på bekostning af de nuværende institutioner, hvoraf 

flere er af ældre dato, og ikke har gennemgået den fornødne istandsættelse løbende. 

 Etableringen af nye institutioner og manglende renovering af de gamle institutioner 

skævvrider rammerne for de forhold børn og medarbejdere skal være i på daglig basis, 

og det øger uligheden i forhold til at kunne fremstå som et attraktivt dagtilbud. 

 I Børnehuset Nørre Aaby har vi selv finansieret grundlæggende istandsættelse og 

pædagogisk indretning af vores to matrikler, hvilket er sket på baggrund af 

anbefalinger i henhold til det kommunale tilsyn. Vi gør opmærksom på, at vi har 

varetaget en stor opgave og udgift i et i forvejen presset budget.  

Kommentarer til Familiekoordinatorfunktionen i ”En familie – en indgang” 

 Vi har oplevet samarbejdet med familiekoordinatoren som yderst kompetent og præget 

af høj faglighed.  

 Da vi er et alment dagtilbud, har vi ikke de fornødne kompetencer, faciliteter og ej 

heller budget til at kunne imødekomme de behov som børn med nedsat funktionsevne 

har for særlig og specialiseret støtte til trivsel og udvikling. 

 Vi har utrolig dygtige og imødekommende medarbejdere som varetager opgaven 

omkring det specialpædagogiske arbejde på baggrund af minimal information og 

sparring omkring de enkelte børns udfordringer og behov. 

 

Kommentarer til prioritering af kultur: 

 Vi undrer os over, at det prioriteres at tildele kulturområdet økonomiske midler, når der 

er nedskæringer på dagtilbudsområdet. 

 Vi ser evidens for, at ressourcer i form af øget og bedre normering i dagtilbud og skole 

støtter børn og unges trivsel og udvikling markant, hvilket der er behov for i forhold til 

at leve op til visionen: ”Fra middelfartbarn til verdensborger”. 

 Tidlig indsats koster penge, men SKAL prioriteres i rette tid. 

 

Kommentarer til forslag omkring endnu en lukkeuge: 

 Med forslaget om endnu en lukkeuge i sommerperioden har man låst endnu flere af 

medarbejdernes feriedage. 

 Vi foreslår, at der bliver udarbejdet en ”rulleordning”, således at alle institutioner i 

Middelfart Kommune på skift, for en periode af 1 års varighed, holder åbent i 

lukkeugerne.  



 Da det vil være forventeligt, at kun familier med et reelt pasningsbehov vil gøre brug af 

muligheden for nødpasning vil et sådant tiltag minimere omkostninger til drift og 

administration. 

 Vi foreslår et samarbejde mellem Middelfart Midtby og Strib, og ligeledes et samarbejde 

mellem dagtilbuddene i oplandet.  

 

Kommentarer til forslaget omkring færre aktivitetsmidler: 

 Vi synes det er positivt, at vi skal have øget fokus på bæredygtighed. 

 Vi er betænkelige ved besparelsen, da det har betydning for vores mulighed for at 

indkøbe nyudviklet aktivitetsmateriale, som understøtter vores pædagogiske arbejde i 

henhold til målene i Den styrkede pædagogiske læreplan. 

 Vi ser en udfordring i forhold til, at Børnehuset Nørre Aaby er fordelt på to matrikler, 

hvilket i praksis betyder, at bøger og aktivitetsmaterialer skal indkøbes i to 

eksemplarer. 
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Høringssvar for budgetforslag for 2023-2026 
 

Forældrebestyrelsen for daginstitutionen Solsikken og Naturhaven er fuldt bevidst om omstændighederne 

omkring nedskæringerne på 45 millioner kroner, som der er lagt op til i det kommende budgetforslag. 

Vi har dog følgende kommentarer: 

Besparelsesandelen for Børn, kultur og fritidsudvalget 
Da børneområdet, særligt for de 0-5-årige, har været i stor vækst i de seneste år og fortsat forventes at 

være det, er vi kritiske over, at området bliver besparet af samme rate, som de andre udvalgsområder. 

Dette særligt når data fra velfærdstjekket i august 2022 viser, at nettodriftsudgifter i Middelfart kommune 

ligger væsentligt under sammenlignelige kommuner. 

Vi ser dog udfordringer med de følgende besparelser: 

Feriepasning – 1 uge mere 
Vi er bekymret for at udvidelsen af feriepasningsperioden med én uge kan give væsentlige udfordringer for 

visse familier i forhold til at sikre en balance mellem arbejdsliv og familieliv, da det ikke er alle familier, der 

at mulighed for at afholde ferie i de specifikke uger – særligt er vi bekymret for, at det kan have 

konsekvenser for børn fra udfordrede familier 

Færre aktivitetsmidler, samt prisfremskrivning 
Vi er bekymret for, at reduktionen af aktivitetsmidler og prisfremskrivning giver økonomiske udfordringer, 

da vi i Solsikken er udfordret af nedslidte fysiske rammer både indenfor, på legepladsen og med 

legeredskaber – vi er bekymret for, at disse nedskæringer ikke sikrer gode nok forhold for vores børn frem 

mod den planlagte flytning i 2026. 

Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud og bedre normeringer 
Vi havde i Solsikken og Naturhaven set frem til yderligere midler til leg, bevægelse og udeliv, da det er en 

stor del af vores DNA og en vigtig kilde til børnenes udvikling.  

Vi havde også set frem til kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling, som også er beskrevet i 

velfærdstjekket, da en del af personalet ikke har været på kursus i en længere årrække.  

 

Konklusion 
Overordnet set er vi ærgerlige over de besparelser der er nævnt i budgetforslaget, som til dels forringer 

nuværende vilkår for vores børn, dels tilbagetrækker planlagte forbedringer, og vi stiller os kritiske over for 

sammenhængen mellem besparelserne og det netop afsluttede velfærdstjek for dagtilbuddene.  

 

 

Mvh forældrebestyrelsen i Solsikken og Naturhaven 
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22. Børnehuset Nørre Aaby - forældrebestyrelse 
 



Høringssvar til Budgetforslag 2023: 

Vi har fuld forståelse for at verden er forandret, og at alle skal bidrage til denne problematik. Da vi sidder i 

forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aaby, er vores fokus dog også på at forbedre kvaliteten af 

pasningstilbuddet og være opmærksomme på at opretholde minimumsnormering.  

Disse elementer finder vi gode og relevante ved høringsmaterialet: 

Vi sætter pris på, at der er fokus på at velfærdsteknologien osv. er medvirkende til godt arbejdsmiljø og 

gode rammer for lederskab.   

Vi sætter pris på at der er fokus på genbrug og bæredygtighed.  

Disse elementer finder vi udfordrende ved høringsmaterialet: 

Vi oplever det som problematisk at læse ind i høringsmaterialet, når man ikke er særlig uddannet ift. dette. 

Kommentar til forslag om 3 sommer lukkeuger: 

Vi stiller spørgsmålstegn ved, at man udfordrer børnefamilierne, som er presset økonomisk, med færre 

ressourcer til børneområdet - og dermed færre pasningsdage. Flere børnefamilier vil have behov for at 

arbejde mere for økonomisk for at kunne klare den nuværende krise. Dog ser vi det som positivt, at der 

sættes fokus på at børn har behov for ferie.  

Vi er uenige i valget om at indføre 3 lukkeuger, og foreslår at fastholde de nuværende 2 lukkeuger  

Børn, som er særlig udfordret i hjemmet, vil kunne udfordres yderligere ved at skulle holde 3 ugers ferie i 

træk. Ligeledes kan det blive en udfordring for nogle familier at få mulighed for at holde 3 ugers 

sammenhængende ferie i lukkeugerne.  

Ligeledes ser vi, at 3 lukkeuger i sommerperioden kan være udfordrende for medarbejderne i forhold til 

disponering af egen ferie – og dermed trivsel og arbejdsglæde. Tiltaget vil muligvis også kunne forringe 

mulighed for rekruttering af nye medarbejdere.  

Vi foreslår at indføre lukkedage d. 22. og 23. december. 

 Vi foreslår at gøre fredag efter Kristi Himmelfartsdag til en lukkedag uden mulighed for pasning (ligesom d. 

24. dec. og Grundlovsdag) 

Det vil være fleksibelt for børnefamilierne at få tilpasset mulighed for ferie eller finde andre 

pasningsmuligheder, hvis det blot er få dage ad gangen i forbindelse med weekend eller helligdage. Dette 

vil også imødekomme familier med færre ressourcer, hvor det kan være mere overskueligt for både børn og 

forældre at se sig ind i kortere ferieperioder.  

Kommentar til forslag omkring færre økonomiske midler til aktiviteter:  

Vi imødekommer at tænke bæredygtigt i form af genbrug og mindre materielt forbrug.  Udfordringen 

opstår, hvis der bruges for mange økonomiske midler til aktiviteter, og konsekvensen bliver at midlerne skal 



tages fra lønpuljen. Dette vil påvirke normeringen, og vi bekymrer os således over, om 

minimumsnormeringen derved kan opretholdes.   

Udgifterne til aktivitetsmidler vil påvirkes af børn med special -eller støtte behov, da Børnehuset Nørre 

Aaby ikke tildeles ekstra ressourcer til særlig støtte. Ressourcerne til fx hjælpemidler osv. vil derfor også 

skulle tages fra aktivitetsmidlerne, hvilket samlet giver endnu færre midler til aktiviteter til den samlede 

børnegruppe.  

Kommentar til prisfremskrivning:  

Vi bekymrer os over, at vi skal klare de økonomiske udgifter ift. mad, vedligehold, legetøj, hygiejneartikler 

osv. med samme budget som tidligere, til trods for meget stigende priser. Vi bliver bekymret for, hvor disse 

ressourcer skal hentes, og om det vil påvirke normeringen; fx i form af manglende vikardækning. 

Da vi ikke på nuværende tidspunkt kan indfri minimumsnormeringen, bekymrer det os, hvordan en 

beskæring i den økonomiske ressource tildeling yderligere vil kunne forringe normeringen.  

Vi peger på muligheden for i højere grad at samarbejde med lokalsamfundet. Det kan være i form af 

besøgsaftaler med plejehjem og efterskoler samt et samarbejde med idræts- og foreningslivet. Ligeledes 

ser vi muligheder i, at forældre eller bedsteforældre på frivillig basis  vil kunne bidrage til lege- og 

læringsmiljøer med fx sang/musik, teater eller historiefortælling. 

Kommentar til tilbagetrækning af ressourcer:  

Vi bekymrer os over flere af de tilbagetrækninger, der forelægges i høringssvaret.  

Konsekvensen af tilbagetrækningen af ressourcer til udmøntning af minimumsnormeringen vil være en 

markant forringelse af trivsel og kvalitet i den pædagogiske kerneopgave. 

Reel opretholdelse af minimumsnormeringen vil kræve at ledere, kontormedarbejder, pedel og konsulent 

skal indregnes i det samlede antal medarbejdertimer.  

Vi er bekymrede  i forhold til tilbagetrækning af ressourcer til renovering af skoler og dagtilbud. Manglende 

renovering vil få indflydelse på generel trivsel hos såvel børn som medarbejdere, og det vil forringe vores 

mulighed for at fremstå som et attraktivt børnehus, hvilket bla kan påvirke muligheden for  rekruttering af 

kvalificerede medarbejdere. 

Vi stiller også spørgsmål til, om de massive besparelser vil kunne påvirke muligheden for skoleudsættelse. 

Flere rapporter fra PPR-psykologer har netop beskrevet hvordan besparelser på børn- og ungeområdet vil 

komme til at koste samfundet dyrt på den lange bane. 
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Høringssvar ang: Direktionens forslag til budget 2023-2026. 

 

Personalet i Børnehuset Chili ser med undren og bekymring på direktionens forslag til budget 

2023. Vi anerkender, at det er en vanskelig tid men er uforstående overfor, at der skæres så 

voldsomt på børneområdet. Den nye ressourcetildelingsmodel sammen med budgettet skaber 

bekymring. Det er en god ide at have en vippe ordning, der kan gøre det overskueligt og 

pengene følger barnet. Ressourcetildelingsmodellen tager afsæt i tal og data fra staten, der 

ikke harmonerer med virkeligheden. Modellen er skrabet helt ind til benet. Modellen tager 

højde for at overholde minimumsnormeringer på kommune plan og ikke institution plan. Det 

betyder, at der ikke er taget højde for, at specialbørn skal ekstra kompenseres, da de jo har 

brug for mere hjælp og støtte. Vi er meget bekymret for, at vores børn i almen delen ikke får 

de normeringer, som de er berettiget til. 

 

I det meget velskrevne velfærdstjek kan vi læse os til, at der er flere områder i 

daginstitutionerne, der kalder på et løft. Vi stiller os derfor undrende overfor direktionens 

forslag. Flere institutioner mangler kompetenceløft i forhold til børn i udsatte positioner. Flere 

institutioner mangler kompetenceløft i forhold til vores børn med flere sprog og anden kulturel 

baggrund. Samlet peges der på, at der er brug for at fremme de specialpædagogiske  

kompetencer for at alle børn har chancelighed, hvilket er et af pejlemærkerne i Visionen fra 

Middelfart barn til Verdensborger. Der er ikke afsat midler til efteruddannelse af personalet. 

Legen bliver nævnt i velfærdstjekket, som værende en vigtig ramme for børns sociale 

interaktion og har stor betydning for den sproglige udvikling for at fremme netop chancelighed. 

Alligevel vil man i direktionens forslag tilbagerulle midler, der er givet til leg og bevægelse.  

 

At holde lukket en uge mere i sommerferien vil i den grad forringe serviceniveauet. Middelfart 

Kommune kigger på andre kommuner og mener at vi kan holde yderligere lukket en uge i 

sommerferien. Men skal vi ikke være bedre i Middelfart?  I sparekataloget står der, at der er 

ca. 17 ferielukket dage. Dette er ukorrekt, da der i 2022 er 19 ferielukke dage. Flere lukke 

uger betyder, at der skal mere personale på arbejde til de børn der kommer, da det kan blive 

et pres for børnefamilier at kunne holde så meget fri, som kommunen vil. Herefter skal 

personalet afvikle ferie, når alle børn kommer tilbage. Børn på specielpladser i Chili kan kun 

passes i Chili, da der ikke er hjælpemidler i andre børnehaver. Det vurderes, at der vil være en 

besparelse på løn kr., men personalet skal have løn uanset om der er lukket eller ej. Det er 

direkte forkert, når der i de tekniske tilretninger står at færre personaleressourcer ikke 

påvirker beregningen af minimumsnormeringer. 

 

Børnehaven Chili er Middelfart Kommunes tilbud til børn med udfordringer og med vidtgående 

handicaps og diagnoser. Det er med stor bekymring, at der i forslaget bliver fjernet 

familievejleder funktionen. Mange familier har brug for rådgivning og en familievejleder, der 

kan holde overblikket og hjælpe til i den komplekse situation, som familien står i. Ligeledes 

står Kommunens specialskole overfor store besparelse. Vi kan derfor have en bekymring for 
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det kommende tilbud til specialbørn: Vil der være hænder nok og vil der være mulighed for at 

arbejde med børns individuelle behov og udfordringer udfra deres nærmeste udviklingszone? 

 

Vi ser frem til, at der kommer skred i nybyggeri til nye institutioner, det er der brug for. 

Samtidig påpeger vi en bekymring for de justeringer, der er i kommunen lige nu for at få plads 

til endnu flere børn. Der er store omvæltninger på vej for både børn, forældre og personale. 

Når der kommer flere børn til ved vi ikke om der er børn, der har behov for en 

specialpædagogisk indsats. Alle børn starter op i almendelen.  Der bliver et stort pres her, når 

det viser sig, at der er børn, der har brug for en specialpædagogisk indsats. Det kræver tid og 

ressourcer inden, at de børn får det rette tilbud. Al imens det går ud over det enkelte barn 

men i særdeleshed hele almendelen.   

 

Det er umiddelbart svært at gennemskue KL`s prisfremskrivning. Flere børn koster på brug af 

papir, skifteunderlag, sæbe, papirs håndklæder mv. og ikke at for glemme de stigende priser 

på fødevarer, der presser madbudgettet i daginstitutionerne.  

 

Med de voldsomme besparelser der læggers op til må vi sige, at der ikke er kvalitet i 

dagtilbuddet, det er ren opbevaring. Vi undrer os over Direktionens forslag og prioteringer. Vi 

er af den opfattelse, at der skal prioteres tiltag og behov, der kommer de fleste og de mest 

udsatte til gode og dermed øger chance ligheden for alle. 

 

På personalets vegne i Børnehuset Chili 

Helle Schjoldager pædagog og TR for BUPL 
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Høringssvar angående Budgetforslag 2023-2026  
Det er med stor forundring og bekymring, at vi i Forældrebestyrelsen i Børnehuset Chili har læst Direktionens forslag 

til besparelser og udvidelser i Budget 2023-2026 i Middelfart Kommune. Det fremlagte behov for besparelser er stort 

og vi anerkender at alle, store som små, unge som ældre må og skal bidrage. Når det er sagt undres vi over en række 

prioriteringer, argumenter og anbefalinger i budgetforslaget. Vi vil derfor indstille til at både fordele og ulemper ved 

de foreslåede besparelser, tilbagetrækninger og udvidelser undersøges nærmere og overvejes nøje før vedtagelse. 

I såvel den nye ressourcetildelingsmodel, som i tidligere års budgetter, er der lagt stor vægt på at tildele ressourcer til 

en ordentlig normering i kommunens dagtilbud. I det fremlagte budgetforslag anbefales at spare to millioner kroner 

på normering i dagtilbuddene. Hvordan det understøtter visionen om at være ”Danmarks mest attraktive sted at leve, 

bo, arbejde og opleve” er svært at se. Middelfart kommune, der bryster sig af at være Fyns rigeste kommune, vil spare 

halvdelen af de tidligere tildelte udvidelser væk. Udvidelser, der blev givet til at sikre tilstrækkeligt med voksne 

hænder, hjerter og kompetencer til at tage sig af Middelfarts kommende verdensborgere.  

I Velfærdstjekket, som Middelfart kommune har fået udført, anbefales det utvetydigt, at uddannelse af personalet i 

daginstitutionerne prioriteres. Alligevel er der ikke budgetteret med efteruddannelse til kommunens dygtige 

pædagoger, tværtimod. Evidensen for at en voksen i daginstitutionerne ikke blot er en voksen er entydig - uddannelse 

og forståelse af såvel pædagogiske som menneskelige principper er en forudsætning for den gode relation samt for 

den leg og læring som alle børn i Middelfart fortjener og bør have krav på. I tidligere budgetår har man kunnet benytte 

nogle af pengene tildelt normering til uddannelse, men det vil der ikke være plads til hvis budgetforslagets store 

besparelser vedtages.  

Det ærgrer og undrer os, at man ikke har regnet på de faktiske normeringer i Middelfart kommune forud for, at 

budgetforslaget sendes i høring. Uanset hvad de faktiske normeringer er, når det udregnes i september, så ønsker 

man sig som borger i en kommune med klare fortsatte målsætninger om stor vækst, at de kommunale ambitioner for 

byens yngste borgere også var større end minimumskravet.  

I det fremlagte budgetforslag indgår 7 % besparelse (330.000 kr) på aktivitet i dagtilbuddene. Hertil skal lægges 

600.000 kr i besparelser på fremskrivninger, der også er en del af den daglige drift. I absolutte tal virker det måske ikke 

som meget, men i 2023 skal det samlede budget fordeles ud på endnu flere børn end i 2022, og det vil hvert enkelt 

barn kunne mærke. Der opfordres i budgetforslaget til genanvendelige løsninger, men ikke alt kan genanvendes. Det 

gælder fx uundværlige ting som pusleunderlag, skumklude, servietter og toiletpapir, men også ting som papir, maling, 

ler mm. Vuggestuen i Chili er i løbet af 2022 opnormeret fra 12 børn til 22 børn. Det har betydet indkøb af 10 ekstra 

barnevogne og 10 ekstra højstole, nyt legetøj mm., ligesom vuggestuen igen har måttet flyttes, re-tænkes og re-

indrettes. Læg hertil, at der fortsat ikke findes eller er bevilget midler til en løsning, der kan sikre de 10 ekstra 

barnevogne tag over hovedet, når det kolde våde efterår sætter ind. I den daglige drift betyder 10 ekstra børn fx, at 

der hver dag skal skiftes flere bleer – mange flere bleer. Lad os antage at hvert barn dagligt laver én ble med afføring, 

at der er åbent 200 dage om året i institutionen, og at hvert barn har fri eller er syg 20 dage. Det giver 180 ekstra 
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bleskift pr. ekstra barn pr år. Det betyder i alt 1800 ekstra bleskift i Chilis vuggestue pr. år. Til hvert barn skal bruges 

tre skumklude (=5400 skumklude), to stykker pusleunderlag (=3600 stykker), 2 engangshandsker (3600 handsker), osv. 

Regneeksemplet er et klart underestimat af det egentlige behov. Udgifterne løber op når der kommer flere børn. 

Genbrug af toiletpapir og skumklude er ikke en mulighed. 

Som hjemsted for byens specialbørnehave er det med stor forundring, at vi læser forslaget om både fjernelse af 

familievejlederen, og nedskæringer på Skrillingeskolen. Kommunens vision, om chancelighed, er svær at få øje på når 

familier, der i forvejen er udfordret på både logistik, økonomi og eksistentialisme, ikke længere kan få hjælp og 

vejledning. I Chili tilbydes børnene i specialgruppen en højt specialiseret og individualiseret pædagogisk tilgang, hvor 

hvert barns behov rummes og mødes, med det ene formål at give børnene de bedste muligheder og redskaber både 

nu og i fremtiden. For langt de fleste børn i specialgruppen er fremtiden Skrillingeskolen. En skole, hvor vi er 

bekymrede for at børnene, hvis det nuværende budgetforslag vedtages, vil blive mødt af en virkelighed, hvor der ikke 

er hænder, materialer eller mulighed for at rumme den enkeltes udfordringer og behov, hvorved en stor gruppe børn 

fratages chancen for at udvikle sig fra middelfartbarn til verdensborger. 

Parallelt med planen om nedskæringer på børn med særlige behov beskrives i budgetforslaget, at man må forvente at 

det samlede børnetal fortsætter med at stige. Vi vil gerne anerkende, at kommunen nu prøver at være forudseende 

på børnetallet og tager udgangspunkt i vores vækstorienterede kommune frem for en landsgennemsnitprognose. Dog 

undrer det os, at der i drøftelsen om det stigende børnetal slet ikke nævnes, at stigende børnetal både betyder flere 

børn til normalgruppen, men også flere børn med behov for støtte og flere børn med behov for plads i en 

specialbørnehave. Der planlægges med anlæg af tre nye store institutioner, men det er ikke beskrevet, at der i disse er 

plads til specialgrupper. Ligeledes er anlægspenge til fx tiltrængt modernisering, ombygning eller udvidelse af Chilis 

specialgruppe ikke tænkt ind.  

Ved vedtagelse af forslaget om ferielukning i uge 28, og med udgangspunkt i den fremlagte dokumentation, så vil 

kommunen placere sig på en delt næst-dårligste plads på Fyn. Delt med Odense kommune, og kun overgået af 

Nordfyns Kommune. Vi mener ikke at dette er en attraktiv plads eller en plads Middelfart kommune skal tilstræbe. Tre 

sammenhængende uger med ferielukning om sommeren vil være en udfordring for mange familier, og fratage såvel 

familier som daginstitutionernes personale friheden og selvbestemmelsen over egen ferie. Vi anerkender, at der 

fortsat tilbydes feriepasning i udvalgte institutioner. Samtidig leder vi i budgettet forgæves efter overvejelser om, 

hvorvidt pasningsbehovet i lukkeugerne vil blive langt større end hidtil og om besparelserne derfor vil blive mindre 

end antaget, mens konsekvenserne af en ekstra ferieuge potentielt vil være store.  

Med en nu- og fremtid hvor rekruttering og fastholdelse af kommunal arbejdskraft er og bliver en kerneopgave, må 

det være væsentligt at kunne tilbyde attraktive arbejdsforhold med et ambitionsniveau, der er højere end næst-

dårligst.  

Budgetforslaget rummer udover rigtig mange besparelser også enkelte udvidelser. Vi hilser de tre kommende 

institutioner velkommen, dog med det for øje at de ikke bidrager til en løsning på de nuværende og højaktuelle 

udfordringer med børnetal og utilstrækkelige fysiske rammer i Middelfart bys daginstitutioner. Samtidig undrer vi os 

over prioriteringen af de store anlægssummer til MIND, udgifter til VM i Matchrace for kvinder og fremtidig 

driftsstøtte til Clay. Clay og MIND har hver især fondsfinansieret henholdsvis 39 mio kr, og 23 mio kr. Med budgetter 

så store undres vi over, at direktionen vælger at imødekomme ansøgninger fra disse velstillede instanser i et budget, 

hvor der som konsekvens anbefales omfattende besparelser på velfærd og nærvær til kommunens yngste og mest 

udsatte borgere. 

Vi lader nu budgetbeslutningen være op til kommunens folkevalgte, som vi håber samvittighedsfuldt og 

medmenneskeligt vil prioritere i det kommunale budget 2023-2026. 

På vegne af  

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Chili 

Lisa Maria Sele Sætre 

Bestyrelsesformand i Børnehuset Chili 
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Linda Blirup

Fra: Martin Halkier Nilsson

Sendt: 1. september 2022 15:01

Til: budgetsvar

Emne: høringssvar budget

 
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kompasset: 
 
Vi anerkender, at direktionen i forsalget skal finde penge i budgettet til at dække statslige beslutninger 
på forsvarsområdet. Vi er dog meget forundret over hvad det er Middelfart Kommune mener der skal 
kunne spares yderligere på børneområdet og dermed på det pædagogiske personale i 
daginstitutionerne. Tilbagetrækningen af de tildelte midler på 1 mio. kroner til normeringer og 
yderligere på aktiviteter som også er gået til normeringer, kan vi ikke se hvordan skulle kunne fungere 
i praksis. Det pædagogiske personale er presset og med alle de justeringer der har ligget forud og skal 
i gang, så er vi bekymret for hvad det gør for muligheden for, at rekruttere kvalificeret personale til 
alle de mange ledige stillinger der er i daginstitutionerne i kommunen, efter den vellykkede 
bosætningsstrategi og dermed det stigende børnetal, når der spares på området og hvad det kommer 
til at kræve af ledelsen i institutionerne. Vi er bekymret for kvaliteten og muligheden for, at skabe 
tryghed og stabilitet for vores børn. I forhold til snakken om minimumsnormeringer, så mener vi at det 
kan blive besværligt at sikre, når der ikke kan rekrutteres nok personale til at tage hånd om alle de 
tilkomne børn. 
 
Det bekymre os, at der prioriteres penge til at opkvalificere kulturområdet, når pengene kan gå til, at 
sikre vores børns trivsel og udvikling i stedet for. 
 
Derudover bekymre det os meget, at Middelfart Kommune snakker om "små justeringer" på den lange 
bane og stolt taler om de daginstitutioner der er på tegnebrættet. Det er dejligt at der bliver 
prioriteret, at bygge nye forbedret institutioner og at børneområdet på sigt kan rumme det stigende 
børnetal, men at kalde alle lappeløsningerne "små justeringer" for de børn der er i institutionerne nu 
er langt fra virkeligheden. Det er de børn der lider under disse besparelser og også disse børn der 
starter i skole om nogle år, hvor I står med samme udfordringer, fordi der i dette budgetforslag ikke 
bruges pengene til at opkvalificere skoleområdet. 
 
Der ligges yderligere op til, at der skal være ferielukket en uge mere, så det i alt bliver 3 uger. Vi tror 
ikke på det kommer til at hente den besparelse der er regnet på, da det vil gøre at mange flere skal i 
feriepasning i ugerne, fordi det ikke er muligt for alle at holde ferie i de samme 3 uger. Vi mener 
derfor at mange ville vælge, at benytte sig af feriepasning i de 3 uger eller bruge nogle af ugerne, 
hvilket vil kræve mere personale. I stedet foreslår vi, at der kun ferielukket i 1 uge, hvor der ikke 
tilbydes feriepasning for alle, men i stedet bliver tilbudt pasning for dem der kan dokumentere, at de 
ikke kan holde fri med deres barn, på samme måde som der gøres, hvis børn skal passes i 
ydertimerne. Det vil blive nemmere for forældre, at få fri eller finde alternativ pasning den ene uge 
fremfor 3. Ellers kunne en løsning være, at der blev kigget på hvor mange steder der skal tilbydes 
feriepasning, da der førhen har været institutioner, hvor der kun mødte få børn op. 
 
Vh forældrebestyrelsen i Børnehuset Kompasset 

 

Med venlig hilsen 

Martin Halkier Nilsson 
Dagtilbudsleder 

Børnehuset Kompasset 

Middelfart Kommune  
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Kløvervej 18 
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Telefon + 45 8888 5415  
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26. Båring Børneunivers, dagtilbud - MED udvalg 
 



Båring Børneunivers
Byvejen 29

5466 Asperup

Tlf. 8888 5480 - en bro til verden

Hermed høringssvar fra MED-udvalget vedrørende budget 2023 på dagtilbudsområdet.

Besparelse Høringssvar

Feriepasning 1 uge mere Medudvalgssvar fra medudvalgsmøde 1/9-2022 Båring;
Børneunivers, dagtilbudsdelen.
Medarbejderne ser en lille besparelse i endnu en lukkeuge
i forhold til den samlede kommunes budget. En besparelse
der dog har en mærkbar effekt i medarbejdernes mulighed
for fleksibel afholdelse af deres hovedferie.

Medarbejdere oplever samtidig en stigende tendens til at
der kommer flere børn tilmeldt sampasningen/
feriepasningen. Personale i ferieperioderne tilpasses efter
børnetal, derfor er det forbundet med stor usikkerhed,
hvorvidt den planlagte besparelse opnås.

Vi forsøger at at være et attraktivt dagtilbud, som et mindre
børnehus i et landområde.
Medarbejderne ser en udfordring i at forældre ikke ville
kunne få passet egne børn i vores lokalområde 5 uger om
året, såfremt budgetforslaget vedtages.
Udfordringen kunne være forældre ville vælge indskrive
deres børn i de større institutioner, der har mulighed for
ferieåben institution hele året.

