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1 Økonomiudvalget 
 

1.1 Hovedudvalget (MED) 
    

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Hovedudvalget, medarbejdersiden 

  
1. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Hovedudvalget, medarbejdersiden 

2. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

9. september 2020 

 
3. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Økonomiudvalget 

4. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Medarbejdersiden i Hovedudvalget har modtaget Økonomiudvalgets forslag til budget 2021-
2024 og fremsender hermed høringssvar. 
 

5. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Medarbejdersiden kan I år ikke afgive høringssvar til selve budgettet. Dette grunder i den, efter 
vores klare opfattelse, manglende overholdelse af procedureretningslinjen for drøftelse af bud-
gettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Retningslinjen skal sikre, at medarbej-
derne får mulighed for at drøfte de budgetmæssige konsekvenser for arbejds- og personalefor-
hold. 
 
Dette indbefatter: 
1. Drøftelser i lokale MED-udvalg af budgetforslaget 
2. Hovedudvalgets efterfølgende behandling af MED-udvalgenes kommentarer 
3. Hovedudvalgets drøftelse af budgetforslaget med Økonomiudvalget inden 1. behandling af 
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budgetforslaget 
 
Vi anerkender, at tidsplanen i år kan have været påvirket af Covid 19. Det ændrer dog ikke på, 
at Hovedudvalget hverken har fået mulighed for behandling af MED-udvalgenes kommentarer og 
for at drøfte med Økonomiudvalget inden 1. behandling af budgetforslaget. Særligt det første 
ser vi som et stort problem, for hvordan skal vi ellers få mulighed for tilnærmelsesvis at få et 
overblik. Vi bliver præsenteret for et budget, der er første behandlet, og hvor det kan være 
svært at få øje på hverken medindflydelsen eller medbestemmelsen. 
 
At vi ikke kunne mødes fysisk med Økonomudvalget er vel sket som en konsekvens af Covid 19. 
 
Forløbet af årets budgetproces og den mangelfulde inddragelse er desværre en gentagende be-
givenhed. Derfor kan og vil medarbejdersiden i Hovedudvalget i år ikke afgive et konkret hør-
ringssvar på budgettet, men vi vil i stedet rejse en kritik af selve forløbet. Vi ser ikke at MED 
aftalens formål er opfyldt. For god ordens skyld vil vi lige gengive ordlyden: 
- at medvirke til at skabe og udvikle attraktive arbejdspladser i Odsherred Kommune 
- at sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse - herunder at medarbejdernes 
synspunkter indgår i grundlaget for Byrådets beslutninger 
- at sikre et højt, gensidigt informations- og drøftelsesniveau mellem ledelse og medarbejdere 
- at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet på alle niveauer i MED-organisationen og via arbejdet 
i arbejdsmiljøgrupperne 
- at udvikle personalepolitiske rammer og ledelsesformer, som ansporer til medarbejderudvik-
ling og motiverer til at opfylde arbejdspladsens målsætning 
 
Vi er ærgerlige over processen, og vi vurderer, at MED-aftalen ikke er blevet overholdt. 

6. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 

Hovedudvalget, medarbejdersiden 15/9-
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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1.2 Center for Økonomi og Ejendomme, medarbejderne 
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1.3 Center for Job og Ydelser, medarbejderne 

Center for Job og Ydelser 

  
7. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

På vegne af medarbejdersiden i Centerudvalget for Job og Ydelser. 

8. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

9. september 2020 

 
9. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Økonomiudvalget, Center for Job og Ydelser 

10. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 
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Budgetaftale 2021 af 27. august 2020, med skemaerne: ØU-03-D, ØU-04-D, ØU-05-D og ØU-
07-D. 
Drift budget 2021-2024 tekniske korrektioner.  
Bilagene vedr. teknisk korrektion vedr.: ny stab - og indefrosne feriepenge 2021-2024. 

11. Høringssvaret  
 

Centerudvalget for Job og Ydelser har med interesse gennemgået budgetudkast og budgetaftale 
for 2021 til 2024 og anerkender vigtigheden af en langsigtet plan og budgetlægning således, at 
der skabes et mere robust fundament for Odsherred Kommunes økonomi og dermed udvikling. 

Vi noterer os med glæde,  

at byrådet anerkender den nuværende vanskelige situation på arbejdsmarkedet, som er påvir-
ket af COVID-19, og som påfører Center for Job og Ydelser ekstra udgifter og øget arbejdspres.  

at byrådet vil styrke Center for Job og Ydelser med 4 årsværk til en målrettet indsats i forhold 
til jobparate borgere, som er omfattet af stigningen i ledigheden. 

at byrådet har fokus på en styrket og målrettet indsats, så ledige bliver hjulpet hurtigt tilbage 
på arbejdsmarkedet. 

at byrådet arbejder på at styrke dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv om kom-
munens og fælles erhvervsinitiativer og udfordringer, hvilket udmønter sig i et Erhvervskoordi-
nationsudvalg med repræsentanter fra erhvervslivet og byrådet. 

 

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at på trods af tilførslen af flere medarbej-
dere, i form af 4 årsværk til en målrettet indsats, så vil Job og Ydelser samlet set ikke 
opnå flere ressourcer i  
form af medarbejdere. 
Vi har haft flere personalemæssige besparelser fra de foregående år, og har også be-
sparelser i år.  
 

Den samlede medarbejdergruppe har følgende undringspunkter: 

Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser 
(punkt 123) 

På baggrund af en samlet forpligtelse på forventet ca. 105 mio. kr. til løbende udbetaling af in-
defrosne feriemidler/feriepenge foreslår administrationen at den ventede fremskrivningsproces 
på 1,55 pct. i perioden 2020-2021 reduceres til 1,16 pct. 

Som følge af L 207 (2019-20) er det muligt at fremrykke feriemidler/feriepenge svarende til op 
til tre ugers ferie. Dette ændring betyder en total ændring i kommunens økonomi for udbetaling 
af de indefrosne feriemidler/feriepenge. Der ses i øvrigt ikke i beregningerne, at der er medta-
get det umiddelbare merprovenu for kommunerne, som skønnes at udgøre ca. 10,5 mia. kr. i 
2020 – dvs. 50-60 mio. kr. for Odsherred Kommune. 
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Da forslaget kan have store personalemæssige konsekvenser, anbefales det fra Center for Job 
og Ydelser, at forslaget annulleres og tilbagesendes til administrationen for en revurdering.  

Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering 
på kt. 6 mellem alle centre 
 

Der foreslås at løn til en stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling skal finansieres bredt af 
hele organisationen på konto 6. Center for Job og Ydelser er uforstående over for denne model, 
især omkring de arbejdsfunktioner der følger med stillingen og hvorvidt de hænger sammen 
med finansieringsmodellen. Modellen kunne lede frem til, om hvorvidt salg af grunde og ejen-
domme i givet fald vil kunne generere en tilbagebetaling til de centre som finansierer denne 
stilling? 

Den samlede medarbejdergruppe anser det som temmelig uheldigt, at fremtidige udvidelser i 
medarbejderstaben bliver finansieret ved tilfældige omplaceringer på budgetterne, hvilket gi-
ver en usikkerhed i personalegruppen. 

Center for Job og Ydelser anbefaler derfor, at forslaget bortfalder og bliver fremsat som et in-
vesteringsforslag. 

 

Afslutningsvis mener Centerudvalget for Job og Ydelser, at det er temmelig uheldigt at der i 
forbindelse med sammenskrivningen af budgetforslaget er sket en dobbeltregistrering af bereg-
nede besparelser i forbindelse med implementering af Seniorpensionsloven. Denne dobbeltregi-
strering er Center for Job og Ydelser uden skyld i, men betyder at Centrets budget for 2021 al-
lerede forventes overskredet med 6,9 mio. kr. Dette skyldes at nedenstående punkter allerede 
er indeholdt i de tekniske korrektioner omkring finansieringsbehovet. 

 

LC-program/DUT pkt. 32 (L 1559/2019 Indførelse af seniorpension) – overførsler kr. -1.438 
Seniorpension - DUT kr. -5.500 
 
 

 Økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførsel af seniorpension. 

I mio.kr.   2020 2021 2022 2023 

Seniorpension 2,823 11,653 17,151 19,716 

Besparelse andre ydelser -1,988 -7,494 -11,165 -12,500 
Udgifter til administration samt sund-
hedsfaglig rådgivning 0,240 0,120 0 0 

Bevillingsbehov 1,075 4,279 5,985 7,216 
  
 
Kommunale kompensationer i forbindelse med indførsel af seniorpension. 
 

  

  

  2020 2021 2022 2023   

Budgetgaranti           2,835           5,409           6,592           5,633   
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Kommunalt Lov og cirkulære program 0,120 0,100 0 0   
 

12. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Dorthe Damgaard Jensen, næstformand i Centerudvalget  14.09.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

1.4 Center for Miljø og Teknik 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Center for Miljø og Teknik 

  
13. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Høringssvar på vegne af Administration MED. 

14. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

15. september 2020 

 
15. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Center for Miljø og Teknik. 

16. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

ØU-08-D, ØU-09-D, ØU-10-D, ØU-11-D, ØU-12-D, ØU-13-D, ØU-08-D, ØU-15-D, ØU-17-D, ØU-
19-D. 
MOK-11-A, MOK-12-A, MOK-13-A, MOK-14-A, MOK-15-A, MOK-16-A, MOK-17-A, MOK-18-A, 
MOK-19-A, MOK-20-A, MOK-21-A, MOK-22-A, MOK-23-A, MOK-24-A  

17. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Administration MED for Miljø og Teknik har følgende bemærkninger til budgettet: 
 
Budgetaftalen 
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Centeret er rigtigt glad for den politiske prioritering med budgetaftalen af, at 
- styrke myndighedsudøvelsen og service overfor virksomheder og private der søger bygge-
tilladelse. 
- mere natur ved arbejde med fredning af Skamlebæk sletten, udarbejde naturpolitik og 
understøtte bæredygtig drift af naturarealer og fremme biodiversitet. 
- tage initiativer til et grønnere Odsherred. Elementer er flere cykelstier, dyre- og 
insektvenlig beplantning og vedligehold. 
 - forskønnelse af byer og arealer, ligesom byfornyelse kan være et redskab. 
 
Udfordringen i disse prioriteret er blot, at der ikke er afsat ressourcer til at løfte disse op-
gaver og hensigter. Se mere under driftsudvidelser. 
 
Driftsudvidelser 
Centeret er rigtig glad for, at der med budgetaftalen gives Økonomiudvalget 1,8 mio. kr. 
til at understøtte byggesag, erhvervs- og projektsager i bl.a. trafik, natur og miljø. Det er 
ressourcer der i den grad er brug for, og som er afgørende for, at kunne løfte de indsatser 
som er nævnt i den politiske aftale. Det er personaleressourcer som er første prioritet, 
hvilket også vil fremgå at den sagsfremstilling der vil komme ved Økonomiudvalgets møde 
den 20 okt. 2020, hvor anvendelsen de 1,8 mio. kr. skal besluttes. 
 
Det skal dog fremhæves, at driftsudvidelserne blot er et tilbageførsel til niveau i 2019. Si-
den 2017 har der været en stigning i mængden af sager generelt, og det i en periode, hvor 
personaleressourcerne er reduceret. Derfor forventes driftsudvidelsen ikke at ændre på, at 
der er behov for at prioritere mellem opgaver og projekter. Dette afspejles i, at centeret 
har set behov for og bedt om driftsudvidelser for op i mod 5,2 mio. kr. til myndighedsopga-
ver, men der er i budgettet afsat 1,8 mio. kr. til Økonomiudvalget at prioritere. 
 
For borgere og turister vil det kunne opleves, som at kommunen reducerer i service og ind-
sats på både drift såvel som anlæg. 
 
Odsherred Kommune er blevet pålagt at tilsyns- og håndhævelsespligten overfor ulovlig 
helårsbeboelse i sommerhusområder skal overholdes.  
Denne opgave er blevet placeret i Afd. Byggesag og Journal, hvor der ikke er ressourcer til 
at løfte denne opgave, uden at det bl.a. vil påvirke sagsbehandlingstiderne for byggesager 
væsentlig. 
 
Anlæg 
Der er ikke afsat mange anlægsmidler i budgettet for 2021. Der er mange anlæg i Odsher-
red som virkelig trænger til renovering, udskiftning eller vedligehold. Det er der ikke afsat 
midler til. Mange borgere vil opleve veje, broer, toiletter og arealer i forfald.  
 
Med budgettet for 2020 skete omplaceringer og anlægsmidler fra anlæg til driftsbudget. 
Budgetaftalen for 2020 betød at man fjernede 1,5 mio. kr. til naturforvaltning. Med budget 
2021 er der givet muligheden for personaleressourcen kan komme tilbage, med der ikke 
prioriteret midler til naturforvaltning. Det skal ses i lyset af politikernes ønske om mere 
natur og styrket biodiversitet. 
 
Tekniske korrektioner 
Det er med undren og utilfredshed, at centeret med budget 2021-24 skal være med til at 
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finansiere en stabschefstilling på et område det ikke understøtter og bidrager til centerets 
kerneopgave. Det vil betyde en udhuling af centerets egen budgettering, lønudvikling og 
rekruttering og vil reelt bidrage til behovet for yderligere personalereduktion i centeret. 
Det er ikke hensigtsmæssigt. Særligt ikke i lyset af, at stabsfunktionen ikke i tilstrækkelig 
grad sikre smidighed og koordinering med centrer som os. 
-- 
 
Det er aftalt ved MED-møde 10.9.2020  for administrationen på rådhuset, at TR-
repræsentanterne i centeret sender eget høringssvar til budgettet. 
 
Odsherred Havne ved havnefoged Steen Hansen sender eget høringssvar til budgettet – og 
havnerådets repræsentanter er givet muligheden for at fremsende individuelle høringssvar 
til budgettet. 
 
Afdeling for Affald og Miljø sender eget høringssvar. 
 
Afdeling for Plan og Trafik sender eget høringssvar. 

Klik her for at angive tekst. 

18. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Afdelingslederne i Center for Miljø og Teknik på vegne af Administration MED 
 

15.9.2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

1.5 Center for Organisation – MED 
Center for Organisation 

  
19. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Personalemøde med MED-status 

20. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Skype-møder hhv. 9. og 10. september. 

 
21. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 
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Økonomiudvalgets område. 

22. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

ØU-01-D (jf. ØU-31-D) Økonomiudvalgets investeringspulje 
ØU-22-D Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling 
ØU-27-D Erhvervskoordinationsudvalget § 17, stk. 4 
ØU-28-D (jf. ØU-31-D) Driftsaftale, Nationalt (!) Center for Lokale Fødevarer 

23. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Generelt: Det er glædeligt, at arbejdsmiljøet er tænkt ind flere steder i budgetaftalen. 
 
ØU-01-D (evt. ØU-31-D) Økonomiudvalgets investeringspulje: Beløbet afsat - 1,5 mio. kr. i 
2021 – skal efter budgetaftalen skal de bruges til robotics/automatisering, campus i Asnæs, 
investering i fundraising, forsøg med offentlig transport, forsøg med omlægning af arbejds-
tid på det pædagogiske område samt afsøgning af ny placering af museerne i Odsherred. 
Det er alle fornuftige indsatser. For så vidt angår robotter og automatisering medvirker 
indsatsen til at udvikle kommunen både i forhold til interne sagsgange og nye services til 
borgerne – herunder at kunne deltage aktivt i KL’s signaturprojekter om robotter til brug 
for automatiseret byggesagsstyring m.m. Center for Organisation har derfor ansøgt om en 
driftsudvidelse på kr. 2,3 mio. fra år 2021 og frem til at sætte robotter og automatisering 
på dagsordenen i kommunen. I budgettet for år 2021 er robotter og automatisering nævnt 
som en investering, der kan bidrage til at anvende måltal på serviceområder og administra-
tion, og der er som nævnte ovenfor afsat 1,5 mio. kr. Investeringspuljen er imidlertid 1-
årig og er øremærket til en lang række andre formål. Det betyder, at det ikke er muligt at 
foretage den store satsning på robotter og automatisering, da det afsatte beløb skal dække 
også temmelig mange andre indsatser. Konsekvensen er beklageligvis, at organisationen 
ikke kan arbejde målrettet med robotter og automatisering og dermed yde dét bidrag til 
den digitale transformation. 
 