Som personale ser vi ligeledes en faglig stor udfordring i



forhold til når vi skal modtage nye børn og sikre en tryg
opstart i den periode, der kører lukkeuger.

Færre midler til børneaktiviteter i dagtilbud
.

Reduktion i beskæftigelsematerialer vil betyde det også
bliver svære at anskaffe nye materialer der kan genbruges
længere tid. Kan have betydning for hvordan børnehuset
kan planlægge, aktiviter, ture og forældrearrangementer.

Prisfremskrivning Priser stiger på alle fødevare og aktivitetsmaterialer  i
øjeblikket. Manglende prisfremskrivning oveni i dette, vil få
indflydelse på andre dele af budgettet . Vi kan se det vil få
indflydelse f.eks. på oplevelsesbudgettet.såsom zoo tur.

Ligeledes vil vores pædagogiske måltid sammen med
børnene være svært at fastholde. Derved mistet
personalet mulighed for at være rollemodel i
spisesituationen. Vi frygter den tilvalgte madordnings
kvalitet i råvarer og økologi.

Tilbagetrækning af tidligere
udvidelser

Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud I Båring børnehus var budgetudvidelsen til udeliv, leg  og
bevægelse  tiltænkt at børnehuset i højere grad kunne
deltage og udvikle aktiviter med venskabsklasserne på
skolen, Fælles maddage og læringsture som eksempel.

Corona har i forvejen styrket vores tilgang til udeliv og vi
havde nu  planlagt flere uderum, med flere
aktivitetsmuligheder. Bl.a.  med etablering af læringshytter,
afskærmninger, og redskaber.

Pengene skulle også have gået til flere motorikredskaber  i
udelivet i vuggestue og børnehave. En tilbagerulning af de



planlagte midler til styrkelse af udeliv og bevægelse og
leg, vil betyde færre eller ændrede muligheder.

Bedre normeringer dagtilbud Børnehuset havde tiltænkt at bruge udvidelsen af midlerne
til normering  til at sikre en mere jævn normering henover
året og et robust vikarbudget.

I tider med rekrutteringsudfordringer er det vigtigt at skabe
en stabil medarbejdergruppe,  hvor der er fokus  på et
trygt arbejdsmiljø. Medarbejderne skal have udsigt til ens
job ikke forsvinder og en god basis for at  der skabes
personale udvikling og plads til ny læring for medarbejdere
og børn.

Denne opgave oplever vi vil blive svære at løse uden de
påtænkte midler.
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27. Båring Børneunivers, dagtilbud - Fællesbestyrelsen 
 



Båring Børneunivers
Byvejen 29

5466 Asperup

Tlf. 8888 5480 - en bro til verden

Hermed høringssvar fra fællesbestyrelsen vedrørende budget 2023 på dagtilbudsområdet

Besparelse Høringssvar

Feriepasning 1 uge mere En ekstra uges feriepasningsuge  rammer både
ressourcestærke og svage familier.

Der kan i stedet arbejdes med mere nøjagtig til og
framelding til ferieuger, evt. færre huse åbne. Forslag
omkring betalingsfritagelse, for forældre der ikke benytter
institutionens mulighed for nødpasning/ sampasning. Der
kan så kigges på hvor mange huse, der har behov for
ferieåbent. Måske kun et børnehus åbent i hele
kommunen. De små institutioner kan også være dem der
har ferieåbent. Så vi ikke laver forskel på land og bys
muligheder.

Vi ser en forholdsvis lille besparelse, der hentes hjem på
betydelig bekostning af serviceniveau, og samtidige mer
udgifter til ekstra planlægning i både hjem og i institutioner.

I Fællesbestyrelsen finder vi det bekymrende  for især
vores vuggestuebørns trivsel og udvikling, hvis de skal
ferieindkøres i en fremmed pasning institution i op til 3
uger, med nye rammer og uden kendte trygge relationer
henover hele barnets dag i vuggestuen.



Færre midler til børneaktiviteter i dagtilbud Reduktion i budget til vores børns beskæftigelsematerialer,
vil betyde det også bliver svære at anskaffe nye materialer,
der kan genbruges over længere tid. Mange af
børnehusets aktivitetsmaterialer er nødvendige for at sikre
en tryg og god udvikling i barnets hverdag.Altså
nødvendige ting for at sikre den gode udvikling har en
ramme at være i.
Vi kan også  som bestyrelse frygte for vores muligheder
for planlægge og skabe  flere aktiviteter som f.eks.
udflugtsture, forældrearrangementer og fælles
læringsmiljøer på tværs af børnehus og skole i
børneuniverset.

Prisfremskrivning Priser stiger på fødevare og aktivitetsmaterialer stiger i
øjeblikket.
Manglende prisfremskrivning vil derfor få stor indflydelse
på andre dele af vores budget. Vi kan se det vil kunne få
negativ indflydelse på  f.eks. oplevelsesbudgettet.
Såsom vores årlige  Zoo tur eller fælles aftener med
forældre. Disse vil i højere grad blive brugerbetalte og
måske afholde nogle forældre fra at deltage. Eller at
børnehusets udflugter, der involvere bus vil være
nødsaget til at ophøre.

Tilbagetrækning af tidligere
udvidelser

Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud I Båring Børnehus var budgetudvidelsen til udeliv, leg  og
bevægelse  tiltænkt at børnehusets børn i højere grad
kunne deltage og udvikle aktiviter med venskabsklasserne
på skolen, fælles maddage og læringsture som eksempel.
Flere motorikredskaber i udelivet i vuggestue og
børnehave. Materialer til vores fælles Læringshave og de
øvrige grønne områder, vi deler med vores skole. En



tilbagerulning af de planlagte midler til styrkelse af udeliv
og bevægelse og leg i børnehuset, vil betyde færre og
væsentligt ændrede muligheder for mange af de initiativer
vi gerne vil gennemføre for at underbygge vores
lokalområde. Vi oplever en tilbagerulning af den påtænkte
budgetudvidelse vil give færre kvalitative udendørs
læringsrum for alle vores børn og unge i Båring.
Dem har  vi mange ønsker og initiativer omkring i forhold
til vores visionsarbejde fra Middelfartbarn til
Verdensborger.

Bedre normeringer dagtilbud Børnehuset kunne have brugt den påtænkte
budgetudvidelse til normering, til at sikre en mere jævn
normering henover året og et robust vikarbudget.

Båring Børnehus er blandt kommunens mindste
børnehuse og dermed meget sårbare i forhold til
personale fravær.
Vi ønsker fortsat at kunne tiltrække kvalificeret og
arbejdskraft og sikre uddannet og kompetent personale
henover hele dagens åbningstid.

At sikre den faglige udvikling, efteruddannelsesmuligheder
og fokus på kvaliteten i dagens indhold, kræver en god og
stabil, uddannet normering i børnehuset. Også i de
perioder af året hvor vi har indskrevet færre børn.
Kvalitetsløftet i vores børns hverdag i børnehuset har brug
for bedre normeringer, så vi ser med bekymring på en
eventuel udhulning af den normering vi allerede nu har
opnået.

Som de andre kommunale dagtilbud i kommunen, er
Båring Børneunivers ligeledes i stor konkurrence med
private institutioner og skoler. I fald budgetudvidelsen til



normeringer tilbagetrækkes kan det medføre en større
skævvridning i mellem serviceniveauet for henholdsvis
private og offentlige institutioner. Dette kan betyde at flere
tilvælger private institutioner og i forlængelse heraf også
privatskoler. En langsigtet konsekvens må derfor også
antages at være, at Folkeskolen som første valg vil blive
påvirket.
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28. Børnehuset Nysgerrium - MED udvalg og 
forældrebestyrelse 
 



 

Høringssvar til direktionens forslag til budget 2023-2026 

 

Tak fordi velfærdstjekket på dagtilbud blev lavet. Det har stor betydning, at der er fokus på 

kvaliteten i dagtilbud, i forhold til hvilke betydningsfulde tiltag, som skal belyses og tages vare 

om på området. Der er i velfærdstjekket væsentlige overvejelser omkring det gode børneliv i 

dagtilbuddene.  Vi noterer os også, at Middelfart er en af de kommuner, der har de laveste 

budgetter og højest utilfredshed blandt forældre ifølge VIVE rapporten.  

 

Vi oplever, at der er diskrepans mellem velfærdstjekket og direktionens budgetforslag. Der er 

således fokus på visionen i velfærdstjekket, men på trods af dette fjernes der midler fra 

udvikling af visionen fra budgettet.  

I velfærdtjekket tillægges børns leg stor betydning. Vi finder det derfor problematisk, at midler 

til aktiviteter og leg reduceres for det enkelte dagtilbud. Efter de sidste 2 år med Corona-

pandemi er meget legetøj gået til på grund af slid i forbindelse med vask og rengøring af det. 

Det har været omkostningstungt, og der er fortsat efterslæb i forhold til dette.   

I forbindelse med den foreslåede 3. ferielukkeuge er Nysgerrium foreslået som det dagtilbud i 

midtbyen, som skal holde åbnet, og vi vil i så fald få børn fra 5 andre institutioner. Det er vores 

erfaring fra andre lignende lukkedage, at der i løbet af sådanne lukkedage går mere legetøj i 

stykker end på almindelige åbningsdage. Vi finder det vigtigt, at der følger midler med til ekstra 

aktiviteter og ekstra midler til legetøj, såfremt forslaget fastholdes.  

I forhold til en evt. 3. ferielukkeuge har MED-udvalget desuden noteret sig, at medarbejderne 

oplever dette som en forringelse for medarbejderne, idet deres ferie så i højere grad skal 

forsøges lagt i denne uge.  

 

Nysgerrium er blevet pålagt at bidrage med løsninger omkring kommunens problemer med 

mangel på kapacitet på dagtilbudsområdet. Dette har vi naturligvis samarbejdet konstruktivt 

omkring. Vi noterer os nu med undren, at der ikke er afsat midler i forhold til disse løsninger.  

 

 

Om økonomiaftalen 2023 side 1: 

 

Vi undrer os over at forsvarsaftalen til 18 mia. kr. i 2033 (indfases gradvist) bruges som 

argument for at der mangler penge ti år tidligere i 2023. Særligt når man tænker på, at 

forsvarsaftalen bliver finansieret ved at ændre reglerne for strukturelt underskud i budgetloven 

(og ellers trække på råderummet). Dvs. det skal ikke finansieres af besparelser eller af 

skattestigninger. Men af mere statsgæld alt andet lige. 

 

Vi bemærker derudover at timingen af at stramme anlægsmidlerne virker forkert og vil bidrage 

til at øge længden eller dybden på næste recession. 

 

Om kommunens budget: 

 

Bemærkning til side 2, hvor der står at nye indbyggere forventes at give øgede skatteindtægter 

på 54 mio. kr. og de dermed er med til at løse de økonomiske udfordringer. 

 

Umiddelbart vil vi tro, at der også er omkostninger forbundet med flere borgere. Og muligvis 

også ændring i udligningen mellem kommuner. Med andre ord er det svært at konkludere, når 

der alene ses på en delmængde af indtægter. 



 

Prognose 2023-2026: 

Vi undrer os over, at Middelfart kommunes underskud falder kraftigt i prognosen for 2025. Vi 

kan læse det skyldes en gevinst fra selvbudgettering i 2021. 

 

Vi har svært ved at forstå, at en gevinst fra selvbudgettering først må bruges 4 år senere. Men 

sådan er reglerne jo nok. Det spiller ind på vores næste bemærkning. 

 

I direktionens forslag til budget 2023-2026 er det skattefinansierede område stort set i balance 

i 2023 og 2024. Imens der er et overskud på 31 mio. kr. i 2025 og et underskud på 6 mio. kr. i 

2026. Dvs. samlet overskud på ca. 25 mio. kr. for de næste fire år. 

 

Det giver anledning til tre spørgsmål: 

1) Er der en bestemt årsag til, at kommunen skal køre med overskud – burde balance 

ikke kunne gøre det?  

2) Er der en årsag til at midlerne ikke bliver fordelt mere ligeligt mellem årene? Det 

virker uhensigtsmæssigt at politikerne ifølge direktionens forslag kan bruge 0 kr. mere 

i 2023 og 2024 og 31. mio. kr. mere i 2025 for så at skulle spare 6 mio. kr. året efter.  

3) Er det mod lovgivningen at flade det ud og give politikerne 6,5 mio. kr. mere hvert år 

(hvis overskuddet på ca. 25 mio. kr. fordeles over 4 år)? 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen og MED-udvalget i Børnehuset Nysgerrium 
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30. Daginstitutioner - udflytning af storegruppebørn - 
forældregruppe 
 



From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 21:04:48 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Høringssvar vedr. udflytning af storegruppebørn til ukendt 
lokalitet
Attachments:                   Høringssvar vedr. økonomi, Børn, Kultur og Fritid.docx

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Jesper Arendt Eriksen
Emne: Digitalpost (29189684): Høringssvar vedr. udflytning af storegruppebørn til ukendt lokalitet
Beskedens indhold: 

Vi har forgæves ledt i budgettet for 2023 efter, hvor det fremgår, at man ønsker at udflytte flere 100 
storegruppebørn fra Middelfarts børnehaver. Måske det står nævnt et sted? - som vi ikke kunne finde? - for det 
må da gå under "besparelse"; det er i hvert fald ikke børnenes trivsel, der er grundlaget for udflytningen.

Vi kan til gengæld finde i budgettet, at man ønsker at etablere nye og klimavenlige instituationer, så der er 
gode fysiske, moderne, og klimavenlige rammer, som kan understøtte børnenes trivsel og udvikling. Det lyder 
jo egentlig fornuftigt nok - men klinger hult. Nysgerrium er en moderne og ny institution, hvor vores børn trives 
- så hvorfor tvinges de nu ud 4 mdr. før deres reelle børnehavetid slutter. De udlyttes fra instituationen til en 
endnu ukendt lokalitet, og dette uden af vi forældre eftersigende kan lave nogen indvendinger, selvom vi har 
taget et bevidst valg om netop den institution, og at det er den instituation, vi betaler til. 

Så hermed i hørringssvar ang. den helt uacceptable plan om udflytning af storegruppebørn i Middelfart 
kommune. 

Med venlig hilsen

Malene og Jesper Arendt Eriksen

---SignFlowAdvisSlut---
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Middelfart den 23/8-2022

Høringssvar vedr. økonomi til Børn-, Kultur- og Ungeudvalget: Udflytning af 

storegruppebørn til ukendt lokalitet

Til hvem det måtte vedkomme

Klage over Nysgerriums store-gruppes udflytning

Der er mange forskellige perspektiver, der kan tages i denne sag, men dét der er og skal 

være det vigtigste, må være børnenes. 

I den reviderede dagtilbudslov fra 2018, Den styrkede pædagogiske læreplan står netop 

børnenes perspektiver som en af grundstenene i dansk dagtilbudspraksis- og lovgivning 

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2018).

Vores børn som skal vokse op i Middelfarts kommunes vision om at gå fra Middelfart barn til 

Verdensborger. Årgang 2017 børnene var på vej til 3 år da Danmark lukkede ned pga. 

Corona. De var lige startet eller skulle senere på året starte i børnehave. Dette blev en meget 

anderledes start, der var små grupper, ikke noget større fællesskab og dem der endnu ikke 

var startet måtte knap besøge børnehaven. Det var således svært for denne årgang at få 

skabt sammenhæng mellem vuggestue/dagpleje-livet og det kommende børnehaveliv – 

noget, der ligeledes er skrevet frem i dansk dagtilbudslovning som essentielt for barnets 

trivsel, læring, udvikling og dannelse (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018: 7). Den 

gruppe er er nu Middelfart midtbys store-grupper. De skal starte i skole til marts 2023 og er 

derfor på vej ind i det sidste halve år i børnehaven. Det halve år, som skal udvikle dem, 

forberede dem og som skal vise dem at det fortsat er trygt og godt at gå i børnehave, inden 

verden for alvor bliver stor og ny i skolen. Dette sidste halve år bliver i stedet pt. præget af 

usikkerhed for dem. 

§7 i dagtilbudsloven påbyder dansk dagtilbudspraksis: ”Dagtilbud skal i samarbejde med 

forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.” og ”Dagtilbud skal endvidere i 

samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem 

dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres 

grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018: 

7). Som forældre finder vi det dels svært at samarbejde med institutionen om at understøtte 

en god daglig overgang fra hjem til dagtilbud samt understøtte en god sammenhængende 



Middelfart den 23/8-2022

overgang mellem børnenes nuværende dagtilbud og det dagtilbud, der er planer om at 

store-gruppen skal være en del af. Børnene vil komme til at fornemme den tvivl, der er om 

deres fysiske dagtilbudslokation og dette med stor risiko for at børnene vil reagerer herpå 

med utryghed. 

Vi er desuden bekymret for hvordan det bliver muligt at skabe en god sammenhængende 

overgang i samarbejde med institutionen når børnene inden for kort tid skal overgå fra deres 

nuværende børnehavetilbud, til store-gruppen væk fra matriklen, til før-skole-tilbud for at 

slutte af i skolen efter sommerferien 2023. For os er det utrolig mange skift. En stor del af 

børnene vil således i dette skoleår opleve flere institutionelle skift end de har oplevet i deres 

samlede liv. Det er ikke hensigtsmæssigt. 

Dette sidste halve år bliver pt. præget af usikkerhed for personalet; den forandring de går i 

møde fordi der er for høje børnetal ift. Normeringen, udflytningen der ikke kan nærmere 

beskrives eller planlægges ud fra de retningslinjer der er givet, men ikke mindst også 

udsigten til at skulle blive skilt fra de resterende kolleger i børnehuset og den forringelse i 

arbejdsmiljø det indebærer.

 Hvordan skabes den gode overgang fra børnehave til skole når store gruppen er 

ude? 

 Hvordan skabes den gode overgang fra mellemgruppen til store gruppen når de ikke 

engang må være på matriklen, eller hvordan skal mellem-gruppebørnene se op til og 

glæde sig til at blive store gruppe? 

 Hvorfor er det igen vores børn der skal skilles fra gruppen og fællesskabet? 

 Hvordan sikre i et fysisk og psykisk og nærende børne miljø som dagtilbudsloven 

påbyder, når de er udflyttes?

 Hvordan sikre i at de fysiske rammer på udflytnings-stedet lever op til Middelfart 

kommunens krav?

 Hvordan sikre i at madordningen kan følge børnene når de ikke befinder sig på 

matriklen?

 Hvordan sikrer i at I kan fastholde det yderst kompetente personale når deres 

arbejdsvilkår ændres?



Middelfart den 23/8-2022

Det er bare nogle få af de spørgsmål der trænger sig på blandt os. Der er stor undren over 

hvordan Middelfart kommune kan tage den slags beslutninger, som på ingen måder er med 

til at understøtte vores børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, som dagtilbudsloven 

beskriver som kerneopgaven i dagtilbudspraksis (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018). 

Middelfart kommunes planer for børnene skaber stor utryghed for vores børn. 

Børn, der er utrygge – fx fordi at deres dagtilbudsrammer ændres radikalt – har 

dårligere vilkår for at trives, udvikles og lære da de, fremfor at undersøge, udforske og 

afprøve sig selv og deres omgivelser i stedet vil have brug for at få genetableret deres 

trygge base før udforskningslysten, og dermed læringslysten opstår. Dette findes der 

enormt meget viden om inden for tilknytningsteorien, som den danske psykolog Rikke 

Yde Tordrup inden for de seneste år har belyst og eksemplificeret i sin forskning og i 

sine bøger (Tordrup, 2019: Tordrup, 2021). Danmarks Evalueringsinstitut har i 2020 

også arbejdet omkring tryghed i dagtilbud, og deres 8 anbefalinger til et trygt børneliv 

i daginstitutioner var blandt andet arbejdet med at skabe genkendelighed, tryghed og 

rutiner i børnenes institutionsliv (EVA, 2020: 10).

Der ligger et stigende børnetal til grund for denne beslutning, men denne stigning er ikke 

udelukkende ny viden, så hvorfor ikke være mere på forkant? Tværtimod er det jo 

kommunens erklærede mål at vokse, hvilket Borgmester Johannes Lundsfryd tydeligt glæder 

sig over i pressen.

Hvis der var ønsket en ude børnehave, var der søgt plads i Naturhaven i Skrillinge. Så 

hvordan kan det være at det fra jer som byrådet, ses som værende en god ide at flytte de 45 

store gruppe børn fra Nysgerrium ud i årets tre koldeste måneder? Og endda langt væk fra 

deres venner og søskende fra legepladsen?

Der må kunne findes en bedre løsning. Det vides at der har været et forslag på bordet ift. at 

ombygge værkstedet som ligger på matriklen, hvilket blev fundet for dyrt. Hvad med om 

man opsatte en fast pavillon på de bagerste p-pladser som kunne blive base for store 

gruppen, så de fik et sted at være uden at blive separeret fra resten af børnehuset. På 

den måde kunne legepladsen blive anvendt, personalet kunne få et bedre arbejdsmiljø med 
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både plads til pauser og overlap ved sygdom, samt børnene kunne fortsat modtage mad fra 

køkkenet.

Alternativt kan der sættes pavilloner op der hvor behovet er, f.eks. Strib mens der arbejdes 

på at etableres nye institutionspladser, for så at Nysgerrium får lov at sende deres børn 

afsted i skole på en ordentlig og respektfuld måde. 

Et andet perspektiv er, at når den kommende store gruppe flyttes ud og der derved skabes 

45 nye pladser i børnehaven, som så fyldes op med børn der ellers ikke er plads til lige pt. 

Hvordan sikres det så, at de børn der skal i børnehave fra 1. dec. 2022 til 1. marts 2024 får en 

god overgang, når der ikke løbende kan skabes pladser, fordi alle pladser er fyldt op på én 

gang? Et vuggestuebarn fra Nysgerrium, eller en tilflytter familie til nærområdet, kan meget 

vel skulle starte i en anden børnehave trods ønsket om at holde dem i huset, fordi pladserne 

er optaget. 

Der håbes virkelig på at Middelfart kommune og jer som byråd vil lytte til vores bekymringer 

og tage dem op til overvejelse. Alle børn skal have den bedste tid i Middelfarts dagtilbud og 

det gøres ikke igennem den usikkerhed det på alle måder giver at udflytte så mange børn i 

de koldeste måneder. 

Med venlig hilsen

Karina Langsager, mor til Hjalte

Trine Andersen, mor til Liv

Julie Kirstine Jensen og Martin Kjær Madsen, forældre til Arthur

Malene Kjems og Jesper Stamp, forældre til Karla

Malene og Jesper Arendt Eriksen, forældre til Laurits

Stine Wolsing-Hansen, mor til Mathias
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Høringssvar vedr. økonomi til Børn-, Kultur- og Ungeudvalget: Udflytning af 

storegruppebørn til ukendt lokalitet

Til hvem det måtte vedkomme

Klage over Nysgerriums store-gruppes udflytning

Der er mange forskellige perspektiver, der kan tages i denne sag, men dét der er og skal 

være det vigtigste, må være børnenes. 

I den reviderede dagtilbudslov fra 2018, Den styrkede pædagogiske læreplan står netop 

børnenes perspektiver som en af grundstenene i dansk dagtilbudspraksis- og lovgivning 

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2018).

Vores børn som skal vokse op i Middelfarts kommunes vision om at gå fra Middelfart barn til 

Verdensborger. Årgang 2017 børnene var på vej til 3 år da Danmark lukkede ned pga. 

Corona. De var lige startet eller skulle senere på året starte i børnehave. Dette blev en meget 

anderledes start, der var små grupper, ikke noget større fællesskab og dem der endnu ikke 

var startet måtte knap besøge børnehaven. Det var således svært for denne årgang at få 

skabt sammenhæng mellem vuggestue/dagpleje-livet og det kommende børnehaveliv – 

noget, der ligeledes er skrevet frem i dansk dagtilbudslovning som essentielt for barnets 

trivsel, læring, udvikling og dannelse (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018: 7). Den 

gruppe er er nu Middelfart midtbys store-grupper. De skal starte i skole til marts 2023 og er 

derfor på vej ind i det sidste halve år i børnehaven. Det halve år, som skal udvikle dem, 

forberede dem og som skal vise dem at det fortsat er trygt og godt at gå i børnehave, inden 

verden for alvor bliver stor og ny i skolen. Dette sidste halve år bliver i stedet pt. præget af 

usikkerhed for dem. 

§7 i dagtilbudsloven påbyder dansk dagtilbudspraksis: ”Dagtilbud skal i samarbejde med 

forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.” og ”Dagtilbud skal endvidere i 

samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem 

dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres 

grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018: 

7). Som forældre finder vi det dels svært at samarbejde med institutionen om at understøtte 

en god daglig overgang fra hjem til dagtilbud samt understøtte en god sammenhængende 
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overgang mellem børnenes nuværende dagtilbud og det dagtilbud, der er planer om at 

store-gruppen skal være en del af. Børnene vil komme til at fornemme den tvivl, der er om 

deres fysiske dagtilbudslokation og dette med stor risiko for at børnene vil reagerer herpå 

med utryghed. 

Vi er desuden bekymret for hvordan det bliver muligt at skabe en god sammenhængende 

overgang i samarbejde med institutionen når børnene inden for kort tid skal overgå fra deres 

nuværende børnehavetilbud, til store-gruppen væk fra matriklen, til før-skole-tilbud for at 

slutte af i skolen efter sommerferien 2023. For os er det utrolig mange skift. En stor del af 

børnene vil således i dette skoleår opleve flere institutionelle skift end de har oplevet i deres 

samlede liv. Det er ikke hensigtsmæssigt. 

Dette sidste halve år bliver pt. præget af usikkerhed for personalet; den forandring de går i 

møde fordi der er for høje børnetal ift. Normeringen, udflytningen der ikke kan nærmere 

beskrives eller planlægges ud fra de retningslinjer der er givet, men ikke mindst også 

udsigten til at skulle blive skilt fra de resterende kolleger i børnehuset og den forringelse i 

arbejdsmiljø det indebærer.

 Hvordan skabes den gode overgang fra børnehave til skole når store gruppen er 

ude? 

 Hvordan skabes den gode overgang fra mellemgruppen til store gruppen når de ikke 

engang må være på matriklen, eller hvordan skal mellem-gruppebørnene se op til og 

glæde sig til at blive store gruppe? 

 Hvorfor er det igen vores børn der skal skilles fra gruppen og fællesskabet? 

 Hvordan sikre i et fysisk og psykisk og nærende børne miljø som dagtilbudsloven 

påbyder, når de er udflyttes?

 Hvordan sikre i at de fysiske rammer på udflytnings-stedet lever op til Middelfart 

kommunens krav?

 Hvordan sikre i at madordningen kan følge børnene når de ikke befinder sig på 

matriklen?

 Hvordan sikrer i at I kan fastholde det yderst kompetente personale når deres 

arbejdsvilkår ændres?
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Det er bare nogle få af de spørgsmål der trænger sig på blandt os. Der er stor undren over 

hvordan Middelfart kommune kan tage den slags beslutninger, som på ingen måder er med 

til at understøtte vores børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, som dagtilbudsloven 

beskriver som kerneopgaven i dagtilbudspraksis (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018). 

Middelfart kommunes planer for børnene skaber stor utryghed for vores børn. 

Børn, der er utrygge – fx fordi at deres dagtilbudsrammer ændres radikalt – har 

dårligere vilkår for at trives, udvikles og lære da de, fremfor at undersøge, udforske og 

afprøve sig selv og deres omgivelser i stedet vil have brug for at få genetableret deres 

trygge base før udforskningslysten, og dermed læringslysten opstår. Dette findes der 

enormt meget viden om inden for tilknytningsteorien, som den danske psykolog Rikke 

Yde Tordrup inden for de seneste år har belyst og eksemplificeret i sin forskning og i 

sine bøger (Tordrup, 2019: Tordrup, 2021). Danmarks Evalueringsinstitut har i 2020 

også arbejdet omkring tryghed i dagtilbud, og deres 8 anbefalinger til et trygt børneliv 

i daginstitutioner var blandt andet arbejdet med at skabe genkendelighed, tryghed og 

rutiner i børnenes institutionsliv (EVA, 2020: 10).

Der ligger et stigende børnetal til grund for denne beslutning, men denne stigning er ikke 

udelukkende ny viden, så hvorfor ikke være mere på forkant? Tværtimod er det jo 

kommunens erklærede mål at vokse, hvilket Borgmester Johannes Lundsfryd tydeligt glæder 

sig over i pressen.

Hvis der var ønsket en ude børnehave, var der søgt plads i Naturhaven i Skrillinge. Så 

hvordan kan det være at det fra jer som byrådet, ses som værende en god ide at flytte de 45 

store gruppe børn fra Nysgerrium ud i årets tre koldeste måneder? Og endda langt væk fra 

deres venner og søskende fra legepladsen?

Der må kunne findes en bedre løsning. Det vides at der har været et forslag på bordet ift. at 

ombygge værkstedet som ligger på matriklen, hvilket blev fundet for dyrt. Hvad med om 

man opsatte en fast pavillon på de bagerste p-pladser som kunne blive base for store 

gruppen, så de fik et sted at være uden at blive separeret fra resten af børnehuset. På 

den måde kunne legepladsen blive anvendt, personalet kunne få et bedre arbejdsmiljø med 
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både plads til pauser og overlap ved sygdom, samt børnene kunne fortsat modtage mad fra 

køkkenet.

Alternativt kan der sættes pavilloner op der hvor behovet er, f.eks. Strib mens der arbejdes 

på at etableres nye institutionspladser, for så at Nysgerrium får lov at sende deres børn 

afsted i skole på en ordentlig og respektfuld måde. 

Et andet perspektiv er, at når den kommende store gruppe flyttes ud og der derved skabes 

45 nye pladser i børnehaven, som så fyldes op med børn der ellers ikke er plads til lige pt. 

Hvordan sikres det så, at de børn der skal i børnehave fra 1. dec. 2022 til 1. marts 2024 får en 

god overgang, når der ikke løbende kan skabes pladser, fordi alle pladser er fyldt op på én 

gang? Et vuggestuebarn fra Nysgerrium, eller en tilflytter familie til nærområdet, kan meget 

vel skulle starte i en anden børnehave trods ønsket om at holde dem i huset, fordi pladserne 

er optaget. 

Der håbes virkelig på at Middelfart kommune og jer som byråd vil lytte til vores bekymringer 

og tage dem op til overvejelse. Alle børn skal have den bedste tid i Middelfarts dagtilbud og 

det gøres ikke igennem den usikkerhed det på alle måder giver at udflytte så mange børn i 

de koldeste måneder. 

Med venlig hilsen

Karina Langsager, mor til Hjalte

Trine Andersen, mor til Liv

Julie Kirstine Jensen og Martin Kjær Madsen, forældre til Arthur

Malene Kjems og Jesper Stamp, forældre til Karla

Malene og Jesper Arendt Eriksen, forældre til Laurits

Stine Wolsing-Hansen, mor til Mathias
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29. Strib Børnehus - forældrebestyrelse 
 



Høringssvar vedr. budgetforslag for 2023 
 

Bestyrelsen i Strib Børnehus har med stor interesse læst materialet vedrørende Middelfart Kommunes 

budgetforslag for 2023, og har følgende kommentarer. 

Bestyrelsen har forståelse for, at vi ser ind i en ny virkelighed med vilkår der påvirker os alle. Vi er positive 

overfor, at kommunen ligger vægt på dagtilbudsområdet, hvor flere anlægsprojekter opprioriteres, hvilket 

børnefamilierne i kommunen på sigt vil få gavn af. Vi ser dog med stor bekymring på de forslag til 

besparelser, som vil påvirke vores børnehus i de kommende år, herunder yderligere feriepasning og færre 

aktivitetsmidler. 

Det er først og fremmest ikke alle børn der trives ved sampasning i et ukendt miljø, og samtidig ikke alle 

forældre der har mulighed for alternative pasningsmuligheder i alle årets ferieperioder. Det kan give en 

enorm utryghed for børnene og deres trivsel. Ved en yderligere uges feriepasning, presser vi flere forældre 

til at sende deres børn i sampasning.  

Herudover, vil der i en ferieperiode med sampasning medfølge personale her til, hvilket daginstitutionerne 

selv skal finansiere. Yderligere ugers sampasning kan derfor betyde, at der i andre perioder må 

nedprioriteres på medarbejdertimer for, at få økonomien til at hænge sammen. Det er en ond spiral i et 

forvejen presset lønbudget. 

Vi ser også dette forslag bekymrende for medarbejdernes perspektiv. Med tvungne feriedage, flere børn og 

færre aktivitetsmidler kan det betyde mistrivsel for medarbejderne, og vi kan risikere, at de vælger at søge 

til andre kommuner med bedre vilkår. Det kan også have betydning for den fremadrettede rekruttering af 

medarbejdere i vores dagsinstitution, som vi allerede nu har problemer med. 

Kommunens forslag om en yderligere uges feriepasning var også en del af budgetforslaget for få år siden, 

hvor kommunen endte med at medtage tre dages yderligere feriepasning. Der er derfor allerede inden for 

få år foretaget en besparelse på dette område, og vi mener derfor ikke, at det er et område, hvor der bør 

ske yderligere besparelser.  

Når der er få hænder, påvirker det de børn og familier, der bor i kommunen, men det påvirker også vores 
kommunes attraktivitet for potentielle tilflyttere. Dagtilbuddenes kvalitet er en meget vigtig faktor for 
tilflyttere med børn eller børn på vej. Tilflytterne er skatteydere, som vi gerne vil tiltrække. Det sker f.eks. 
med sloganet “Middelfart, tænk hvis du boede her” på sociale medier. De samme sociale medier, hvor vi 
allerede nu kæmper med negative historier om dagtilbud. De historier bunder dybest set i, at der er for få 
hænder, og de historier dukker op på f.eks. Facebook lige ved siden af den fine tilflyttervideo om 
Middelfart. Sådan fremstår Middelfart Kommune, når et par eller en familie sidder i Odense, Aarhus eller et 
tredje sted, søger på nettet og skal vælge en by at bosætte sig i. 
 
Såfremt Middelfart Kommune ønsker at efterleve deres vision om, at være en af Danmarks mest attraktive 

byer at leve, bo, arbejde og opleve samt ønsker at fortsætte med en øget befolkningstilvækst, så ser vi det 

som skarp kontrast til, at I forværrer vilkårene for børnefamilierne i kommunen. Besparelser på disse 

områder kan i sidste ende være en medvirkende faktor både ifht. attraktiviteten for nye børnefamilier og 

ikke mindst for os, der allerede har valgt, at bosætte sig i kommunen,  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Strib Børnehus 
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   Lillebæltskolen 
   Skippervej 1 

    5500 Middelfart 

   www.lillebaeltskolen.dk 

   lillebaeltskolen@middelfart.dk 

   Telefon +45 8888 5770 

 

Høringssvar  - Budget 2023-2026 

Hermed fremsendes høringssvar fra Lillebæltskolens Med-udvalg.  

Først og fremmest takker vi for muligheden for at komme med bemærkninger til Budget 2023-

2026. 

 

Vi bemærker, at der i budgettet er lagt op til store besparelser i det samlede budget for 

Middelfart kommune og dermed også på skoleområdet. Vi anerkender, at det ikke er nogen 

nem opgave at skulle prioritere, men tillader os alligevel at udtrykke vores bekymring på visse 

områder inden for budgettet. 

 

B20-01 – Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud 

Vi kan være bekymrede for om enkelte elever vil melde sig ud af SFO´en og hvad disse børn i 

så fald vil foretage sig i stedet.  

 

En ændring vil i større grad kunne give flere ind og udmeldelser, hvilket er en tung 

administrativ post at løfte. Pt. oplever vi enkelte familier der melder til og fra i SFO´en alt efter 

om der er spændende aktiviteter i den kommende 14 dages periode. 

 

Vi gør ligeledes opmærksom på at der ligger en yderst vigtig kommunikationsopgave i at få 

dette formidlet på en fornuftig måde, hvis det bliver vedtaget. 

 

B20-02 – Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT indkøb 

 

Der skal være en opmærksomhed og accept af at en reduktion vil få en indflydelse på hvilke 

materialer og IT-udstyr mv. der kan indkøbes og at dette kan få en ikke ønskelig konsekvens 

for elevernes faglige indlæring. Med en reduktion vil der bl.a. ikke længere være de samme 

muligheder for at differentiere undervisningen, så den er tilpasset den enkelte elevs behov. 

 

B20-05 – Takstreduktion Skrillingeskolen 

Vi stiller os undrende over at der skal være en besparelse på Skrillingeskolen, set i lyset af at 

der visiteres flere elever til Skrillingeskolen. 

Konsekvensen må ikke på sigt udløse, at der skal rummes flere børn i almenområdet og at 

barren dermed sænkes yderligere for, hvilken type inklusionselever der skal kunne rummes i 

den almene del. Potentielt vil det blive en inklusionsopgave der vil være svær for den almene 

del at løfte, medmindre der i så fald følger budget med til at løse denne opgave. 

 

G20-02 – Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist 

Der skal være en opmærksomhed på, at hvis tilbagerulning gennemføre, skal forventningerne 

til indholdet af de styrkede skoleprofiler ligeledes sænkes. Vi vil ikke kunne gennemføre 

samme antal og indhold af aktiviteter udfra profilerne. 

 

G20-04 – Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

Midlerne er blevet anvendt til ekstra lærerkræfter i folkeskolen, herunder til tolærerordninger, 

styrkelse af inklusionsindsatserne og andre differentierede undervisningsindsatser. 

 

Konsekvensen ved en tilbagerulning vil i så fald påvirke skolernes mulighed for at lave To-

lærerordninger, inklusionsindsatser, co-teaching, trivselsfremmende aktiviteter mm. for 

eleverne. Med de nuværende statistikker på elevernes trivsel ser vi dette som et stort 

bekymringspunkt, der kan få konsekvenser for eleverne trivsel og faglige indlæring både på 

kort og på lang sigt. Den nuværende elevgruppe er i forvejen påvirket på bagkanten af 

Corona. 

 

http://www.lillebaeltskolen.dk/
mailto:lillebaeltskolen@middelfart.dk


   
 

 

   Lillebæltskolen 
   Skippervej 1 

    5500 Middelfart 

   www.lillebaeltskolen.dk 

   lillebaeltskolen@middelfart.dk 

   Telefon +45 8888 5770 

Øvrige kommentarer 

 

Vi er bekymrede for at de foreslåede bespareler vil få personalemæssige konsekvenser, hvilket 

i sidste ende vil gå ud over eleverne og påvirket arbejdsmiljøet – muligvis allerede fra januar 

2023. 

 

I Middelfart kommunes vision for skoleområdet er et af pejlemærkerne ”en attraktiv 

folkeskole”. Dette være sig gældende for både elever, forældre og personale. Vi kan være 

bekymrede for, om vi kan fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft, således at vi kan 

leve op til visionen og fortsat sikre at vi er en attraktiv folkeskole for både elever, forældre og 

personale og dermed sikre et højt fagligt niveau med udgangspunkt i elevernes faglige, sociale 

og personlige kompetencer. 

 

 

http://www.lillebaeltskolen.dk/
mailto:lillebaeltskolen@middelfart.dk
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   Lillebæltskolen 
   Skippervej 1 

    5500 Middelfart 

   www.lillebaeltskolen.dk 

   lillebaeltskolen@middelfart.dk 

   Telefon +45 8888 5770 

 

 

 

Høringssvar - Budget 2023-2026 

Hermed fremsendes høringssvar fra Lillebæltskolens skolebestyrelse.  

Først og fremmest takker vi for muligheden for at komme med bemærkninger til Budget 2023-

2026. 

 

Generelt har vi med besparelserne en stor bekymring i forhold til skolens mulighed for at løfte 

inklusionsopgaven og skolens mulighed for at sikre at eleverne fortsat udvikler sig personligt, 

socialt og fagligt på baggrund af Middelfart Kommunes vision fra Middelfartbarn til 

Verdensborger.  

Vi er selvfølgelig bevidste om at også skoleområdet skal byde ind i besparelserne og har fuld 

forståelse for, at det ikke er en nem opgave at skulle lave prioriteringerne. 

 

B20-02 – Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT indkøb 

 

Vi forudser at en reduktion i budgettet til materiale og IT-indkøb vil gå ud over kvaliteten i 

undervisningen, og at det vil blive en større opgave for medarbejderne at løfte den 

undervisningsmæssige opgave. 

Set i lyset af den foreslåede besparelse og de generelle stigende udgifter på alle materialer, vil 

den foreslåede besparelse blive stor og dermed også få konsekvenser for den enkelte elevs 

muligheder for at modtage tidssvarende og udviklende materiale på et ønskeligt niveau. 

 

B20-05 – Takstreduktion Skrillingeskolen 

 

Der er en bekymring for risikoen ved, at der potentielt er flere elever, der ikke bliver visiteret 

til Skrillingeskolen, og at der derfor skal rummes flere elever i almensporet. Det vil få en 

læringskonsekvens for skolerne generelt og for deres mulighed for at løfte inklusionsopgaven 

på et fornuftigt niveau uden at det ligeledes går ud over de resterende elever.  

Der er ikke balance mellem at der opleves elevvækst til Skrillingeskolen og at opgaven skal 

løses for færre midler. 

 

G20-01 – Styrket indsats overfor unge (SSP) tilbagerulles delvist 

 

Med den stigning i episoder, vi har bemærket hen over sommeren, finder vi det dybt 

bekymrende, hvis I vælger at spare på SSP-indsatsten. Velvidende at en del af SSP indsatsen 

ligger uden for skoletiden, giver det dønninger og påvirker den generelle trivsel i skolen. Hvis 

der ikke tages fat omkring nogle af de problematikker, der er i SSP-regi, er det vores store 

bekymring, at der vil komme en øget mængde af unge utilpassende unge mennesker. 

Nogle af de ældste elever i skolen søger mod ”spændende”, ”udfordrende” og 

”grænseoverskridende” miljøer, og har brug for at blive guidet og ”spottet” af SSP inden de 

kommer ud på alt for dybt vand. 

Som forældregruppe på en folkeskole kan vi mærke at der er behov for en samlet indsat 

mellem SSP og skole.  

 

G20-03  - Styrkelse af strategien fra Middelfartbarn til verdensborger tilbagerulles 

delvist 

 

Hvis der foretages en tilbagerulning af budget til styrkelse at strategien fra Middelfart til 

Verdensborger  er det nødvendigt at forventningerne til skolernes visionsarbejdet sænkes. 

Skolebestyrelsen er meget positiv overfor visionen og synes den er god. Derfor er vi ærgerlige 

over en evt. besparelse på visionsarbejdet.  

http://www.lillebaeltskolen.dk/
mailto:lillebaeltskolen@middelfart.dk
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G20-04 – Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

 

Denne tilbagerulning vil betyde færre lærere og have en negativ konsekvens for elevernes 
udbytte af undervisningen og lærernes muligheder for at lave god undervisning til alle børn. 

Forslaget vil betyde forringelser som for eksempel: 

 Færre to-lærerordninger. 

 Færre indsatser for fagligt stærke elever. 

 Færre AKT-indsatser. 

 Mindre co-teaching. 
 Mindre kapacitet til ”mellemformer”.  

Baggrunden for tildelingen til et generelt løft i folkeskolen kan læses i nedenstående: 

”Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at 

der følges op på anvendelsen af midlerne første gang i ØA24, når der foreligger data for 

udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.” 
(kilde: fm.dk, ØA23) 

Hvis dette vedtages vil serviceniveauet og skolens mulighed for at løfte opgaven, på et for os 

ønskeligt niveau, blive forringet.  

 

Øvrige kommentarer. 

 

UngeLiv 

Middelfart kommune har igennem en årrække fået projektmidler til ”UngeLiv”. 

Vi kan i budgettet se, at det ikke forventes at dette projekt fortsætter, da det nu er 

Kommunen selv, der skal betale for tilbuddet. 

Set i et forbyggelsesmæssigt perspektiv, finder vi dette yderst bekymrende. Med den stigende 

andel af unge i mistrivsel og vores erfaring med tilbuddet, er vi overbeviste om, at det vil være 

et forkert sted at spare. UngeLiv benyttes af mange af skolens elever og har i stor grad hjulpet 

mange af vores unge tilbage på rette spor. 

Vi kan derfor have en stor bekymring for at nogle af vores unge mennesker vil blive tabt på 

gulvet, og at vi i så fald vil opleve en øget udgift på sigt. 

 

 

Forslag til besparelser: 

Hvad har vores unge mest behov for? Når der skal spares så meget på den daglige drift 

prioriterer Skolebestyrelsen at inklusionsindsatser, SSP, Ungeliv osv. er vigtigere end f.eks. de 

fælleskommunale aktiviteter. 

 

Derfor ser vi, at der i stedet kan kigges på om der evt. skal prioriteres anderledes i forhold til 

afholdelse af:  

- Camp 

- Fælleskommunale aktiviteter 

- Fælles sidste skoledag for 9.kl. 

 

Vi kan ligeledes være undrende overfor, at der med de store besparelser kommunen skal finde 

på det samlede budget prioriteres, at der ansættes en klimachef. 

 

http://www.lillebaeltskolen.dk/
mailto:lillebaeltskolen@middelfart.dk
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Børnehuset 
Koldinghave 3 
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5591 Gelsted 
www.gelstedskole.skoleintra.dk 
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Gelsted 1. september 2022 

 

 

 

Høringssvar vedr. budget 2023 fra MED-udvalget ved Gelsted Børneunivers 

 

MED-udvalget har følgende kommentarer: 

 

 

Øget forældretakst i SFO: 

 Det er problematisk med stigning samtidig med inflation 

 Vi frygter, at nogle børn meldes ud 

 Vi er bekymrede for, at det især kommer til at gå ud over de svageste familier – og 

dem med størst behov, da SFO’en bl.a. understøtter sprogudviklingen og 

relationskompetencen. 

 

Det generelle løft af folkeskolen: 

 Der er stor risiko for at miste timer med dobbeltbemanding og AKT – I Gelsted har vi 

ingen mellemformer, så det kan få stor betydning i vores klasser 

 Der kan være færre penge til videreuddannelse af personale 

 Hvis skoledagene bliver tilsvarende kortere -> større mulighed for at beholde 

dobbeltbemanding 

 

Dagtilbud: 

 Der er bekymring for, at 3 ugers feriepasning kan tvinge familierne til at holde forskudt 

ferie 

 Fællespasning skal være samtidig i SFO og Børnehus – forslag om sampasning i 

Børneuniverset 

 Nogle børn har godt af at komme i SFO – 3 uger kan være lang tid 
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Reduktion af skolernes budget: 

 Der er bekymring for, at det kommer til at gå ud over vores brug af læringsplatforme 

 Det foreslås at ændre på indkøbsaftaler, så vi altid har mulighed for at vælge det 

billigste – også hvis det er uden om indkøbsaftale 

 

Skoleprofil og vision: 

 Vi kan ikke spare her. Der er brugt så meget energi på det, og det er allerede en del af 

vores virkelighed. 

 Ordblindevejlederstilling spares væk samtidig med, at der testes flere elever og bliver 

flere ordblinde. Dette giver flere opgaver på skolerne 

 

Skrillingeskolen: 

 Det undrer os, at Skrillingeskolen står for i disse tider, hvor der er stor fokus på 

inklusion og børn i vanskeligheder 

 

Normering: 

 Det undres os, at man vælger at tilbagetrække den udvidelse, der var tiltænkt 

normeringen på dagtilbud – da det i forvejen er svært at se, at minimumsnormeringer 

kan overholdes (fx indgår 85% af lederløn i normeringen) 

 

Prisfremskrivning: 

 En direkte besparelse på et tidspunkt, hvor alt stiger 

 Problematisk i et trængt budget 

 

 

 

 

På vegne af MED-udvalget ved Gelsted Børneunivers. 

 

Jens Lyndorff Hovmøller 

Skoleleder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument: 
2022-012864-4 (Skoler og SFO) 

 

 

 

Fil: 

34. Gelsted Børneunivers - Fællesbestyrelsen 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Børnehuset 
Koldinghave 3 

5591 Gelsted 

 

Telefon +45 8888 5455 

 

 

Skolen 

Gelstedvej 29 

5591 Gelsted 
www.gelstedskole.skoleintra.dk 

 

Telefon +45 8888 5540 

gelsted-skole@middelfart.dk 

 

  

Gelsted 31. august 2022 

 

 

 

Høringssvar vedr. budget 2023 fra fællesbestyrelsen ved Gelsted Børneunivers 

 

Fællesbestyrelsen har følgende kommentarer: 

 

 

Hæve forældrebetaling i SFO: 

• I forvejen er det alt for dyrt og ikke nødvendigvis de familier, der har råd, der har 

mest behov. Der vil evt. være familier, der vælger SFO fra. 

• Ved øget forældrebetaling er bekymringen, at det kan medføre flere fripladser. 

• SFO-taksten er ikke faldet ved længere skoledage. Før folkeskolereformen fik 

forældrene flere SFO-timer for pengene. Da man overgik til flere skoletimer og færre SFO-

timer blev taksten ikke tilsvarende reduceret, og nu sætter man taksten op igen. 

• En SFO-plads koster næsten det samme som en børnehaveplads. 

 

Lavere tildeling til materialer: 

• Der er bekymring for, at de færre ressourcer kommer til at betyde færre 

relevant/aktuelt undervisningsmateriale. Dette set i lyset af, at materialer bl.a. grundet 

inflationen er steget i pris og skolernes købekraft i sig selv er reduceret. Ved nedskæring i 

budgettet til indkøb og IT rammes købekraften på begge parametre. 

 

Pristalsfremskrivning: 

• Der er en bekymring i forhold til et i forvejen trængt budget. 

 

Profilbevilling: 

• Det er beklageligt, at man ønsker at tilbagerulle bevilling på igangværende 

projekter, da vi har mange gode initiativer i gang. 

 

Generelt  løft af folkeskolen: 

• Besparelser kommer til at koste lektioner med dobbeltbemanding, hvilket ellers 

har enorm god effekt. Resultatet er, at det kan blive svært at rumme/inkludere og løfte alle 

elever, hvilket kan komme til at koste på længere sigt. 

Vi foreslår derfor, at profilskolearbejdet sættes i bero og midlerne derfra flyttes, så kommunen 

ikke behøver at rulle folkeskoleløftet tilbage. Det vil, i vores optik, gavne børnene mere at 

midlerne bruges i direkte relation til dem. 
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Feriepasning: 

• Vi er bekymrede for, hvad 3 ugers ferie betyder for nogle af børnene. Her låser 

man børnefamiliernes fleksibilitet, hvilket kan medføre, at børnefamilien ikke kan holde ferie 

på samme tid. Feriereglerne giver den ansatte ret til 2 ugers sammenhængende ferie, men 

ikke 3 uger, hvilket ikke harmonerer med, at Børnehuset holder 3 uger lukket.    

• Lukkeuger i Børnehus og SFO skal harmoniseres. 

 

Vi anerkender, at spareøvelser er svære. Vi registrerer, at besparelserne er fordelt over flere 

områder, men at de samlet set vil være mærkbare i forhold til vores lokale drift, men også for 

de berørte familier. 

 

 

 

På vegne af fællesbestyrelsen ved Gelsted Børneunivers. 

 

Jens Lyndorff Hovmøller 

Skoleleder 
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   Ejby Skole 
  Nørregade 88 
  5592 Ejby 
  www.ejbyskole.dk 
    8888 5505 

  ejby-skole@middelfart.dk 
 
 

Dato: 01.09.22 

 

Høringssvar vedr. Direktionens forslag til budget 2023 og overslag for 2024-2026 

 

Skolebestyrelsen og Med-udvalget på Ejby Skole ønsker at komme med følgende 

bemærkninger til høringsmaterialet. 

G20-02: Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist. 

 

Middelfart kommune havde en vision om at danne og uddanne alle børn og unge til at 

blive verdensborgere med udgangspunkt i FN´s verdensmål. Derfor skulle alle 

institutioner arbejde målrettet med visionen fra “Middelfartbarn til verdensborger”.  

Når der iværksættes en så storstilet visionsarbejde på skoleområdet, hvor 

medarbejdere både forventes og forventer, at der skal arbejdes seriøst med at skabe 

indhold i visionen for at fremme, ikke blot den enkelte skoles, men også at skabe en 

sammenhæng i Middelfart Skolevæsen, så undrer det os at dette storstilede projekt 

ikke længere er lige så vigtigt.  

Der har været en forventning til medarbejdere om at tage medejerskab til den politisk 

vedtagne retning om skoleprofiler og overordnet vision, så er det stærkt demotiverende 

at arbejdet fjernes direkte ved en besparelse.  

Det fremgår af den enkelte skoles skoleplan hvordan der på skolen er prioriteret 

arbejdstid ift. skoleprofiler. De ressourcer der er blevet ansøgt om, for at styrke 

skoleprofilerne, er brugt til at styrke undervisning og dennes indhold. Ressourcerne 

indgår som en integreret del af skolens budget og det der er planlagt efter - 

skoleprofiler er ikke på skolerne et projekt der bare kan afvikles og slukkes for igen. 

 

Konsekvensen for skolerne vil være, at de ikke kan målrette deres besparelse direkte 

ift. dette besparelsesforslag i 2023 hvorfor besparelserne skal findes andetsteds. 
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G20-03: Styrkelse af strategien fra Middelfartbarn til verdensborger tilbagerulles 

delvist (Læsekonsulent) 

 

Dette besparelsesforslaget vil betyde, at indsatsen for opsporing af ordblinde ikke 

udvides som planlagt. Vi kan dog se. at der ikke reducerer i det nuværende tilbud, 

hvorfor vi bakker op om forslaget, hvis der skal findes besparelser på dette område. 

G20-04: Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

 

”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at sende børnegenerationen godt i 

vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes mere end 1000 lærere ekstra i de 

kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for vores børn og unge”  
(kilde: Børne- og undervisningsministeriet, pressemeddelese 20. maj 2021).  

Dette var hvad regeringen skrevet tilbage i 2021, da der blev tilført omkring 5 mio. kr til 

Middelfart Kommune der var øremærket flere lærerressourcer og skolerne efterlevet 

dette. Vi undres over, at man netop her vil finde en besparelse på 57%. 

Skal Middelfart Kommune kun i begrænset omfang bidrage til et fagligt løft af 

folkeskolen? En besparelse på dette område vil føre til færre lærere. Det HAR en 

direkte negativ konsekvens for elevernes udbytte af undervisningen og lærernes 

muligheder for at lave god undervisning til alle børn. 

Besparelsesforslaget VIL betyde: 

- Færre støttetimer til elever der har et udvidet behov.  

- Mindre eller ingen ekstra indsats for fagligt stærke elever. 

- Færre AKT-indsatser 

- Mindre tilbud af ”mellemformer” 

- Mindre inklusionsindsatser på den enkelte skole 

- Mindre eller slet ingen co-teaching 

- Færre to-lærerordninger. 

Ved ikke at anvende de 5,273 mio.kr. til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, går 

Middelfart Kommune mod Regeringens og KL’s enighed i finansloven 2020 og 

økonomiaftalen 2023. 

B20-01 Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud. 

 

Man ønsker på SFO området, at fastholde kvaliteten i SFO-pasningstilbuddet og som 

alternativ til reduktioner på andre dele af skoleområdet. Derfor ønsker man at hæve 

forældrebetalingen til 96%, iberegnet den fulde udgift til løbende bygningsdrift, 

herunder forbrug af el, vand og varme, rengøring og bygningsforsikring. Os bekendt 

må forældrenes udgift til SFO ikke inkludere ovenstående, som el, vand og varme. 

Yderligere frygter vi at denne besparelse vil ramme vores ældre børn i SFO regi. Vi 

frygter, at de vil bliver rykkes hjem foran skærmen. Vi arbejder her med en 

børnegruppe der har været virkelig hårdt ramt af hjemsendelser imens de var små 

skolebørn. Mange af dem har ikke fået den sociale træning, som de ellers ville ha´ 
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fået, pga “frygten for smitte”. Både i skolen og i SFO´en oplever vi hver dag de mindste 

elever der “slår sig på rammerne”, ikke er “skolemodne” og mistrives. Vi er helt sikre 

på, at det ikke kun er på Ejby skole vi oplever dette og derfor er det så vigtigt, at de 

mindste skolebørn har et fritidstilbud der sætter rammer om barnet og dets udvikling. I 

SFO´en er der plads til fri leg og de “store” SFO børn er kulturbærere for de mindre, 

der er med til at styrke fællesskabet mellem børn fra 0. til 3. klasse.  

Vores SFO personale er også en stor del af børnenes skole hverdag og vi risikerer ved 

at hæve forældrebetalingen, at den øgede betaling også rykker ind i skoledelen, da 

der simpelthen ikke længere er “brug” for så mange ansatte i SFO delen og derved 

bliver der endnu færre to-lærerordninger. 

Yderligere har vi erfaret, at Klubtilbuddet i Ejby er blevet udvidet fra 2 til 4 dage om 

ugen fra den 1. marts 2022. Dette var vi ikke bekendt med og ønsker at dette 

tilbagerulles, da klubtilbuddet står i direkte konkurrence med vores SFO tilbud.   

 

B20-02 Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb  

 

Hvis vi skal skabe ”verdensborgere” i Middelfart er der behov for, at vi har adgang til 

og mulighed for at indkøbe differentieret undervisningsmaterialer og IT-platforme. Vi 

finder det bekymrende, at man i en tid, hvor der tales om løft af den danske folkeskole 

og styrke den enkelte elevs faglighed, vælge at skære i budgetrammen til materiale og 

IT.  

På Ejby Skole vægter vi har adgang til indkøb af differentierede 

undervisningsmateriale til vores elever og med en reduktion vil dette ikke kunne lade 

sig gøre. 

B20-05 Takstreduktion Skrillingeskolen 

 

På Skrillingeskolen tilbydes vores mest skrøbelige elever en god skoledag, med den 

normering der passer til børnegruppen, små klasser/grupper og ekstra ressourcer når 

det er behovet. 

Men Skrillingeskolen har igennem flere år oplevet besparelser, da skolen har haft elev 

nedgang. Nu har skolen igen en betydelig elevfremgang. Man må som udgangspunkt 

tænke, at derved bliver skolen tilført flere midler, da skole arbejder med kommunes 

mest skrøbelige elever. Men det er åbenbart lige omvendt, hvilket vi finder yderst 

bekymrende.  

Der arbejdes med en elevgruppe hvor man ikke bare kan drage fordel af stordrift - 

man kan ikke “bare” øge holdstørrelserne og reducerer lærer-, pædagog- eller 

medhjælperressourcerne. Denne børnegruppen kan ikke samles i større grupper, da 

årsagerne til at netop disse eleven har dette skoletilbud er pga af, at her er der 

mulighed for at eleverne kan komme til en hverdag i små grupper og med massivt 

støtte/hjælp, der er med til at give dem et så godt skoleliv så muligt. Derfor mener vi, at 

denne besparelse ikke skal effektueres.  

Udvidelsesforsalg: 

 

Der er ingen udvidelsesforslag på skoleudvalgets område. Derfor vil vi gerne 

kommentere på følgende to områder. 
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1. Vi har igennem de sidste års budgetter set, at på udvidelser har det været afsat 

økonomi til at videreføre projektet “Unge Liv”. Dette projekt kan vi ikke finde længere. 

Unge Liv er det tilbud der findes til unge i Middelfart, hvor den unge mødes i øjenhøjde 

og hvor den unge selv sætte dagsordenen for deres snakke og hvor de selv kan 

opsøge hjælp. I Unge Liv er der tid (og mulighed for at få en tid hurtigt) Vi lever i en tid 

hvor vi har en ungdomsgeneration, der er så presset af stress, angst og ubehandlede 

diagnoser (pga lange ventetider ved psykologer/psykiatere) at det simpelthen ikke kan 

være rigtig at dette tilbud, der giver så god mening for vores børn og unge, ikke 

længere videreføres.     

 

2. Yderligere kan vi ikke i budgetmaterialet gennemskue om der er taget højde for den 

faktiske klassedannelse i demografireguleringen (jf. tekniske tilretninger). Er der taget 

højde for, at færre elever ikke nødvendigvis medfører færre klasser - så kan der faktisk 

realiseres en besparelse på 1,1 mio. kr. på dette område? 