ØU-22-D Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling: Centret glæder sig over, 
at Byrådet prioriterer det tværfaglige arbejde med at udvikle kommunen.  
 
ØU-27-D Erhvervskoordinationsudvalget § 17, stk. 4: Centret vurderer, at det er en rigtig 
god ide at samle de nævnte indsatser i et koordinationsudvalg og glæder sig til at bidrage 
til arbejdet med at understøtte udvalget. Det giver mulighed for at der bliver en stærkere 
fælles og helhedsorienteret indsats. 
 
ØU-28-D (jf. ØU-31-D) Driftsaftale, Nationalt (!) Center for Lokale Fødevarer: Det er yderst 
glædeligt, at det nyetablerede center, som nu er en forening, får mulighed for at fort-
sætte arbejde for fødevarer og fødevarevirksomheder i Odsherred med en driftsaftale med 
kommunen frem til og med 2023. 
 
Center for Organisation holder – under normale omstændigheder i al fald – en del både in-
terne og eksterne kurser, bl.a. for erhvervsvirksomheder, så centret ser frem til at kunne 
benytte en udvidet rådssal i Højby til alskens aktiviteter, når Byrådet ikke benytter den. 
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Centret lufter samtidig idéen om, at kommunen køber Den Danske Scenekunstskoles nyre-
noverede bygning i Annebergparken og indretter den til kursus- og mødecenter, forenings-
bygning m.v.  

24. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
MED i Center for Organisation 150920 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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2 Social- og Forebyggelsesudvalget 
2.1 Omsorg og Sundhed, CMU 

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Center for Omsorg og Sundhed 

  
25. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

CMU Omsorg og Sundhed  

26. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14. september 2020 

 
27. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Sundheds- og Ældreområdet. 

28. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Klik her for at angive tekst. 

29. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Vi bliver flere ældre i Danmark. Antallet af borgere over 80 år stiger med 69 pct. frem til 2030 i 
takt med, at de store årgange født i 1942-48 runder de 80 år. Vi ved, at med alderen stiger risi-
koen for at udvikle demens eller kronisk sygdom. Lidelser, som er meget behandlingskrævende. 
Det betyder, at de ældre får brug for flere ressourcer i kommunerne, almen praksis og på syge-
husene. 
 
Knap 33 % af befolkningen i Odsherred er i dag +65 år. Dermed er Odsherred den kommune i Re-
gion Sjælland med den højeste andel af ældre borgere (i Region Sjælland er gennemsnitlig 26 % 
af borgerne +65 år). Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af ældre borgere stige i Odsherred 
kommune frem mod 2025, hvor der vil være ca. 16% flere ældre i alderen 65-79 år og ca.  55% 
flere ældre i alderen over 80 år. 
 
Odsherred Kommune har udfordringer med at finde kvalificeret personale til de stigende opga-
ver på ældreområdet, fordi store medarbejderårgange går på pension, og fordi optaget på ud-
dannelserne har været faldende. Der skal sættes ind med øget fokus på rekruttering og fasthol-
delse.  
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Som der er angivet i Odsherred Kommunes ældrepolitik, der blev godkendt i foråret 2020, skal 
der arbejdes for, at kommunens borgere får et godt, selvstændigt og værdigt ældreliv. Det 
handler i høj grad om at hjælpe den ældre til at være mest mulig selvhjulpen. Det er en god 
investering for den enkelte borgere og fra et samfundsøkonomisk perspektiv.  
 
På sundhedsområdet ved vi, at god mental sundhed er afgørende for, at man kan udfolde sine 
evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt at man kan indgå i fællesskaber med 
andre mennesker. Det går desværre bekymrende dårligt med borgernes mentale sundhed i Ods-
herred kommune. Til trods for at kommunen igennem en årrække har forbedret rammerne for 
et aktivt og sundt hverdagsliv, er det ikke slået igennem i Sundhedsprofil 2017. 
 
Flere af resultaterne i Sundhedsprofilen indikerer, at unge i særlig grad har mentale udfordrin-
ger. Det er nødvendigt at fokusere på, hvordan de unge og de sårbare grupper inkluderes i ind-
satserne, således de opnår et sundt hverdagsliv. Derfor anbefales det, at der gøres en særlig 
indsats for disse grupper, og at der fokuseres på tidlige og forebyggende indsatser, så de bliver 
en del af sociale fællesskaber og får øget den sociale kapital i tråd med Odsherreds Vision 2015. 
 
At håndtere den virkelighed, der ovenfor er skitseret – og som kun bliver mere udfordrende i de 
kommende år, kræver ressourcer og nye måder at arbejde på. CMU Omsorg og Sundhed gør op-
mærksom på, at det bliver svært at opbygge en organisation, der bliver i stand til at håndtere 
de udfordringer vi står over for hvis ikke indsatserne prioriteres i budgetterne.  
 
Normering i plejen 
I budgetaftale 2021 er der afsat midler til sundhedslovsydelser, som konkret skal bidrage til sy-
geplejen og til de delegerede sundhedslovsydelser, som hjemmeplejen varetager i dag.  
Der er afsat midler til 5 demenspladser, hvilket konkret betyder, at der kan ansættes 3 fuldtids-
medarbejdere til de konkrete pladser.  
I praksis er det sådan, at beboerne på plejecentrene også udskrives fra sygehusene før de er 
færdigbehandlede. Det betyder, at der er flere komplekse opgaver, der skal løses. Det fordrer 
at der er personale nok hvis opgaverne skal løses fagligt forsvarligt og med en kvalitet som man 
kan være bekendt over for beboerne, pårørende og medarbejdere. Det er ikke prioriteret i det 
budget, der nu er sendt i høring, hvilket CMU Omsorg og Sundhed forudser vil besværliggøre den 
udvikling, der skal til for give borgerne den værdighed de har krav på og som de er blevet lovet. 
Ydermere har man valgt at fastholde måltallene og de besparelser, som det reelt indebære for 
2021, hvilket vi forudset også vil forværre forholdene på vores plejecentre.   
 
Sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsatser 
For at styrke sundhed og livskvalitet for Odsherred Kommunes borgere, er forebyggelse afgø-
rende. Det er afgørende fra et borgerperspektiv og for et samfundsøkonomisk perspektiv. Reg-
ningen bliver kun større hvis der ikke sættes ind med de nødvendige indsatser i tide. Der er i 
det forelagte budget ikke prioriteret forebyggende initiativer. Det er ikke fordrende for borge-
rens livskvalitet og det vil senere resultere i en øget afhængighed af offentlige ydelser.  
 
I samme tråd er der ikke prioriteret midler til at styrke rehabiliterende indsatser. Rehabilitering 
er afgørende, når borgere skal kunne klare sig selv og håndtere daglige gøremål. CMU Omsorg og 
Sundhed gør opmærksom på, at rehabilitering er afgørende for at borgere kan klare sig selv og 
opretholde sin livsførelse i længere tid.  
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Vedligeholdelse af bygninger 
Bygningerne er ikke tidsvarende på flere af kommunens plejecentre - hverken når det gælder 
bygningernes stand, indretning eller materialevalg. På flere af kommunens plejecentre er der 
bygningsmæssige forhold, der skal rettes op på hvis påbud skal undgås. Vedvarende manglende 
vedligeholdelse kan i sidste instans få konsekvenser for sikkerheden.  

30. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Stine Arthur  
 

15.sep. 
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

2.2 Omsorg og Sundhed, Sundhed, LMU  
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
LMU-Sundhed (Center for Omsorg og Sundhed). 

  
31. Hvem afgiver du svar som: 

LMU-Sundhed repræsenterer: Afdeling for sundhed bestående af træningsteamet, livstils-
teamet, forebyggende sygeplejersker, sundhedskoordinator, hjerneskadekoordinator og 
Serviceteamet på Sundhedscentret. 

32. Dato for formulering af høringssvar: 
11. september 2020 

33. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
Sundheds- og ældreområdet (Center for omsorg og Sundhed) 

34. Resumé 
SOF-udvalget: 

Sundhedsindsatser: 
3. Sundhedsindsats - Overvægtige børn 
4. Sundhedsindsats - Tobaksforebyggelse  
5. Sundhedsindsats - mental sundhed 
6. Sundhedsindsats - Velfærdsteknologi 
7. Sundhedsindsats – forløbsprogram træning slidgigt eller leddegigt.(rehabilitering) 
8. Sundhedsindsats – Forløbsprogram Stofskifteproblemer (rehabilitering) 
N6 Sundhed – Røgfrie unge og skoler 
 
Rekruttering og fastholdelse: 
9. Tværgående kompetenceudviklingspulje 
10. Sygefraværsindsats 
 
Driftoptimering: 
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16. Rehab 2.0 
 
Anlæg på Sundheds- og ældreområdet fx. 
5. Udskiftning af ABA central på Sundhedscentret 
6. Nye fyr til Sundhedshuset i Fårevejle 
 
Ældreområdet tilføres 3,478 mio kr. som følge af udviklingen i antallet af ældre, der mod-
tager sundhedslovsydelser.  
Der afsættes 1 mio kr. til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne på ældre-
området.  
 

35. Høringssvaret  
LMU i afdeling for Sundhed anerkender, at kommunens økonomiske ressourcer er begræn-
sede og at vi er nødt til at være økonomisk ansvarlige. Alligevel er vi, i lyset af det præ-
senterede budgetforlig for 2021-2024, dybt bekymret for borgernes sundhedstilstand i Ods-
herred Kommune, og yderligere for serviceniveauet, fagligheden og arbejdsmiljøet i Center 
for Omsorg og Sundhed. 
 
Sundhedsafdelingen er bekymret over det budgetforlig, der er udarbejdet, da det på ingen 
måde prioriterer sundhedsindsatser til hverken børn, unge, voksne eller ældre. Det stiller 
vi os meget uforstående overfor, når sundhedsdata, herunder Sundhedsprofilen (2017) for 
Odsherred kommune netop viser store sundhedsudfordringer i forhold til alle grupper (som 
nyligt præsenteret for Byrådet).  
 
Opsummerende er vores bekymring baseret på følgende sammenhænge og fakta: 
 
Forebyggelse af rygning og overvægt  
Forskning understreger gang på gang sammenhængen mellem usund livsstil og diverse syg-
domme og heraf vigtigheden af at forebygge usund livsstil. Blandt andet er det påvist, at 
forebyggelse af overvægt og rygning har stor betydning for befolkningens sundhed.  
Dette fordi overvægt bl.a. øger risikoen for at udvikle sygdomme som diabetes, hjertekar-
sygdomme og kræft, og ligeledes har stor betydning for borgeres trivsel. Derfor undrer det, 
at det fra politisk side ikke er valgt, at prioritere ressourcer til bl.a. at forebygge overvægt 
blandt børn i Odsherred Kommune. Særligt når data understøtter problemets alvor. Kom-
munale sundhedsplejerskedata viser nemlig, at hvert 6. barn (16 %) i 0. klasse er overvæg-
tig, mens tallet er mere end hvert 4. barn (28 %) i 8. klasse. I tillæg viser data fra Sund-
hedsprofilen, at næsten hver 4. voksne borger er svært overvægtig. Det er en bekymrende 
tendens, som kræver handling. Ikke på sigt, men nu. 
 
I forlængelse af overstående, så undrer det ligeledes at det ikke prioriteres, at forebygge 
rygning og fremme implementering af røgfrie unge og skoler, som Byrådet netop i februar 
2019 har prioriteret i forbindelse med kommunens deltagelse i partnerskabet ”Røgfri frem-
tid.  
Rygning er, ligesom overvægt, en væsentlig risikofaktor og er faktisk den livsstilsfaktor, 
der har størst negativ betydning for sundheden.  Ifølge Sundhedsprofilen er det mere end 
hver 5. borger, som ryger dagligt. Samtidig ses også omfanget af passiv rygning at være et 
stigende problem. Både generelt, men også blandt spædbørn. Data fra Børnedatabasen vi-
ser, at 6 %. af kommunens spædbørn udsættes for passiv rygning i deres første leveår. Det 
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faktum understreger vigtigheden af, at vi som kommune skaber nogle rammer, som gør det 
sunde valg lettere tilgængeligt for vores borgere. Men for at lykkedes med det, skal indsat-
sen løftes på tværs. Og det kræver ressourcer.  
 
Mental sundhed 
Kommunens borgere er ikke kun udfordret ift. livsstilsfaktorer og fysiske sygdomme, men 
også i stigende grad i forhold til den mentale sundhed, som bl.a. dækker følelsen af en-
somhed, tilfredshed med livet og stressniveau. 
Data fra Sundhedsprofilen samt en analyse fra Social- og Indenrigsministeriet peger på, at 
mental sundhed er en stor udfordring. Både på landsplan, men i særlig grad i Odsherred 
Kommune. Data fra førstenævnte viser bl.a. at mere end hver 4. borger i Odsherred ople-
ver et højt stressniveau og at borgernes tilfredshed med livet er faldet markant fra 2013 til 
2017.  
Af Social- og indenrigsministeriets analyse fremgår det, at andelen af børn og unge med en 
psykiatrisk sygdom såsom ADHD, autisme og angst er steget fra 1 ud og 20 i 2009 til 1 ud af 
13 i 2019. Det er en udvikling, som ligeledes kalder på handling nu.  
Vigtigheden heraf kan desuden understreges med det faktum, at psykisk sygdom hæmmer 
den enkeltes evne til at udfolde sine evner og håndtere dagligdagsudfordringer. Dvs. det 
kan f.eks. have betydning for den enkeltes evne til at gå i skole, tage en uddannelse eller 
varetage et arbejde. Det kan ligeledes komplicere en borgers evne til at tage hånd om an-
dre fysiske såvel som psykiske sygdomme, hvormed et givent behandlingsforløb bliver 
endnu mere komplekst.  
Alt sammen afledte konsekvenser, som på den lange bane får yderligere konsekvenser for 
kommunen. En prioritering af dette område har således store gevinster både for den en-
kelte borger, men også for kommunen som helhed. 
 
At håndtere den virkelighed, der ovenfor er skitseret på Sundhedsområdet – og som kun 
bliver mere udfordrende i de kommende år, kræver ressourcer og nye måder at arbejde 
på. LMU-Sundhed gør opmærksom på, at det bliver svært at opbygge en organisation, der 
bliver i stand til at håndtere de udfordringer vi står overfor, hvis ikke indsatserne priorite-
res i budgetterne. 
 
Velfærdsteknologi 
Vi må desværre konstatere at brug af velfærdsteknologi i Træningsteamet i Odsherred 
Kommune er mangelfuld, når man sammenligner med andre kommuner. Dette er særligt 
kommet til udtryk i forbindelse med Corona-nedlukningen. Der har ikke været afsat midler 
til at understøtte denne udvikling hverken i forhold til indkøb af udstyr, opkvalificering af 
personale mv.  
Vi vurderer, at det meget lille beløb, som vi har anmodet om, kan gøre en meget stor for-
skel for vores borgere og vil give mulighed for at stille os endnu mere fagligt kompetente i 
fremtiden i forhold til brug af virtuel træning af borgerne. Dermed vil vi i højere grad end i 
dag kunne imødekomme borgernes behov. F.eks. vurderer vi, at de borgere, som er på ar-
bejdsmarkedet, og som ofte har udfordringer med at komme inden for vores åbningstid, vil 
kunne have stor gavn af virtuel træning, idet det giver mulighed for at vejlede og rådgive 
på anden vis og til trods for fysisk afstand.  
 
I forlængelse af ovenstående har vi i forbindelse med Corona-nedlukningen oplevet, at vi 
har haft mange hjemmebesøg af hensyn til borgernes sikkerhed. Hjemmebesøg er i nogle 
tilfælde i mangel af bedre alternativer, såsom virtuelle træningsfaciliteter – men skyldes 
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selvfølgelig også den øgede andel af komplekse borgerforløb, hvor borgerne ikke har mulig-
hed for at fremmøde. Flere hjemmebesøg betyder, at flere ressourcer anvendes på kørsel, 
og dermed kan den enkelte terapeut nå færre borgere på en dag. Denne udvikling kan be-
tyde at serviceniveauet påvirkes, at ventetiderne bliver længere og at flere borgere må 
sendes til træning i privat regi med øgede omkostninger som følge. Muligheden for at be-
nytte virtuel træning til relevante målgrupper kan således frigive ressourcer til at udføre 
kerneopgaven til gavn for kommunens borgere.  
Af disse grunde er det derfor med stor undren, at dette ikke prioriteres af udvalget.  
 