 

På vegne af Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Ejby Skole  

 

Anders Bærholm        Rikke Boelstofte 

Skolebestyrelsesformand       Tillidsrepræsentant 
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Nørre Aaby Skole, Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby 
Telefon: 88885560 
Mail: nraasko@middelfart.dk 
Hjemmeside: noerreaabyskole.aula.dk                                                                

 

 

Nørre Aaby, 1. september 2022 

 
 
 
 
Høringssvar på Direktionens forslag til budget 2023 og overslag for 2024-2026  
 
Direktionens forslag har været behandlet på MED-udvalgsmøde og medarbejdersiden har 
følgende bemærkninger til budgetforslaget: 
 

Vi tilslutter os punkterne som skolebestyrelsen har skrevet i deres høringssvar. 
 
Ud over det skolebestyrelsen har bemærkninger til, vil vi supplere med: 
 
Ændring af taksten på C-sporet pr. 1/8-22 har negativ indflydelse på økonomien på Nr. Aaby 
Skole. Dette bevirker en yderligere vanskeliggørelse af at kunne drive god skole.  
 

 

På medarbejdersidens vegne 
 
 
 
Ulrik Olesen 
Næstformand Nørre Aaby Skoles MED-udvalg 
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Nørre Aaby, 1. september 2022 

 

 

Høringssvar på Direktionens forslag til budget 2023 og overslag for 2024-2026 

 
Direktionens forslag har været behandlet på et skolebestyrelsesmøde og skolebestyrelsen har 
følgende bemærkninger til budgetforslaget: 
 

 
Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 
En bred forligskreds i folketinget har prioriteret “Generelt løft af folkeskolen”. Vi frygter, at det går 
ud over kvaliteten i undervisningen og ønsket om at eleverne skal blive så dygtige som de kan. 
Middelfart Kommune ligger allerede i den lave ende, målt på hvad andre kommuner tildeler pr. 
elev. De 3 mio. der skulle gå til flere lærerkræfter, som hos os kunne være et løft til faglig støtte, 
AKT og inklusionsindsatser, vil direkte komme eleverne til gavn. 
Det var også her, der kunne være et råderum til at arbejde med de tiltag som VIVE-undersøgelsen 
inspirerer til, så udgifterne til rapporten ikke er spildt og så den kommer til at betyde en forskel for 
eleverne. 
 
 
Reduktion af skolernes budget til materiale og IT-indkøb og Prisfremskrivning 
Forringelser i undervisningen med de manglende prisfremskrivninger og budgetreduktioner, giver 
tanker om tørsvømning eller madkundskab uden mad. I forvejen har man udhulet skolernes 
råderum, da det i forvejen er tredje gang indenfor de seneste år, man skærer på materialeindkøb 
og prisfremskrivning.  
 
 
Styrkelse af strategien fra “Middelfartbarn til Verdensborger” tilbagerulles delvist 
(ordblindevejleder) 
Det handler om at give inspiration og støtte til skolernes vejledere og sørge for, at de kan levere 
god vejledning til lærerne på de enkelte skoler. Med den fokus der er på ordblindhed, herunder de 
seneste lovændringer, er det direkte uhensigtsmæssigt at spare her. 
 
 
Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud 
Vi er bekymret for, at den store stigning i SFO-taksten kan medføre, at færre gør brug af SFO-
tilbuddet. Det kan gøre, at indholdet og mulighederne i SFO reduceres. 
Vi vil gerne foreslå, at man opretter/genindfører en klippekortsløsning. Måske den er lettere at 
administrere med nutidig IT-understøttelse. 
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Takstreduktion på Skrillingeskolen 
Vi er bekymrede for, om “stordriftsfordelen” reelt holder på specialområdet og det er sørgeligt at 
se, at man igen finder på at foreslå besparelser på specialområdet. 
 
 
Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist.  
Vi foreslår, at man helt nedlægger puljen og bruger millionen til at fjerne besparelsen på materialer 
og IT-indkøb og til at reducere besparelsen på prisfremskrivning. For med kun 1 mio. til deling 
mellem skolerne, er der ikke mange penge til at lave profilering og det vil være for bureaukratisk at 
udmønte ved ansøgninger for hver enkelt skole. Så derfor er det bedre at sløjfe den og tilføre den 
IT og materialer eller lægge den ind i den generelle tildeling til skolerne. 
 
 
Styrket indsats over for unge (SSP) tilbagerulles delvist 
Vi er bekymret over hvordan besparelse kan påvirke indsatsen i de unges lokalmiljø og dermed 
påvirke deres trivsel og udvikling. 

 

 
 
Vi vil opfordre til at man kigger på områder under økonomiudvalget, der ikke rammer borgerne 
direkte, der burde være meget mere at hente der. Eksempelvis klimafolkemødet og de penge som 
bruges på det, samt de årsværk i administrationen der arbejder med det. Pengene bør bruges til 
borgernær velfærd, hvilket er kommunens kerneopgave. 
 

 
Afslutningsvis vil vi opfordre til at undgå besparelse på andre områder, der påvirker børn og unge 
på sigt, da det er dem kommunen skal leve af i fremtiden. 
Samtidig kan vi frygte, at ved de besparelser der er lagt op til, at det kan komme til at koste 
kommunen meget mere på sigt, fordi vi kan risikere at få flere udfordrede børn og unge, som så 
kan koste endnu mere end man sparer her og nu. Vi skal investere i vores børn og unge for at 
kunne spare på sigt. 
 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
 
 
Annette Bang Jørgensen 
Skolebestyrelsesformand 
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Høringssvar budget 2023-2026 

 

Nedenstående høringssvar er udarbejdet af fællesbestyrelsen og MED-udvalg i Landsbyfællesskabet 

i Brenderup 

Generelt læser vi med bekymring det fremlagte forslag til budget 2023-2026. vi anerkender, at det 

er en svær balance, når kommunen på så mange parametre skal finde besparelser, men da vi ligger i 

et – i forvejen – sårbart område, rammer besparelserne og tilbagerulningerne hårdt.  

Vi undrer os over, at man prioriterer en renovering af marinaen med et markant højt beløb, når der 

samtidig skæres på områder, som i fremtiden vil få store konsekvenser, hvis man ikke prioriterer 

dem.  

 

Bemærkninger fra dagtilbud: 

Aktivitetsbudget i dagtilbud 

For at opretholde et acceptabelt niveau mht. pædagogiske aktiviteter og samtidigt leve op til 

dagtilbudsloven og Den styrkede læreplan strækker vi i forvejen de tilskrevne midler udover de 37 

timer, som aktivitetsmidlerne skal dække. Når aktivitetsbudgettet nedskrives, vil besparelserne i 

realiteten forringe børnenes mulighed for leg, udvikling og læring. 

Prisfremskrivning 

Som kommune vælger man ikke at prisfremskrive som KL anbefaler. Dette vil for Brenderup 

Børnehus betyde, at vi som institution stadig skal afholde de faktiske udgifter, hvilket er en de facto 

besparelse på 25.469 kr svarende ca til en månedsløn til en ekstra pædagog i februar måned, hvor vi 

har flest børn indskrevet. 

Ferielukkeuger 

Det vil udfordre mange familier at indføre en ekstra lukke uge, da nogle familier herved ikke kan få 

sammenhængende ferie eller ferie sammen som familie.  

Vi oplever allerede nu, at flere forældre ikke vil acceptere at blive begrænset af kommunens 

ferielukkeuger. Det betyder, at vi har oplevet en stigning af tilmeldte børn i disse uger, og at vi 

derfor må sende personale med i disse uger. Disse medarbejdere skal så efterfølgende afvikle ferie, 



når alle børn er tilbage fra ferie og skal dermed fuldt vikardækkes, hvilket er en ekstra udgift for 

institutionen. Vi oplever, at flere familier afholder ferie udenfor ugerne 28-30, dvs. flere familier vil 

være nødsaget til at bruge pasningsordningen fremadrettet. Desuden undrer vi os over den 

tilsyneladende manglende og lovede harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og sfo. 

Forældrebetaling i sfo 

Forældrebetalingen i sfo’en stiger med 60 kr oveni den almindelige takstregulering. Dette bekymrer 

os især i forhold til de udsatte familier, som kan have svært ved at afsætte midler til at deres barn 

går i sfo, specielt den generelle prisudvikling taget i betragtning.  

Minimumsnormeringer på kommuneniveau 

Det der bekymrer os mest er, at når man taler om minimumsnormeringer, så taler man om 

normeringerne på kommuneniveau. I Anna Trolles børnehus har vi i forvejen dårligere normering 

end flere af de øvrige daginstitutioner i kommunen. De foreslåede besparelser vil betyde, at vi vil 

være nødt til at reducere antallet af medarbejdere for at overholde budgetrammen, til gengæld ser 

vi, at det kan blive svært at overholde den gældende lovgivning. Et bud er at denne 

personalereduktion vil udgøre 10-15 %. 

Faglig kvalitet og kompetenceudvikling 

For at løse inklusionsopgaven kræver det, at medarbejderne har kompetencerne til at arbejde med 

udsatte børn med særlige behov. Det netop udfærdigede velfærdstjek peger på, at der i den seneste 

årrække netop ikke har været tilstrækkeligt fokus på faglig kvalitet og kompetenceudvikling. Vi kan 

være bekymrede for, om vi kan leve op til kommunens ambitionsniveau mht. inklusionsopgaven og 

chancelighed for de udsatte børn, når vi ser på det decentrale budget, som forslaget lægger op til.  

Konstruktive forslag 

Vi foreslår, at vi i kommunen hæver skatteprocenten for at skabe bedre balance mellem udgifter og 

indtægter. 

Juli er betalingsfri - Indfør betaling for pasning i lukkeugerne (som man f.eks. gør i Odense 

Kommune), dels for at koncentrere børnenes ferier til lukkeugerne og for at forbedre mulighederne 

for at tilpasse personaleressourcerne til det faktiske børnetal. Hvis vi derudover skal pege på 

konkrete aktiviteter, der kunne undværes for at hjælpe med at skabe balance i kommunens budget, 

kunne det være sundhedsplejens besøg hos de 3½ årige børn. Vi er af den overbevisning, at vores 

egne medarbejdere har kompetencerne til at se, hvorvidt det enkelte barn i denne aldersgruppe har 

brug for særlige tiltag.  

 

Bemærkninger skole/SFO: 

En takstreduktion på Skrillingeskolen er uansvarligt. Det er væsentligt, at elever med særlige behov 

får de nødvendige udviklingsmuligheder. Potentielt kan det give udfordringer senere i livet for de 

elever, som ikke får den nødvendige støtte. Hvis kvaliteten ikke kan følge med børnenes behov, vil 

det få alvorlige konsekvenser på sigt. Vi kan desuden blive bekymrede for arbejdsmiljøet for 

personalet.  



Vi bliver bekymrede for kvaliteten i undervisningen, hvis der reduceres i budget til IT og 

materialer. En reduktion betyder, at vi ikke kan vedligeholde vores computere og indkøbe opdateret 

materiale – både bøger og portaler. Skolens økonomi er i forvejen presset, så selv en lille reduktion 

vil have stor betydning.  

Selv hvis prisfremskrivningen ikke trækkes tilbage vil det være vanskeligt at dække udgifter, som 

følger med inflation og stigende priser generelt. 

SSP er en ærgerlig reduktion, da der laves en forebyggende indsats for unge mennesker. Det er 

væsentligt, at de opsøgende medarbejdere er til rådighed og at der understøttes indsatser på 

skolerne. 

Det er problematisk, at midler, som er øremærket til generelt løft af folkeskolen fra Forligskredsen, 

skal bruges til at dække et underskud i Middelfart kommune. Tildelingen af midler ift. generelt løft 

af folkeskolen har stor betydning for skolerne, idet det er midler til eks. mellemformstilbud, 

vejlederfunktioner og to-lærer-ressourcer. Med en delvis tilbagerulning vil det betyde, at vi har 

færre midler til at styrke eleverne fagligt og socialt. Vi har været begunstiget med midler til flere 

voksne, så derfor vil dette også blive en nednormering af personale. Det bekymrer os, da vi ikke kan 

opretholde det niveau, som i forvejen er lavt på skolerne. Vi har lavet nogle gode tiltag for at styrke 

eleverne lokalt, og potentielt kan det medføre en ”flugt” til privatskolerne for de ressourcestærke 

elever. Man ønsker desuden, at vi hjemtager flere elever fra segregerede tilbud og løfter opgaven 

lokalt – det kan vi ikke med de foreslåede besparelser og tilbagerulninger af udvidelser. Det bliver 

vanskeligt at se, hvordan Anna Trolles Skole kan være den attraktive, lokale skole, hvis vi ikke har 

midler til de forebyggende indsatser, såsom to-lærer-timer, vejledere og på sigt et 

mellemformstilbud. Hvis vi skal lykkes med eleverne kan vi ikke nøjes med én lærer, én klasse. 

Vi er bekymrede for, at personalet skal løbe så hurtigt for at lykkes, at vi risikerer sygemeldinger 

eller personaleflugt, fordi det bliver mindre attraktivt at være lærer eller pædagog hos os. Det kan 

medføre et fald i kvaliteten og en ond spiral. 

Konstruktive forslag 

Når man tilbageruller midler til styrkede skoleprofiler kan det blive vanskeligt at se 

sammenhængskraften i den overordnede vision ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og skolen.  

Hvis man vælger denne reduktion, så ser vi muligheder i, at skolerne tildeles de resterende midler til 

at fortsætte igangværende indsatser, som blev søgt til i 2020, frem for at skulle søge ind i nye.  

Derudover ses mulighed i, at man – for en periode – aflyser fælleskommunale aktiviteter såsom 

idrætsdage og Camp-ugen for at undgå øvrige besparelser. 

 

Med venlig hilsen 

Fællesbestyrelse og MED-Udvalg 

Landsbyfællesskabet i Brenderup 

Børnehuset Brenderup og Anna Trolles Skole 
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Høringssvar – Budget 2023 

 

Nedenstående høringssvar er skrevet af børneuniversets MED-udvalg og Fællesbestyrelse i 

samarbejde. 

 

Fjelsted Harndrup Børneunivers’ fællesbestyrelse og MED-udvalg har med bekymring læst og 

drøftet direktionens budgetforslag. 

Det er positivt, at der er flere børn i kommunen, men det bekymrer, at det er nødvendigt at prioritere 

etablering og/eller udbygning af institutioner for at sikre plads til alle i en sådan grad, at Fjelsted 

Harndrup Børneunivers ikke fremgår i budgettet ift. renovering. Det skaber en utryghed hos 

forældre og personale, og for at mindske denne vil det være et stærkt signal til lokalområdet, 

opfordrer vi kraftigt til at der igen bliver set på alle muligheder for at pengene kan findes i 

indeværende budgetperiode - vi finder det på ingen måde acceptabelt at en forestående renovering 

er forsvundet helt ud af et kommende budget. 

Der er stort behov for, at visse dele af skolen får del i renoveringspuljer. Vi er bekymrede for 

hvornår vi får mulighed for tidssvarende faglokaler, så vi lever op til lovgivningen i eksempelvis 

håndværk/design. Det gør vi ikke nu.. 

I forbindelse med Bæredygtig lokaludvikling skriver Fjelsted Harndrup om børneuniversets 

betydning i lokalsamfundet. Dette håber vi byrådet vil understøtte.  

 

Vi undrer os over, at man prioriterer en renovering af marinaen med et markant højt beløb, når der 

samtidig skæres på områder, som i fremtiden vil få store konsekvenser, hvis man ikke prioriterer 

dem.  

 

Bemærkninger ift. dagtilbud: 

Ift. en ekstra lukkeuge bemærkes, at det ikke er godt, at der er flere lukkeuger, men der ønskes, at 

det er uge 31 i stedet for uge 28. Det kan give et øget pres ift. bemanding, at der er flere lukkeuger, 

fordi der er en forventning om, at flere børn end nu vil have behov for pasning i lukkeugerne, da 

ikke alle forældre har mulighed for at afvikle 3 ugers ferie i sammenhæng. Middelfart ønsker at 

være en attraktiv kommune der kan tiltrække tilflyttere samt private virksomheder. Ønsker man det 

må mulighederne for fleksibilitet og kvalitet prioriteres højt. For private arbejdsgivere er det et 

problem at medarbejderne ikke kan være fleksible samt set med arbejdstagers/børnefamiliers øjne, 

at de risikerer ikke at kunne holde ferie samtidig.  

 Dette vil det skabe et øget pres på personalet, da der skal være flere på arbejde i lukkeugerne, og 

der derfor vil være ferieafvikling henover en længere periode for personalet.  

Det er vigtigt, at man – hvis man vælger at lave en ekstra lukkeuge – er opmærksom på en 

harmonisering ift. dette for dagtilbud og SFO. Forældrene er afhængige af, at man kører efter 

samme lukkedage.  

Det er bekymrende, at der lægges op til besparelser ift. aktivitetsmidler og prisfremskrivning. Det 

betyder, at der samlet set er færre midler til indkøb af materialer og gennemførelse af aktiviteter, 

som understøtter børnenes udvikling. Det kan betyde, at der er områder i den styrkede læreplan som 

ikke i samme grad vil tilgodeses, og det bliver vanskeligt at implementere visionen lokalt. Vi vil 
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derfor opfordre politikerne tager stilling til ambitionsniveauet for visionen og implementering af 

denne, hvis midlerne ikke længere følger med.  

Når der tilbagerulles tidligere tildelte midler, herunder midler til leg, bevægelse og udeliv, så er det 

midler, som er givet til normering, og det vil alt andet lige give en reduktion af personale og 

kvalitet. Vi er bekymrede for om der er råd til og mulighed for at tiltrække kompetente personale, så 

vi fortsat vil være en attraktiv kommune at være ansat i, i fremtiden.  

 

Bemærkninger ift. skole/SFO 

Med de store besparelser, som er lagt op til bemærkes, at budgettet og dermed besparelser slår fuldt 

igennem 01.01.23. Skoleåret er planlagt til og med juli, og det hænger ikke sammen, hvis vi bliver 

nødt til at afskedige personale for at få økonomien til at passe.  

 

Ligesom sidste år stiller Fællesbestyrelsen og MED-udvalg sig nysgerrige over for en 

takstreduktion på Skrillingeskolen. I takt med at skolerne bliver dygtigere til at skabe inkluderende 

læringsmiljøer, som kan afhjælpe segregering, så er det de allermest sårbare og udfordrede børn, 

som ikke kan være i en almindelig skolekontekst, som har brug for et særligt specialiseret tilbud 

som Skrillingeskolen. Hvis Skrillingeskolen reduceres i tildeling, så ses en risiko for, at disse børn 

skal forblive på distriktsskolen med eksklusion fra fællesskabet som afledt effekt – både fagligt og 

socialt. Det bliver vanskeligt at inkludere alle fagligt og socialt, hvis der kommer så stor spredning i 

klasserne. Visionen på skole- og dagtilbudsområdet rummer sætninger som ”vi har alle med og øger 

chancelighed” og ” skolen er et trygt og rart sted at lege, lære og trives i – hvor de oplever 

helhjertede dage”, og vi er meget bekymrede for, om visionen kan realiseres, hvis der reduceres i 

tilbud som Skrillingeskolen. Hvis skolerne (og dagtilbud) skal løfte en større opgave ift. børn i 

udsatte positioner, så er det afgørende, at normeringen gør, at dette er muligt, og derfor er det 

nødvendigt med en anstændig normering – både for Skrillingeskolen og den lokale skole som vores.  

 

Børneuniverset bliver særligt optagede af reduktion på IT og materialer, den delvise tilbagerulning 

af midler til generelt løft af folkeskolen samt besparelsen ift. prisfremskrivning.  

 

Reduktion af budget til IT og materialer samt besparelse ift. prisfremskrivning rammer hårdt og kan 

gøre det vanskeligt at tilbyde tidssvarende materialer og undervisning til eleverne. Vi står i en 

usikker tid ift. materialevalg, og meget foregår på undervisningsportaler, men vi har fortsat brug for 

at indkøbe klassesæt og engangsmaterialer, hvis ikke kopiforbruget skal eksplodere som en afledt 

effekt af besparelserne.  

  

Børneuniverset undrer sig over, at man vil bruge midler, som er særligt tildelt til kommunerne og 

skolerne for at understøtte elevernes faglige og sociale udvikling. Pengene bruges netop til at 

understøtte en lavere segregering og dermed en højere inklusion på den lokale skole. Hvis disse 

midler rulles tilbage for at dække et underskud bliver vi bekymrede for, at forældre til 

velfungerende elever vil vælge privatskoler hvis der ikke opleves midler til udfordrede elever.  

Hos os har midlerne gjort det muligt at etablere et mellemformstilbud, som vi lykkes rigtigt godt 

med, og vi vil være nødt til at retænke eller fjerne dette, hvis midlerne forsvinder. Vi synes det er 
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uordentligt at vi tager midler der skulle løfte specielt de svage elever,  hvis Skrillinge ikke kan løfte 

samme antal elever, så skal vi rumme flere elever, hvilket ikke harmonerer med de reduktioner til 

generelt løft der er foreslået.  

Vi er bekymrede for at der ved centrale reduktioner afskediges personale som vi har brug for 

decentralt, vejledningskonsulenter, m.fl.  

De foreslåede besparelser og reduktioner gør det svært for børneuniverset at se, hvordan vi kan 

arbejde med anbefalingerne i VIVE-rapporten.  

 

Vi betragter en forøgelse af forældrebetaling i almindelig SFO som en fornuftig løsning set i lyset 

af de øvrige prioriteringsforslag.  

 

Med venlig hilsen  

 

Fællesbestyrelse og MED-udvalg 

Fjelsted Harndrup Børneunivers 
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Telefon +45 8888 5700 
Fax +45 8888 5711 

Skolefritidsordningen +45 8888 5705 
 

vestreskole@middelfart.dk 
Dato: 2. september 2022  
 

Vestre Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. direktionens forslag til budget 2023-

2026  

Vestre Skoles MED-udvalg har på sit MED-møde d. 30. august 2022 drøftet direktionens 

forslag til budget 2023-2026. MED-udvalget har nedenstående kommentarer: 

Med tanke på, at Byrådet har fokus på bl.a. tilstrækkelige hænder og faglig udvikling 

samt mental sundhed for unge, er det bekymrende, at der foreslås en besparelse på 

”Generelt løft af folkeskolen”. 

Pengene til ”generelt løft af folkeskolen skal gå til ansættelse af lærere. Det fremgår helt 

tydeligt af de aftaler, der er lavet mellem KL og staten. 

Netop ressourcerne til ”Generelt løft af folkeskolen” bruges til tilstrækkelige hænder 

herunder: 

 støttetimer til elever med særlige behov, herunder bl.a. elever med 

indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, behov for supplerende sprogstøtte mm. 

 Inklusionsindsatser, herunder bl.a. mulighed for etablering af mellemformer 

 Trivselsindsatser både på klasse og individ-niveau, bl.a. indsatser for at modvirke 

skolevægring 

 Tolærertimer og co-teaching, der øger muligheden for differentiering og dermed 

også muligheden for at motivere og støtte både elever med behov for flere faglige 

udfordringer samt elever med behov for faglig og social støtte 

En besparelse på ressourcer til ovenstående vil uden tvivl have en negativ effekt på 

elevernes udbytte af undervisningen samt personalets mulighed for at lykkes med deres 

opgave - at skabe læring og trivsel for alle børn.  

Det er desuden problematisk, at ovenstående ressourcer foreslås reduceret, samtidig med 

at ordblindeindsatsen forventes løftet indenfor den almindelige læsevejledningsindsats. I 

http://www.vestre-middelfart.dk/
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den nuværende budgettildeling er ressourcerne til ”det pædagogiske læringscenter” meget 

begrænset i forhold til, hvor mange opgaver og funktioner ”Bekendtgørelse om 

folkeskolens pædagogiske læringscentre” foreskriver, herunder både læsevejledning men 

også matematikvejledning samt vejledning indenfor AKT, IT, læremidler, digitale og analog 

mv..  

Besparelsen på budget til materialer samt prisfremskrivning vil også komme til at få 

konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Budgettet til materialer er i forvejen 

begrænset, og det forventes dermed, at besparelsen ikke kan hentes ved udelukkende at 

spare yderligere på indkøb, hvorfor besparelsen vil skulle hentes på 

personalenormeringen. 

Tilbagetrækningen af ressourcer til en styrket indsats overfor unge i SSP-regi samt 

besparelsen, der vedrører nednormering i Ungehuset (på børn, kultur og fritidsudvalgets 

område), er desuden meget bekymrende i forhold til arbejdet med mental sundhed for 

unge. Hvis vi skal understøtte børn og unges udvikling, skal der være aktører, der kan 

hjælpe dem – det er ikke kun en skoleopgave.  

Samtidig er nedlæggelsen af funktionen familieguide bekymrende. Vestre Skole oplever et 

meget stort behov for råd og vejledning til især nyankomne familier med anden etnisk 

baggrund, herunder bl.a. arbejdet med forældrenes kulturforståelse, herunder hvilke krav 

og forventninger der er, når man har et skolesøgende barn. 

Så i en tid, hvor vi er nødt til at prioritere SKAL opgaver fremfor KAN opgaver, foreslås i 

stedet: 

 Fjern ressourcer afsat til afviklingen af fælleskommunale camps på 7.-9. årgang 

 Fjern ressourcer afsat til fællesaktiviteter i ungdomsskoleregi fx fælles arrangement 

i forbindelse med 9. klassernes sidste skoledag, demokratidag mv. 

 Tilbagetræk ressourcer afsat til styrkede skoleprofiler – det fulde beløb  

 Tilbagetræk ressourcer til at understøtte strategien fra ”Middelfartbarn til 

Verdensborger” 

På vegne af Vestre Skoles MED-udvalg  

 

Klaus Kvist Andreasen       /           Lisa Mikkelsen Bojsen  

Formand    næstformand  
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2. september 2022 

Til 

Direktionen, Middelfart Kommune  

 

Vestre Skoles skolebestyrelse har på sit bestyrelsesmøde d. 29. august 2022 drøftet direktionens forsalg til 

budgettet for 2023, samt de efterfølgende overslagsår. Samlet set vurderes forslaget ikke nuanceret i 

forhold til udmøntningen af midler til et generet løft af folkeskole i 2020. Dele af budgettet opfattes i strid 

med Regeringens og KL’s aftale.  

De ændrede vilkår, som er baggrunden for budgetforslaget, er forståelige, og skal naturligvis imødekommes 

på de områder, hvor der er bedst mulighed for det. Her ses især områder som bygge- og anlægsområderne, 

som kan forcere inflationen, som oplagte områder for budgettilpasninger. 

Vestre Skole bestyrelse vil gerne med sit høringssvar angive konkrete forslag på skoleområdet, der vurderes 

bedre afbalancerede, set i forhold til regeringens løft til folkeskolerne fra 2020. Her peger vi på 

udviklingsområder og events, der ikke er en del af skolens kerneopgave.  

 

Forslaget har givet anledning til nedenstående bemærkninger. 

G20-04 Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

Skolebestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at Middelfart kommune påtænker at spare øremærkede 

midler fra aftalen ”Generelt løft af folkeskolen” i budgettet for 2023. Disse midler har alene til formål at 

ansætte flere lærere i kommunen, hvilket klart fremgår af aftaleteksten mellem aftaleparterne. Som 

betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunen desuden til, at tilskuddet anvendes til lærere i 

folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. At midlerne udbetales som et bloktilskud til kommunen er 

alene med henblik på at sikre en hurtig udmøntning af midlerne i kommunen, så I, i samarbejde med 

skolerne, lokalt kan prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel 

tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. 

Det fremgår desuden direkte af Regeringens og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2023, at 

Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at der følges op 

på anvendelsen af midlerne første gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af 

lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022. 

B20-02 Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb samt prisfremskrivning 

En længerevarende besparelse på indkøb af materiale- og IT-indkøb, samt de store prisfremskrivninger vil 

få konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Budgettet til materialer og IT er i forvejen meget 

begrænset, hvorfor besparelsen ikke kan hentes gennem de foreslåede forslag om at øge standardiseringen 

og målretningen af skolernes decentrale indkøb af e-bøger og øvrige digitale platforme. Denne besparelse 

vil kun kunne hentes ved en yderligere besparelse af personalenomineringen, hvilket er i direkte modstrid 

med regeringens målsætning omkring et generelt løft af folkeskolen. Afsluttende er især IT ikke blot til 

understøttelse af den administrative struktur, den er, i rammen af den generelle digitalisering med til at 

forenkle processer. Processer der nu er afhængig af en digital understøttelse.  

 

 

 



B20-05 Takstreduktion Skrillingeskolen 

Vestre Skole bestyrelse vurderer, at det er en udfordring, at der endnu engang foreslås en markant 

takstreduktion på Skrillingeskolen. Data viser, at der er en stigning i segregeringsområdet, hvorfor vi er 

bekymrede for, om eleverne i Middelfart kommune kan få tildelt det rette tilbud, samt at det nuværende 

tilbud vil blive forringet for de elever der allerede går på skolen.  

Skolebestyrelsen finder det desuden bekymrende, at Middelfart kommune vil spare på den styrkede indsats 

overfor unge i form af SSP, samt de øvrige besparelser på Børn, Kultur og Fritidsområdet (Ungehuset, 

familieguiden m.m.). Når alle besparelserne på tværs af fagområder lægges sammen, vil det betyde en 

kraftig forringelse af vilkårene og trivslen for vores børn og unge i Middelfart kommune, samt deres 

familier. Dette vil især ramme de i forvejen udsatte og sårbare familier. På Vestre Skole har vi flere 

tosprogede familier og familier med behov for ekstra støtte. Disse familier vil kunne blive bedre hjulpet, 

hvis rammerne tillod det. 

 

Afsluttende 

Vi anerkender, at der generelt er et behov for at spare på udgifterne i budgettet for 2023. Fokus bør derfor 

være at få dækket udgifterne til skolens kerneopgaver.  

Der kan i den forbindelse ses på at spare på ydelser, som kan undværes for en kortere periode. Dette kunne 

f.eks. være at fjerne hele puljen i G20-02 Styrkede skoleprofiler ind i visionen, fremfor kun at beskære den 

med 50%. Samtidig vil vi opfordre til at se på, om aktiviteter såsom afvikling af Camp for kommunens 7. og 

8. klasser, fælles idrætsdag m.m. kunne gentænkes for en periode, for på den måde at frigive midler netop 

til skolernes kerneopgaver i 2023.  

 

 

 

 

På vegne af Vestre Skole Bestyrelse 

Jakob Finn Wiis Tønnesen 

Bestyrelsesformand  
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Båring Børneunivers
Byvejen 29

5466 Asperup

Tlf. 8888 5480 - en bro til verden

Hermed høringssvar fra fællesbestyrelsen vedrørende budget 2023 for skoleområdet.

Besparelse Høringssvar

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO Fællesbestyrelsen er bekymret over konsekvensen ved
denne stigning i sfo-betalingen. Vi er overbeviste om, at
stigningen, der skal ses i sammenhæng med de i øvrigt
stigende omkostninger for en familie, vil få den
konsekvens, at nogle familier vil vælge at tage deres børn
ud af sfo’en. Det kan have store sociale konsekvenser for
børn, at deres forældre er tvunget til at melde deres børn
ud af sfo’en. Vi er bekymrede for, om begrebet
“Nøglebørn” vil blomstre op igen.

Reduktion af skolernes budget til materiale- og
IT-indkøb samt reduktion i
Prisfremskrivningen

Hvis man lægger reduktionen af skolernes budget til
materiale- og IT-indkøb sammen med reduktionen af
prisfremskrivningen taler vi om en samlet stor besparelse
på skolernes forbrug af materialer. Det er en meget
drastisk reduktion, der uværgeligt vil betyde, at skolernes
muligheder for at skabe en spændende og alsidig
undervisning vil blive påvirket væsentligt i negativt
retning.

Takstreduktion på Skrillingeskolen Alt andet lige vil besparelsen betyde færre hænder pr.
elev. Vi er bekymrede over, hvilken konsekvenser det vil
få for specialområdet, der omfatter de mest udsatte børn.



Tilbagetrækning af tidligere udvidelser

Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles
delvist (1,000 i rest)

Midlerne til styrkede skoleprofiler har givet mulighed for at
skabe en retning for skolen, der engagerer elever og
personale; noget vi har kunnet samles om. Alt andet lige
vil reduktionen betyde, at denne mulighed forringes.
Midlerne har betydet, at der har kunnet frigøres den
personaletid, der er forudsætningen for, at visionen kan
leve og forankres.

Styrkelse af strategien “Fra Middelfartbarn til
Verdensborger” tilbagerulles delvist (ordblindevejleder)

Se nedenfor

Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist
(2.200 i rest)

”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at
sende børnegenerationen godt i vej. Pengene vil betyde,
at der kan ansættes mere end 1.000 lærere ekstra i de
kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for
vores børn og unge. Og så er jeg glad for, at vi er landet
på en model, der vægter den lokale frihed højt, og som
både lærerne og kommunerne bakker fuldt op om,” siger
børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil.

I tidsskriftet Folkeskolen om udmøntningen af generelt løft midlerne.

I Fællesbestyrelsen undrer vi os over, hvordan man kan
se bort fra børne- og undervisningsministerens intentioner
med generelt løft midlerne.

Konkret på Båring Skole, er der skabt en styrket
læseindsats gennem disse midler. Det har gjort en stor
forskel for de elever, der oplever ordblindhed og
læsevanskeligheder især, men generelt for alle elever på
skolen. En reduktion i tildelingen vil betyde, at vi skal



genoverveje denne indsats.
Hvis vi også ser besparelsen i sammenhæng med
reduktionen i ordblindeindsatsen, er dette en besparelse,
der kan have store konsekvenser.

Kommentarer til besparelserne og reduktionerne
generelt

Alle omkring folkeskolerne i Middelfart Kommune har gjort
en kæmpe indsats for at skabe attraktive skoler for
kommunens børnefamilier. Vi tror, at indsatsen har haft en
stor betydning for tilvalget af Middelfart som
bosætningskommune.
Besparelserne og reduktionerne vil betyde en udhuling af
folkeskolernes muligheder for at fremstå attraktive og
være det naturlige valg for børnefamilierne samt være en
af årsagerne til tiltrækningen.
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Til Økonomiudvalget 

  

  

Høringssvar vedr. direktionens forslag til budget 2023-2026 

Direktionens forslag til budget 2023-2026 har været behandlet på møder i MED-udvalget og 
skolebestyrelsen på Strib Skole den 29. august 2022. MED-udvalget og skolebestyrelsen er enige 
om at afgive fælles høringssvar og har følgende bemærkninger til forslaget til budgettet: 

Anlæg på Skoleudvalgets område 

MED-udvalg og skolebestyrelse fremsender et ønske til anlæg. Et ønske der også blev fremsendt i 
2020 og 2021: 

Etablering af læringsmiljø til håndværk/design 

Ved renoveringen af Strib Skole bibeholdtes adskilte lokaler til sløjd og håndarbejde.  Lokalerne er 
beliggende i to forskellige bygninger. Siden er der sket ændringer i fagrækken i folkeskolen: 
håndarbejde og sløjd er gledet ud af fagrækken og erstattet af faget håndværk og design, hvor der 
i høj grad lægges vægt på entrepenørskab, design, læringsflow og anvendelse af mange 
forskelligartede materialer og teknikker. Håndværk og design er obligatorisk valgfag 7.- 8. årgang 
og er prøvefag. 

Udgifterne til etablering/opdatering af læringsmiljø anslås at være på et niveau, som ikke kan 
indeholdes i skolens driftsbudget, idet der skal bygningsmæssige ændringer til. 

Derfor ønskes der et beløb til opdatering af lokalerne. 

Bemærkninger til budgettet for drift: 

Generelt til budgettet for Skoleudvalgets område 

De foreslåede besparelser kan udmønte øget fravær, stress blandt personalet m.m. – det må 
forventes at presse arbejdsmiljøet, hvis besparelser på skolerne er med fuldt gennemslag i 2023 

Kunne der tænkes i mindre målestok i forhold til camp-ugerne? Bl.a. er den megen bustransport 
ikke befordrende for klimaet. 

https://stribskole.aula.dk/
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Analysen af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte i Middelfart Kommune, 
udarbejdet af VIVE 2022 peger på, at der er behov for kompetenceudvikling af ledere og 
pædagogisk personale, øget adgang til hjælp og vejledning i forhold til specialpædagogik samt 
udvikling af mellemformer for, at vi kan lykkes med chancelighed og mindre segregering. 

Inden godkendelse af budget 2023 bør der udarbejdes beregninger på afledte konsekvenser, fx. 
besparelse på SSP, ordblindevejleder og skolevægring affødt af større hold på Skrillingeskolen. 

Og så må vi ikke glemme, at vi har en uafklaret problematik med brug af Google-produkter i 
skolerne. Omlægning til andre digitale eller analoge løsninger vil være omkostningstungt. 

 

Teknisk tilretning 

Der bør ses på demografiregulering, således at klasseantal også inddrages i 
beregningsgrundlaget. 

 

Besparelse/Effektivisering 

Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb 

Forslaget har konsekvenser for elever og personale i form af reduceret tilgang til materialer. 
Materialer er blevet dyrere, i forvejen bruger vi fx vores bogsystemer meget længe, inden de 
udskiftes. Med forslaget risikerer vi, at forældede materialer skal anvendes endnu længere  Det vil 
ligeledes have konsekvenser for elever og lærere, at der bliver yderligere begrænsning i adgang til 
digitale læremidler. 

Takstreduktion Skrillingeskolen:+ 

De elever, der kommer på Skrillingeskolen har netop behov små grupper for at kunne trives. Større 
klasser og færre personaler giver det modsatte. 

 

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud 

Øget forældrebetaling i SFO kan betyde nedgang i antallet af børn. Dette kan have betydning ind i 
skolen, da nogle børn så ikke vil se hinanden i fritiden. Flere forældre vil måske vælge et privat 
skoletilbud, der med den varslede stigning vil blive billigere.  

Man kunne i stedet tænke flere muligheder for pladsvalg, således at der fx kun vil kunne købes en 
eftermiddagsplads. En tanke om tilkøb af plads i sommerferien kunne sættes i spil. Man kunne 
også, som det er sket andre steder, skære eftermiddagsmaden væk. 

 

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser 

Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist 

https://stribskole.aula.dk/
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På landsplan er der sat midler (5,2 mill til Middelfart Kommune) af til flere lærerkræfter. Derfor 
synes det underligt, at man i Middelfart Kommune ønsker at reducere her. Ønsker Middelfart 
Kommune at gå mod regeringens og KL's enighed  finansloven 2020 og økonomiaftalen 2023?  

 

Styrkelse af strategien Fra Middelfartbarn til Verdensborger tilbagerulles delvist (ordblindevejleder) 

Antallet af elever med ordblindhed fordrer, at dette ikke er en særlig, men en generel indsats, så at 
fjerne stillingen vil betyde en serviceforringelse ind i basis i kerneopgaven. 

Har vi ikke den specialiserede viden i Skoleafdelingen, er det nødvendigt at kapacitetsopbygge på 
hver enkelt skole. 

Styrkede skoleprofiler 

Indsats omkring styrkede skoleprofiler er endnu ikke forankret i Middelfart Skolevæsen, så en 
tilbagetrækning af udvidelsen vil betyde, at projekter fremover bliver svære at føre videre eller 
gennemføre. 

Hvis midlerne rulles tilbage, vil det medføre, at arbejdsopgaver falder bort i Skoleafdelingen. Dette 
bør indgå som en besparelse. 

Styrket indsats overfor unge (SSP) tilbagerulles delvist 

Der har gennem sommeren været flere eksempler på unge, der skaber utryghed blandt borgerne i 
Middelfart By (parkeringshuset, banegården, Marina og andre steder). Der er behov for øget fokus 
her, for at Middelfart fortsat kan have en tryg og attraktiv bymidte m.m.. 

 

Udvidelser 

Der bør ikke ske udvidelser til prestigeprojekter, som er nice, men ikke need to have. Eksempler er 
dame matchrace, MIND og CLAY. 

 

Vores forslag til andre veje 

Der er forventning om, at vederlag til kommunalpolitikere holdes i ro, set i lyset af den økonomiske 
situation. 

Det bør tilstræbes, at budgettet for 2023 er i balance, så midlerne så vidt muligt bliver i drift. 

Vi vil foreslå at ændre i balancen mellem tandlæger og tandplejere i Skoletandplejen. Tandplejen 
må, ligesom alle andre områder i kommunen, bestræbe sig på, at alle medarbejdere løser opgaver 
til højeste kompetenceniveau. Middelfart har flere ansatte tandlæger end tandplejere, men 
samtidig har Middelfart også forholdsvis lav cariesforekomst (se SCOR tabeller, Danmarks 
Statistik). Med det cariesmønsteret vil det være uden serviceforringelse for borgerne, udskiftning vil 
kunne foregå løbende og dermed uden afskedigelser og endelig vil en omlægning også komme 
andre kommuner som reelt mangler tandlæger (eks Assens) til gode. Ifølge tal fra Kommunernes 
og Regionernes Løndatakontor (KRL) vil en omlægning fra tandlæge til tandplejer give en 
besparelse på ca 200.000kr/år. 

https://stribskole.aula.dk/
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https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-
skal-firdobles 

https://www.tv2fyn.dk/fyn/akut-mangel-paa-tandlaeger-det-presser-os-helt-ud-i-det-urimelige 

 

Med venlig hilsen 

  

MED-udvalg og skolebestyrelse på Strib Skole 

 

https://stribskole.aula.dk/
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-skal-firdobles
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-skal-firdobles
https://www.tv2fyn.dk/fyn/akut-mangel-paa-tandlaeger-det-presser-os-helt-ud-i-det-urimelige
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Båring Børneunivers
Byvejen 29

5466 Asperup

Tlf. 8888 5480 - en bro til verden

Hermed høringssvar fra MED-udvalget vedrørende budget 2023 for skoleområdet.

Besparelse Høringssvar

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO MED-udvalget er bekymret over konsekvensen ved
denne stigning i sfo-betalingen.
Vi er overbeviste om, at stigningen, der skal ses i
sammenhæng med de i øvrigt stigende omkostninger for
en familie, vil få den konsekvens, at nogle familier vil
vælge at tage deres børn ud af sfo’en. Det kan have store
sociale konsekvenser for børn, at deres forældre er
tvunget til at melde deres børn ud af sfo’en. Vi er
bekymrede for, om begrebet “Nøglebørn” vil blomstre op
igen.
Der er grund til at være bekymret over de ramte børns
ensomhed og den risiko for spilafhængighed, der kan
opstå, når børn er overladt til sig selv hjemme.
En nedgang i antallet af tilmeldte børn vil betyde en
personalereduktion. Der er indbygget en forsinkelse, der
betyder, at lønomkostningerne i en periode vil være større
end indtægterne fra forældrebetalingen.

Reduktion af skolernes budget til materiale- og
IT-indkøb samt reduktion i
Prisfremskrivning

Hvis man lægger reduktionen af skolernes budget til
materiale- og IT-indkøb sammen med reduktionen af
prisfremskrivningen taler vi om en samlet stor besparelse



på skolernes forbrug af materialer. Det er en meget
drastisk reduktion, der uværgeligt vil betyde, at skolernes
muligheder for at skabe en spændende og alsidig
undervisning vil blive påvirket væsentligt i negativt
retning. Den kan give store udfodringer med at sikre at
undervisningen lever op til de faglige mål.
Vi er bekymrede for, at besparelsen kan føre til opsigelse
af abonnementer på nogle af de fagportaler skolerne i
fællesskab har tegnet, og som vi er meget afhængige af.
I tilfælde af, at skolerne ikke længere kan benytte sig af
chromebooks, vil vi have meget vanskeligt ved at overgå
til en alternativ løsning.

Takstreduktion på Skrillingeskolen Alt andet lige vil besparelsen betyde færre hænder pr.
elev. Vi er bekymrede over, hvilken konsekvenser det vil
få for specialområdet, der omfatter de mest udsatte børn.

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser

Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles
delvist (1,000 i rest)

Midlerne til styrkede skoleprofiler har givet mulighed for at
skabe en retning for skolen, der engagerer elever og
personale; noget vi har kunnet samles om. Alt andet lige
vil reduktionen betyde, at denne mulighed forringes.
Midlerne har betydet, at der har kunnet frigøres den
personaletid, der er forudsætningen for, at visionen kan
leve og forankres.

Styrkelse af strategien “Fra Middelfartbarn til
Verdensborger” tilbagerulles delvist (ordblindevejleder)

Se nedenfor

Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist
(2.200 i rest)

”Regeringen vil vores fælles skole og vil
investere i at sende børnegenerationen godt i
vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes



mere end 1.000 lærere ekstra i de kommende år
– det fører til bedre undervisning til gavn for
vores børn og unge. Og så er jeg glad for, at vi
er landet på en model, der vægter den lokale
frihed højt, og som både lærerne og
kommunerne bakker fuldt op om,” siger børne-
og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil.

I tidsskriftet Folkeskolen om udmøntningen af generelt løft
midlerne.

I MED-udvalget undrer vi os over, hvordan man kan se
bort fra børne- og undervisningsministerens intentioner
med generelt løft midlerne.

Konkret på Båring Skole, er der skabt en styrket
læseindsats gennem disse midler. Det har gjort en stor
forskel for de elever, der oplever ordblindhed og
læsevanskeligheder især, men generelt for alle elever på
skolen. En reduktion i tildelingen vil betyde, at vi skal
genoverveje denne indsats.
Hvis vi også ser besparelsen i sammenhæng med
reduktionen i ordblindeindsatsen, er dette en besparelse,
der kan have store konsekvenser.

Kommentarer til besparelserne og reduktionerne
generelt

Alle omkring folkeskolerne i Middelfart Kommune har gjort
en kæmpe indsats for at skabe attraktive skoler for
kommunens børnefamilier. Vi tror, at indsatsen har haft en
stor betydning for tilvalget af Middelfart som
bosætningskommune.
Besparelserne og reduktionerne vil betyde en udhuling af
folkeskolernes muligheder for at fremstå attraktive og det



naturlige valg for børnefamilierne samt være en af
årsagerne til tiltrækningen.
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26-08-2022 

Høringssvar på direktionens forslag til budget 2023 - 2026 fra MED-

udvalget i Hyllehøj Børneunivers 
 

 

MED-udvalget i Hyllehøj Børneunivers har gennemgået forslaget til budget og har følgende 

kommentar hertil. 

 

Punkt 4, B10-06 Besparelse på administrationen – normering i Løn og Økonomi 

Vi bliver meget udfordret i, at der skal spares yderligere, da vi oplever meget lange 

svarventetider i fm. personaleansættelser. Det har stor indvirkning på skolens arbejde både 

ledelsens og især skolesekretærens. 

 

Punkt 5, B20-01 Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud 

Vi undrer os over at der står skrevet i bilagene, at en del af indtægterne skal bruges til den 

fulde bygningsdrift. Der er en reel risiko for, at andelen af børn, der går i SFO falder, og 

indtægterne derfor ikke har den ønskede effekt. Vi kan være bekymrede for, at vores tildeling 

bliver reduceret på baggrund af omkostninger til vedligeholdelse med konsekvens for børnene i 

SFO’en. 

Punkt 5, B20-02 Reduktion af skolernes budget til materiale- og IT-indkøb 

Vi ønsker at få pengene ud på egen skole til digitale læremidler, materialer og IT. 

 

Punkt 5, B20-05 Takstreduktion Skrillingeskolen 

Vi undrer os over, der skal ske en reduktion, når det er tydeligt at elevtallet stiger.  

 

Punkt 6, B25-04 Nednormering i Ungehuset 

Det vil have store konsekvenser for vores sårbare unge med nednormering. 

 

Punkt 6, B25-07 Feriepasning - en uge mere 

Vi foreslår, at der skal være en lille forældrebetaling for feriepasning. 

 

Punkt 6, B25-08 Færre aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet 

Det kan have den konsekvens, at der er endnu færre varme hænder og mulighed for udflugter 

vil være ikke-eksisterende. Vi anser det som yderst problematisk, at der i normering både 

indgår køkkenleder, daginstitutionsleder og pædagogisk leder.  

 

Punkt 7, G20-02 Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist 

Ved skoleåret er planlagt, at timerne er indregnet i budgettet, så ved at halvere tildelingen vil 

det have konsekvens for budgettet.  

Det gør det mærkbart sværere at forankre de styrkede skoleprofiler, når der ingen tildeling er. 

 

 



 

Punkt 12, G20-04 Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist  

Pengene er givet til flere lærerkræfter og varme hænder efter aftale mellem regeringen og KL. 

At man vælger at tage pengene fra det, som det er tiltænkt, er yderst problematisk for 

folkeskolens udvikling. Endvidere italesætter VIVE rapporten de store inklusionsmæssige 

udforinger, der finder sted i kommunen, så vi har meget svært ved at forstå, hvorfor man 

vælger at tage pengene fra børnene.  

Risikoen er, at vi bliver nødt til at nedlægge vores mellemformstilbud og antallet af 

segregeringer vil stige.  

 

Punkt 17, Udvidelser 

Det undrer os, at der skal bruges 700.000 på matchrace, når der er markante besparelser på 

personaleområdet på børneområdet.  

 

 

Afslutningsvis mener vi, at reduceringen i budgettet vil betyde mindre pædagogisk personale, 

hvilket modsiger den VIVE-rapport, der netop er udfærdiget. 

 

 

 

 

 

På vegne af MED-udvalget i Hyllehøj Børneunivers 

 

Tanja Kristensen 

Formand for MED-udvalget 
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Høringssvar på direktionens forslag til budget 2023 - 2026 fra 

Fællesbestyrelsen i Hyllehøj Børneunivers 
 

 

Fællesbestyrelsen i Hyllehøj Børneunivers har gennemgået forslaget til budget og har følgende 

kommentarer hertil. 

 

 

1. Mulighed for at rykke nogle tilbagetrækninger og besparelser, så de fordeles jævnt over 

budgetårene. 

 

2. I stedet for besparelse på IT-indkøb kunne der spares på IT-afdelingens support. Ved at 

spare på IT-indkøb vil undervisningsmaterialerne ikke være fyldestgørende for behovet. 

3. Med besparelsen på Skrillingeskolen kan der være en risiko for, at børn ikke får det 

rette skoletilbud. I stedet kunne udvidelsen af HR-afdeling undlades. 

4. Tilbagetrækningen af skoleprofilen og det generelle løft af folkeskolen har betydning for 

evnen til at leve op til folkeskolens formålsparagraf § 2. 

5. Henstilling til at udvidelse af CLAY udskydes til overslagsåret 2025. 

6. Færre aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet og tilbagetrækningen af leg, bevægelse og 

udeliv i dagtilbud samt bedre normeringer på dagtilbud har betydningen for muligheden 

for at leve op til minimumsnormeringerne, da disse poster er en del af den nuværende 

grundnormering. Der betyder mindre pædagogisk personale samtidig med, at 

børnetallet stiger. Rekrutteringen af medarbejdere bliver svære pga. mindre attraktive 

arbejdsvilkår.   

7. I stedet for tilbagetrækning af løftet om bedre normeringer på dagtilbudsområde, kan 

man undlade at give kommunal støtte til Landdistriktspuljen og det bæredygtige 

lokalsamfund. 

8. Valget om at bruge 27 mio. på det rekreative område, Marinaen, i stedet for at støtte 

op omkring ældre, sundhedsområdet, børn og unge og skole. 

 

 



9. Ved at skyde anlægsudgifter er der mulighed for at spare, da prisen på byggematerialer 

for tiden er høj. 

10. Forslag om at spare skolernes Camp væk for 7. og 8. årgangene, hvilket giver en 

besparelse på ca. 300.000. Forslag om ikke at afholde kommunal sidste skoledag, 

hvilket giver en besparelse på ca. 250.000. 

11. Forslag om ikke at afholde fælles kommunale idrætsdage for alle skoler men afholde 

dem lokalt, så busser spares. Det vil samtidig være mere miljørigtigt. 

 

 

 

På vegne af Fællesudvalget i Hyllehøj Børneunivers 

 

Tanja Kristensen 

Formand for Fællesudvalget 
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MED-udvalg og skolebestyrelse på Østre Skole den 2. september 2023 
 

 
Høringssvar på direktionens budgetforslag 2023 

 
MED-udvalget og skolebestyrelsen har læst direktionens budgetforslag med stor 
interesse. Vi vil gerne gøre opmærksom på følgende: 
 

Børneboomet er stort i Middelfart Kommune. Det giver pres på dagtilbudsområdet, 

men om få år rammer det skolerne. Der er fortsat massive og stigende forventninger til 
skoleområdet fra kommune, UVM, forældre og hele det omgivende samfund.  
 
Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, 

arbejde og opleve.  
MED-udvalg og skolebestyrelse på Østre Skole bekymrer sig for, om vi kan leve op til 

den vision og holde den kvalitet, der i dag ses på skolen.  
 

Det kommer særligt til udtryk i følgende forslag til budget 23: 
 
 

B20-01: Øget brugerbetaling i SFO 
 

Der foreslås en forhøjelse af forældrebetaling til SFO-tilbuddet. MED-udvalget og 
Skolebestyrelsen på Østre Skole finder det bekymrende, da det i forvejen er dyrt at 

have barn i SFO. Vi kan være nervøse for, at flere børn tages ud af SFO og dermed er 
hensat til alene- og skærmtid hjemme frem for at pleje de sociale relationer og være 
sammen med andre børn og pædagogisk personale.  

 
Vi vil især henlede opmærksomheden på specielt udsatte børn og familier. Sampasning 

kan være svært for især C-spors elever, der i høj grad har brug for genkendelige 
voksne.  
 

Derudover foreslås det, at forældrebetalingen hæves til 96 %, iberegnet den fulde 
udgift til løbende bygningsdrift, herunder forbrug af el, vand, varme, rengøring og 

bygningsforsikring. MED-udvalget og skolebestyrelsen på Østre Skole vil mene, at 
dette er på grænsen for, hvad forældrebetaling må gå til.  

 
 

B20-02: Reduktion af skolernes budget til materiale og IT-indkøb 
 
Ved at bespare på materialer herunder ressourcer til rådighed til indkøb af materialer, 

IT mv. ser MED udvalg og skolebestyrelsen en generel forringelse af skoletilbuddet på 
Østre Skole. Hvis der skæres på centralt indkøbte læringsplatforme, er der en stor 

risiko for, at det især vil ramme C-spor og Heldagsklasser, der gør brug af særlige 
målrettede læringsportaler for netop denne gruppe af elever.  
 

Østre Skole 
Viaduktvej 55 

5500 Middelfart 

www.oestre-middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5660 

Direkte +45 8888 5662 

Fax +45 8888 5676 
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Derudover ses en bekymring i forhold til ordblinde elever med særlig behov for 

hjælpemidler. Midlerne til materialer er i forvejen små, og der ses en bekymring i 
forhold til at kunne leve op til fagenes mål herunder teknologiforståelse. 

  
 

 
G20-01: Besparelser på SSP: 
 

Østre Skole har et godt og konstruktivt samarbejde med SSP og har i efterhånden 
mange år lykkedes med at tage mange ting i opløbet, hvilket netop er SSP’s primære 

opgave. 
 

Men vi mærker presset fra omverdenen. ”Huggehuset” ved Østre Skoles boldbane ud 
mod stien er ofte samlingssted for visse af byens unge, der hænger ud med en ofte 

uheldig adfærd med store materielle omkostninger til følge. En besparelse på SSP er 
også reduktion i hjælp til unge, der har brug for det.  
 

 
 

G20-04: Tilbagetrækning af generelt løft af folkeskolen 
 
KL og regeringen lavede en økonomiaftale om, at midlerne til løft af folkeskolen skulle 

målrettes flere lærere. Dette skulle der følges op på ved Økonomiaftalen ØA24 for at 
følge udviklingen af antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen. Det kan derfor 

undre MED-udvalg og skolebestyrelse, at man kan vælge at tilbagetrække disse midler. 
Midlerne blev afsat med et formål – et formål, der var absolut tiltrængt.  
 

 
 

G20-02: Tilbagetrækning af styrkede skoleprofiler 
 
Østre Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har svært ved at se sammenhængen 

mellem at stræbe efter at være Danmarks mest attraktive Kommune og at der skæres 
på styrkede skoleprofiler. Det vil kun gøre det endnu sværere for Middelfarts 

folkeskoler at stå godt i konkurrencen til området fri- og privatskoler.  
 

Generelt har Østre Skole oplevet, at visionen Fra Middelfartbarn til Verdensborger har 
givet lidt en fornyet arbejdsglæde og -stolthed tilbage til medarbejderne, som nu 

frygtes punkteret.  
 
 

Renovering 
 

Renoveringen på Østre Skole (af primært A-fløjen) er blevet skubbet i en længere 
periode (+20 år). Østre Skole har i 2015 fået påbud ved ekstern audit i forhold til 
indeklima i A-fløjen. Ved sidste besøg fra arbejdstilsynet blev fløjen kun godkendt, 

netop fordi der forelå planer for renovering.  
 

Lokalerne er ulidelige varme, der er pladsmangel og vinduer er sømmet til, da de er for 
farlige at åbne. Problemerne med indeklima er ikke løst, og vi må regne med igen at få 

et påbud om at få forbedret forholdene.  
 

Skolen har netop haft besøg af en rotte, hvilket bl.a. resulterede i en gennemgang af 
skolens bygninger. Ved gennemgang med skadedyrs-bekæmper blev især A-fløjen 

fremhævet i forhold til indtrængen af rotter, bl.a. fordi der mangler mørtel mellem 
stort set alle mursten, hvilket gør det ideelt for rotter at klatre samt gør det let for 
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rotter at trænge direkte ind til hulmur. Uden renovering på Østre Skole anser MED-

udvalg og skolebestyrelse det som svært at leve op til at være en miljøcertificeret 
kommune. 

 
Vi anerkender, at ingen kunne have forudset den nuværende udvikling, men vi 

mener, problemet er selvforskyldt, fordi der igen og igen ikke er taget hånd 
om et problem, der første gang blev erkendt - og anerkendt - i 1990’erne. 
 

 
 

Generel fremadrettet bekymring: 
 
Med de foreslåede besparelser er Østre Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse 

bekymrede for den generelle kvalitet af undervisningen.  
 

Der ses tydelige besparelser på personalet, hvilket kan medføre et stort pres i den 
resterende personalegruppe samt på det faglige niveau. Pressede voksne i skolen vil 
kunne medføre mistrivsel i blandt eleverne. 

 
Vi ved, at fagrækken SKAL dækkes. Personalebesparelserne vil derfor som oftest 

ramme AKT, matematikvejledning, læsevejledning samt to-lærerordninger og generelle 
mellemformer. VIVE har netop udarbejdet en stor rapport i Middelfart kommune, der 
peger på, at der er en stor mængde af elever, der segregeres til andre skoletilbud 

udenfor almenområdet. Det vil antages, at mængden at segregerede børn vil vokse 
yderligere i takt med, at muligheden for mellemformer beskæres, og vi vurderer, at der 

er en stor risiko for, at bedrestillede familier i stigende grad vælger folkeskolen fra.  
Besparelser på personaler er besparelser, der rammer de mest udsatte børn og unge.  
 

 
MED-udvalget og skolebestyrelsen foreslår følgende: 
 

 7.-8. klasses CAMP kan bespares uden konsekvenser for den faglige kvalitet i 

undervisningen 
 Besparelser på kommunale prestigeprojekter, fx Marinaen. 
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Høringssvar fra Skrillingeskolens forældre  Middelfart Kommunes budgetforslag 2023 – B20- 05 Takstreduktion Skrillingeskolen  1. september 2022 

På vegne af forældre på Skrillingeskolen 
 
Vi er en gruppe forældre fra Skrillingeskolen, der er forundrede over at der endnu engang skal spares på Skrillingeskolens budget, 
jvf Middelfart Kommunes budgetforslag 2023 – B20- 05 Takstreduktion Skrillingeskolen.  
 