Rehabiliteringsindsatser: 
Vi ser også med stor bekymring på den manglende prioritering af de rehabiliterende indsat-
ser. Rehabilitering er afgørende når borgere skal kunne klare sig selv, håndtere daglige gø-
remål og opretholde sin livsførelse i længere tid. Manglende prioritering kan på sigt betyde 
øgede trænings-, sygepleje- og plejebehov, og dermed medføre øgede økonomiske omkost-
ninger. 
 
Sygefraværsindsats: 
I lyset af det høje sygefravær i Center for omsorg og Sundhed, som afføder meget store 
omkostninger til vikarer stiller vi os undrende over den manglende prioritering af midler til 
en målrettet trivsel og sygefraværsindsats og en yderst beskeden ramme til gennemførelse 
af dette. Det er nødvendigt at investere i forebyggelse!  
 
Anlæg: 
Bygningerne og de tilhørende anlæg er ikke tidsvarende - hverken når det gælder stand, 
indretning eller materialevalg. På flere af kommunens bygninger er der bygningsmæssige 
forhold, der skal rettes op på hvis påbud skal undgås. Vedvarende manglende vedligehol-
delse kan i sidste instans få konsekvenser for både sikkerheden for medarbejdere og bor-
gere, og kan på sigt betyde øgede omkostninger end blot til den tiltrængte reparation.  
 
Vedr. ældreområdet som tilføjes 3,478 mio. kr. som følge af udviklingen i antallet af æl-
dre, der modtager sundhedslovsydelser: 
 
Det glæder os, at kunne konstatere, at der fra politisk side er afsat midler til at prioritere 
ældreområdet som følge af udviklingen i antallet af ældre, der modtager sundhedslovs-
ydelser.  
Vi ved godt, at dette løft vist primært er tiltænkt budgettilpasning af sygeplejen. Men vi 
vil gerne understrege, at den øgede andel af ældre i Odsherred kommune også afføder en 
større gruppe af ældre borgere, som skal varetages i kommunens træningsteam. Antallet 
af ældre i kommunen har også stor betydning for andelen af Sundhedslovsydelser efter pa-
ragraf 140 (genoptræningsplaner).  
Den øget opgaveglidning mellem sygehusene og kommunerne, den stigende tendens til at 
(ældre) borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehuset og at kompleksiteten (fx i form af 
multisygdom) hos disse borgere ofte er stor, stiller krav til en flerstrenget kommunal ind-
sats fra både sygeplejen, hjemmeplejen og træningsteamet. 
Derfor har vi et stort håb om, at en andel af ovenstående beløb tilfalder træningsområdet, 
så vi i tråd med sygeplejen kan imødekomme de stigende behov i forbindelse med udviklin-
gen i andelen af ældre i kommunen. Vi ser nemlig at befolkningen i Odsherred Kommune er 
blevet ældre de seneste 10 år. Omkring 31 % af befolkningen i Odsherred er i dag +65 år. 
Dermed er Odsherred den kommune i Region Sjælland med den højeste andel af ældre 
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borgere (i Region Sjælland er der i gennemsnit 23 % borgere over 65 år). Ifølge Danmarks 
Statistik vil antallet af ældre borgere stige i Odsherred kommune frem mod 2025, hvor der 
vil være ca. 8 % flere ældre i alderen over 65 år, herunder ca. 33 % flere ældre i alderen 
over 80 år.  
 
Dette vil i kombination med det faktum, at omfanget af kronisk sygdom og multisygdom 
stiger i takt med alder alt andet lige medføre et behov for tilførelse af flere ressourcer til 
dette område, hvis man skal undgå serviceforringelser.  
 
LMU-Sundhed hilser tiltaget om en tiltrængt tværgående kompetenceudviklingspulje i Cen-
ter for omsorg og Sundhed yderst velkommen.  

36. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
LMU-Sundhed v/ 
Formand: Helle Oldrup Jensen, afdelingsleder 
Næstformand: Camilla Munck Meyer, TR Danske Fysioterapeuter 

15.9.202
0 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

2.3 Social og Psykiatri, CMU 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
CMU Social og Psykiatri 

  
37. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Center for Social og Psykiatri, CMU Social og Psykiatri 

38. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

10. september 2020 

 
39. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Områderne under Social- og Forebyggelsesudvalget samt anlæg. 

40. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 
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SOF 21-D, SOF 19-D, SOF 20-D, SOF 22-D, SOF 40-D, SOF 41-D. 

41. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

CMU Social og Psykiatri afgiver nedenstående høringssvar i overensstemmelse med indhol-
det af lokale drøftelser i LMU-regi i fagcentrets enheder og afdelinger. 
 
SOF 21-D: Budgetforslaget rummer en udvidelse på 4,9 mio. kr. til ”forebyggelse og botil-
bud” i Center for Social og Psykiatri i 2021 i forhold til budgetudgangspunktet for 2021.  
 
Tidligere års besparelser og måltal betyder, at budgetudgangspunktet for 2021 i forvejen lå 
3 mio. kr. under budgettet for 2020. Tilførslen på 4,9 mio. kr. tilsvarer således en budgetud-
videlse på 1,9 mio. kr. i forhold til indeværende budgetår.  
 
Dertil reduceres budgetudvidelsen med 2 mio. kr. årligt i overslagsårene (til kr. 2,9 mio. i 
2022 og til kr. 0,9 mio. i 2023), og da måltalsbesparelsen øges med yderligere kr. 1 mio. i 
2022, vil budgettet i 2022 som følge af forliget være kr. 1,1 mio. lavere end det nuværende 
budget.  
I 2023 vil budgettet ligge kr. 3,1 mio. lavere end budget 2020. 
 
SOF 19-D: CMU Social og Psykiatri udtrykker stor bekymring over, at forligspartierne med 
budgetaftalen, heller ikke i år, har valgt at prioritere tilførsel af midler til rusmiddelområdet. 
Området har gennem de sidste år løbende oplevet en betydelig øget tilgang af borgere, 
særligt unge, og er underlagt øgede krav til den sundhedsfaglige behandling og øgede lov-
krav om udredning og handleplaner inden for behandlingsgarantien på 14 dage.  
For at kunne opretholde et forsvarligt fagligt niveau og fortsat opfylde behandlingsgaran-
tien, har det være nødvendigt at ansætte en ungebehandler og en sundhedsfaglig medar-
bejder, men dette har udhulet budgettet, så det nu ikke længere er muligt at kunne tilbyde 
borgerne døgnbehandling. Dette gør det yderst vanskeligt at opfylde kravet om, at der altid 
skal foretages en individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behandlingsbehov, som 
skal matches med behandlingstilbud af rette intensitet. 
 
SOF 20-D: I forbindelse med Byrådets godkendelse af Bygningsrokade 2020 hvor Socialpsyki-
atrien skal overtage bygningen placeret på Holbækvej 16E i Vig, vil der være en årlig udgift 
til bygningsdriften på kr. 178.000, som ikke er prioriteret i budgetaftalen. Dette medfører en 
merudgift i Socialpsykiatriens nuværende budget. 
 
SOF 22-D: CMU Social og Psykiatri finder det beklageligt, at der i budgetforliget ikke er prio-
riteret midler til at omdanne Hot Skrot i Bo- og Støttecentret til et tilbud om beskyttet be-
skæftigelse, hvilket borgergruppen har udtrykt ønske om.  
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SOF 40-D + SOF 41-D: CMU Social og Psykiatri beklager, at der i budgetforliget ikke er priori-
teret midler til at mødekomme et ønske blandt brugerne af Socialpsykiatrien aktivitets- og 
samværstilbud om udvidede åbningstider med åbent alle hverdage, herunder åbent to afte-
ner, som en del af realisering af samlingen af aktivitets- og samværstilbud i Vig og Nykøbing 
Sj.  
 
CMU Social og Psykiatri finder det ligeledes beklageligt, at der i budgetforliget ikke priorite-
res midler til at sikre handicaptilgængelighed på adressen Holbækvej 16E i Vig og ej heller 
midler til at etablere et samarbejde med frivillige foreninger om drift af en kaffestue i den 
sydlige del af kommunen i forbindelse med, at aktiviteterne i det nuværende værested Bel-
lis i Asnæs, flyttes til Vig og Nykøbing Sj. 

42. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
CMU Social og Psykiatri, Center for Social og Psykiatri, formand Erik Pedersen og 
næstformand Pia Karen Laursen 

10.9.202
0 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

2.4 Handicaprådet 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Handicaprådet 

  
43. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Handicaprådet 

44. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

9. september 2020 

 
45. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Områderne under Social- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt 
anlæg. 

46. Resumé 
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Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

SOF 19-D, SOF 20-D, SOF 21-D, SOF 22D, SOF 40-D, SOF 41-D. 

47. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Handicaprådet beklager, at de fremsatte budgetforslag ikke prioriteres i budget-
forliget, hvilket vil gøre det vanskeligt at udvikle på det sociale område, hvor et 
flertal af indsatserne og foranstaltningerne er lovregulerede. 
 
Handicaprådet forventer i øvrigt, at der i alle anlægsprojekter tages højde for 
gældende bygningsreglement og gældende standarder vedr. tilgængelighed. 
Handicaprådet opfordrer til, at tilgængelighedskonsulenten anvendes i alle sager. 

48. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Handicaprådet (Center for Social og Psykiatri, Lisa Jacobsen) 9.9.2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

2.5 Rådet for Socialt Udsatte, Odsherred 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Rådet for socialt udsatte 

  
49. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Rådet for socialt udsatte 

50. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

8. september 2020 

 
51. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Områderne under Social- og Forebyggelsesudvalget samt anlæg. 

52. Resumé 
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Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

SOF 19-D, SOF 20-D, SOF 21-D, SOF 22D, SOF 40-D, SOF 41-D. 

53. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

SOF 41-D: Rådet for socialt udsatte udtrykker stor bekymring over, at etablering af 
kaffestue i den sydlige del af kommunen i regi af frivillige foreninger ikke er en del 
af budgetforliget.  
 
Rådet for socialt udsatte betragter etablering af en kaffestue i den sydlige del af 
kommunen som væsentlig og nødvendig som følge af godkendelsen af den delvise 
realisering af samling af Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud med ind-
dragelse af Holbækvej 16E i Vig, som vil medføre at aktiviteterne i det nuværende 
værested Bellis i Asnæs samles i Vig og Nykøbing Sj, jf. sagen om bygningsrokaden 
2020, som blev godkendt af Byrådet den 25.8.2020. 
 
SOF 40-D: Rådet for socialt udsatte er bekymret over, at der med den delvise rea-
lisering af samling af Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud ikke gives 
midler til at udvide åbningstiderne, således at det bliver muligt at have åbent alle 
hverdage og herunder åbent to aftener til kl. 20. 
Rådet for socialt udsatte vurderer at udvidede åbningstider vil give bedre mulighe-
der for at integrere unge i aktiviteter og indsatser og vil give bedre muligheder for 
forskellige fællesskaber, som kan forebygge bl.a. ensomhed. Udvidede åbningsti-
der giver ligeledes medarbejderne øget mulighed for at arbejde med fokus på de-
res kerneopgave og for et målrettet samarbejde med borgere ift. recovery. 
 
SOF 19-D: Rådet for socialt udsatte udtrykker bekymring over, at budgetforliget 
ikke har prioriteret rusmiddelområdet ift. øget tilgang af borgere på området, 
særligt unge med rusmiddelproblematikker, og ift. øgede lovkrav om bl.a. udred-
ning og handleplaner. 
 
SOF 21-D: Rådet for socialt udsatte anerkender budgetforligets prioritering af til-
førsel af 4,9 mio. kr. i budget 2021 vedr. tilgang af foranstaltninger på det specia-
liserede voksenområde, men ser med bekymring på, at de 4,9 mio. kr. i budget 
2021 reduceres til 2,9 mio. kr. i budget 2022 og til 0,9 mio. kr. i budget 2023. 

54. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Rådet for socialt udsatte (Center for Social og Psykiatri, Lisa Jacobsen) 8.9.2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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2.6 Center for Omsorg og Sundhed, administrationen, MED-udvalg 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Center for Omsorg og Sundhed 

  
55. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

COS, Administration Med-udvalg 

56. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Torsdag d. 3.9. 2020 

 
57. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Sundhed og Ældreområdet 

58. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

• Udskiftning af ABA Central på Sundhedscentret – 100 t. kr. – skema 5 
• Nye fyr til Sundhedshuset i Fårevejle – 120 t. kr. – skema 6 
• Forbedring af indmødesteder ifm. sammenlægningen – 300 t. kr. – skema 12 
• Udskiftning af telefon og nødkaldeanlæg på PLC – 800 t. kr. – skema 13 
• Vedligeholdelse af inventar i køkkener – 1,241 mio. kr. – skema 17 

59. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Center for Omsorg og Sundhed har ansvaret for at flere forskellige fysiske anlæg er i orden 
og driftssikre, således at centeret kan opretholde madproduktion, nødkaldeanlæg, alarman-
læg og varmeforsyning. Derudover er der en række andre anlæg, som har betydning for at 
kunne tilbyde et ordentligt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.  
 
Da centeret ikke har fået tilført anlægsmidler til ovenstående i en årrække, nærmer installa-
tionerne, udstyret og bygninger sig et kritisk niveau i forhold til driftssikkerhed, men også i 
forhold til borgernes sikkerhed. På flere områder, såsom nødkaldsanlæg og fyr kan disse 
gamle installationer bevirke svigt i forhold til borgerne og til helt unødig fare for oversvøm-
melse.    
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Centeret har ansøgt om 6,8 mil. kr. til anlægsudvidelser i 2021, men er ikke blevet tilgode-
set. På den baggrund appellerer vi til, at der afsættes en vedligeholdelsespulje på 2,5 mil. kr. 
til 
at udbedre de allermest kritiske og nødvendige anlæg.  
Med vores indgående kendskab til driftsenhedernes pressede budgetter, ser vi det som me-
get vanskeligt, at enhederne skal kunne udbedre ovenstående for driftsmidlerne.   
 
Uddybning af de kritiske anlæg.  
Skema 5: Udskiftning af ABA Central (Automatisk Brandalarmering) på Sundhedscentret – 
100 t. kr. Sundhedscentret blev etableret i 2007 og gennemgående ombygget i årene 2008-
2009. Nuværende ABA-anlæg stammer fra dengang. ABA-centralen på Sundhedscentret er 
dermed forældet og bør udskiftes, da der ikke længere kan skaffes reservedele til centralen. 
Brandsikkerhed Risikovurdering Henrik Kyllesbech Larsen 
 
Skema 6: Nye fyr til Sundhedshuset i Fårevejle – 120 t. kr.  
I Sundhedshuset i Fårevejle er der i dag 2 gasfyr, som er forsøgt repareret af flere omgange. 
Begge fyr er flere år gamle, og der er dagligt problemer med lækning af vand, da der er hul i 
fyrene. Fy 
renes tilstand kan betyde pludselig opstået vandskade med deraf følgende forsikringsskade. 
Fyret kan stoppe, når som helst. Det kan ikke forudsiges præcis hvornår, men risikoen er at 
bygningen pludselig står uden varme. Derfor er udskiftning nødvendig. Udgiften til udskift-
ning af begge fyr, incl. omlægning af varmepumpesystem, vil andrage 120.000.  
 
Skema 12: Forbedring af indmødesteder ifm. sammenlægningen – 300 t. kr. 
Det er ikke muligt at gennemføre sammenlægningen af hjemmeplejen og sygeplejen, hvis 
ikke de respektive indmødesteder renoveres og tilpasses den måde, bygningerne skal an-
vendes på som samlet indmødested for hjemmeplejen og sygeplejen. 
 
Skema 13: Udskiftning af telefon og nødkaldeanlæg på Plejecentre – 800 t. kr.  
Telefon og nødkaldesystemerne på plejecentrene er ved at være så slidte og gammeldags at 
det er en udfordring at få repareret og eller få skiftet telefoner. Endvidere trænger selve 
centralen meget til opdateringer og flere steder til udskiftning. 
Det opleves ofte, at telefonerne ikke kan holde batteri en hel vagt, og dermed er der ingen 
kontakt til kollegaer, eller opkald udefra. Nødkaldene går videre rundt i systemet til der er 
en telefon, der fungere. Log-systemerne i centralen trænger til opdateringer da der efter-
hånden også er behov for flere telefoner med alarmknapper på. 
Den præcise pris kendes ikke, men med den eksisterende viden, kan de konkluderes, at det 
er en bekostelig affære. Et forsigtigt estimat lyder på mellem 200.000 og 600.000,- pr. pleje-
center, og i beregningen er der således indregnet en pris på 400.000 kr. plejecenter, sva-
rende til i alt 2,4 mio. kr.  Udskiftningen vil blive foretaget på 2 plejecentre pr. år - og der-
med hen over de kommende 3 år.  
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Skema 17: Vedligeholdelse af inventar i køkkener – 1,241 mio. kr.   
Odsherred Madservice har et 0-budget og en del af produktionsmaskinerne er udtjente. 
Kølemontren på Solvognen er i stykker og skal derfor udskiftes.  
Der er strenge krav fra fødevarestyrelsen om at produktionen skal opfylde kravene mht. til 
bl.a. temperaturer, og derfor kan Madservice ikke køre en produktion, hvis kølefunktio-
nerne ikke er i ordenen. Ligeledes kan Madservice ikke producere maden med det budget-
tere antal personaler, hvis stegefunktionerne ikke er optimale, lige som også rengøringen 
skal være i orden, hvorfor opvaskemaskinerne ikke kan undværes. 
Gulvet i køkkenet i Grevinge Centret nedslidt og trænger til renovering.  
Der ansøges om nyt kølerum på Bakkegården i forhold til eventuel fremtidige levering af 
mad til udeboende borgere. 
 
 

60. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Anne-Marie Skipper, Leder af Administrationen, Center for Omsorg og Sundhed 
 

15.9.202
0 

 

2.7 Hjælpemiddelteamet 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Hjælpemiddelteamet 

  
61. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

LMU 

62. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

7.9.2020 

 
63. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Ældreområdet 

64. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 
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Punkt 4 – Social og Forebyggelsesudvalget. Skema nr. SOF-17-D (kontinenssygeplejerske). 
Skema nr. SOF-24-A (vendesystemer), SOF-25-A (forbedring af indmødesteder) 

65. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Indmødesteder: Hjælpemiddelteamet synes det er beklageligt, at der ikke tilgodeses mid-
ler i budgettet til forbedring af indmødesteder i forbindelse med sammenlægningen af 
hjemmeplejen/sygeplejen. Hjæpemiddelteamet har base på Vangen i Nykøbing, og oplever 
til daglig store udfordringer med parkeringspladser til biler. Nuværende pladser er fyldt 
med store huller, der fyldes med regnvand og om vinteren bliver til glatbaner. Endvidere 
mangler der en del pladser, så medarbejderne parkerer andre steder til gene for de øvrige 
beboere på Vangen. 
Der mangler endvidere plads til parkering af cykler (både hjemmeplejens og private cyk-
ler). Medarbejdernes arbejdsmiljø bør tilgodeses i forbindelse med sammenlægningen.   
 
Kontinenssygeplejerske: Kontinenssygeplejersken vurderer alle borgere, der ansøger om 
inkontinensprodukter i Hjælpemiddelteamet. En enkelt sygeplejerske har ikke tid til at 
lave revurderinger eller opfølgning på produkter, hvilket betyder, at der er stor risiko for, 
at teamet bruger midler på inkontinensprodukter, der ikke længere er relevante eller vel-
egnede for borger. Dette kan medføre forringet livskvalitet for borger og unødige udgifter 
for kommunen. I 2019 brugte teamet 8,6 mil på inkontinensprodukter, og der kan ikke fo-
retages revurdering af borgernes behov grundet manglende ressourcer.  

Hjælpemiddelteamet bemærker, at der i budgetaftalen står, at ”Vi ønsker en velfunge-
rende og værdig ældrepleje”, men at der ikke er afsat midler til de nødvendige udgifter 
(skal-opgaverne), som fagcentret er nødt til at finansiere på anden vis.  

66. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Sara Davies, på vegne af Hjælpemiddelteamet LMU 
 7/9 2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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2.8 Omsorg og Sundhed – hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, Sejrsbo og 
Lynghuset 

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Center for Omsorg og Sundhed 

  
67. Hvem afgiver du svar som: 

LMU for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, Sejrsbo og Lynghuset 

68. Dato for formulering af høringssvar: 
Ekstraordinært LMU afholdt 9.9.2020 

 
69. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Ældreområdet og sundhedsområdet. 

70. Resumé 
 

71. Høringssvaret  
LMU er meget tilfreds med, at der er afsat 3,478 kr. til sundhedslovsydelser beregnet som bud-
gettilpasning til hjemmesygeplejen. Der har de seneste år været budgetoverskridelser. Dette 
skyldes bl.a. flere ældre og øget kompleksitet i opgaveløsningen. 
 
LMU er glad for en tværgående kompetenceudviklingspulje, som led i at kompetenceudvikle 
medarbejderne, løfte kvaliteten og medvirke til at fastholde medarbejderne. 
 
LMU finder det beklageligt, at der ikke kan afsættes midler til at styrke ledelsesudviklingen, 
som ville kunne bidrage til større sammenhængskraft i organisationen og fremme det relatio-
nelle samarbejde. 
 
LMU finder det beklageligt, at der ikke kan afsættes midler til vendesystemer til gavn for hjem-
meplejens, Sejrsbos og Lynghusets medarbejdere. Dette hjælpemiddel kunne fremme arbejds-
miljøet og forebygge slid på bevægeapparatet på medarbejderne. 
 
LMU er helt uforstående overfor mangelende prioritering af 300.000 kr. til forbedring af parke-
ringsforholdene på Vangen 1. Hjemmeplejens og specialgruppens medarbejdere skal dagligt 
finde parkeringspladser i det omkringliggende terræn, og mange steder er der i regnperioderne 
store udfordringer med enorme vandpytter – og dermed gennemvådt fodtøj. 
 
Udskiftning af tablets er et ”need to have”. De nuværende tablets er slidte, de går ned efter 
opdateringer af systemerne og batterierne kan ikke holde en hel vagt (heller ikke selv om de la-
des op i bilerne undervejs). Når ikke medarbejderne kan tilgå fx borgernes data, plejebehov og 
medicinlister, er det en trussel for patientsikkerheden. 
 
LMU er ikke tilfreds med, at DoseCan ikke prioriteres. Det er et vigtigt hjælpemiddel i plejen. 
Indkøb af cykler er desværre heller ikke prioriteret. Hvis der kunne indkøbes elcykler ville nogle 
af ruterne kunne omlægges fra bilruter. 
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LMU er helt uforstående over for den manglende prioritering af rehabiliteringsområdet ved Re-
habilitering 2.0. For den voksende ældregruppe er det umådelig vigtigt at styrke den tidlige re-
habiliterende indsats i Hjemmeplejen. 
 
LMU finder det beklageligt, at der ikke prioriteres midler til opnormering på (in-)kontinensområ-
det. Behovet på området er stigende, og der opleves desværre ventetider på hjælp. Også for 
borgere med stomi vil det have stor betydning at få den rette hjælp og de rette hjælpemidler. 
De årlige udgifter til kontinens og stomiområdet er betydelige, så det er vigtigt, at der ydes den 
rette indsats på området. 
 
LMU er ikke tilfreds med, at en opnormering i hjemmeplejen ikke prioriteres. Borgere bliver ud-
skrevet tidligere fra sygehuset. Der er flere meget plejekrævende hjemmeboende borgere. Og 
der er større kompleksitet i opgaverne. Dertil kommer, at der er en stigning i delegerede Sund-
hedslovs-ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen. 
 
LMU havde gerne set, at nattevagten på Solvognen blev prioriteret. Det er en presset arbejdsop-
gave. Når ressourcerne er knappe, så skal der ikke de store udsving til i plejesituationen om 
natten, førend medarbejderne oplever et meget stort arbejdspres, og borgerne kan opleve, at 
der prioriteres i opgaverne. Det ville kunne give mere ro i plejen, hvis der var ressourcer til 
større nærvær. 
 
LMU er uforstående overfor, at der ikke prioriteres midler til rekruttering og fastholdelse. Spe-
cielt rekruttering så LMU gerne, at der kunne støttes op om voksne, ufaglærte, som ønsker at 
tage en uddannelse inden for plejeområdet. 
 
 
 
72. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Afdelingsleder Gitte Sonne 
 

10.9.202
0 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

2.9 Omsorg og Sundhed – plejecentrene, demensindsatsen og madser-
vice 

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Omsorg og sundhed, plejecentrene, demensindsatsen og madservice 

  
73. Hvem afgiver du svar som: 

Fælles LMU plejecentrene, demensindsatsen og madservice  

74. Dato for formulering af høringssvar: 
8.september 2020 

 
75. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
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Ældreområdet 

76. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Klik her for at angive tekst. 

77. Høringssvaret  
LMU tilslutter sig at der tilføres midler til sundhedslovsydelser. Plejecentrene leverer sund-
hedsydelser til mere og mere komplekse beboere og forventer derfor også at få del i de til-
førte midler, for at kunne yde en mere værdig ældrepleje. 
 
LMU tilslutter sig udvidelsen med 5 ekstra demenspladser, og ser det som 2. skridt i udvi-
delsen af særlige demenspladser. LMU ser behov for yderligere pladser i fremtiden. 
I forhold til byrådets budgetaftale hvor der er tilkendegivelser om værdig ældrepleje og 
bedre normeringer på plejecentrene, er det dybt skuffende at se, at der ikke er prioriteret 
opnormeringer specielt på plejecentrene da kompleksiteten hos beboerne og på de midler-
tidige pladser er stærkt stigende. Særligt set i lyset af, at Odsherred kommune har en mar-
kant lavere normering på plejecentrene end fx Holbæk kommune. 0,75 her, mod 0,9 i Hol-
bæk 
 
LMU tilslutter sig afsætning af midler til kompetenceudvikling. Beløbet er ikke tilstrække-
ligt i forhold til det behov der både for at få rettet op på tidligere efterslæb, samt nye be-
hov og tiltag 
 
Demensindsatsen på demenscenter Baeshøj er blevet tilført 1,58 mio i forbindelse med 
vedtagelsen af demensstrategien. Af disse midler er der skåret 1 mio, Dette pga. misfor-
ståelser om regionale tilbud, hvor der ikke skulle være en økonomisk udgift for kommunen. 
Disse tilbud rettet til borgere og pårørende med demenssygdomme, er ikke gratis. Demens-
indsatsen er derfor forpligtet til at løse den samme opgave kommunalt, hvilket ikke er mu-
ligt inden for rammen. LMU formoder det er til dette, der er afsat 0,5 mio til indsatser og 
aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende. 
 
LMU er svært utilfredse med at der ikke er prioriteret hverken opnormeringer eller helt 
konkrete vedligeholdelsestiltag gældende div. anlægsudgifter. For at overholde gældende 
lovgivning med dokumentation af vores indsatser, er opdateret it-udstyr en absolut nød-
vendighed.  
Vi har også brug for en udskiftning/renovering af vores telefon og nødkalde anlæg på 5 af 
plejecentrene, da disse ikke virker optimalt og slidt op. 
 
Velfærdsteknologiske tiltag er helt fraværende – tiltag som vi ved er med til at sikre med-
arbejdernes arbejdsmiljø og hindre nedslidning med øget sygefravær til følge. Dette mener 
vi ikke stemmer overens med byrådets tilkendegivelser. 
 
Reparation og vedligeholdelsesbudgetterne er på ingen måde tilstrækkelige – ej til at ef-
terkomme arbejdstilsynets påbud. Disse midler vil derfor blive taget fra driften, med yder-
ligere ringe normering til følge for vores svage borgere 
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Rekruttering og fastholdelse er en stor udfordring, og LMU ser, at det er bydende nødven-
digt med en målrettet indsats, hvorfor det er skuffende at se, at der ikke er afsat midler. 
 
Anlægsudgifter til køkken inventar er heller ikke prioriteret, dette er total uforståeligt, da 
der er store udgifter ved manglende vedligehold og udskiftning. Madservice har et 0 budget 
og har ikke mulighed for at kunne dække udgifterne til udskiftning af inventar. 
 
LMU er svært utilfredse med det udsendte materiale, der end ikke er sat sidetal på. Det er 
svært gennemskueligt, og der mangler tilkendegivelser af hvem der har prioritet hvad, 
men set fra vores synspunkt ser det ud til, at SOF har haft opmærksomhed på nogen af vo-
res ønsker og behov, men er blevet underkendt. 

78. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
LMU plejecentrene, demensindsatsen og madservice/Henriette Juhl 
 

9 sept. 
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
 

 

 

2.10 Ældrerådet 
Ældrerådets høringssvar til budget 2021 for Odsh. Kom-
mune. 

Ældrerådet har overordnet stor sympati for budgettets 18 pejlemærker, hvoraf det fremgår, at 
der sættes yderligere fokus på en værdig ældrepleje og bedre normering i sygeplejen. 

Dog er Ældrerådet lidt bekymret over det beskedne beløb, der er af-
sat til demens og psykiatriområderne. 

Ældrerådet ønsker/ tilbyder inddragelse med input i udmøntningen 
af de fremtidige prioriteringer. 

 

Ældrerådet 
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3 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 
3.1 Folkeoplysningsområdet 

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Folkeoplysningssamrådet 

  
79. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Folkeoplysningssamrådet. 

80. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Udarbejdet på mødet den 14. september 2020. 

 
81. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Folkeoplysningsområdet, jf. Folkeoplysningslovens § 35 

82. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Folkeoplysningsområdet 

83. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Drift: 
Folkeoplysningssamrådet noterer med glæde, at der sker en vis prisfremskrivning af bud-
getterne på vores område. 
Vi noterer samtidig, at der i budgetforslaget hverken på tilskuddet til undervisning, pensio-
nistpas og lokaletilskud inden for folkeoplysende voksenundervisning eller på aktivitetstil-
skuddet inden for det frivillige folkeoplysende foreningsliv, er tale om direkte besparelser i 
2021. 
Folkeoplysningssamrådet anmoder i denne sammenhæng om at vores område IKKE BERØRES 
af udmøntningen af måltalsreduktionen på 0,5 mio. kr. 
 
Ekstra midler til driften af halområdet: 
Folkeoplysningssamrådet noterer med betydelig tilfredshed at der i Budgetaftalen afsættes 
yderligere midler til driften af hallerne – det er et længe næret og tiltrængt løft. 
 
I forlængelse af denne gode nyhed skal vi OPFORDRE TIL at de midler, som er til rådighed 
for drift og vedligehold af de lokaler og faciliteter som foreninger enten ejer eller lejer sig 
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ind i også genovervejes med henblik på ikke at forøge forskellen på at være i kommunale 
faciliteter og egne og/eller lejede sådanne. 
 
Folkeoplysningssamrådet glæder sig over og bakker op om, at der i budgetaftalen lægges 
op til at kunne overføre driften af kommunale haller til de foreninger, som bruger de kon-
krete haller. 
 
Vedr. den lovbestemte udviklingspulje: 
Denne pulje er for langt størstedelen i årene 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og senest og se-
nest i 2020 blevet finansieret af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets særlige pulje. 
Folkeoplysningssamrådet skal gentage sit ønske fra tidligere høringssvar til budgetter om at 
midlerne til den lovbestemte udviklingspulje sikres en rimelig og fast bevilling direkte i 
budgettet. Det er erfaringen fra tidligere bevillinger fra puljen, at den netop er med til at 
sikre, at der kommer nye aktivitetstilbud bredt rundt i kommunen – initiativer som næppe 
uden en hjælpende hånd fra den lovbestemte udviklingspulje var blevet til noget. 
Så længe det ikke er tilfældet skal Folkeoplysningssamrådet kraftigt opfordre til, at denne 
pulje i såvel 2021 og i overslagsårene sikres midler fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets 
særlige pulje. De seneste års niveau har efter Folkeoplysningssamrådets opfattelse været 
passende og vi opfordrer derfor til, at der tilføres i størrelsesordenen kr. 100.000,-. 
 
Folkeoplysningssamrådet håber, at der i fordelingen af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets 
”frie midler” bliver plads til at fastholde FORENINGSFOCUS over for foreningerne. En bud-
getramme i størrelsesordenen op til kr. 50.000,- anser vi for ønskeligt og tilstrækkeligt. 
 