Det vi hæfter os særligt ved, er de begrundelser der gives for at kunne reducere i skolens budget. Det er nemlig sådan at man på 
en normal skole vil kunne forvente at der med flere elever på skolen vil kunne udnyttes nogle stordriftsfordele, og der nævnes i 
forslaget flere elever i klasserne og færre lærere.  
 
Men Skrillingeskolen, er jo netop ikke en normal skole. Det er ikke muligt at forøge holdstørrelserne, herunder at der er færre 
lærer- og pædagogressourcer til rådighed for holdene i klasserne uden at det får konsekvenser.  
 
Der er nogle væsentlige grunde til at vores børns klasser har netop den størrelse de har. Og det er ro, omsorg og stabilitet.  
Ro, fordi vores børn har brug for meget ro for at kunne koncentrere sig om både at lære, men også om at indgå i sociale fællesska-
ber.  
Omsorg, fordi der er mange af børnene, der både har behov for helt basale ting som normale børn selv kan klare og også fordi 
deres lave IK gør at de ikke forstår dagligdags situationer, som de skal have hjælp til at forstå.  
Stabilitet, fordi deres hjerner har behov for en meget kendt struktur, kendte ansigter, få ting og personer at forholde sig til, mange 
gentagelser for at kunne modtage læring, og i det hele taget at være til.  
 
Eleverne på Skrillingeskolen, er i forvejen meget ”på arbejde” når de færdes i vores normale samfund. Det kan gøre dem meget 
stressede og medføre uhensigtsmæssig adfærd. Flere elever i klasserne og færre voksne er kun med til at forværre denne situa-
tion. Der er gennem en årrække jævnligt skåret i Skrillingeskolens budget, og det har haft store konsekvenser allerede på vores 
børn og personalet på Skrillingeskolen.  
 
Bare i dette skoleår, er der startet 20 nye personaler på skolen, og de seneste år har vi oplevet en stor udskiftning af personalet. 
Kan det være fordi arbejdsforholdene er svære på Skrillingeskolen? At man som lærer til sidst ikke føler at man gør nok for ele-
verne, eller ikke kan holde til det pres der er på de enkelte medarbejdere, når man pludselig skal stå selv med en hel klasse med 
10 elever med div. diagnoser, der nogle gange ikke er det bedste match, fx særligt sensitive elever og elever der er diagnosticeret 
med ADHD. Alt andet lige vil det ikke hjælpe på medarbejdernes trivsel at de bliver færre ressourcer.  
 
Hvis der kommer flere elever, burde der også på grund af elevernes udfordringer, komme mere personale, så det at fjerne res-
sourcer er dybt uforsvarligt.  
 
Flere elever skal medføre flere ressourcer.  

 
 
Med venlig hilsen  
 
Sanne Mikkelsen  
Ulrik Larsen 
Trine Hestbæk  
Kathja Kingo  
Charlotte Helene Munk  
Michelle Kirk  
Dorthe Merete Hjorth Madsen 
Lisbeth Regelsen Falden  
Mette Glans Lemcke Jørgensen 
Linda Søndergaard 
Bitten Klausholm 
Benjamin Tim Sørensen 
Rikke Colbæk Svensson 

 
 
 
 
Brigitte Skovgaard 
Janni Mathina Kipp Christensen 
Karina og Daniel Worninger 
Kenneth Ifversen Madsen 
Charlotte Garst Johansen 
Malene Bækgaard Jakobsen 
Tommy Ole Rasmussen 
Henrik Urban Svensson 
Sussie og Rasmus Hultquist Jespersen 
Claus Bredal Pedersen 
Ann-Katrine Stål Nicolaisen 
Birtthe Gunver Thorborg Svensson 
Marialouise Mini Møllnitz 
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Thomas Bode Stilling 
Nicolaj Rasmussen 
Michael Fabrin 
Maibritt Lohmann-Larsen 
Jeanet Waldemar 
Christina Møller Jensen 
Nina og Kenneth Zaar Jelling 
Judita Saugüné 
Marie-Louise Kirsten Meilstrup 
Annette Rose 
Benitta Jørgensen 
Trine Jochumsen 
Anna og Christoffer Vaaben Ladefoged 
Susan Nielsen Abildtrup  
Xiaoyun Wu 
Lea Melanie Thorslunn 
Vicki Kristiansen 
Erik Bech Andersen 
Andreas Lundsfryd Jensen 
Anna og Peter Bjerre 
Steen Hansen 
Lars og Inge Merete Holmberg Frandsen 
Tonnie og Jannie Rasmussen 
Bettina Mikkelsen Hansen 
Linette Rasmussen 
Lene Skovdam og Zydrunas Dukynas 
Allan Nørgaard Sørensen 
Heidi Wænnerstrøm Johansen 
Joan Brødslev 
Niels Kristian Hansen 
Heidi Fuglsang Kerndrup 
Sita og Christian Brandt Christensen 
Trine Jochumsen 
Morten og Rina Franziska Roar Thaisen 
Heidi Mætzke Gaasdahl 
Tanja Szaryk Hansen 
Martin Haugaard Hansen 
Sidsel og Joakim Bo Robert Wåhlén 
Birgitte og Steen Kenneth Olsen 
Jacob og Mette Helding Lindkvist 
Belinda Zack Lindegaard 
Tommy Ole Rasmussen 
Dennis Kirk 
Elisabeth Aagaard Fabrin 
Gitte Bærentsen Lorentzen 
Lisa Gervin Lynge Svendsen  

Susanne Dahl Jensen  
Nikolai Thorup Willadsen 
Maiken Toftegaard Kristensen 
Lisbet Margrete Skov Hvenegaard 
Niels Christian Rosenberg Beukel 
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2022-012864-4 (Skoler og SFO) 

 

 

 

Fil: 

48. Skrillingeskolen - MED udvalg og skolebestyrelse 
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50. Middelfart Musikskole - MED udvalg og 
Musikskoleråd 
 



 

 

 

  
 

 
                 

  

 

 

 
 

Middelfart 2. september 2022 

 
Høringsvar på Direktionens forslag til budget 2023 (overslagsårene 23-26) 

 
I lyset af den alvorlige samfunds-situation og nye vilkår for kommunerne i Danmark 
tager Middelfart Musikskoles Musikskoleråd og MED direktionens budgetforslag til 
efterretning. 
 
Vi hæfter os ved en politisk prioritering- og fokus på at sikre, at Kultur, fritids og 
foreningslivet fortsat kan bidrage til den mentale sundhed og sammenhængskraften i 
kommunen.  
 
Stærke velfærdstilbud, stærke fællesskaber og plads til forskellighed vil øge 
kommunens attraktivitet, bosætning og sammenhængskraft. Vi ser os selv som en 
aktiv medspiller og en levende repræsentant for ovenstående.  
 
 
På vegne af MED og musikskoleråd  
 
Formand for musikskolerådet 

 
Vi elsker musik! 
 
Morten Andersen 
Musikskoleleder 
 
 

 

 
  

Blindebomsvej 11 

5500 Middelfart 

Tlf. 8888 5686 

musikskolen@middelfart.dk 

www.middelfartmusikskole.dk 
 

http://www.middelfartmusikskole.dk/
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51. Ungdomsskolen -  MED-udvalg og skolebestyrelse 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Middelfart Ungdomsskole 

Blindebomsvej 11 

5500 Middelfart 

Telefon +45 8888 5690 

www.middelfart-ungdomsskole.dk 

Ungdomsskolen@middelfart.dk 

 

 

 

    Middelfart, den 02-09-2022 

 

 

 

Høringsvar fra Middelfart Ungdomsskoles Bestyrelse og MED-udvalg 

 

Middelfart Ungdomsskoles Bestyrelse og MED-udvalg fremsender hermed samlet høringssvar 

til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. 

 

T20-01: Demografiregulering 

 

Demografireguleringen betyder at Ungdomsskolen skal spare ca. 

170.000 kr. i 2023 

350.000 kr. i 2024 

600.000 kr. i 2025 og 

800.000 kr. i 2026 

 

Vi undrer os over, at Ungdomsskolen overhovedet demografireguleres som byens folkeskoler 

bliver. 

Ungdomsskolen får budgettildeling ud fra rammer og takstreguleringer og ikke som 

folkeskolerne ud fra ressource-tildelingsmodellen (dog får 10. klasse ud fra ressource-

tildelingsmodellen). 

 

Ungdomsskolen er særlig sårbar og bliver i de kommende år særdeles hårdt ramt, da 

demografireguleringen udregnes på de 10-16 årige, mens folkeskolerne udregnes ud fra de 6-

16 årige. Ungdomsskolens målgruppe spænder i øvrigt fra 6-25 år. 

  

En logisk konsekvens på dette er, at besparelsen også skal hentes på de områder hvor 

ungdomsskolen har de 10-16 årige som brugergruppe. Det være sig klubberne (junior-og 

ungdomsklubber) og fritidsundervisningen.  

 

Ungdomsskolen kan kun på få aktiviteter opretholde timetallet, ved at have mindre personale 

på, hvis der eventuelt skulle komme et mindre antal børn og unge til aktiviteten eller i 

klubberne, grundet faldende børnetal. 

 

Mange aktiviteter har én lærer og klubber i de mindre byer er allerede nede på det minimum 

af personaler (2), der lovmæssigt skal være for at holde åben. 

Demografireguleringen vil altså i bedste fald medføre færre åbne timer på de enkelte 

aktiviteter eller i den enkelte klub og i værste fald lukning af aktiviteter og klubber i de mindre 

byer i kommunen. 

Den diversitet og de gode klubtilbud, Ungdomsskolen lige nu tilbyder, vil ikke længere være 

muligt. 

Langt de fleste af Ungdomsskolens tilbud er ikke afhængige af, hvor mange børn og unge der 

er i Kommunen. Det afhænger af, at der er behov for tilbuddene. Alle børn og unge har ret til 

at være i et fælleskab i Middelfart Kommune. For nogle unge er Ungdomsskolen det eneste 

sted, der er disse tilbud – ikke alle unge passer ind i en idrætsforening eller lignende. 

 

Vi sigter imod at lave aktiviteter for alle unge. Vi kan ikke spare penge ved at sammenlæse 

hold. Nogen unge vil i værste fald blive udelukket, hvis hold og klubber skal lukkes eller 

timeantallet reduceres. Som Ungdomsskole arbejder vi mod at nedbringe ensomhed blandt 

børn og unge gennem en høj diversitet af tilbud. Ungdomsskolens slogan er ”skyld i mange 



venskaber” – det vil vi gerne blive ved med. 

 

Vi er bevidst om at Ungdomsskolen i fremtiden kan have økonomisk fordel af 

demografireguleringen, men heller ikke denne stigning mener vi, kan bruges ordentligt i 

Ungdomsskolen. 

At sætte nye aktiviteter i gang det ene år, for at aflyse dem det næste, giver meget lidt 

mening. 

 

G20-01: Tilbagetrækning af udvidelse omkring ”styrket indsats overfor unge” på 

200.000 

 

Vi mener ikke, at det er det rette tidspunkt at spare på dette område. 

 

Der er unge som har brug for støtte mere end aldrig før – hvilket vi også så, ved et stigende 

antal henvendelse til SSP, med unge som opførte sig uhensigtsmæssigt hen over sommeren. 

Ifølge sundhedsstyrelsen lider flere og flere af psykiske lidelser og et alarmerende antal 

borgere har brug for ekstra hjælp. Tallet stiger i disse år – særligt blandt unge. Mange af disse 

unge kan nås via Ungdomsskolens tilbud, særligt via SSP og særlige tilrettelagte tilbud i 

klubberne.  

 

At spare på de præventive og opsøgende opgaver, som Ungdomsskolen løser for disse penge 

vil være forkert. Den forbyggende indsats er bedre end efterbehandling, naturligvis for de 

unge, men også økonomisk. 

 

Besparelsen vil medføre mindre opsøgende arbejde, men kan ramme de præventive opgaver, 

som ligger i klubberne og ude på skolerne (Unge og Alkohol, SoMe og rusmidler). 

 

Samme augmentation omkring vigtigheden af det præventive arbejde gør, at vi er meget kede 

af at se UngeLiv forsvinde. 

Vi ved, at UngeLiv er blevet godt integreret i skolerne og vil være et stort tab for mange børn 

og unge i Kommunen, hvis det ikke prioriteres i budgettet.  

 

 

G20-04: Tilbagetrækning af udvidelser til tidligere indsatser  

 

Middelfart Ungdomsskole har tidligere fået tildelt ca. 44.000 kr. til 10. klasserne, så det vil 

være en besparelse på ca. 26.000 kr. i 2023. 

Vi finder det ærgerligt, når man samtidig har bedt Ungdomsskolen om at løfte 10. klasses 

tilbuddet, så det bliver attraktiv og derved sikre at flere unge vælge Middelfarts 10. klasse 

fremfor Fredericias. 

 

 

 

Forslag til hvor der evt. kan findes besparelser: 

 

Camps lukkes eller lægges på pause (pausen kan bruges til at gentænke Camp, så den bliver 

endnu bedre, når den genopstår). Besparelse på ca. 350.000 på Skoleafdelingen. 
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51.a Børnehuset Egetræet - fællesbestyrelse 
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51.b Børnehuset Egetræet - MED udvalg 
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52. Middelfart Museum 
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2022-012864-5 (Lokaludvalg, foreninger, politiske 
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Fil: 

53. Bedre Psykiatri Middelfart 
 



Høringssvar fra Bedre Psykiatri, lokalafdeling Middelfart.  

Direktionens budgetønsker for 2023 udhuler den allerede utilstrækkeligt 

ressourcetildeling til kommunens syge, svagelige og sårbare. 

Det anbefales at der laves en liste over politiske målsætninger indeholdende de områder 

der skal styrkes, de der skal fastholdes budgetmæssige og slutteligt de som kan beskæres 

kraftigt eller udgå. Herved undgås anvendelsen af den uheldige grønthøster metode det 

rammer alle. 

Følgende forhold findes særligt bemærkelsesværdige: 

- Øget forældrebetaling. Set fra vores medlemmers perspektiv har de seneste år 

været mentalt og økonomisk udfordrende. Derfor bør der vælges en tilgang hvor 

de der har mindst betaler mindst og de der har mest betaler mest. 

 

- Reduktion i folkeskolernes budgetter. Det vil presse de svageste borgere i 

samfundet økonomisk at vælge en ren ”bring your own device”-politik på 

skolerne. En model hvor udlån af moderne og tidssvarende udstyr tilbydes de som 

ikke kan betale for eget udstyr bør indføres. 

 

- Takstreduktion på Skrillingeskolen. En af de nemmeste grupper at spare på er 

selvfølgelig den med udfordringer, derfor kan vi godt se, hvorfor man ønsker 

besparelsen på Skrillingeskolen. Vi er som pårørende og berørte dog ikke mindre 

skuffede over at netop denne elevgruppe igen skal stå for skud. 

 

- Ordblindevejleder. Ordblindhed rammer alle samfundslag. Alle ramte bør gives 

mulighed for øget trivsel ved at få anerkendt deres boglige udfordringer. 

 

- Besparelser i: 

 Ungehuset 

 Nedlæggelser af Familieguiden og familiekoordinatorfunktion. 

 Forebyggelsesområdet og dagcenter. 

 Dagcenter. 

 Rusmiddelcentret. 

Mange psykiske sårbare har udfordringer, som afhjælpes via disse tilbud. 

Både når det kommer til de sårbare selv og til de pårørende findes disse 

besparelser usaglige, da det vil individualisere mange af de problemer, som 

man ellers får en lille smule hjælp til. 

 

 



- Nærhed på plejehjemmet. Rigtig mange ældre bliver psykisk udfordrede, når de 

stopper på arbejdsmarkedet, kroppen kan mindre eller de kommer på plejehjem. 

Derfor så vi gerne, man investerede yderligere i ældres mentale velfærd. 

Det er vigtigt for os, at de borgere og pårørende, der får psykiske lidelser sent i 

livet - eller bliver sendiagnosticerede – også hjælpes. 

Pengene bør anvendes tæt på de der har behov og administration og dokumentation bør 

stedse være underlagt krav om effektivisering. 

Måske kunne der ske politisk valgte bortprioriteringer i relation til følgende: 

- Afvikling af Brobygning Middelfart i 2022. 

- Nedlæggelse af klimamødet. 

- Reduktion af antallet af funktions direktører og indførelse af fælles ledelse 

for flere enheder. 

- Nedskæringer i staben / omlægning af arbejdsgange i staben. 

Hvis vi ikke forebygger hos f.eks. børn og de unge så kan det have langt større 

menneskelige konsekvenser senere hen i livet. Det ved vi noget om som berørte og 

pårørende. Derfor appellerer vi kraftigt til, at der sker en fornyet gennemgang af 

budgettet indeholdende en styrkelse af de anførte områder på baggrund af at politisk 

udvalgte områder reduceres. 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Bünger Hansen 

Formand 
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55. CLAY Keramikmuseum - bestyrelsen 
 



                                                                               

                                                            
 
 

                                                                               

 

 

 

Høringssvar til Middelfart Kommune  

 

 

 

 

 

 

 

Middelfart den 31. august 2022 

Direktionen for Middelfart Kommune har udarbejdet et budgetforslag for 2023 og for 

overslagsårene 2024-2026. Af forslaget fremgår det, at Middelfart Kommune først fra 2024 

har til hensigt at forøge CLAY Keramikmuseums driftstilskud med i alt 750.000 kr. Dette 

imødekommer desværre ikke den bevillingsanmodning, Middelfart Kommune modtog fra 

CLAY Keramikmuseum primo februar 2021 – se det vedlagte bilag. I denne henvendelse 

begrunder CLAY Keramikmuseum behovet for et øget driftstilskud på i alt 1,5 mio. kr. med 

baggrund i to vigtige forhold i relation til museets videre udvikling og drift: 

  

1. De afledte driftsudgifter i relation til den igangværende udvidelse af museet i 2022-

23, herunder øget udgifter til husleje, el, vand, varme og øvrigt vedligehold.  

2. Kommunens ønske om udvikling af flere tilbud til børn og unge i tæt samarbejde 

med de lokale skoler. 

  

Da en styrkelse af CLAY Keramikmuseums aktuelle økonomi er presserende – ikke mindst i 

lyset af de seneste års økonomiske følger for museets soliditet grundet Covid19 - fremsender 

bestyrelsen for CLAY Keramikmuseum dette høringssvar. 

 

CLAY Keramikmuseum - kort status  

 

Clay åbnede en ny, flot tilbygning indviet i 2015. Siden 2015 er præsentationen af mere end 

40 særudstillinger og registreringen af Royal Copenhagen Samlingen blevet muliggjort i kraft 

af løbende donationer fra en række vigtige private fonde. Fra 2015 til 2019 har det – før 

Covid19 – afstedkommet en tredobling af museets besøgstal, der i gennemsnit tiltrak 40.000 

gæster om året til Middelfart.  

 

På baggrund af den fornemme opbakning og de flotte resultater mener museets bestyrelse, 

at CLAY har potentiale til at udvikle sig yderligere. Skal museet deltage i internationale 

udstillingssamarbejder og ad den vej muliggøre nye, perspektiverende keramikoplevelser for 

et dansk publikum, kræver det et højere sikkerhedsniveau, end det er muligt indenfor 

rammerne af CLAY i dag. Dertil har museet oplevet nogle indbrud, som viser bygningens 

sårbarhed, men heldigvis er det endnu ikke er gået ud over den værdifulde samling på CLAY. 

 

På den baggrund har museet i samarbejde med Slots- og Kulturarvsstyrelsens Sikringsudvalg 

og arkitekterne Kjaer & Richter A/S de sidste par år projekteret et nybyggeri under jorden, 

der fremtidssikrer museet. Det samlede budget for en fuld og forsvarlig sikringsoptimering af 

CLAY Keramikmuseum er efter licitation i alt berammet til 38 mio. kr.  

 



                                                                               

                                                            
 
 

                                                                               

 

 

Med fornem opbakning og garantier fra Middelfart Kommune er det lykkedes at tilvejebringe 

donationer fra i alt 4 fonde til en fuld finansiering af projektet. De fire fonde bag byggeriet på 

CLAY er: A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og 

Knud Højgaards Fond På, og på den baggrund har museet nu sat byggeriet i gang.  

 

 

CLAYs finansielle grundlag 

 

I dag opretholdes driften på CLAY Keramikmuseum af ca. 1/3 offentlig finansiering fra 

Middelfart Kommune og Staten, mens ca. 1/3 dækkes ind via museets egen indtjening og ca. 

1/3 via de private fonde til finansiering af såvel projektansatte som skiftende særudstillinger. 

Trods museets fortsatte vækst er den faste bemanding ikke vokset siden 2018. Til 

varetagelse af alle funktionsområder fra cafe, håndværkere, rengøring til administration råder 

museet over 15 årsværk i alt. Derudover drives museet i høj grad af frivillige kræfter, der 

siden 2015 er steget fra 35 til godt 60 i dag. De frivillige er en uvurderlige hjælp i den daglige 

drift og en vigtig forankring i Middelfart. Men de er samtidig også en usikker ressource alene 

at basere et stadigt voksende, professionelt og mere internationalt museum på. 

 

 

Anmodning om yderligere støtte fra Middelfart Kommune 

 

Undervejs i forløbet har ledelsen fra CLAY Keramikmuseum været i tæt dialog med Middelfart 

Kommune, der har tilkendegivet et positivt ønske om at være en aktiv medspiller i det 

ambitiøse projekt for udviklingen af CLAY. 

  

Konkret tilkendegav Økonomiudvalget i et brev d. 15. april 2021, at ’Middelfart er positiv 

stemt for at medvirke økonomisk til realiseringen og driften af projektet’ med at 

videreudvikle museet. Og at den ’vil være en aktiv medspiller i det ambitiøse projekt for 

udviklingen af CLAY som et internationalt anerkendt museum for keramiske kunst, 

kunsthåndværk og design samtidig med, at CLAY forankres lokalt blandt borgerne i Middelfart 

Kommune – herunder vores børn og unge i skolerne’. En tilkendegivelse som har været en 

vigtig forudsætning for fondenes bevillinger til museet på i alt 38 mio. kr. 

 

Udformningen af brevet kom på baggrund af en formel henvendelse fra CLAYs bestyrelse til 

Middelfart Kommune med en skriftlig anmodning om en bevillingsforøgelse på 1,5 mio. kr. 

med virkning allerede fra 2022. Dels fordi museet har brug for yderligere støtte til virkelig-

gørelsen af den aktuelle udvikling, dels fordi museet – som en konsekvens af Covid19-

pandemien og den deraf følgende nedlukning og tab af entreindtægter – var udfordret af 

mistede indtægter. Herunder en manglende donation fra Grimmerhus Bygningsfond, som 

udeblev i 2021 og dermed forværrede økonomien og drænede museets egenkapital kraftigt. 

 

Ansøgningen om en øget driftsbevilling er kun delvis tilknyttet ibrugtagning af nybyggeriet, 

og de merudgifter det indebærer. Den er i høj grad også baseret på et ønske fra Middelfart 

Kommune om at styrke formidlingen til børn og unge i et samarbejde mellem CLAY 

Keramikmuseum og de lokale skoler. Med den forringelse af museets egen indtjening og 

svækkelse af egenkapitalen, som corona-årene har medført, kan museet ikke imødekomme 

dette, hvor gerne vi end ville. Det kræver en øget finansiering fra Middelfart Kommune til 

ansættelse af nye medarbejdere, der kan løfte opgaven. 

 

Af politiske årsager blev museets anmodning til Middelfart Kommune om en merbevilling på 

1.5 mio. kr. i 2021 udskudt til behandling i 2022. I stedet afgav Middelfart Kommune i den 

løbende drøftelse med museets ledelse løfte om, at en indstilling af en forøgelse af museets 

driftsbevilling med virkning fra 2023 var iværksat.  

 



                                                                               

                                                            
 
 

                                                                               

 

 

Af det netop fremlagte budgetforslag for 2023 og for overslagsårene 2024-2026 fremgår, at 

den ansøgte merbevilling endnu en gang er udskudt, nu til 2024, og at forslaget også har 

reduceret CLAY Keramikmuseums reelle og velbegrundede bevillingsanmodning til både 

børne- og ungeindsats og ibrugtagning af nybyggeri - fra 2021 - med 50%.  

 

 

Eftersom museets bevillingsansøgning er offentlig kendt og ligger til grund for fondenes 

fornemme bevillinger til nybyggeriet, vil ikke bare Middelfart Kommune, men også museet 

miste troværdighed med det fremlagte budgetforslag, hvilket kan få store konsekvenser for 

CLAY Keramikmuseums støttemuligheder i fremtiden.  

 

På den baggrund fremsender bestyrelsen bag CLAY Keramikmuseums dette formelle 

høringssvar, hvor den fastholder og underbygger nødvendigheden af en bevillingsforøgelse til 

CLAY Keramikmuseum på 1.5 mio. kr. med virkning fra 2023.  

 

 

 

P.v.a. bestyrelsen for CLAY Keramikmuseum 

 

    

Erik Jacobsen    Pia Wirnfeldt 

Bestyrelsesformand f. CLAY Keramikmuseum Direktør f. CLAY Keramikmuseum 
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54. Fritidsrådet 
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From: budgetsvar
Sent: 2. september 2022 11:49
To: budgetsvar
Subject: VS: Middelfart Kommunes Budget 2023-2026 - høring

Fra: Henrik Louring <Henrik.Louring@middelfart.dk> 
Sendt: 2. september 2022 09:59
Til: Linda Blirup <Linda.Blirup@middelfart.dk>
Emne: SV: Middelfart Kommunes Budget 2023-2026 - høring
Hej Linda
Jeg har lovet at sende høringssvar på vegne af fritidsrådet. Du får det her i en mail:
Høring vedr. budget 2023
Fritidsrådet har i møde den 25. august drøftet direktionens forslag til budget for 2023 og fremsender 
hermed et høringssvar.
Fritidsrådet finder, at den planlagte reduktion af fremskrivningerne og fjernelse af det ekstra tilskud til 
hallerne vil ramme foreningernes og idrætsfaciliteternes økonomi hårdt i en tid, hvor der er stor 
inflation i samfundet, og hvor foreningslivet stadigvæk mærker konsekvenserne af corona-perioden. 
Fritidsrådet anbefaler, at der fortsat prioriteres midler til udvikling af foreningslivet, så vi fortsat kan 
sikre gode rammer for de mange fællesskaber og frivillige i kommunen – ikke mindst for de unge.
Med venlig hilsen
Fritidsrådet i Middelfart Kommune.
Venlig hilsen
Henrik Louring
Fritid og Fællesskaber

Kultur, Fritid og Staben
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk
Tlf. 40744078
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57. Føns og Omegns Lokaludvalg - I 
 



 
Dato 25. august 2022 

 
Til Middelfart Kommune 
 
Emne:  
Høringssvar til budget 2023 vedrørende biodiversitet på Føns Vangs Sø. 
 
Ref. a. Middelfart Kommunes indkaldelse af høringssvar til budget 2023. 
Ref. b. Føns Udviklingsplan 2022 – 2027. 
 
Indledning 
Ved ref. a har Middelfart Kommune indkaldt høringssvar til budget 2023.  
Ref. b blev godkendt af Middelfart Byråd omfattende seks indsatsområder, herunder 
indsatsområde 5, Føns Vangs Sø, Biodiversitet.  
Med afsæt heri fremsætter Føns og Omegns Lokaludvalg hermed dette høringssvar med 
anmodning om at få de højst prioriterede delprojekter i indsatsområde 5, Frilæggelse af 
søbredder til forbedring af konditionerne for fuglelivet, inkorporeret i budget 2023. 
 
Baggrund 
Føns Vangs Sø er et betydende trækplaster for såvel besøgende som fastboende. Søens 
fuglerigdom fascinerer mange, som enten er på kortere ophold i området, eller som 
passerer forbi på Margueritruten. Ligeledes er den for mange en medvirkende årsag til, at 
de har slået sig ned i Føns permanent, da den ved sin blotte tilstedeværelse bidrager til 
den enkeltes mentale sundhed. 
I 1793 blev den inderste del af Gamborg Fjord afsnøret med en vejdæmning ved Ronæs. 
Derefter blev afsnøringen tørlagt og gradvis kultiveret i løbet af 1800-tallet.  
Fyns Amt genskabte omkring årtusindskiftet det 110 hektar store engområde som Fyns 
næststørste sø. Projektet var baseret på teoretisk bortfjernelse af 17 tons kvælstof årligt. 
Lokaliteten udgør nu en del af EU-habitatområde nr. 96. 
Når det gælder fuglelivet, har den nye sø givet fuld valuta for pengene, bl.a. fordi man 
anlagde rævesikrede øer i søen. Der er nu stor diversitet i fuglelivet, idet 170 fuglearter er 
konstateret. 
 
EU LIFE-projektet LIFE17 NAT/DK/498 ”Better Birdlife”, der retter sig mod kystfugle er et 
større EU-projekt i Lillebælt og den vestlige Østersø, skal forbedre levevilkårene for 
kystfuglearterne optaget i det såkaldte udpegningsgrundlag omfattende fjordterne, 
havterne, splitterne, dværgterne, klyde, brushane, plettet rørvagtel, engsnarre, engryle, 
mosehornugle, edderfugl, bjergand, toppet skallesluger og hjejle. 
Projektet ledes af Middelfart Kommune, som over syv år vil gennemføre indsatser i den 
vestlige Østersø og Lillebælt for 62 millioner kroner finansieret af EU, flere fonde og 
Middelfart Kommune. Det har allerede resulteret i anlæggelse af to fugleøer i Føns Vangs 
Sø.  
 