Folkeoplysningssamrådet skal tillige henlede opmærksomheden på, at Fritidspaspuljen al-
lerede ca. 2/3 inde i budgetåret er disponeret fuldt og helt – hvilket ikke er gældende i det 
særlige covid-19-ramte 2020. På den baggrund opfordrer Folkeoplysningssamrådet til, at 
der etableres en administrativ praksis som sikrer at der også for de foreningsaktiviteter, 
der har sæsonstart efter sommerferien kan ansøge om midler. 
 
Anlæg: 
Folkeoplysningssamrådet GLÆDER SIG OVER at der tilføres midler til etablering af 2 kunst-
stofbaner. Dermed imødekommes et længe næret ønske fra særligt boldklubberne. 
 
Samtidig skal vi GENTAGE VORES ØNSKE OM at der stadig fastholdes også et fokus på de 
foreninger, som bruger egne og lejede lokaler og andre faciliteter. 
Det kunne handle om at afsætte midler til (med)finansiering af ekstraordinær vedligehol-
delse, energibesparende foranstaltninger og renovering af de frivillige foreningers egne lo-
kaler. 
Folkeoplysningssamrådet kan ikke nok understrege at sådanne midler til de frivillige for-
eningers egne faciliteter vil bidrage til at fastholde værdien af de meget betydelige sam-
fundsmæssige investeringer, som disse faciliteter repræsenterer – og dermed sikrer den 
glæde og fornøjelse, som disse dagligt bibringer de mange brugere. 

84. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Søren Birksø Sørensen, formand for Folkeoplysningssamrådet 
 15.09.20 
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Sendes til budget@odsherred.dk  

 

3.2 Hallerne i Odsherred, MED-udvalg 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Hallerne i Odsherred MED-udvalg 

  
85. Hvem afgiver du svar som: 

MED-udvalg, Hallerne i Odsherred  

86. Dato for formulering af høringssvar: 
14.09.20 

 
87. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Kultur og Borger, halområdet 

88. Resumé 
KOF-06-A, KOF-01-D samt hensigtserklæring. 

89. Høringssvaret  
MED-udvalg for halområdet ser med tilfredshed på udvidelse af driftsbudget, som delvist 
vil kompensere for tidligere års manglende regulering af særligt udgifter til el, vand og 
varme. 
 
MED-udvalg for halområdet beklager at der ikke er afsat de ønskede anlægsmidler til reno-
vering, for eksempel af badefaciliteter i Nykøbing. 
 
MED-udvalg for halområdet er bekymret for tekst og handling i hensigtserklæring, vedrø-
rende foreningsoverdragelse af drift i, først Vig, og senere øvrige haller. MED-udvalg for 
halområdet har noteret sig, at det kun er få foreninger i brugerrådene, som ønsker dette. 
Samtidig er MED-udvalg bekymret for hvordan en overdragelse vil finde sted, og hæfter sig 
særligt ved følgende punkter: 
 
Vil der være samme antal medarbejdere til en lavere løn end den gældende overenskomst? 
 
Hvem bærer ansvar ved ulykker etc. på grund af fejl i svømmehaller? Vil nuværende sikker-
hedsregler gælde? 
 
Vil de mindre foreninger have en lige så stor stemme som de store toneangivende forenin-
ger?  
 
Vil eventuelt merforbrug skulle dækkes af alle foreninger eller det resterende halområde? 
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90. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
14.09.2020 Preben Nielsen 
  

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

3.3 Odsherred Svømmeklub – medlem af bestyrelsen 
1. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Privat person og medlem af bestyrelsen i Odsherred Svømmeklub 

2. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14.09.2020 

 
3. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Kultur- og Folkeoplysning 

4. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Hensigtserklæringen i budgetaftalen omhandlende overdragelse af driften af Vig Hallen til 
de foreninger der bruger hallen. 

5. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Det er i dag svært for mange foreninger at hverve frivillige til bestyrelserne samt diverse 
opgaver der skal løses i foreningerne. Min bekymring går derfor på, at det i fremtiden bli-
ver endnu mere vanskeligt at hverve frivillige, hvis de frivillige nu også bliver ”budgetan-
svarlige” for en række foreninger. Jeg kan være bekymret for, om kompetencerne til at 
kunne styre så stort et budget på tværs af foreningernes forskellige interesser, findes ude i 
de enkelte foreninger/bestyrelser. Der bliver i forvejen trukket mange veksler på de frivil-
lige, og at skulle overtage driften, vil kræve endnu flere timer der skal lægges frivilligt i 
foreningen. 
Det har været overordentligt svært at holde budgettet de senere år på grund af stigende – 
og tilsyneladende også uforudsete driftsudgifter. Det bliver ikke nødvendigvis nemmere at 
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overholde budgettet når driften overdrages til foreningerne, som ikke kender til historik-
ken i detaljer.  
Det er min fornemmelse, at der ikke har været lavet et egentligt regnskab pr. hal, da 
nogle af udgifterne dækker over hele halområdet, og ikke har været ”hal specifikke”. Så-
fremt foreningerne skal kunne håndtere driften, bør der foreligge præcise regnskaber pr. 
hal. 
I hensigtserklæringen er der ingen forklaring på, hvorfor partierne er indstillet på at over-
drage driften – er det en fordel for kommunen, en fordel for foreningerne eller er det no-
get helt tredje der er årsagen til at det skal afprøves? 
I hensigtserklæringen fremgår det som om foreningerne ikke har noget valg m.h.t at hånd-
tere driften, men jeg må formode, at foreningerne bliver spurgt om de er interesseret i at 
overtage driften, så ikke det er noget der pålægges foreningerne. 
 

6. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Dorthe Andersen 
 14.09.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

3.4 Odsherred Bibliotek og Borgerservice 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Odsherred Bibliotek og Borgerservice/BOK 

  
7. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

BOK 

8. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Klik her for at angive tekst. 

 
9. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Kulturområdet 

10. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 
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Høringssvar vedrører skema 2B Anlægsønsker vedr Budgetaftale 2021 - 2024 
Rækkenavn: 5 Kultur og Folkeoplysningsudvalget 

11. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

BOK har på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen spillet ind med et ønske om midler til at 
sikre selvbetjente filialer i ydertidspunkter på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs. Investe-
ringen vil beløbe sig til ca 1.450.000 kr.  
Vi vil gerne genfremsætte forslaget, som fuldt implementeret dels vil betyde;  
- en betydelig forbedring af bibliotekstilbuddet til borgerne, som vil kunne komme ind hver 
dag mellem klokken 6 og klokken 23 og fortsat vil have adgang til bibliotekarisk bistand ma 
– fre i almindelig åbningstid 
- en årlig besparelse på 1 årsværk svarende til 400.000 kr. Investeringen vil altså været 
sparet hjem allerede efter 3½ år.   

12. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Jesper Lorentz Bertelsen 
Leder af BOK 
 

090920 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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4 Børne- og Uddannelsesudvalget 
4.1 Idrætsbørnehuset SpilOp’en 

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Idrætsbørnehuset SpilOp’en 

  
13. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Forældrebestyrelsen i SpilOp’en 

14. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14.9.2020 

 
15. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet 

16. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Høringssvaret på dagtilbudsområdet, herunder demografiregulering. Udvikling af Familieaf-
delingen. SSP- arbejdet. 
Anlæg. Ønske om liggehal, og ønske om budget til rågeregulering og fjernelse af risiko-
træer. 

17. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Forældrebestyrelsen i SpilOp’en har følgende bemærkninger til høringsmaterialet: 
Vi synes, at det er positivt at der afsættes midler til arbejde med at udvikle Familieafde-
lingen med særligt fokus på udsatte børn og unge. Opnormering af SSP arbejdet er også et 
positivt tiltag. 
Vi er bekymret for den besparelse, der ligger i forhold til demografiregulering på dagtil-
budsområdet. Og hvordan og hvor det evt udmøntes. Vi har gennem flere år, oplevet en 
stor tilgang af tilflyttere til SpilOp’en. Alene i år har vi 11 børn, der er tilflyttet hertil med 
sin familie. 
Foruden denne besparelse, er der også besluttet nedsat åbningstid i 2020 og fra 2021 har vi 
en yderligere besparelse i forhold til to ugers ferielukket.  
I forhold til dagtilbudsområdet er vi forundret over, at der i budgetaftalen ikke er visioner 
og tiltag for dette område. Der er politisk og professionelt fokus på tidlig indsats.  
Gennem mange år har det været et stort ønske her i SpilOp’en, at få bygget en liggehal. Vi 
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har stor søgning til vores vuggestue. Dette ønsker er stadig meget stort hos os. Og vi ser 
med beklagelse, at det ikke r kommet med. 
Her i SpilOp’en har vi på vores legeplads et stykke skov. Vi har gennem flere år været ge-
neret af rågekolonier. Forskellige tiltag har været forsøgt for at minimere disse gener. Bla 
egernkasser og regulering af råger8jæger). Træerne i skoven er i sommer 2020 undersøgt 
at eksternt firma, for at vurdere ”risikotræer”. Udgiften til at fjerne disse træer, kan på 
ingen måde afholdes af SpilOp’ens eget budget. Og vi beder derfor om budget til denne op-
gave.  
 
 

18. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Forældrebestyrelsen i SpilOp’en. Charlotte H. Larsen 

14.9.202
0 

 
Sendes til budget@odsherred.dk 

4.2 Højby Børnehus 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Højby Børnehus 

  
19. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 
 

  Bestyrelsen i Højby Børnehus 
 
  Med-Udvalg i Højby Børnehus 

20. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

10/9 2020 

 
21. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområde 

22. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 
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B & U 

23. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Vi undres over så lidt, vi som o- 6 års område er nævnt i budgettet, da alle har stor fo-
kus på b.la. ”Tidlig indsats” (som burde starte tidligt!) samt styrket læringsmiljø i dag-
institutionerne! 
 Et af budgetaftalens pejlemærker er: Vi vil have fokus på forbyggende tilbud, så er det 
vigtigt at får fat i familierne tidligt, helt fra vuggestue/børnehaven 

Vi undres også over den manglende prisfremskrivning, da det bliver meget svært at 
overholde driftsbudgettet i forhold til de faktiske udgifter?  

 

Vi håber meget vi bliver tilgodeset i puljen til anlæg samt puljen til renovering, og ved-
ligehold, da vi i den grad mangler at få vedligeholdt vores legeplads (og den sidste lege-
pladspulje fik vi penge til rutsjebane og renovering af vores legeplads), men de blev 
inddraget igen pga. besparelse! Vi havde fået tildelt en pulje penge, fordi der ved sid-
ste legepladstilsyn, blev påpeget fejl og mangler på b.la. rutsjebanen, manglende fald-
underlag, samt renovering af Klatrestativ på vuggestuens legeplads!  

Vi har også selv ansvaret og udgiften til at fjerne risikotræer?  Hvilket overhoved ikke 
hænger sammen med børnehavens budget! 

Demografiregulering i forhold til budgetlægning kan vi ikke se realistisk i Odsherred, da 
der er frit skole og institutionsvalg, politisk er der valgt at beholde og sammenlægge de 
små institutioner og vi er en del institutioner har flere matrikler og udgifterne er jo de 
samme til drift, og bygninger uanset børnetal - vi kan jo ikke bare lukke varme, lys og 
vand, samt rengøring ned, i et af husene!  

Vi har i flere år søgt om tilbygning til Farveladehuset, det kunne måske være en god 
ide´at tænke det ind nu og få et stort hus til alle børn og kun en driftsudgift!   

 

 

Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Bestyrelsesformand Maria Viekær og Dagtilbudsleder Hanne Flink 

14/9 
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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4.3 Skovinstitutionen, MED-udvalget 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Skovinstitutionen 

  
24. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Med-udvalget 

25. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

140920 

 
26. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet  

27. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B & U  

28. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Med-udvalget i Skovinstitutionen, finder rigtig mange gode intentioner i kommunes 
budgetforslag 2021-24. 
 
Fremme erhvervslivet, understøtte boligudvikling og bosætning. En velfungerende 
ældrepleje. Et godt og sammenhængende skoletilbud til alle børn, i renoverede og 
moderne undervisningsfaciliteter. Sikre kvalitet for udsatte børn og voksne. 
Hjælpe ledige hurtigt tilbage efter Corona. Understøtte forenings - idrætsliv samt 
ildsjæle. Mere natur, miljø og bæredygtighed. Sammenlægning af museum. For-
skønnelse af Odsherred. Og en forbyggende indsats for de mest udsatte børn, unge 
og familier, der har det hårdt i vores kommune.  
Der er intet vi kan være uenige i.  
Men som ansatte i et af kommunes dagtilbud, kan det undre at børneområdet fra 
0-6 år, ikke bliver nævnt som et pejlemærke i kommunens indsatsområder fra 
2021-2024. Vi ved fra mange undersøgelser at det netop er den tidlige indsats, som 
er så vigtig. Netop ved at fortsætte med en helt tidlig forebyggelse og ved at øge 
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andelen af det inklusionsarbejde, der allerede er i gang, kan vi støtte børn og fa-
milier. Men med dette budgetforlig, kan vi se, at der ikke bliver prioriteret midler 
hertil. 
 I stedet kan vi se en demografiregulering, som er svær at gennemskue. Bygger det 
på prognoser for kommende fødsler eller?  Vores erfaring i institutionen er, at vi 
gennem de sidste år, har haft et stigende antal børn igen, efter et dyk i nogle år. I 
år er vores børnetal steget med 13 % i forhold til vores normeringstal, fra starten 
af året. Dette skyldes ikke kun at vores andel af børn fra området er steget, men i 
høj grad også mange tilflyttere. Tager demografireguleringen højde for, de mange 
tilflyttere vi som kommune gerne vil tiltrække? De mange nye boligområder, vi 
som kommune også gerne vil støtte, her vil formodentlig også være børnefamilier i 
blandt dem. Hvis vi skal blive ved med at tiltrække nye børnefamilier, skal vi også 
kunne tilbyde dem nogle rimelige vilkår, f.eks. tidssvarende legepladser, lige nu, 
er vi ved at rive et legestativer ned, da det er rådnet, og der ikke penge til at 
bygge nyt. I de sidste år er vores legepladspulje, inddraget og det samme er vores 
ønsker til anlæg. Vores budget er ikke blevet prisfremskrevet i nogle år, hvilket 
betyder at udgiften til lønninger ikke er fulgt med. Den difference er svær at finde 
i vores budgetter. Vores institutioner kommer til at fremstå som slidte og trætte. 
Vi får tilført midler fra regerings minimusnormeringer, men må samtid afgive 
penge fra budgettet, til nedsat lukketid, og ferielukning i 2021. Forældre i vores 
område, arbejder tit i højsæsonen og har brug for pasning om sommeren.  
Vi kan frygte at hvis der ikke i budgettet tages højde for at børnetallet kan stige, 
vedligeholdelse af vores institutioner, lønfremskrivning som er tilpasset de faktiske 
lønninger. Så vil det udhule vores økonomi i alle institutionerne, så vi ikke kan op-
retholde et høj kvalificeret dagtilbud til alle børn, tiltrække nye børnefamilier og 
støtte bosætningen i kommunen. Det første en børnefamilie kigger efter er gode 
dagtilbud.  
Vi brænder for at være en del af kommunes gode visioner, vi er en engageret per-
sonalegruppe, som har masser at give af i forhold til tidlig indsats, bosætning, til-
flyttere, natur, kultur og alle de andre visioner, som findes i budgetaftalen 2021. 
Vi føler os lidt glemt i de flotte visioner, og har et ønske om at der bliver tilført 
midler til arbejdet på dagtilbudsområdet.  

29. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Lisbeth Mikkelsen  15/9-20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.4 FOA Vestsjælland, Pædagogisk Sektor, FTR/TR 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
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FTR/TR gruppen i pædagogisk sektor Foa Vestsjælland 

 
30. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

 FTR/TR gruppen i pædagogisk sektor Foa Vestsjælland 

31. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14.09.2020 

 
32. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Børn, Unge og Familie 

33. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B & U udvalget 

34. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Det er med stor undring og ærgrelse, at læse den politiske vedtaget budgetaftale 2021. 
 