 
 
 



 
Bæredygtighed. 
En del af Lillebælt, herunder Føns Vangs Sø, er internationalt beskyttet i det europæiske 
Natura 2000-netværk, som særligt skal sikre områdets forekomst af marine naturtyper 
samt sikre Lillebælt som levested for en række kystfugle – både yngle- og trækfugle.  
Nedennævnte delprojekter har til formål at understøtte de initiativer, som allerede er 
iværksat qua Better Bird Life projektet samtidig med, at de er søgt bragt i samklang med 
Middelfart Kommunes målsætninger for kyst- og marinnatur anført i kommunens 
biodiversitetsstrategi. Dermed er det sikret, bæredygtighedsaspektet kommer i rette fokus.  
Konkret understøtter biodiversitetsstrategien de anførte delprojekter således: 
• Middelfart Kommune arbejder aktivt for udviklingen af Naturpark Lillebælt, som har 

beskyttelse af havnaturen som ét af sine hovedformål. 
• Middelfart Kommune vil arbejde aktivt for en bedre beskyttelse af levesteder og 

naturtyper i og ved Lillebælt. 
• Der skal skabes flere egnede levesteder til kystfugle. 
• Der skal skabes større sammenhængende naturarealer langs kysten med ekstensiv 

pleje, der sikrer en mosaik af levesteder. Der skal arbejdes for at sikre arealer til fortsat 
naturudvikling ved kysten 

Det er således ikke uden grund, at Middelfart har fået hædersprisen for at være Europas 
mest bæredygtige destination, hvilket igen flugter perfekt med det forhold, at Lillebælt nu 
er udpeget som Marin Naturpark. 
 
Delprojekterne 1.a – 1.b  Frilæggelse af søbredder til forbedring konditionerne for 
fuglelivet 
Siden søens etablering er der sket en kraftig, uønsket opvækst af tagrør og buske langs 
søens bredder, hvilket forhindrer søens fugle i at udnytte søbredderne til at fouragere og 
komme på land. I årene lige efter anlæggelse af søen sås ynglende klyder og store 
præstekrave, fuglearter, som indtil nu har været fraværende, men som med fugleøernes 
etablering er ved at vende tilbage.  
De nyanlagte fugleøer har bestemt stor betydning for de i udpegningsgrundlaget nævnte 
fuglearter, men i tråd med Middelfart Kommunes biodiversitetsplan kan effekten heraf 
mangedobles, hvis den uønskede opvækst på udvalgte delstrækninger bliver fjernet og 
derefter holdt nede af kvæg, der straks efter rydning sommerudsættes i områderne, der 
støder op til søbredden.  
Udover at tilgodese fuglearterne i udpegningsgrundlaget viser erfaringer fra et tilsvarende 
projekt ved Nørreballe Nor, at sådanne græsningsområder i vid udstrækning tiltrækker de 
store flokke af gæs, der ellers fouragerer på de tilstødende marker. Lokale lodsejere har 
uden megen succes søgt at holde disse gåseflokke væk med skræmmekanoner og 
figurer, en indsats, der blev reduceret ved omlægning af områder langs norets bred til 
kvægdrift.  
Med denne yderligere naturpleje i forlængelse af de tidligere tiltag i form af fugleøer vil den 
samlede effekt heraf forbedre søen som habitat betydeligt samtidig med, at der vil være 
mærkbare forbedringer i beskyttelsen af afgrøderne på de omliggende marker. 
  



 
 

De to delprojekter er placeret således ved søen: 

 

 
 
Delprojekt 1.a. Frilæggelse af sydlige søbred 
 

  
 
Delprojektet omfatter et område langs søens sydside, hvor engen i lange perioder bliver 
våd. Her ønskes etableret et område med en bredde af ca. 45-65 m. i den nordlige del af 
matriklerne Føns By, Føns, 8a og 6d. langs søens sydlige bred i en længde på ca. 600 m. 
Området omfatter i alt ca. 3,5 ha dyrkningsjord. Der skal sommerudsættes 2-3 stk. kvæg 
beregnet ud fra 1,3 stk. kvæg/ha. 

 

1.b. 

1.a. 



 
 
 
Området skal indhegnes med undtagelse af stykket langs søens bred. 
Søbredden skal ryddes for tagrør og buske. Desuden skal den gamle vandingskanal langs 
søbredden tildækkes af eksisterende digejord for dermed at få græsningen ført ud i 
søkanten, så kvæg og fugle kan bevæge sig uhindret til og fra søen. Det skal dog 
undersøges, i hvilket omfang dette måtte få effekt for afvanding fra det omliggende terræn. 
Endelig skal der af hensyn til adgang fra Fønsvej, anlægges en markvej. 
Delprojektet er forhåndsdrøftet med lodsejerne. 
 
Økonomiske estimat 

Delelement Udgift kr. 

Kompensation for tinglyst rådighedsindskrænkning.  
3,5 ha, op til 90.000 kr./ha,  

315.000 

Hegning ca. 1000 m. à 20 kr./m.  20.000 

Kvæg, udbydes i licitation. Dækkes af afgræsningstilskud 0 

Rydning af søbred 250.000 kr. /ha ca. 600.x 10 m =0,6 ha 180.000 

Anlæggelse af markvej 50.000 

I alt 565.000 

 
Delprojekt 1.b, Frilæggelse af nordlige søbred. 
Delprojektet omfatter en zone etableret i en bredde af ca. 100-250 m i den sydlige del af 
matriklerne Udby By, Udby 1q, 4a og 13g langs søens nordlige bred i en længde på ca. 
700 m. Området omfatter i alt 12 ha dyrkbar jord.  

 
Der skal udsættes 9 stk. kvæg beregnet ud fra 1,3 stk. kvæg/ha. 
Området skal indhegnes med undtagelse af stykket langs søens bred. 
Søbredden skal ryddes for tagrør og buske. Desuden skal den gamle vandingskanal 
tildækkes af eksisterende digejord for dermed at få græsningen ført ud i søkanten, så 
kvæg og fugle kan bevæge sig uhindret til og fra søen. Det skal dog undersøges, i hvilket 
omfang dette måtte få effekt for afvanding fra det omliggende terræn. 
Delprojektet er forhåndsdrøftet med lodsejerne. 



 
 
 
Økonomiske estimat 

Delelement Udgift kr. 

Kompensation for tinglyst rådighedsindskrænkning. 12 ha à op til 
90.000 kr./ha,  

1.080.000 

Hegning ca. 1100 m à 20 kr./m.  22.000 

Kvæg, udbydes. Dækkes af afgræsningstilskud 0 

Rydning af søbred ca. 250.000 kr. /ha ca. 700.x 10 m =0,7 ha 210.000 

I alt 1.312.000 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Ib Johannes Bager 

Formand for Føns og Omegns Lokaludvalg 
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56. Selvejende Haller 
 



Dato: 31.08.2022

Høringssvar fra de selvejende haller i Middelfart kommune

til budget 2023

Vi oplever i hallerne i Middelfart kommune, ligesom resten af samfundet, generelt stigende udgifter. Derfor 
ser vi med bekymring på forslag g25-05 tilbagetrækning af det ekstra grundtilskud der blev givet i budget 
2020. Det blev i sin tid begrundet med at hjælpe de mindre haller betydeligt. Nu vil man så fjerne dette 
tilskud, samtidig med at den helhedsplan for driftstilskuddet til hallerne slår fuldt igennem. Som igen 
rammer de mindre haller.

Når man kigger på Kl’s tal for hvor meget de enkelte kommuner bruger på anlæg til idræts- og 
fritidsfaceliteter ligger Middelfart kommune 7ende sidst (92). Omkringliggende kommuner som vi normalt 
sammenligner os med Nordfyn (12), Assens (37) og Fredericia (25) bruger 3-6 gange mere på dette område. 
Vi skal i stedet for til at sammenligne os med Norddjurs (91), Langeland (95) og Odder kommune (96).

Vi vil gerne henstille til politikkerne genovervejer ovennævnte spareforslag.

Bilag. Side 9 af helhedsplan for omlægning af driftstilskud og finansiering på halområdet.

Med venlig hilsen

Otto Lindskov, Lillebælt sport og kultur

Søren Christensen, Brenderup Aktivitetscenter

Claus Lind, Ejby-Hallerne

Esben Erichsen, Vestfyns Kultur- og Idrætscenter
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** Vestfynshallernes tilskudsreduktion afspejler at fortrinsstillingen ved det kommunale ejerskab reduceres.  
     Reduktionen er væsentlig mindre end den fordel VF har ved ikke at skulle forrente og afdrag lån til udvendig vedligeholdelse af halområdet.  
     Det indebærer, at VF fortsat, trods fradraget har væsentlige økonomiske fordele af det kommunale ejerskab.   
 

Beregnet ændring i driftstilskuddet med baggrund i tilskudsdata for 2018 (Ny model)
 Lokale- og driftstilskud, 
kørsel pr. 16.01.2018 

Fordelingsnøgle  Lillebælts-
hallerne 

 Strib Fritids- 
og aktivitets-

center  

 Vestfyns-
hallerne  

 Ejby Hallerne, 
inkl. Gelsted 

 Brenderup 
aktivitetscenter 

 I alt  

Driftstilskud efter m2-halgulv BBR 1.642.545                   618.913                  781.984                        901.822                  603.461                   4.548.725               
Grundbidrag Antal lokationer 270.911                      270.911                  270.911                        541.822                  270.911                   1.625.465               
Fradrag for kommunalt ejerskab og/eller kommunale lån Anslået vedligehold/lån -225.000                      -150.000                 -20.000                    -395.000                 
Bruttobudget 1.913.456                   889.824                  827.895                        1.293.643               854.372                   5.779.190               
Momsandele 55% 236.495                      109.978                  102.324                        159.888                  105.597                   714.282                   
Tilskud til udbetaling efter ny model 2.149.950                   999.802                  930.219                        1.453.532               959.968                   6.493.472               
Tilskud efter nuværende model 1.917.630                   877.856                  1.053.202                    1.495.524               1.149.261               6.493.472               
Ændring i driftstilskud (fuldt indfaset) 232.321                      121.946                  -122.983                      -41.992                   -189.292                 -                            
Likviditetsvirkning af forlænget rente og afdragsfrihed 1.332.798               203.711                   1.536.509               
Likviditetsvirkning af løbetidsforlængende låneomlægning 465.000                      143.953                   608.953                   
Likviditetsvirkning i alt 697.321                      121.946                  -122.983                      1.290.806               158.372                   2.145.462               

BBR bygningsareal i alt 9.992                          3.765                      4.757                            5.486                      3.671                       27.671                    

 Tabet- og gevinsten af driftstilskuddet indfases over 4 år  Lillebælts-
hallerne 

 Strib Fritids- 
og aktivitets-

center  

 Vestfyns-
hallerne  

 Ejby Hallerne, 
inkl. Gelsted 

 Brenderup 
aktivitetscenter 

 I alt  

Ændring i 2019 58.080                         30.487                     -30.746                        -10.498                   -47.323                    -                            
Ændring 2020 116.160                      60.973                     -61.491                        -20.996                   -94.646                    -                            
Ændring 2021 174.240                      91.460                     -92.237                        -31.494                   -141.969                 -                            
Ændring 2022 232.321                      121.946                  -122.983                      -41.992                   -189.292                 -                            
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58. Føns og Omegns Lokaludvalg - II 
 



 
 

28. august 2022 
Høringssvar Trafik budget 2023,  
 

   
 
Baggrund 
Hastighedsbegrænsningen i Føns på 50 km/t bliver især ved landsbyens indfaldsveje i vid 
udstrækning ikke overholdt, og hastigheden i selve landsbyen opleves generelt som at 
være for høj i forhold til forholdene, også selv om fartbegrænsningen på 50 km/t. 
overholdes. Det har skabt en betydelig utryghed i landsbyen, hvorfor der ses et behov for 
en generel hastighedsnedsættelse til 40 km/t. 
 
Trafikken i og igennem Føns er de sidste år radikalt forandret. Wedellsborg Gods har 
etableret et nyt stort korntørreri / kornlager ved Torbenhøj (Fønsskovvej 42). Det alene er 
estimeret til 1.800 lastvognstog igennem byen om året. Således bliver der bl.a. kørt døgnet 
rundt, når der bliver høstet.  
Dertil kommer vedligehold af jorde i og på hele Fønsskov, hvor der bliver kørt et stort antal 
af landbrugsmaskiner hele året. Ligeledes bliver der flyttet gylle hele året, samt halm m.m. 
frem og tilbage, da der bliver opmagasineret meget halm ved Sparretorn (Fønsskovvej 
27). Udover trafik fra Wedellsborg Gods bliver de øvrige jorde omkring Føns holdt af 
maskinstationer fra nærområdet, hvilket også bidrager til høj trafikintensitet af 
landbrugsmaskiner igennem Føns by. 
 
Fønsskov er blevet en magnet for naturelskere, så Middelfarts ønske om at bruge naturen 
er blevet en succes. Vi kan også mærke, at der kommer mange flere trafikanter, som 
nyder naturen, det er såvel vandrere, cyklende og bilister. Det er til glæde for alle, men 
betyder også øget trafik. Der er desuden etableret shelterplads, som bliver flittigt benyttet 
hele året. Der kommer flere og flere, som vil se på fugle, både på Fønsskov, men også 
omkring Føns Vangs Sø. Margueritruten, som er meget populær, går igennem dele af 
byen. Hertil kommer Østersøruten og Herregårdsruten. Vi ser mange motorcykelklubber, 
hurtigt kørende motionscyklister, knallerter og veteranbiler køre igennem byen og gøre 
holdt ved strandcaféen. Stranden bliver desuden flittigt brugt hele året. Vi har Blåt Flag på 
stranden, så her kommer mange især efter, at strandcaféen er genåbnet og renoveret, 
hvilket har øget aktivitet. Havbanen bliver flittigt brugt, og der er mange kitesurfere. Denne 
aktivitet begyndte for alvor at tage fart for ca. 4-5 år siden. Populariteten er bestemt ikke 



 
dalende. Byen vokser stille og roligt. Der er kommet nogle nye sommerhuse til, som bliver 
brugt meget mere end før. Der er desuden bygget et par nye boliger i byen, og det  
 
forventes, at der kommer flere til. Føns by er et voksende samfund. Der er kommet flere 
børnefamilier til byen, og børnehaven melder om ”fuldt hus ”. Børnehaven anvender 
hyppigt Fønsvej og Fønsskovvej til i ordnede kolonner at tage børnene til 
strandbørnehaven ved Vigen. De mange børn i landsbyen færdes hyppigt til fods og på 
cykel gennem byen. 
 
Den beskrevne udvikling er rigtig positiv, hvorfor den også værdsættes. Men det afføder 
også et behov for en stærkere regulering af trafikken i og om landsbyen. 
 
Middelfart Kommune har affødt af det forberedende arbejde med Føns Udviklingsplan 
allerede i 2022 responderet positivt på Udviklingsgruppens og Lokaludvalgets ønsker om 
trafikale forbedringer i landsbyen. Således har forvaltningen indenfor de eksisterende 
driftsrammer afsat midler til markering af P-båse til sideparkering langs Føns Strandvejs 
vestside langs Føns Gl. Skole samt regulering af vej-Y mellem Fønsvej og Gl. Fønsvej, 
hvor oversigtforholdene er særdeles dårlige. Hertil kommer en ekstraordinær bevilling på 
100.000 kr. som efter dialog med forvaltningen forventes udmøntet i etablering af ny 
sideparkering langs Fønsvej på Børnehavens nordside, fjernelse af hæk i Børnehavens 
nordøstlige hjørne, som indtil nu har bevirket dårlige oversigtsforhold for trafik, der kommer 
ad Føns Strandvej til vej-T med Fønsvej ved skolen og endelig etablering af P-forbudt 
zone langs Føns Strandvejs østlige side vis-a-vis Føns Gl. Skole fra vej-T Føns 
Strandvej/Fønsvej til Præsteengen. 
 
Denne hurtige respons med små, men synlige tiltag, er i høj grad værdsat og er blevet 
særdeles vel modtaget af lokalbefolkning.  
 
Føns Udviklingsplan, som blev godkendt af Byrådet, 30. juni 2022, rækker dog langt 
videre. Under indsatsområde ”Trafik” er der identificeret 4 ”hotspots” med dertilhørende 
mulige tiltag, som samlet set vil kunne forbedre trafiksikkerheden betydeligt i Føns. Af 
disse opleves to ”hotspots” som særligt problematiske og ses derfor også at have den 
højeste prioritet i forhold til en løsning, hvorfor disse anbefales inkluderet i Middelfart 
Kommunens budget 2023. 
 
Hot spot 1, Indfaldsvejene til Føns 

Et grundlæggende problem er hastigheden gennem Føns by. Der opleves dagligt, at der 
bliver kørt alt for stærkt, og beboerne føler sig utrygge ved at færdes på vejene. Nøglen til 
løsning af dette problem er indsatser, som etableres ved indfaldsvejene til byen samt 
fordelt på vejnettet gennem landsbyen. Indfaldsvejene udgøres af 1. Fønsvej, 2. Gammel 
Fønsvej, 3. Føns Strandvej, 4. Fønsskovvej og 5. Ronæsbrovej. 
Føns Udviklingsplan peger på flere vigtige greb, som kunne tages i anvendelse. Disse er 
følgende: 

• Etablere en generel fartbegrænsning på 40 km/t. Denne bør starte, hvor bebyggelsen 
reelt starter og ikke fra, hvor byskiltene nødvendigvis p.t. står. Ved indfaldsvejene 



 
Fønsvej og Gammel Fønsvej samt på Føns Strandvej er der således brug for en 
tilpasning. Nedsættelse af hastigheden til 40 km/t. ses nu anvendt i stigende grad 
andre steder i kommunen samt i andre kommuner herunder de 16 forsøgskommuner, 
som nu er meddelt tilladelse til indførelse heraf. Der ses således generelt en større 
accept af lavere hastighed i såvel store bysamfund som de helt små bebyggelser på 
landet. Således har Roskilde og Køge Kommuner systematisk nedsat hastigheden til 
40 km/t. i landsbysamfund meget lig Føns. 

• Etablere bump ved alle indfaldsvejene, hvor 40 km/t. fartbegrænsningen er placeret i 
lighed med dem, der er etableret i Ejby samt supplerende hertil yderligere for hver 
200m fordelt jævnt gennem landsbyen. 

 

  
Indfaldsvejene    Bump  
 
 
Økonomiske estimat 

Delelement Udgift kr. 

Opsætning af hastighedsskilte, 40 km/t 10 stk. 50.000 

Etablering af bump, 12 stk. 600.000 

I alt 650.000 

 

Hotspot 2, Trafik om Føns Gl. Skole og børnehaven 

Føns Gl. Skole og børnehaven ligger midt i byen. De trafikale forhold omkring skolen 
udgør en giftig cocktail af en trafikeret gennemgående vej, et meget befærdet vej-T 
inkluderende Margueritruten, dårlige oversigtsforhold, tæt parkering med livlig trafik til og 
fra Børnehaven morgen og eftermiddag, samt fra de mange aktiviteter i Føns Gl. Skole. 
Stedet udgør reelt det farligste trafikale punkt i byen.  
Derfor var det også dette sted, Lokaludvalget prioriterede anvendelsen af de 
ekstraordinært allokerede midler i 2022. 
I fortsættelse af ovenstående peger Føns Udviklingsplan på endnu et vigtigt greb, nemlig 
etablering af hævet rød køreflade i kryds i lighed med den, der er etableret ved REMA-
1000 i Skrillinge, som følger Føns Gl. Skoles og skolegårdens matrikler langs Føns 
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1 

2 
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Strandvej og Fønsvej samt 50 m mod øst på Fønsvej fra Vej-T-et mellem Føns Strandvej 
og Fønsvej. De generelt dårlige oversigtforhold på stedet forstærkes i de seks mørke 
måneder af året grundet mangelfuld gadebelysning, hvorfor der ses et særlig behov for 
den røde køreoverflade. 
 

 
 
Hævet rød vejbane   
 
Økonomiske estimat 

Delelement Udgift kr. 

Etablering af hævet rød flade i kryds 200.000 

 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Ib Johannes Bager 
Formand for Føns og Omegns Lokaludvalg 
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59. Tværpolitisk Anstændighed 
 



I tværpolitisk Anstændighed, har vi gennemgået Direktionens forslag til budget 2023 

Vi anerkender at det kræver store ændringer for at få et budget i balance. 

Vi har store ønsker, omkring det, at kunne forbedre den borgernære velfærd. 

Derfor har vi valgt at starte med at finde en blanding af besparelser, og effektiviseringer, som netop ikke 

går udover den borgernære velfærd 

 

Klimafolkemødet: 

Refinansiering af klimafolkemødet. 

Ved at få det finansieret via sponsorer, eller deltager betaling. 

besparelse 1,781 mio. 

 

Kommunikationsmedarbejdere: 

 

Reduktion af antallet af kommunikationsmedarbejdere med 3 stk. 

Ved at sikre gode tilbud på den borgernære velfærd, kommer de gode historier af sig selv og 

behøves ikke hjælpes på vej af et professionelt team af kommunikations medarbejdere. 

besparelse  1,8 mio. 

 

Koordinator af afbureaukratisering inden for ældreområdet: 

 

Efter 2 år som fritaget for gældende regler, vurderes der ikke længere behov for en koordinator til at samle 

ideer på afbureaukratisering inden for ældre området. Dette kan fremadrettet ske i koordinering blandt 

eksisterende medarbejdere. 

besparelse 0,75 mio. 

 

Indførelse af selvstyrende teams inden for ældreplejen:  

Ved etablering af selvstyrende teams (i stil med Buurtzorg modellen) overflødiggøres planlæggere 4-5 

personer.  

besparelse 2,5-3 mio. 

 

Ændring af procedure ved skole udsættelse: 

Når der er enighed mellem børnehave og forældre, droppes fælles møder med ressourcepersoner og 

skolepsykolog.  

Besparelse 0,5 mio. 

 

Reduktion af visitatorer på ældreområdet: 

Da visitationerne allerede i dag foregår via social og sundhedsassistenterne, kan visitator teamet reduceres, 

da der er tale om dobbelt arbejde, hvor visitatorerne sjældent besøger borgerne.  

besparelse. 0,75 mio. 

 



 

Borgerservice: 

Efter at opgaven med Mit ID er afsluttet, vurderes det at antallet af medarbejdere i borgerservice kan 

reduceres med 2   

besparelse 1,5 mio. 

 

Beskæftigelsesområdet: 

 Færre ledige gør at der kan reduceres i antallet af medarbejdere. Samtidig bør der reorganiseres, på 

jobcenteret, så man inden for loven sikre en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. 

Fjerne overflødige arbejdsgange  

besparelse 10mio. 

 

Økonomiudvalget: 

Væksten har siden 2017 og til nu været over 87 mio. kroner, en mere innovativ opgaveløsning, 

sammenholdt med stordrift fordele. 

besparelse på 5 mio. 

 

Fra Middelfartbarn til Verdensborger: 

 Fjerne konsulent som skal bistå skolerne med ansøgninger til puljen fra Middelfart barn til verdens borger. 

besparelse 0,5 mio. 

 

Ovenstående sparer / effektiviseringsforslag giver en samlet besparelse på 25.581 mio. hvis alle forslag 

gennemføres. Derved kan det faktisk lade sig gøre at fastholde, og endda udvide på den borgernære 

velfærd i Middelfart Kommune i det fremtidige budget 

 

Vi har 2 ønsker til anlægs budgettet: 

Der afsættes penge til analyse på skoleområdet, for at sikre at man ikke om få år står og mangler 

plads i skolerne, som det lige nu opleves på daginstitutionsområdet, og at der indregnes at der er 

skolesøgende børn blandt kommunens tilflyttere 

 

At der ligeledes laves en analyse af Kommunens fremtidige behov for plejehjemspladser, så det 

sikres at der er nok plejehjemspladser til rådighed 5-10 år frem 

 

Med Venlig hilsen 

For person Jens Andersen 

Tværpolitisk Anstændighed 
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60. Strib- og Røjlehalvøens Lokaludvalg 
 



Høringssvar til Middelfart kommunes Byråds 
budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
fra Strib- og Røjlehalvøens Lokaludvalg. 

 

Middelfart, 28. august 2022 

Øget trafik i Strib/Røjlehalvøen 
Strib er igennem en årrække vokset og nye boligområder er kommet til og flere er planlagt. I en pendlerby som Strib 

giver det en voldsom forøgelse at trafikken til/fra Strib på daglig basis – der er nævnt 2000+ biler i tillæg til 

nuværende. Dette giver en forøget belastning af vejnettet såvel under opførelse (med store køretøjer) som 

efterfølgende. Belastningen vil kunne mærkes – og mærkes allerede - i områder af Strib, på Strib Landevej, i Vejlby, i 

Røjle m.fl. – og flere af vejene er skoleveje.  

 

Figur 1 Abelonelundvej - Skolevej 2-i-1 – vil du have dit barn til at cykle her? 

Flere af de nyudstykkede og kommende boligområders placering har været kendt i årevis, så vi og områdets beboere 

har meget lidt forståelse for at der endnu ikke er taget hul på den længe ønskede omfartsvej fra Brændeskovhallen til 

Røjlevej. Som en beboer har nævnt: ”Det svarer til at lægge vand ind i et hus uden først at have etableret kloakering”.  

Lokaludvalgene taler jævnligt med og får henvendelser fra bekymrede borgere omkring de nye udstykninger og trafik. 

Det nuværende vejnet er umiddelbart ikke dimensioneret til den stigende trafik – og flere veje er smalle og som 

ovenfor nævnt skoleveje. 



 

Figur 2 Kort over veje ud af Strib (grønt) og trafikale udfordringer (rødt) 

  



Flere boligområder på vej 
De fleste af områdets beboere kender kun til de områder, der er under opførelse – ikke de kommende, som vist på 

nedenstående kortudsnit. Her er der områder til umiddelbar udvikling (med rødt) og såkaldt e perspektivområder 

(med grønt), hvor sidstnævnte områder er der, hvor man ser en mulighed for yderligere boligområder.  

 

Figur 3 Bosætningsområder ved Strib (Rødt: planlagte og Grønt: "Perspektivområder") 

Omfartsvej 
Der har længe været en omfartsvej i tankerne og lidt på tegnebrættet – dog uden at have en konkret linjeføring eller 

tidshorisont. Lokaludvalgene er blevet gjort bekendt med at såfremt omfartsvejen medtages på Budget 2023, vil man 

først have en fuld færdig omfartsvej i 2029 – dette er allerede for sent – behovet er der nu og behovet bliver større og 

større for hver enkelt familie, der flytter til området. Alternativt må man indføre et byggestop indtil omfartsvejen er 

på plads.  

På nedenstående kortudsnit, kan man se hvorledes linjeføringen er tænkt for nuværende (med rødt) – eventuelt med 

en rundkørsel eller nyudformning af krydset ved Strib Landevej / Røjlevej.  

Lokaludvalgenes ønske er desuden at fordele trafikken mellem de to motorvejsafkørsler 59A og 59B ved en 

forlængelse af vejen (blålilla) gennem den planlagte solcellepark (rødt område) til Bogensevej, for på den måde at lede 

en større del af den østgående trafik mod 59A. Der skal her gøres opmærksom på at der ved forlængelsen ikke er 

vurderet nøje på linjeføring, herunder trafikmængde, terrænforhold, eventuelle udvindingsområder, ejerforhold, 

afstand til beboelse eller andet. Dette vil skulle afklares ved bred involvering af områdets beboere.   

Såfremt omfartsvejen ikke medtages på det kommende budget, ser vi ind i en meget uhensigtsmæssig forsinkelse af 

den.  



Vi kan i øvrigt forstå, at der i det nuværende budget har været afsat 0,5 mio. kr. til undersøgelse af vejens linjeføring, 

hvorfor der må være velvilje overfor snarlig etablering.  

I Strib Lokaludvalg og Røjlehalvøens Lokaludvalg er vi ikke i tvivl. Vi skal agere nu for at vi ikke ender med et trafikkaos 

på veje, der er for smalle til at håndtere en stigende trafikmængde, en stigning i trafikken gennem eksempelvis vores 

landsbyer Røjle og Vejlby, en stigning i trafikken på vores skoleveje m.v. Ift. skoleveje og stier arbejdes der 

sideløbende på at få lavet en grussti langs Abelonelundvej, som vi også ønsker at presse på for at få etableret hurtigst 

muligt.  

 

Figur 4 Kort med linjeføring af planlagt omfartsvej, ønske til forlængelse og solcellepark-område. 

  



Lokaludvalgenes ønske til Budget 2023 
Lokaludvalgene i Strib og Røjlehalvøen anmoder ud fra ovenstående derfor Middelfart Kommunes Byråd om: 

1. AT fremme og afsætte midler i budget 2023 til etablering af en ringvej/omfartsvej mellem Strib, Røjle og 

Vejlby med forbindelse til Ny Billeshavevej og til motorvej E20.s til- og frakørsel nr. 58A ved Kauslunde. 

2. AT beslutte ringvejens endelige placering og igangsættelse med midler i budget 2023. 

3. AT der hurtigst muligt etableres en grussti langs Abelonelundvej. 

Det er vigtigt og nødvendig: 

1. AT den overordnede infrastruktur er på plads, så nuværende og kommende nybyggeri og udvikling tilpasses 

infrastrukturen og ikke omvendt. Ultimativt bør man udsætte etablering af nye boligområder til 

infrastrukturen er på plads.  

Hurtig planlægning af infrastrukturen skal sikre viden og bedre muligheder for fremtidig placering af byudvikling, 

landbrugsdrift, industrigrunde og placering af rekreative arealer i Strib og på Røjlehalvøen.  

 

På lokalområdernes vegne.  

 

Marc Melgaard 
Formand, Røjlehalvøens Lokaludvalg 
 
E  
M  

Johannes Gregersen  
Formand, Strib Lokaludvalg 
 
E  
M  
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61. Høringssvar - Finni Fuhrmann Larsen 
 



From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Sun, 28 Aug 2022 23:49:59 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Vejanlæg i Strib

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Finni Fuhrmann Larsen
Emne: Digitalpost (29189684): Vejanlæg i Strib
Beskedens indhold: 

Der er over en kort årrække bygget flere hundrede boliger i Abelonekvarteret. Al den trafik det skaber skal 
ledes ud af byen, og ikke ned i en snæver vejstruktur. Der skal snarest etableres en omfartsvej til Røjlevej og 
rundkørsel, så trafikken smertefrit ledes ud til motorvejen. 
Finni Fuhrmann Larsen, Klaveret 12 Strib

---SignFlowAdvisSlut---

mailto:107.112.190.183?subject=%20%5Bp%3D3021114%2Cv%3D447%2Cc%3D9CDiy6CWnYkSSxhYgD8hCmqw8lY%3D%5D
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62. Høringssvar - Marc Melgaard 
 



From:                                 
Sent:                                  Tue, 30 Aug 2022 19:46:08 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost ( ): Budget - Høringssvar vedr. G25-02

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 
Afsender CPR: 
Afsender: Marc Thomas Melgaard
Emne: Digitalpost ( ): Budget - Høringssvar vedr. G25-02
Beskedens indhold: 

Foreningslivet er under pres - specielt i Middelfart Kommune. 

Efter Corona-perioden har vi set en markant nedgang i antallet af børn og unge, der deltager i fritidsaktiviteter i 
vores foreninger. I Middelfart Kommune er faldet langt større end landsgennemsnittet - hvilket jeg også 
påpegede ifm. lokaludvalgenes dialogmøde med Middelfart Kommune. 
Jeg sidder selv i bestyrelsen for to mindre foreninger (samt Røjlehalvøens Lokaludvalg). Disse mindre 
foreninger kæmper i stor udstrækning med at finde frivillige til bestyrelsen, til at gennemføre arrangementer og 
meget andet.

I andre kommuner, bl.a. Fredericia, tilbydes foreningssystemet Conventus frit til kommunens foreninger, haller 
m.v. Et lignende tiltag kunne man også lave i Middelfart - for at gøre hverdagen lettere for foreningernes 
frivillige. Frivillige i foreninger yder en stor indsats og sikrer at der er fritidstilbud til børn og unge - og andre 
aldersgrupper. Hvor ville kommunen være uden et velfungerende foreningsliv? 

Jeg vil derfor foreslå at man overvejer at medregne et foreningssystem i budgettet, f.eks. ifm. punkt. G25-02 
"Understøtte arbejdet for flere frivillige i foreninger".

Mvh
Marc Melgaard

---SignFlowAdvisSlut---
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63. Høringssvar - Signe Thorbensen 
 



From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Wed, 31 Aug 2022 06:51:14 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Kommentar til budget

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Signe Thorbensen
Emne: Digitalpost (29189684): Kommentar til budget
Beskedens indhold: 

Jeg har kommentarer til budgettet som borger i Middelfart kommune

Klimaet er vigtigt, men Middelfart kommune bør reducere udgifterne ifm klimafolkemødet. Der er vel også 
andre, som kan bidrage til folkemødet.

Det synes voldsomt, at der i en tid med så store besparelser, skal ansættes og nyoprettes en stilling 
som klimadirektør.

---SignFlowAdvisSlut---

mailto:161.70.15.0?subject=%20%5Bp%3D3025715%2Cv%3D250%2Cc%3D53RTuDLTPCOcfSDg7hpv6Y8W%2BZk%3D%5D
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64. Høringssvar - Helle Annette Rømer 
 



From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Wed, 31 Aug 2022 18:13:14 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Høringssvar til Middelfart kommunes Byråds budget 2023 og 
overslagsårene 2024-2026.

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Helle Annette Rømer
Emne: Digitalpost (29189684): Høringssvar til Middelfart kommunes Byråds budget 2023 og 
overslagsårene 2024-2026.
Beskedens indhold: 

Røjle d. 30. august 2022

Alle os skatteydere i Røjle skal alene bære gener og ulemper fra tung trafik til nye byggegrunde i Strib.

Trafikken er taget til dels med transport af jord og byggematerialer og stigende kørsel af nye beboere i de nye 
udstykninger. Et problem som stiger og stiger.

Vi har henvendt os til byrådet med bekymring fordi vores veje og huse ødelægges af den helt uacceptable 
trafikbelastning. Svaret vi fik her var at omfartsvejen er på budgettet i 2023.

Byrådet har helt uhensigtsmæssigt og respektløst givet grønt lys til nye grunde på Abelonelundvej uden at 
have infrastrukturen på plads ? og den planlagte omfartsvej der planmæssigt skulle tage trafikken til og fra de 
nye udstykninger er slet ikke anlagt endnu.

Det er en hån mod os at byrådet prioriterer tilflyttere frem for kommunens egne beboere.

Byrådet har helt glemt at tage hensyn til beboerne i Røjle, og overhører vores helt berettigede henvendelser. 
Nye boligområder er kommet til og flere er planlagt bla på oliegrunden. I en lille by som Røjle giver det en 
voldsom forøgelse at trafikken gennem vores lille by og en belastning af Røjle Bygade som har medført store 
skader på asfalten og på vores huse. Røjle Bygade er slet ikke dimentioneret til så tung trafik og når de store 
tunge køretøjer skal passere hinanden kører de rabatter og kanter af asfalten i stykker. Dette medfører hullede 
og revnede vejbelægninger som er farlige især for skolebørn når de cykler til skole. 

Kommende boligområders placering har været kendt i årevis, og i lokalplanen anføres at trafikken skal foregå 
via omfartsvejen som jo desværre ikke er anlagt endnu.

Jeg har meget lidt forståelse for at der endnu ikke er taget hul på den længe ønskede omfartsvej fra 
Brændeskovhallen til Røjlevej. 

Det nuværende vejnet er ikke dimensioneret til den stigende trafik ? og både Abelonelundvej og Røjle Bygade 
er smalle og med skrøbelig forsømt asfalt.

Omfartsvejen som er omtalt i lokalplanen burde længe være anlagt og såfremt omfartsvejen medtages på 
Budget 2023, vil man først have en fuld færdig omfartsvej i 2029 ? dette er allerede for sent ? behovet er der 

mailto:173.48.185.2?subject=%20%5Bp%3D3027764%2Cv%3D628%2Cc%3Dri7Duw7Gbmc%2FUrnOS2cl2pEVZxs%3D%5D


nu og behovet bliver større og større for hver enkelt familie, der flytter til området. Alternativt må man indføre et 
byggestop indtil omfartsvejen er på plads. 

Jeg anmoder ud fra ovenstående derfor Middelfart Kommunes Byråd om: 

1. At fremme og afsætte midler i budget 2023 til etablering af den lovede omfartsvej mellem Abelonelundvej og 
Røjlevej.

 2. At den overordnede infrastruktur er på plads, så nuværende og kommende nybyggeri og udvikling tilpasses 
infrastrukturen og ikke omvendt. Ultimativt bør man udsætte etablering af nye boligområder til infrastrukturen 
er på plads.

Helle Annette Rømer, Røjle Bygade 101, 5500 Middelfart

---SignFlowAdvisSlut---
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65. Høringssvar - Michael Rømer 
 



Høringssvar til Middelfart kommunes Byråds budget 2023 og overslagsårene 2024-
2026.

Røjle d. 31. august 2022

Gener fra tung trafik gennem Røjle er taget voldsomt til og desuden bemærker vi dagligt øget trafik fra nye 
udstykninger. Byrådet har i sin iver for at få nye skatteydere til at flytte til området glemt at tage hensyn til 
beboerne i Røjle. Nye boligområder er kommet til og flere er planlagt. I en lille by som Røjle giver det en 
voldsom forøgelse at trafikken gennem vores lille by og en belastning af Røjle Bygade som har medført 
store skader på asfalten og på vores huse. De tunge køretøjer har kørt vejen i stykker og da der slet ikke er 
plads til at tunge køretøjer passerer hinanden har det medført knækkede asfaltkanter og opkørte 
græsrabatter. Vi er mange beboere i Røjle og Røjle Bygade bruges af skolebørn på cykel – det er helt 
uansvarligt af kommunen.

Vi har henvendt os til byrådet med vores bekymringer men blev lovet at den planlagte omfartsvej var på 
budgettet i 2023 – så vi må holde pinen ud. 

Flere af de nyudstykkede og kommende boligområders placering har været kendt i årevis, og i lokalplanen 
anføres at trafikken skal foregå via omfartsvejen som jo desværre ikke er anlagt endnu.

Jeg har meget lidt forståelse for at der endnu ikke er taget hul på den længe ønskede omfartsvej fra 
Brændeskovhallen til Røjlevej. 

Det nuværende vejnet er ikke dimensioneret til den stigende trafik – og både Abelonelundvej og Røjle 
Bygade er smalle og med skrøbelig forsømt asfalt.

Omfartsvejen som er omtalt i lokalplanen burde længe være anlagt og såfremt omfartsvejen medtages på 
Budget 2023, vil man først have en fuld færdig omfartsvej i 2029 – dette er allerede for sent – behovet er 
der nu og behovet bliver større og større for hver enkelt familie, der flytter til området. Alternativt må man 
indføre et byggestop indtil omfartsvejen er på plads. 

Jeg anmoder ud fra ovenstående derfor Middelfart Kommunes Byråd om: 

1. At fremme og afsætte midler i budget 2023 til etablering af den lovede omfartsvej mellem 
Abelonelundvej og Røjlevej.

 2. At den overordnede infrastruktur er på plads, så nuværende og kommende nybyggeri og udvikling 
tilpasses infrastrukturen og ikke omvendt. Ultimativt bør man udsætte etablering af nye boligområder til 
infrastrukturen er på plads.

Michael Rømer
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 17:20:31 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Høringssvar vedr. budget 2023

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Maria Lund Nielsen
Emne: Digitalpost (29189684): Høringssvar vedr. budget 2023
Beskedens indhold: 

Høringssvar vedrørende direktionens forslag for Middelfart kommune?s budget 2023.

Vedrørende direktionens budgetforslag 2023 vil jeg gerne gøre indsigelse imod følgende punkter som 
repræsentant for HvorErDerEnVoksen i Middelfart kommune.

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser:

I punkt G25-01 foreslåes der en halvering af midlerne til Leg, bevægelse og udeliv i dagtilbud, så man i stedet 
for 2 millioner reducere beløbet til 1 million.
Disse midler var en del af missionen om at skulle føre børnene fra Middelfartbarn til verdensborger?.
I og med at vi nu som kommune har fået et markant større børnetal, vil en halvering af disse midler betyde, at 
man ikke længere har tilstrækkelige midler, som kan sikre det pædagogiske læringsmiljø og styrke de centrale 
børn-voksen relationer! Institutionerne vil ikke kunne løfte denne opgave uden midlerne, pga deres i forvejen 
begrænsede budget og deres udvidede arbejdsopgave med de mange flere børn.

I forbindelse med punkt G25-04 - Bedre normeringer på dagtilbud - må jeg på det kraftigste påpege, at 
Middelfart kommune ikke kan tillade sig at trække denne post tilbage, når man endnu engang kigger på det 
stigende børnetal!
Desuden må jeg henvise til L92 - loven om minimumsnormeringer - hvor der udtrykkeligt står, at kommunen 
selv skal investere i at øge normeringen, hvis man skal kunne modtage midlerne fra staten til netop dette!
På nuværende tidspunkt referere vi til normeringsudregningen fra DST, men regeringen har udtrykkeligt 
understreget, at denne metode ikke er retvisende, og at der kommer en ny udregningsmetode til efteråret, som 
læner sig op af omsættertabellen fra HvorErDerEnVoksen eller metoderne fra BUPL og FOA - udregningen af 
omsættertabellen og BUPL viser tydligt at Middelfart kommune er langt fra minimumsnormeringer, og hvis 
byrådet fjerner denne post vil det betyde, at vi kommer langt bag ud mht at få implementere lovpligtige 
minimumsnormeringer inden januar 2024!
Man burde tvært imod investere i dette punkt!

Besparelser:

B25-08 - Færre midler til børneaktiviteter i dagtilbud. Hvis man siden 2017 har arbejdet på at tiltrække 
børnefamilier, kan man ikke tillade sig at skære i midlerne hvormed netop disses børn skal aktiveres i 
daginstitutioner! 
Jo flere børn, desto mere behov for midler til aktivering.

mailto:0507841570?subject=%20%5Bp%3D3030152%2Cv%3D330%2Cc%3D72bM96m9spl%2Fc0WtfEp7Gv1Jzx0%3D%5D


Desuden vil jeg gøre opmærksom på at institutionerne jo er bundet til at handle hos bestemte leverandører. 
Leverandører som på ingen måde er den billigste løsning.
Hvis direktionen ønsker, at institutionerne skal ?drosle ned? for disse udgifter og have fokus på genbrug, må 
jeg henvise til en bortskaffelse af denne aftale.
Rent lovgivningsmæssigt er der også adskillige krav til legetøj osv i institutionerne som skal overholdes, hvilket 
gør det næsten umuligt at have fokus på genbrug via legetøjdonationer osv..

B25-07 - Feriepasning. Ved at lægge feriepasningen sammen institutionerne imellem risikere man, at skabe et 
ukendt og utrygt miljø for børnene. For børn er vante omgivelser og kendte voksne en altafgørende faktor for 
en god hverdag, og det giver desuden forældrene en større ro og sikkerhed når de aflevere deres børn i 
institution. Ved at spare på dette punkt risikerer man også, at gøre de udsatte familier endnu mere udsatte, da 
det ofte ville være disse, som skulle benytte sig af pasning i den pågældende periode. Disse familier vil måske 
ikke have mulighed for, at transporterer deres børn til den pågældende institution, og det er også disse børn 
som har et større behov for tryghed!

Jeg vil foreslå, at man henter disse penge fra udvidelsen af CLAY og MIND, så investeringen ligges på 
børnene, frem for bygninger som godt kan vente på en udvidelse. Børnene kan ikke vente længere!

Til sidst vil jeg gerne understrege, at tiden er inde til at Middelfart kommune nu skal prioritere borgerne frem for 
at promovering og udvidelse.
Siden 2017 har kommunen haft en målrettet tilflytningsstrategi, som primært har haft fokus på børnefamilierne. 
Det har vi for at skaffe flere skattekroner til kommunen, så vi kunne løfte velfærden for borgerne.
Nu er vi en af de mest vækstende kommuner i Danmark, og vi har en eksplosiv stigning i både ældre og børn. 
Nu skal borgerne kunne mærke investeringen! For det nytter ikke noget, at blive ved med at bygge på noget, 
som ikke har et stærkt fundament. Og fundamentet er kun stærkt, hvis velfærden er stærk, prioriteret og 
bæredygtigt!

---SignFlowAdvisSlut---
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 20:44:44 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Høringssvar til budget 2023

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Jane Sandgreen
Emne: Digitalpost (29189684): Høringssvar til budget 2023
Beskedens indhold: 

Jeg ønsker med mit høringssvar fuldt og helt at støtte op om høringssvar afgivet af Strib Lokaludvalg og 
Røjlehalvøens Lokaludvalg om prioritering af omfartsvej  fra Strib mod Røjlevej - gerne med en forlængelse 
mod afkørsel 59A. 

Det er dejligt, at Middelfart Kommune er en attraktiv tilflytningskommune, men ikke mindst af hensyn til vores 
landsbyer/lokalsamfund er det vigtigt, at den overordnede infrastruktur både følger med og er på plads, så 
nuværende og kommende nybyggeri og udvikling tilpasses infrastrukturen og ikke omvendt. 

Mvh. Jane Sandgreen, Røjle

---SignFlowAdvisSlut---
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 21:44:53 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Omfartsvej

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Anette Weimar
Emne: Digitalpost (29189684): Omfartsvej
Beskedens indhold: 

Der gives fuld opbakning til Røjle halvøens/Strib lokaludvalgs oplæg til omfartsvej fra Strib der kobles på 
Røjlevej. For aflastning af Røjle by der i tiden er hårdt plaget af meget tung og hurtigt kørende trafik. Der tages 
ikke megen hensyn til øvrige brugere af vejen samt mangel på påpasselighed for fodgængere og cyklister

---SignFlowAdvisSlut---
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 21:54:53 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Omfartsvej ved Strib

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Lene Hokkerup Andersen
Emne: Digitalpost (29189684): Omfartsvej ved Strib
Beskedens indhold: 

Jeg bakker op om ønsket fra Røjlehalvøens Lokaludvalg om at få omfartsvejen om Strib på budgettet i 2023.

På Tårupvej, hvor jeg bor med min mand og to børn er der allerede en del trafik. Med alle de nye boliger, der 
bygges i Strib vil mængden af trafik kun stige.

På det online borgermøde, der blev afholdt omkring boliger på oliegrunden, da blev der spurgt ind til hvordan 
de mange nye boliger ville påvirke trafikken. Svaret var, at med den planlagte omfartsvej ville det ikke blive et 
problem, og det var der ingen bekymring omkring. Nu er byggeriet af boliger på oliegrunden jo godt i gang, og 
der bliver også bygget mange nye boliger på Abelonelundvej.
Med 135 boliger på oliegrunden, 54 seniorlejligheder ved Brogården og 138 boliger på Abelonelundvej, så vil 
det jo give volsomt mere trafik end nu.
Samtidig er der områder med planlagt udvidelse af Strib på Billeshavevej og et perspektivområde som 
umiddelbar nabo til vores hjem på Tårupvej 21. Begge dele vil betyde mere trafik og i byggefasen også tung 
trafik.

Allerede nu er jeg nervøs over at lade min ældste søn cykle i skole, da bl.a. byggeri på oliegrunden betyder 
mange lastbiler og varebiler mellem oliegrunden og vores hjem på Tårupvej samt mange biler parkeret langs 
Billeshavevej. Men mængden af trafik er trods alt lavere end, når de nye beboere flytter ind og kører i bil, enten 
ind mod Strib eller ud forbi os på Tårupvej og videre gennem Røjle. For borgerne oppe i Røjle er det jo endnu 
værre, da byggerierne på Abelonelundvej også vil betyde øget trafik.
Jeg er derfor helt enig med Lokaludvalget i, at det er nødvendigt og afgørende at sætte gang i arbejdet med 
omfartsvejen omkring Strib.
Med venlig hilsen
Lene Hokkerup Andersen
Tårupvej 21

---SignFlowAdvisSlut---
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From:                                 Rebecca Scheuerlein
Sent:                                  Fri, 2 Sep 2022 00:19:46 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             høringssvar
Categories:                       Lilla kategori

Høringssvar
Ved gennemgang af Direktionens forslag til budget 2023-26, forekommer det mig at Middelfart Kommune 
ligner et blændværk af succes, på et smuldrende fundament.

Blændværket: 
Klimafolkemødet. Jeg har forhørt mig blandt venner, børn, børnenes venner, patienter i min praksis, gamle 
og personale på plejehjemmet - ingen har den fjerneste interesse i Klimafolkemødet. Klima, ja - men ikke 
mødet! Jeg vil gerne anbefale at Klimafolkemødet financieres af nogen (industri, foreninger etc?), som rent 
faktisk interesserer sig for det.

VM i sejlsport: Hvordan i alverden kan en lille kommune som Middelfart forsvare at poste 700.000 kr i en 
nichesport for de forholdsvis velhavende og samtidig spare 300.000 på hallerne hvor hr og fru 
Danmarks børn spiller folkesport som badminton og håndbold? Det forekommer mig temmelig 
besynderligt, og jeg vil anbefale  at både udgiften og besparelsen sløjfes.

Det smuldrende fundament:
Fundamentet i enhver kommune må være borgerne. Og som borger i Middelfart føler jeg mig grundigt ført 
bag lyset, når jeg kan læse at Kommunen vil spare på helt grundlæggende forhold i min hverdag, som mine 
børns skolegang, farmors pleje, unges sundhed, normeringer i daginstitutioner osv. Det skal ske fordi vi 
ikke har råd til andet.
Men har vi råd til besparelserne? Forsvinder opgaverne fordi vi fjerner finansieringen? Skal de ordblinde 
ikke læsevejledes? Skal børnene ikke passes, skal farmor ikke ha gjort rent og ha renset ører? Der er her 
jeg føler mig snydt. For samtidig med at jeg betaler min skat og passer mit arbejde, så skal jeg nu også 
være pædagog, lærer, sosu og bibliotekar og det har døgnet ikke timer nok til. Alt sammen så Middelfart 
kan få klimamøde, sejlsport og direktører med kort holdbarhed.

Problemerne opstår jo også først når det viser sig, at jeg ikke er pædagog, lærer eller sosu, for lidt senere 
ser vi børn i mistrivsel pga manglende opmærksomhed. Unge der ryger ud af uddannelsessystemet, fordi 
de ikke fik de kompetencer der skulle til at hænge i, farmor der belaster sundhedssystemet med kronisk 
øresvamp og biblioteker med bøgerne i total ragnarok.

Og fik vi så sparet noget? Eller pissede vi bare i bukserne for at holde varmen?

Er der slet ikke noget sted hvor der er plads til besparelser?
Jo, i Tandplejen, men ikke der hvor direktionen har peget.

Faktisk er det helt og aldeles uhørt at direktionen vil forringe en service før den rigtig er trådt i kraft, en 
service til unge mennesker, som de har brug for og som er finansieret fra anden side, - den vil de starte 
med at udhule med en besparelse.

Men der er rig mulighed for at spare hvis personalet bliver sammensat så det afspejler de ydelser der bliver 
udført. Hvis alle i Tandplejen arbejder til højeste kompetenceniveau, så kan man konvertere en del 
tandlægestillinger til tandplejerstillinger. Kommunernes og regionernes løndatakontor anslår at hver 
konvertering kan spare 200.000kr. Dette vil samtidig frigive tandlæger til andre kommuner som står og 
mangler.



https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-skal-
firdobles

https://www.tv2fyn.dk/fyn/akut-mangel-paa-tandlaeger-det-presser-os-helt-ud-i-det-urimelige

Rebecca Scheuerlein
Mor, pårørende til en ældre, tandplejer, skatteborger og medlem af Enhedslisten
HC Lumbyesvej 29, 5500 Strib

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-skal-firdobles
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/danske-tandplejere-antallet-af-tandplejere-i-kommunerne-skal-firdobles
https://www.tv2fyn.dk/fyn/akut-mangel-paa-tandlaeger-det-presser-os-helt-ud-i-det-urimelige
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Fri, 2 Sep 2022 08:36:08 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Høringssvar Budgetforslag 2023

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Karen-Marie Mortensen
Emne: Digitalpost (29189684): Høringssvar Budgetforslag 2023
Beskedens indhold: 

Til Middelfart Kommune

Det er med stor overraskelse, at jeg kan konstatere, at forvaltningen har indstillet, at omfartsvejen ved Strib 
udskydes OG forsinkes. 

Jeg har adresse på én af forbindelsesvejene mellem motorvejen og Strib, Tårupvej. 

Områdets naturskønne karakter tiltrækker mange gående og cyklister fra Strib som går turen i vejkanten ud 
forbi Billeshave og videre mod Røjle med udsigt over Lillebælt eller ud mod Røjleskov. Kom herud og tæl dem. 
I bliver overrasket over hvilken vandresti der reelt er tale om! Derudover har områdets campingpladser 
heldigvis stor succes og tiltrækker både autocampere, campingvogne og motorcykler. 

Denne "oplevelses-trafik" ville nok kunne sameksistere med de lokales trafik herunder landbrugsmaskiner. 
Men kommunens hastige udbygning af boligområderne i Strib har presset personbiler ud bag om Strib på de 
små veje fordi kommunen stadig ikke ser behov for at etablere en direkte forbindelse til Mototrvejen og 
Middelfart. Dertil kommer at udbygningen i sig selv producerer en lind strøm af anlægs-trafik, som består af 
store lastbiler (med høj fart), der skal levere materialer til Strib.

Jeg oplever det som særdeles kortsigtet at forvaltningen ikke indprioritere at løse trafik-belastningen samtidig 
med udstykningen. Og hvorfor ødelægge områdets rekreative karakter på den måde, når borgerne tydeligvis 
ønsker at bruge området. At forvalningen så samtidig indstiller alverdens natur- og sti-projekter til mange 
millioner for at fremme naturoplevelser for borgerne virker i bedste fald naivt og i værste fald som en 
uprofessionel nedslidning af lokalområdet.

Jeg håber, at politikkere og forvaltning vil lytte til Lokaludvalgenes protester og prioritere denne omfartsvej NU, 
så alle kan komme sikkert hjem og vi kan nyde den fantastiske natur på Røjlehalvøen uden trafikkaos. 

Med venlig hilsen 

Karen-Marie Mortensen

Tårupvej 34, 5500 Middelfart

---SignFlowAdvisSlut---
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From:                                 signflow@middelfart.dk
Sent:                                  Fri, 2 Sep 2022 08:56:11 +0200
To:                                      budgetsvar
Subject:                             Digitalpost (29189684): Budget 2023 Høring
Attachments:                   Budget 2023 høring.pdf

---SignFlowAdvisStart---

Der er modtaget nedenstående Digital Post besked. Beskeden kan besvares via nedenstående besvar-link.

Når du klikker på besvar-linket, åbnes en ny email med Til- og Emnefelt forudfyldt, disse må der ikke 
rettes i.
Skriv dit svar og klik på Send sikkert knappen. SikkerMail sørger så for at dit svar sendes sikkert retur til 
modtageren på Digital Post.

For sikker besvarelse, klik her

Modtager CVR: 29189684
Afsender CPR: 
Afsender: Ann Susanne Blomstergren
Emne: Digitalpost (29189684): Budget 2023 Høring
Beskedens indhold: 

Høring vedr. budget vedhæftet.

---SignFlowAdvisSlut---
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Johannes Lundsfryd jeg har noget, jeg bliver nødt til at sige til dig, hvorfor jeg sender dette høringssvar.  
Nok på en anden måde end I er vant til, men nedenstående problematikker vil ikke kunne løses, da det vedrører områder  
der indgår som en del af de besparelser, der er nævnt i budgettet sendt til høring. 
 
Jeg har med stor forundring læst nedenstående link.  
 
https://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3862 
 
Der er intet af det beskrevne, der går hånd i hånd med det, I er i gang med, og over de sidste par år, har gjort ved Strib.  
 
I ødelægger naturen, I ødelægger klimaet, I ødelægger samfundet, I ødelægger stemningen, I ødelægger roen samt den  
sikkerhed og tryghed, der har været for os og vores børn ved at bo i et lille samfund uden en masse trafik.  
 
Uanset hvor vi kigger hen, er naturen erstattet af mursten, forurening samt trafik og tunge køretøjer.  
Vi kan ikke længere trække vejret frit og det dejlige ved at bo i Strib er 100 % forsvundet.  
Det er virkeligt skammeligt at smadre en smuk lille by på den måde.  
Når jeg bevæger mig ud, mærker jeg ikke andet end sorg og tristhed over udviklingen og naturens ødelæggelser. 
 
Jeg tænker nedenstående link faktisk også beskriver, hvad I har gjort ved Strib. 
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14361686/mette-frederiksen-vi-er-gaaet-for-langt-i-iver-efter-at-vaere-landbrugsland/ 
 
Jeg ved, det er omsonst at forsøge at gøre noget og række ud, for vi har allerede skrevet under imod byggeprojekter og  
givet høringssvar, som der bare blev skøjtet henover med totalt ignorance fra jeres side.  
Hvad er formålet med politianmeldelser og høringer? Vil dette overhovedet hjælpe noget? 
 
Måske de nye boliger i Strib tilgodeser den enorme mængde af nye tilflyttere, men de tilgodeser i hvert tilfælde ikke de  
eksisterende indbyggeres interesser.  
 
Det hedder sig, alle skal have mulighed til at bo, hvor de vil i Middelfart Kommune, men du opnår på ingen måde lighed  
imellem indbyggerne i en lille by ved at placere rigtigt mange i lejeboliger i en rig by.  
Tværtimod skaber det fuld opmærksomhed på forskelligheder og medfører dermed også en masse problematikker og  
udfordringer ingen er forberedte på, og som alle inkl. de nye tilflyttere, har bedst af at være foruden.  
Desuden får det værdien på vores boliger til at falde, fordi Strib pludseligt fremstår som en helt anden by end før  
alle udstykningerne. 
 
Alle boligselskaber lover kort afstand til skole, institutioner og indkøb, men fakta er, der allerede er mangel på pladser.  
Hvad bliver det næste så? Uanset løsning, kommer det til at gå ud over vores børn.  
 
Jeg flyttede til Strib for 12 år siden, for at bo roligt, fredligt, i naturskønne omgivelser, i tryghed og vished om,  
vores børn ville kunne færdes sikkert i byen. 
Jeg bor på Brændeskovvej og vil få derfor al den nye trafik til/fra skole og nye boliger i både nærmest baghave og forhave,  
derudover mødet med et forfærdeligt syn af højhuse i stedet for natur, når jeg træder ud af hoveddøren.  
 
4500 biler samt tunge køretøjer i forbindelse med alle dine byggeprojekter skal Strib rumme nu og fremover. 
En stor del på en vej, der er bygget igennem et villakvarter, lige ved siden af en børnehave hvor børnene leger på  
legepladsen ud mod vejen og i forbindelse med stisystemer, sportsplads og sportshal, der i krydses af mange især også  
børn og unge dagligt.  
 
Af alle ovenstående grunde er Strib by ikke længere en tryg og dejlig by at bo i. 
 
Til borgermødet i Strib vedr. etablering af skæmmende højhuse på Olielagret lovede du, der ville etableres en omfartsvej,  
der skulle stå færdig før eller samtidigt med de nye boliger på grunden. 
Så ikke nok med I har ignoreret høringer og underskriftsindsamlinger, men den lovede omfartsvej står nu planlagt som  
udsat i budgettet, hvilket betyder, du løber fra det, du lovede Stribs indbyggere til mødet. 
 
Platanhaven , Grønningen M, Kjærsigvej, Flyglet, Abelonelunden, Violinen, Fagotten, Saxofonen, Mandolinen,  
Klarinetten, Tubaen, Billeshavevej, Abelonelundsvej, Orkesterlunden, Rørkjærsvej og Strandvejen. 

https://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3862
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14361686/mette-frederiksen-vi-er-gaaet-for-langt-i-iver-efter-at-vaere-landbrugsland/


 
Lokalplaner på rundt regnet 600 nye boliger fra 2010 og frem - i en lille by med 4157 indbyggere i 2010.  
Steget med 15 % til 4872 i 2022 
Dertil kommer nye indbyggere af ca. 450 boliger der stadig ikke er bygget, hvilket kommer til at betyde en stigning af  
indbyggere på cirka 60 % i alt for ovenstående nævnte områder.  
 
Hvad har I tænkt på. At det skal være stort og se godt ud på papir. 
Ud fra besparelserne i budgettet tænker jeg, der overhovedet ikke har været tænkt over de konsekvenser den  
overdrevne udstykning vil komme til at få for Strib og omegn samt de nuværende indbyggere. 
 
 
Ann Susanne Blomstergren  
Brændeskovvej 59 
5500 Middelfart  

 

 