Èt af Jeres pejlemærker siger, at alle børn og unge skal have et godt og sammenhængende sko-
letilbud, hvor trivsel er i fokus. 
Der mener vi, at det gode skoleliv med god trivsel, skabes allerede fra barnet starter i instituti-
onsverden. Hvor barnet mødes af faglige dygtige, nærværende  og omsorgsfulde voksne, der 
støtter til pædagogisk udvikling, relationsdannelse og læring. 
Al forskning viser i dag, hvor vigtigt barnets første 1000 dage, og tidlig indsats er. Så det er med 
stor undring, at man ikke vil investerer i den tidlige indsats, samt ikke ønsker at fortsætte det 
der er igangsat, som under nuværende forhold er svært at opretholde. Især i betragtning af at 
Odsherred kommune har en stor procentdel af sårbare familier med hver deres problematikker. 
Det er med ærgrelse at der ikke investeres i en udbygning af det tværfaglige samarbejde, det 
kunne være stor hjælp til bl.a. de sårbare familier, og hvor større indgribende tiltag kan undgås 
senere i barnets liv.  
Det er dog positivt, at se der er afsat midler til udvikling i Familieafdelingen og til udvidelse af 
SSP området. 
 
I budget 2020 blev der besluttet en måltalsreduktion på Dagtilbudsområdet på 1 mill., og 2 mill. 
i 2021, det er nu stiget til ca. 2.8 mill. i 2021. 
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Der er udmøntet med kortere åbningstid og ferielukket i sommerferien, altså endnu flere lukke-
dage. 
Med den udmøntning er vi overbeviste om, at færre børnefamilier vil flytte til Odsherred, især 
pendlerfamilierne. Det forringer også muligheden for vores børn, at få det gode institutionsliv, 
som vil give dem et godt skole- og voksenliv. 
 
Hvad med minimumsnormeringerne på Dagtilbudsområdet, hvor er de tænkt ind henne? 
Dagtilbudsområdet oplevede under Corona i april, maj og juni hvor vigtigt det er med mini-
mumsnormeringerne.  Det at 1 voksen havde 4-5 børn hele dagen, det styrkede børnene sprog-
ligt og deres sociale færdigheder. Trivselen var generelt bedre.  
 
Vi har en bekymring for SFO områdets fremtid. Under Corona har man oplevet mange udmeldel-
ser. Vi frygter, at det kan få de konsekvenser, at de nednormeres, og ressourcerne så få, at det 
bliver svært at lave et godt kvalitetstilbud, der vil få børnene til at blive meldt ind igen. Det vil 
være et område der burde tilgodeses. 
 
Investerer i Fremtiden. 
 
 

 

35. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
FTR Karina Timm Hansen 

14.09.  
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.5 Odsherred Lærerkreds 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 

Odsherred Lærerkreds 

 
 

36. Hvem afgiver du svar som: 

Odsherred Lærerkreds 

37. Dato for formulering af høringssvar: 
09.09.2020 

 
38. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Børn, Unge og Familier 
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39. Resumé 
 

40. Høringssvaret  
Odsherred Lærerkreds har læst budgetforliget og tager det til efterretning. Vi konstate-
rer, at man endnu engang har valgt at indgå forlig allerede inden 1. behandlingen. Vi an-
ser det for problematisk, at man ikke vælger at bruge høringsperioden til at kvalificere 
det budgetoplæg man lægger frem, men indgår forlig og derpå sender det i høring. Vi op-
lever, at denne høringsproces er en pseudohøring, hvor rigtig mange mennesker bruger 
rigtig meget tid på at udarbejde høringssvar, som reelt ikke bruges til noget.  
 
Ovenstående var indledningen til vores høringssvar sidste år, og vi kan desværre konsta-
tere, at det atter gør sig gældende. Desuden oplever vi, at den proces, der var sat i værk 
fra administrativt hold i forhold til, at fagudvalgene skulle prioritere indkomne budgetøn-
sker, før gruppeformændene indledte drøftelserne, heller ikke er fulgt i vores fagudvalg – 
Børn, unge og familie, hvor udvalget ikke har sendt en samlet prioritering af de indkomne 
ønsker. 
Vi kan endnu engang beklage en proces, som vi ikke mener lever op til intentionerne om 
inddragelse af de berørte parter jvf. kommunens ”Procedureretningslinje for drøftelse af 
budgettests konsekvenser for arbejds- og personaleforhold”, hvor der står, at bemærknin-
gerne fra de lokale MED-udvalg foreligger så tidligt, at de kan indgå i den efterfølgende po-
litiske proces frem mod forelæggelse af et endeligt budgetforslag. 
 
Vi har dog et håb om, at man faktisk tager de indkomne høringssvar ad notam, lader dem 
kvalificere processen og er åben for faktisk at ændre det allerede indgåede forlig.  
 
Derfor har vi følgende bemærkninger: 
 
Vi bifalder, at man vil give børn og unge et godt og sammenhængende skoletilbud med 
stærke folkeskoler som fundament. Ligeledes er vi enige i, at en omlægning af specialom-
rådet, så flere børn bliver en del af den lokale skole er fornuftig.  Men vi oplever et mod-
sætningsforhold, når der skrives, at det over en årrække skal styrke de lokale skoler og be-
tyde en reduktion i den samlede ressourceanvendelse på skoleområdet, samtidig med, at 
måltalsreduktionerne er større end de tilførte midler.  
Man vælger at droppe en planlagt besparelse på 2,5 mio. kr. på området og samtidig af-
sætte 2,5 mio. kr. til en investerings- og implementeringspulje. Man glemmer bare at sige, 
at den fulde planlagte besparelse på området er 4,5 mio. kr. plus en ikke indfriet måltals-
besparelse på 2 mio. fra indeværende år. 
I kommissoriet til kortlægningen af det specialiserede område står der, citeret fra Budget-
aftalen fra 2019: 
”I forbindelse med implementeringen af den ændrede skolestruktur udarbejder administra-
tionen et forslag til hvordan specialskoleindsatsen finansieres inden for en samlet ramme 
på skoleområdet (lukket kredsløb over flere år).” 
Dette sammenholdt med det faktum, at der er forsvundet 36 lærerstillinger fra februar 
2018 gør, at vi har en stor undring over, hvordan man forestiller sig, at omlægningen af 
hele det specialiserede område skal kunne lade sig gøre uden en massiv investering. 
Når vores skoler er så små, som tilfældet er, og som er den politiske prioritering, er drifts-
udgifterne forholdsmæssigt store, og derfor vil udgifterne pr. elev, alene af den grund, 
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være højere end de kommuner, man sammenligner os med. Derforuden må vi forholde os 
til, at der er mange sårbare børn og unge i vores kommune, og det kræver en anden løs-
ningsmodel, der også vil være dyrere. 
Skolerne i Odsherred har gennem de seneste år haft en meget stor personaleomsætning. 
Det har haft betydning for sammenhængskraften og vigtig viden er forsvundet ud af kom-
munens skoler. Desuden har flere strukturomlægninger og mange lederskift haft drifts-
mæssige omkostninger. 
Vi har et håb om, at man i løbet af høringsperioden besinder sig og lader sig inspirere af 
Holbæk kommune, der netop har valgt at lave en massiv investering i folkeskolen. Ellers 
kan vi være bekymrede for både børnenes muligheder for at få det skoletilbud, som de 
faktisk har krav på, og lærernes arbejdsmiljø. Vi har en, mener vi, begrundet frygt for, at 
uddannede lærere vil forlade kommunen, når rammerne for at lykkes med den planlagte 
omlægning af det specialiserede område bliver yderligt indsnævrede. Vi mener, at folke-
skolen skal være det naturlige førstevalg, og at den skal være fyldt med uddannede lærere 
– det kan vi være bekymrede for vil være en mulighed med dette budgetforlig. 
Vi ønsker at samarbejde om at løfte folkeskolen i Odsherred, men vi er nødt til at gøre op-
mærksom på, at hvis vi skal lykkes med opgaven, er det er bydende nødvendigt at priori-
tere området økonomisk. 
 
 

 
41. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Odsherred Lærerkreds, Christina Even 
 

09.09.2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.6 Raketten – MED-udvalg 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Den integreret institution Raketten 

  
42. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Med-udvalg 

43. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Med-møde d. 14. september 2020 

 
44. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
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Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet 

45. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B&U 

46. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

• B&U-05-A pulje til renovering og vedligehold af dagtilbud.  Denne pulje me-
ner vi ikke er svarende til de udgifter vi som daginstitution har på området. Vi ser 
at vi i eget budget skal finde midler til renovering og vedligeholdelse af opgaver 
der tidligere lå hos Vej og Park.  
 
Flere dagtilbud er i gamle bygninger, som ikke er indrettet optimalt i forhold til 
den pædagogik som vi ønsker, og forventes, at arbejde med. 
Der er manglende fremskrivning af budgettet, hvilket betyder at udgifterne er hø-
jere end det der bliver budgetlagt med. 
 
Vi ser det ikke som optimalt at anvende demografi som grundlag for budgettet. 
 
Vi undres desuden over dilemmaet mellem et politisk ønske om øget bosætning i 
Odsherred samtidig med at man forringer serviceniveauet, her tænkes på åbnings-
tid og ferielukning jf. måltalsreduktion. 
 
Vi undre os over at vi har så lille en ”stemme” i budget, i det tidlig indsats er alt-
afgørende for barnet videre udvikling og slutteligt skal blive en ressource for Ods-
herred.  
 

47. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Med-udvalget på Raketten 

14/9-
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.7 Raketten – bestyrelse 
 

Raketten bestyrelse 2020-2021 
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1. Hvem afgiver du svar som: 
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Bestyrelsen på Raketten  

2. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

8/9-2020 

 
3. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Børneområdet  

4. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

?? 

5. Høringssvaret 
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

- vi undre os over at der i det fremtidige budget ikke er mere en 4 linjer omkring vores 
børn i 0-6 års området. 

- vi vil gerne have forklaring på hvordan I vil holde fast i tidlig indsats når der skal spares 
så mange penge.  

- Vi ser det ikke som optimalt at anvende demografi som grundlag for budgettet.  

6. Dato og udfyldt af: 
Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
14/9-2020 bestyrelsen på Raketten Carina Bak Dinesen formand  

 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

 

4.8 Bevægelseshaven – bestyrelse, medarbejdere og ledelse 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
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Bevægelseshaven 

  
48. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Bestyrelse, medarbejdere og ledelse i Bevægelseshaven. 

49. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

D. 14. september 2020 

 
50. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet. 

51. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Børne og uddannelsesudvalget. 

52. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

B&U-05-A pulje til renovering og vedligehold af dagtilbud. 
Denne pulje er af overordentlig stor betydning for bevægelseshaven, da vi er en 
gammel institution. Hvis vi forsat skal kunne tiltrække nye børn/forældre, som ak-
tivt skal vælge vores institution, er det yderst vigtigt at vores rammer er præsen-
table, vedligeholdt og indbyder til leg og læring. Vi er i skarp konkurrence med de 
private skovbørnehaver i lokalområdet, som prioriterer og vægter deres udendørs 
arealer meget højt, hvilket vi også burde. Det har ydermere stor betydning for de 
ansatte at områderne hvor de skal udføre deres pædagogiske tiltag, er sikre og 
trygge.  Vi har søgt om nye fliser til vores udearealer, da der i disse er store huller 
i betonbelægningen. De fliser er værd at bemærke 40 år gamle, og trænger akut 
til udskiftning.  
Inden legepladspuljen blev inddraget, for år siden, havde vi en bakke på legeplad-
sen, som dengang skulle renoveres, da den er meget slidt. Vi fik 150.000 som altså 
blev inddraget. Vi håber derfor nu, at der vil blive sat penge af til renovering af 
vores bakke, ellers bliver konsekvensen, at vi bliver nødt til at lukke den af, hvil-
ket igen vil medføre begrænsninger for børn og medarbejder. 
I forhold til demografi-regulering er vi bekymret over, at det ikke kun er de børne-
relateret udgifter, der påvirkes af denne måde at regne budgettet ud på. Det vil 
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også påvirke vores drift udgifter, og disse udgifter er de samme, uanset hvor få el-
ler mange børn. Dette tager demografireguleringen ikke højde for.  
Til sidst er det med stor undren, at vi kan konstatere at dagtilbuddene stort set 
ikke er nævn i budget materialet.    
           
           

53. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Sanne Østegaard Bestyrelsesformand     Helle Flink Dagtilbudsleder 
 

1409202
0 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.9 Børnehuset Regnbuen – forældrebestyrelsen 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Børnehuset Regnbuen 

  
54. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Forældrebestyrelsen.  

55. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

D. 13.9.20 

56. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet.  

57. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

3. Børne- og uddannelsesudvalget.  

58. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

GENERELT 
Det undrer forældrebestyrelsen i Børnehuset Regnbuen, at dagtilbud end ikke er nævnt i 
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budget 2021-2024. Der er gang i boligbyggeriet flere steder i kommunen, bl.a. i Vig, hvor 
Børnehuset Regnbuen allerede inden Q4 2020 har fuldt børnetal. Udvidelser og fastholdelse 
af kvalitet koster. 
 
MINIMUMSNORMERINGER 
Hvis Odsherred Kommune vil tiltrække ressourcestærke familier, kan det næppe være et 
mere velvalgt tidspunkt end nu at stille sig forrest i kampen for minimumsnormeringer. Bo-
sætningskonsulent Nastasja Ernst har for nyligt udtalt til sn.dk (https://sn.dk/Odsherred/Fa-
milier-har-faaet-smag-for-helaars-Odsherred-efter-Coronatid-i-sommerhus/arti-
kel/1353153), at hun oplever en enorm interesse for bosætning fra børnefamilier i 
København, der under COVID-19 har søgt tilflugt i et sommerhus, og dermed har konstate-
ret det, vi andre ved – at det er fantastisk at være børnefamilie i Odsherred.  
Normeringer er det helt store samtaleemne blandt småbørnsforældre og det kan undre, at 
Odsherred Kommune ikke er mere ambitiøs på dette område, hvis kommunen ønsker at til-
trække børnefamilier. 
 
RISIKOTRÆER 
I starten af 2020 kom en 4-årig pige slemt til skade på ved svømmehallen i Nykøbing, da et 
stort træ på kommunens ejendom væltede ned over hende.  
Ved Børnehuset Regnbuen har vi en strækning på 150 meter med høje, gamle poppeltræer. 
Det sker jævnligt, at der falder større grene ned på legepladsen, og vi er bekymrede for vo-
res børns sikkerhed. Der har været foretaget en risikovurdering af træerne, der vurderes til 
at være sunde. Men træer taber gerne i kraftig blæst uanset om de er sunde eller ej. Vi kan 
med bekymring se til på andre offentlige ejendomme med dagtilbud, hvor der også er me-
get høje træer af en skala som synes forkert ved en børnehave. Valget af poppeltræer som 
skelbeplantning er uforståelig. Børnehuset Regnbuen har hidtil ikke haft held med at få mid-
ler til beskæring eller evt. fjernelse af trærækken og nyplantning af mere egnede arter – be-
grundelsen har været manglende økonomi. 
 
VANDPROBLEMER 
Børnehuset Regnbuen har hver vinter problemer med vand på legepladsen. Løsningen har i 
nogle tilfælde været at holde børnene inde eller, når der har været muligt, at tage på tur. Vi 
er for nyligt blevet bekendt med, at Regnbuens søde pædagoger på skift ”står vagt” ved de 
dybeste vandhuller – vandhuller som er så dybe, at et lille barn let kan drukne, hvis det ikke 
kan rejse sig ved egen kraft. Forældrebestyrelsen ønsker i den forbindelse at henlede Øko-
nomiudvalgets opmærksomhed på den tragiske drukneulykke i Mørkøv sidste efterår, hvor 
en 2-årig mistede livet efter at være faldet i en vandpyt – en vandpyt der ikke var dybere 
end dem der er på Regnbuens legeplads om vinteren. Qua klimaforandringerne bliver vand-
mængderne næppe mindre. I disse COVID-19-tider forudser vi, at der vil være et naturligt 
fokus på udeliv ikke bare i næste budgetår, men også de efterfølgende år. 
Børnehuset Regnbuen har hidtil ikke haft held med at få midler til udbedring af de massive 
vandproblemer – begrundelsen har været manglende økonomi. 
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MANGLENDE STØTTE TIL SPECIALISERET TIDLIG INDSATS 
Det er forældrebestyrelsens opfattelse, at der bliver taget ressourcer fra den tidlige indsats. 
Medarbejdere i Regnbuen udtrykker frustration for ufleksibel sagsbehandling ved hjælp til 
bl.a. 
talepædagog, specialkonsulenter, sagsbehandlere, psykologer, tværgående familiearbejde. 
Personalet mangler generelt ressourcer til samtaler med forældre herunder udsatte fami-
lier. 

59. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Lise Rohden (på vegne af forældrebestyrelsen.  
 14.9.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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4.10 Herrestrup Skole og Videnscenter – skolebestyrelsen 
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4.11 Børnehuset Regnbuen – Personalet 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Børnehuset Regnbuen.  
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60. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Personalet.  

61. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

D. 11.9.20 

 
62. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet.  

63. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

3. Børne- og uddannelsesudvalget.  

64. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

I forhold til dagtilbud er der intet at giver høringssvar på. da der ikke er noget at giver svar 
på. hvilket vi er ret uforstående overfor. Odsherred kommune har italesat tidlig indsats, 
om en vigtig indsats. Man kan sammenligne et barns udvikling som et hus der skal bygges. 
Hvor 0-6 år er der hvor fundamentet skal grundlægges, inden væggene skal bygges (sko-
len). i dette budget forlag er der intet til barnets fundament. Skolen skal bygges vægge på 
et ustabilt fundament. 

65. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Helle Eva SAxtorph 11.9.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.12 BUPL Midtsjælland 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
BUPL Midtsjælland 

  
66. Hvem afgiver du svar som: 
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Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Høringssvar på vegne af BUPL Midtsjælland 

67. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

11. september 2020 

 
68. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Som repræsentanter for pædagoger på BUPL´s overenskomst. 

69. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Klik her for at angive tekst. 

70. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

 

Til Byrådet 

BUPL Midtsjælland ønsker hermed at afgive et høringssvar til budget 2021. 

  

Der har i en årrække været fremsat budgetønsker til både bedre personalenormering og højere 
pædagogandel i daginstitutionerne, med det formål at skabe højkvalitetsinstitutioner. Hvert år 
er disse ønsker prioriteret fra i sidste fase af budgetlægningen. I år er ingen undtagelse. Selv 
med en forbedret økonomi er der ikke prioriteret penge til børnene på normalområdet. 

Og for at gøre ondt værre er den foreslåede anlægs-pulje på 6 mio. kr. til sikring af bygningstil-
standen i vuggestuer og børnehaver også strøget af budgettet – med udsigt til vedligeholdelses-
efterslæb og utidssvarende rammer. 

BUPL beklager dybt denne manglende prioritering af 0 – 6 års området – ikke mindst fordi fore-
byggelse og tidlig indsats er så påkrævet for at give et godt børneliv og en udsigt til uddannelse 
og et trygt voksenliv. 

  

På SFO-området er vi bekymrede over udmeldelserne af børn som en effekt af Covid-19. Vi vil 
derfor opfordre byrådet til at holde igen med måltalsbesparelser her, så kvaliteten kan fasthol-
des. 
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Skolerne vil i den kommende budgetperiode være præget af den omlægning af det specialise-
rede område, som der lægges op til i den pågående høring. Vi vil her opfordre byrådet til at 
finde midler til en opkvalificering af pædagoger og lærere, og til også her at holde igen med 
måltalsbesparelser, så der kan skabes et økonomisk fundament for omlægningen af det speciali-
serede område. 

  

Til slut glæder vi os over bevillingerne til familieafdelingen og SSP – bevillinger som understre-
ger behovet for tidlig indsats og de ovenstående budget ønsker. 

  

Med venlig hilsen 

  

Claus Clemmensen                   Pernilles Duus 

Faglig Konsulent                      Fællestillidsrepræsentant 

 

71. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
 

 

Pernille Duus, FTR BUPL                                                                                11. septem-
ber 2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

 

 

4.13 Højby Skole – MED-udvalg og Skolebestyrelse 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Højby Skole 

  
72. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Skolebestyrelsen og MEDudvalg 
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73. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

8. september 2020 

 
74. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Skoleområdet 

75. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Omlægning af specialundervisningsområdet 
Bibeholdt tilskud til Familieafdelingen 
Styrkelse af SSPindsatsen 
Udmøntning af nye anlæg/udvikling af moderne læringsmiljøer i Folkeskolen 

76. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Omlægning af specialundervisningen: 
Folkeskolen i Odsherred står over for store udfordringer i forbindelse med ønsket om hø-
jere inklusion. Almenområdet skal styrkes med ressourcer, det være sig af udgifter til løn 
og til kompetenceudvikling af skolens personale. Skolens bestyrelse anser opgaven som 
både væsentlig og nødvendig, men henleder opmærksomheden på dels økonomi og dels be-
slutning om den tildelingsmodel, som endnu ikke er afklaret. Skolebestyrelsen understreger 
at en højere investering i folkeskolens almenområde som forberedelse til en hjemtagning 
af ekskluderede elever er nødvendig, således at eksterne elever kan tages hjem til profes-
sionelle læringsmiljøer, som kan understøtte elever i faglige eller sociale vanskeligheder. 
Skolebestyrelsen er positiv over for beslutning om et fortsat tilskud til Familieafdelingen. 
Familieafdelingens faglige ressource og kompetence er ofte afgørende for en gunstig inklu-
sionsproces, hvor det tværprofessionelle samarbejde skaber stabilitet om en udsat elev/fa-
milie. Det gode skoleforløb er en af de væsentligste fastholdelsesfaktorer for et barn/en 
ung i vanskeligheder – dette understøttes tværfagligt. Skal vi lykkes med inklusionsproces-
sen, skal centerets andre sektioner styrkes. 
Blandt unge mennesker i Odsherred ses der ikke en stigende kriminalitet, men der ses en 
øget risikovillighed blandt vores unge. PT er der ansat én SSPmedarbejder, derfor hilser vi 
en styrkelse af SSPindsatsen meget velkommen. Skolebestyrelsen mener, at en tydelig og 
nærværende SSPindsats, i øjenhøjde med unge og deres forældre, og i samarbejde med 
skole, UiO og politi, kan dæmme op for både begyndende kriminalitet og de unges risikovil-
lighed. Unge mennesker ønsker selv voksne, som i respekt for den unge interesserer sig for 
deres liv. Desuden vil en faglig sparring mellem flere SSPkonsulenter optimere indsatsen. 
Genetablering af skolepulje.  
Grundet anlægsstop blev en gennemgribende renovering af Højby Skoles 56bygning indstil-
let. Renoveringsprojektet var udfærdiget på baggrund af bygningsanalysen. Skolebestyrel-
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sen anser det for bydende nødvendigt, at der i kommende budget prioriteres denne reno-
vering. Vi står med utidssvarende læringsmiljøer for vores elever, der er tale om små, 
slidte klasseværelser, uden udluftning, med direkte solindfald og med en forfærdelig aku-
stik. Den netop gennemførte trivselsundersøgelse peger igen på, at der for de elever, som 
opholder sig mange timer i disse klasselokaler, er indikationer på hovedpine, træthed, kon-
centrationsbesvær. Vi vil gerne i Odsherred profilere os på en god og moderne folkeskole, 
så skal vi også kunne tilbyde moderne professionelle læringsmiljøer. 
Følgende er citater fra ”Odsherred kommune – bygningsanalyse skoler 2017” 
…Lokaleforholdene for skolens mellemtrin bør forbedres. Ligeledes 
med henvisning til udviklingen i skolens elevtal bør der søges en 
lokalestruktur, der kan rumme klasser med elevtal der varierer fra 14 
til 28 elever… 
…B. Mellemtrin 
Skolens mellemtrin vil fremover bestå af klasser med 27 – 28 elever 
eller 14 – 16 elever. Til de mindste klasser er den nuværende 
klassestørrelse tilfredsstillende. For at kunne rumme de største klasser 
anbefales væggen mellem nuværende parvist beliggende klasselokaler 
erstattet af foldevæg, således at to lokaler kan sammenlægges når der 
skal skabes plads til en klasse med 27 – 28 elever. Et klasselokale 
foreslås inddraget for etablering af udgang til legepladsområdet øst for 
bygningen. Indgangen kan rumme skotøjsgarderobe og elevtoiletter 
samtidig med, at der kan etableres elevatorforbindelse til 1. sal. 
Fra udgangen på 1. sal fører en bred sidde- opholdstrappe til terræn og 
giver dermed eleverne på 1. sal direkte adgang til legepladsområdet 
mod øst. De her beskrevne ombygningsarbejder anbefales udført 
samtidig med den i bygningsrapporten pkt. 8.1.3 og 8.3.1 anbefalede 
renoveringer og etablering af mekanisk ventilation… 

77. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Mette Larsen, skolebestyrelsesformand 
Cecilie Vinther Allerelli, skoleleder 
 

14/9 2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.14 Skovinstitutionen Nykøbing Sj. – forældrebestyrelsen 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
 Skovinstitutionen, Nykøbing Sj. - forældrebestyrelsen 

  
78. Hvem afgiver du svar som: 

Forældrebestyrelsen 

79. Dato for formulering af høringssvar: 
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Onsdag den 9. september 2020 

 
80. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Dagtilbudsområdet, da Skovinstitutionen er en integreret institutionen for 0-6 årige. 

81. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

3 Børne- og uddannelsesudvalget 

82. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

 Vi som forældre finder det urimeligt, at dagtilbuddene endnu en gang skal spare. Der 
kan ikke spares mere, hvis man gerne vil sikre en rimelig kvalitet! 

 Der foreligger megen forskning og mange tal på, at tidlig indsats virker. Indsatsen vil 
hjælpe både mennesker og økonomi på sigt - så hvorfor ikke fokusere på det i netop 
dagtilbuddene, hvor den tidlige indsats netop er? 

 Tilbage i februar 2020 skulle vi endnu en gang spare på (og derved forringe) institutio-
nerne, og valget måtte falde på åbningstiderne og ferierne ved at reducere og ændre - 
hvad bliver konsekvenserne denne gang? Endnu dårligere normering og et urimeligt, 
stressfyldt miljø for både personalet og vores børn? Stress er dyrere end ordentlige for-
hold. 

 Vi har en undring på, at der vælges at lægge budget ud fra en demografiberegning 
fremfor de reelle antal af enheder i hver enkel institution.  

 Vi ser det som en falliterklæring fra Odsherred Kommunes side, at man ikke ser dagtil-
buddene som et af ‘Pejlemærkerne‘ som et fokus i fremtiden. I taler selv om et ”fler-
årigt perspektiv“ og “en mere langsigtet udvikling“ - hvad er mere langsigtet end vores 
børn?    

 Bosætning i Odsherred må være i alle interesse – så vis folket, at Odsherred er landets 
bedste børnekommune, hvor et godt (børne)liv står øverst på dagsorden. Her er ordent-
lige forhold i institutionerne altafgørende!   

 Giver byforskønnelse, foreningsliv og kultur overhovedet mening for borgerne, når bør-
nenes vilkår år efter år forringes?  

 

83. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Forældrebestyrelsen i Skovinstitutionen  
 

09.09.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.15 Naturinstitutionen Moselinde 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
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Naturinstitution Moselinden 

  
84. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Moselindens Bestyrelse og medarbejdere. 

85. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Mail korrespondance med bestyrelsen dialog med medarbejdere. 

 
86. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet 

87. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B&U 

88. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

B&u-05-A pulje til renovering af dagtilbud. Godt og læse, at der afsættes kr. til vedligehol-
delse af dagtilbuddene. Vi håber der vil afsættes flere midler til dette de kommende år. Vi 
har institutioner der trænger til vedligeholdelse på mange områder både inde som ude. An-
lægs kr. og legepladspuljer er de sidste år taget fra dagtilbudsområdet, så enten er der 
ikke blevet renoveret eller indkøbt nye legeredskaber til legepladserne, trods påbud om 
dette. Budgettet til drift og vedligeholdelse kan ikke rumme store uforudsete udgifter som 
når et ventilationssystem har kort levet tid tilbage. Eller der ikke prisfremskrives over 
årene, så vand, varme og el kontoer går i minus. Eller vedligeholdelse af træer på lege-
pladsen, pludselig også bliver endnu en udgift, der skal findes i eget budget. 
 
Vi kan læse - I gerne vil styrke mulighederne for det gode liv i Odsherred- det kan vi da 
godt stille spørgsmålstegn ved, om det ikke gælder for 0-6 års området og børnefamilierne, 
når der endnu en gang ikke tilføres noget til 0-6 års området. I har skåret i vores åbningstid 
lagt ferielukning ind, ikke taget højde for der i forvejen er 10 lukkedage om året. Yderli-
gere skal der skal spares de kommende år i forhold til demografien. Regeringen har afsat 
penge til minimums normering det har vi lidt svært ved og se, at Odsherred kan leve op til, 
når der reguleres i budgetterne. Vi undrer os over I skriver at, der er en forventning om at 
folketinget gennem aftaler om finansloven, øger bevillingerne til folkeskolen og dagtilbuds-
områderne. Vi håber virkelig vores kommune også selv vil prioritere, og have fokus på at 
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øge normeringen de kommende år, så det ikke bliver sådan, at regeringens midler til øget 
normering, blot udligner det I så spare på området. 

89. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Laila Jørgensen.  
  

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.16 Børnehuset Fårevejle 
    

Institution / afdeling / råd 
Skema nr. 

Forældre bestyrelsen ved Fårevejle Børnehus. 

  
90. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Brugerbestyrelsen 

91. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Høringssvar lavet på bestyrelsesmøde d. 10 september 2020 

 
92. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet 

93. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B og U punkt 3 

94. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Vi undres os og er ærgerlige  over den politisk vedtagne budgetaftale 2021. 
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Der står intet om tidlig indsats og vigtigheden af 0-6 års området generelt. Der er et pejle-
mærke der siger at ”alle børn og unge skal have et godt og sammenhængende skoletilbud, 
hvor trivsel er i fokus”…. 

Med al den forskning der i dag foreligger om vigtigheden af barnets første 1000 dage, samt 
tidlig indsats generelt, vil vi påstå at et godt skoleliv med trivsel i fokus, kun lader sig gøre 
hvis barnet fra starten af sit institutionsliv er blevet mødt med faglig dygtige og nærvæ-
rende voksne der kan give pædagogisk støtte til udvikling, læring og relations dannelse. 

Den normering vi på dagtilbudsområdet oplevede under Corona i april, maj, juni måned, 
gav netop mulighed for dette. En voksen til 4-5 børnehavebørn hele dagen, viste os hvor 
meget normeringen betyder for børns sproglige udvikling, sociale færdigheder og trivsel 
generelt. 

Vi ser med glæde at der skal igangsættes en gennemgang af de kommunale bygninger. Det 
er dog vores opfattelse, at der allerede nu skulle afsættes penge til en renovering af de 
fleste dagtilbud i kommunen. De fleste bygninger er både nedslidte og uegnet til at drive 
moderne pædagogik i. Når vi som kommune ønsker at tiltrække børnefamilier, bliver vi 
nødt til at gøre noget drastisk, så vores institutioner kan fremstå lyse- venlige og med en 
tidssvarende indretning, der giver mulighed for at drive moderne pædagogik som de nye 
styrkede læreplaner lægger op til. 

På budget 2020 blev der vedtaget en måltalsreduktion på 1. mio. stigende til 2. mio. i 
2021, dette udmøntet som forkortelse af åbningstid og ferielukning. Denne besparelse er i 
vores optik medvirkende til at færre tilflyttere med børn vælger kommunale institutioner 
til, samtidig med at det forringer muligheden for at give vores børn det institutionsliv som 
er en forudsætning for det gode skole og voksenliv. 

95. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Sine Nanna Sibbersen  

11/09-
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.17 Vig Skole – MED-udvalg og Skolebestyrelse 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Vig skole 

  
96. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 
 
MED - udvalg 

Skolebestyrelsen 
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97. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

10.09.20 Sk. best. 
11.09.20 MED - udvalg 

98. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Center for børn, unge og familier 

99. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Klik her for at angive tekst. 

100. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Det er en styrkelse at SSP – arbejdet i Odsherred kommune, at det er prioriteret i budget-
tet, genre med lokale indsatser. 
Vi kan ikke læse i budgettet, at der er afsat økonomi til kompetenceløft, ressourcer og fy-
siske rammer for omlægningen af specialområdet til almenområdet.  Det ser skolebestyrel-
sen og MED – udvalg med bekymring på. 
Det er positivt, at politikerne ønsker moderne og professionelle læringsmiljøer. Det kræver 
dog flere penge end det der er afsat i budgettet til renovering.  
Det er positivt, at der igen kommer en skolepulje til efteruddannelse på skoleområdet.  
Almenområdet er presset økonomisk og skolebestyrelsen og MED - udvalg mener, at politik-
kerne må forholde sig til den nuværende skolestrukturs formåen og begrænsninger med et 
faldende børnetal og antal matrikler. 
Det er godt, at se politikkerne har sat fokus på at sikre skolevejen for alle børn i Odsher-
red. 
Det er positivt at vejen fra Klestrup på Holbækvej er nævnt som forslag til cykelstier, fordi 
vi har mange børn som cykler her til  Vig skole. 
 

101. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Ib Kristensen 
 10/09 20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.18 Rørvigrødderne 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
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Rørvigrødderne 

  
102. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Bestyrelse, medarbejdere og ledelse i Rørvigrødderne 

103. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Mail korrespondance i perioden 7/9-14/9 

 
104. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbudsområdet 

105. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

B&U 

106. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

• B&U-05-A pulje til renovering og vedligehold af dagtilbud. Denne pulje er 
absolut nødvendig, men desværre alt for lille. Flere og flere udgifter er blevet 
presset ind i dagtilbuddenes budgetter.  
Tidligere forestod vej og park plejen af de grønne arealer, og da der ikke er tilført 
dagtilbuddene midler til af udføre disse opgaver, har man ikke prioriteret området 
og det resultere nu i udfordringer med fx risikotræer.  
Legepladspuljen blev inddraget for år siden og der er ikke tilført penge til renove-
ring og vedligehold, derfor fjernes der legestativer, som følge af legepladsinspekti-
oner og sikkerhed, der opføres ikke nye, så vores udearealer kommer til at fremstå 
forældede og slidte.  
Flere dagtilbud fremstår utidssvarende ifht bygningsmassen. Det er gamle bygnin-
ger, som ikke er indrettet til at bedrive moderne pædagogik. Ligesom udgifter til 
varmesystemer, airmastere, branddøre og andet nødvendigt inventar, skal findes 
på budgettet eller i værste fald i lønkronerne! 
Den manglede prisfremskrivning betyder også at driftsbudgetterne nu er alt for 
lave, alt er blevet dyrere,- og budgetterne er ikke fulgt med. Pengene findes pt. I 
de børnerettede midler. 
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• Demografiregulering: på baggrund af hvilke tal/ prognoser er disse bereg-
ninger lavet? Ifg Danmarks statistik (statistikbanken.dk), så forventes der flere 0-6 
årige i Odsherred i 2021-2014, hvilket ikke hænger sammen med en besparelse på 
dette område. 
Vi undres desuden over dilemmaet mellem et politisk ønske om øget bosætning i 
Odsherred samtidig med at man forringer serviceniveauet, her tænkes på åbnings-
tid og ferielukning jf. måltalsreduktion(besluttet i januar 2020). 
 
• Sluttelige undre vi os mest over, at man på det nærmeste ikke nævner Dag-
tilbudsområdet, har man ingen vision for eller indsigt i det kæmpe arbejde og dog 
stadig uforløst potentiale der er i dagtilbuddene. Her er de bedste muligheder for 
at støtte de alle mest udsatte og samtidig løfte alle på èn gang. Dagtilbud har en 
meget høj inklusions andel på nuværende tidspunkt, lad os sammen øge den andel 
og også polstre de børn og familier som ligger på grænsen, inden de starter i sko-
len. Alle er bekendte med Heckmann kurven, men ingen handler på den… tidlig 
indsats skal være tidlig! Budgetforliget afspejler i høj grad den hverdag, som dag-
tilbud og familier med 0-6 årige børn har, der er meget begrænset muligheder for 
hjælp og støtte. Der er prioriteret forkert, tidlig indsats er reelt en forebyggelse 
af, at familierne kommer i problemer. Det er problematisk at man politisk blot har 
en ” forventning til folketingets bevilling til dagtilbud”. 

107. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
Sandy Boesen, dagtilbudsleder 

14/9-
2020 
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4.19 Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve – Afdelingsrådet 
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4.20 Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve – MED-udvalg 
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4.21 Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve – Skolebestyrelsen 
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4.22 Ung i Odsherred 
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4.23 Dagplejens forældrebestyrelse 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 

Dagplejen 

 
 

108. Hvem afgiver du svar som: 
Dagplejens forældrebestyrelse.  

109. Dato for formulering af høringssvar: 
8. sep. 2020 

110. På hvilke områder er du høringsberettiget: 
Dagtilbud 

111. Resumé 
Renovering og vedligehold dagtilbud mm.  

112. Høringssvaret  
- Dagplejebestyrelsen mener, at budget oplægget er for ukonkret. Det virker uoverskueligt at 
alt på dagtilbud, skole og unge området er samlet i overordnet pulje. Det giver ikke dagplejens 
bestyrelse mulighed for at forholde sig til hvordan de økonomiske midler tænkes fordelt mere 
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specifikt i de enkelte dagtilbud/dagpleje. Det er samtidig helt umuligt at gennemskue de bespa-
relser der er lagt op til på dagtilbudsområdet og de ændringer vi har hørt der er på tale, i for-
hold til at fordele de økonomiske ressourcer ud fra befolkningstal og ikke antal faktiske ind-
skreve børn i de enkelte dagtilbud/dagplejen eller med de eventuelle børn der står på 
venteliste til de enkelte dagtilbud/ dagplejen. Vi mener, at man skulle have ventet indtil af 
Børne- og uddannelsesudvalget havde peget på den nærmere ressourcetildeling og først deref-
ter sendt det til høring.  

 

- Bestyrelsen undrer sig over formuleringen ”Til budget 2021 søges om en pulje til renovering og 
vedligehold i kommunens vuggestuer og børnehaver.” Hvorfor er dagplejens legestuer ikke 
nævnt ift. renovering og vedligehold? 

 

- Bestyrelsen undrer sig over formuleringen omkring langsigtet tilpasning til børnetal. Her står 
”forbedre udnyttelse af bygningsmassen ift. udviklingen i børnetallet og antallet af indskrevne 
på dagtilbuddene…” Bestyrelsen vil gerne vide om det betyder, at man politisk vil fratage fami-
liernes frie valg af dagtilbud? Ex vælge at fylde vuggestuer op pga. ledig kapacitet og først der-
efter dagplejen? Dagplejens bestyrelse mener, at familier der bor i Odsherred eller vælger at 
flytte til Odsherred skal have frit valg ift. valg af dagtilbud. Familier er forskellige og har for-
skellige behov. I så fald at det skal ændres forventer vi en høring vedrørende ændring i anvis-
ningsreglerne i Odsherred kommune.  

- Bestyrelsen vil endvidere gerne påpege at dagplejen i Odsherred lige nu passer 255 børn og 
derved dækker 70% af de 0-2-årige og derved udfylder en væsentlig rolle ift. familierne i Ods-
herred og det ønske der har omkring pasning.  

113. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 

 
Formand for Dagplejens forældrebestyrelse, Mette Møller Olsen.  

8.sep. 
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.24 Børn, Unge og Familier – CMU 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
CMU - Børn, Unge og Familier 

  
114. Hvem afgiver du svar som: 

Børn, Unge og Familier 
 

115. Dato for formulering af høringssvar: 
07.09.2020 
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116. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Børn, Unge og Familier 
 

117. Resumé 
 

118. Høringssvaret  
Vi kan endnu engang beklage, den måde, hvorpå budgetprocessen er forløbet. Vi er klar 
over, at Covid 19 har været medvirkende til at lave forhindringer for det forløb, der nor-
malt ligger til grund for en budgetproces, men man har f.eks. ikke benyttet sig af de tek-
nologiske muligheder, der kunne have medvirket til at gøre processen mere inddragende. 
Desuden anser vi det for et brud på vores procedureretningslinje omkring budget, at man 
har valgt at indgå et forlig, før materialet har været i høring. 
Vi har dog stadig nogle bemærkninger, som vi håber, bliver medtaget og kvalificerer det 
indgåede forlig. 
Vi bifalder, at man har valgt at tilgodese udvikling af Familieafdelingen. 
Ligeledes finder vi det rigtig fornuftigt, at SSP-området igen er opnormeret. 
Til gengæld er vi stærkt forundrede over, at man igen ikke har valgt at lave investeringer i 
tidlig indsat på børnesundhedsområdet, da det ønskes at videreføre den indsats, der tidli-
gere er igangsat og som under de nuværende vilkår er svær at opretholde.                                                                                                                              
Der ønskes en yderligere udbygning af det tværfaglige samarbejde, så man i stigende grad 
kan arbejde helhedsorienteret om et barn og en familie med særlige behov. Dertil kommer 
at tiltag af mere generel karakter med fordel kan ydes i barnets første leveår, for derved 
at undgå større og mere indgribende tiltag senere i barnets liv. 
At der ikke tilføres midler til den tidlige og forebyggende indsats, hænger ikke sammen 
med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Odsherred Kommune, som er baseret 
på den grundlæggende forudsætning at alle børn og unge har ret til et udfordrende, udvik-
lende og sammenhængende børneliv og de bedst mulige forudsætninger for et selvstæn-
digt og meningsfuldt voksenliv. Familie, netværk og fagfolk er væsentlige for børns læring 
og trivsel. Det er afgørende, at alle samarbejder tidligt og forebyggende i forhold til børn 
og unge, som har brug for særlige indsatser. 
Vision for Børn og Unge i Odsherred Kommune 2017 - 2021  
 
”Børn og unge i Odsherred Kommune er medborgere, der bidrager til mangfoldige fæl-
lesskaber, som de er en naturlig del af. Fra første færd møder de omsorg, en tryg til-
knytning og gode læringsmiljøer; de er glade, sunde og har selvværd. Muligheder og 
indsatser for børn og unge i Odsherred Kommune gør, at de udvikler sig til at få det 
bedste ud af livet. De er lokalt forankrede - med globalt udsyn”. 
 
Der er i Odsherred kommune en stor andel af familier som er udfordret i at være forældre. 
De kan være sårbare pga. psykisk sygdom, fysisk sygdom, misbrug, dårlig økonomi, ingen 
uddannelse, samt dårlige erfaringer fra egen opvækst. 
 
Den tidlige indsats medfører at man kan støtte og vejlede forældrene i deres relation til 
deres barn allerede under graviditeten og fremadrettet i hele barndommen, og derved kan 
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der skabes den trygge relation og barnet udvikler sig. Når det er problematisk at være for-
ældre, kan der sættes ind med tiltag som kan medføre at forældrene kan udvikle en sund 
relation til deres barn. 
 
Forebyggelse medfører at alle familier bliver tilbudt almen og specialiseret sundhedspleje, 
helbredsundersøgelser hos praktiserende læge, børnetandpleje, det rette pasningstilbud 
både i institution og i skole. Der kan samtidig være brug for tværfaglige samarbejde for at 
forebygge at familien og relationen får en ugunstig udvikling.  
Det er yderst vigtigt at børn udvikler sig i et samspil mellem barnets medfødte potentialer 
og dets omgivende miljø, med barnets primære omsorgspersoner og familien som de vigtig-
ste faktorer. Det er derfor relationen til forældrene der spiller en meget stor rolle for bar-
nets udvikling.  
 
Heller ikke dagtilbudsområdet er tilgodeset i forhold til tidlig indsats, og er i øvrigt ramt af 
en måltalsbesparelse på 3 mio. Det kan gøre det svært at se, hvordan man skal finde rum 
for minimumsnormeringer. 
 
CMU finder det beklageligt, at man ikke har valgt at prioritere budgetønsket om en pulje ( 
6 mil.) som skulle sikre, at bygningstilstanden for vuggestuer og børnehaver ikke får yderli-
gere vedligholdelsesefterslæb ( I tråd med den, der er på skoleområdet). Effekten af en 
sådan ville desuden betyde, at de fysiske rammer ville kunne understøtte en mere tidsva-
rede pædagogik på området.   
 
På SFO-området kan vi være bekymrede for, at de udmeldelser, der har været i forbin-
delse med Covid 19 kan være medvirkende til at nednormere SFO´erne fremadrettet, såle-
des at man ikke har de ressourcer, det kræver at lave et kvalitetstilbud, så børnene kom-
mer tilbage igen. Vi foreslår derfor, at man tilgodeser området. 
På skoleområdet mener vi, at det er misvisende, at det i budgetforliget lægges op til, at 
man tilfører 5 mio, når der ligger en ikke indfriet måltalsbesparelse fra indeværende år på 
2 mio og en ny i 2021 på 4,5 mio. Samtidig skal hele det specialiserede område omlægges, 
så man inkluderer flere børn i almenskolerne. Det kræver at man har kompetencerne, ram-
merne og ressourcerne ude på almenskolerne. De mener vi ikke, at der skabes mulighed for 
i det indgåede forlig. 

 
119. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
 
CMU – Børn, Unge og Familier 
 
 

15/9-
2020 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

4.25 Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
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Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler 

 
120. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Fælles svar fra MED-Udvalg og Skolebestyrelse for Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler. 

121. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

Begge møder af holdt d. 9. september 2020. 

 
122. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Dagtilbud og skoler 

123. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)  

“Budgetaftale 2021”, BOU-08-D, BOU-10D, ØU-16-A 

124. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Indledningsvist vil vi nævne, at vi stiller vi os uforstående overfor, at der, lige som 
sidste år, kommer en høring efter et politisk forlig. Dette er i strid med kommu-
nens egne procedurer og god forvaltningsskik, og efterlader både Med-udvalg og 
Skolebestyrelse med en oplevelse af manglende inddragelse. 
 
Vores konkrete kommentarer: 
I budgetaftalens pejlemærker nævnes kommunens bosætningsstrategier. Vi me-
ner, at skole og dagtilbudsområdet bør tænkes som en helt central del af sådanne 
strategier. Det kræver robuste dagtilbud og skoler at tiltrække (kommende) bør-
nefamilier. 
 
Også derfor bekymrer det os: 
– At der kun er afsat 2.5 mio. kr. til en investerings- og implementeringspulje. Det 
er ganske få ressourcer til nødvendig kompetenceudvikling og nye lokale pædago-
giske indsatser. Eftersom det er almenområdet, der skal løfte inklusionsopgaven, 
er det en stor og nødvendig opgave at få efteruddannet en stor medarbejder-
gruppe.  
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– At der ikke tænkes i helheden 0. år – 18. år, når vi taler om den specialiserede 
indsats og den påtrængte tidlige indsats.  
 
– At hele 0 – 6 års-området ikke er prioritereret i budgetmaterialet. Den tidlige 
indsats 
i børnehaver og vuggestuer er påtrængt.  
 
Vi er generelt bekymrede over de fortsatte besparelser indenfor børne- og uddan-
nelsesområdet samt social- og forebyggelsesområdet. Disse besparelser har konse-
kvenser for hverdagen for børn og elever, forældre og medarbejdere, og vi har 
svært ved at se, hvor forligets tekst om sammenhængende skoletilbud for vores 
børn samt en omlægning af specialområdet prioriteres i budgettet. 
 
Vi vil gøre opmærksom på, at skole- og dagtilbudsområdet er voldsomt bagud i for-
hold til blandt andet at opretholde et rimeligt niveau på legepladsområdet og sær-
ligt på IT-området. Elevpc’ere, personalepc’ere og elektroniske tavler er nedslidte 
og udtjente.  
 
Vi noterer os, at der er afsat midler til en skolesammenlægning. Dette hilser vi 
velkomment, men vi er i tvivl om, hvorvidt en sammenlægning kan realiseres for 
de afsatte midler, da den nye specialstruktur også kræver lokaletilpasninger med 
flere hold- og grupperum. Vi opfordrer desuden til en hurtig afklaring og proces 
omkring skolesammenlægningen af hensyn til både elever og medarbejdere.  
 
Vi ser det som positivt, at der i budgettet er en opprioritering af den kriminalpræ-
ventive indsats, og vi ser gode muligheder i et nyt og styrket SSP-samarbejde. 
 
Til sidst er det vores håb, at regeringen indfrier Odsherred kommunes ønske om, 
at der afsættes flere midler til dagtilbuds- og skoleområdet – det kan være med til 
at udligne det efterslæb, som området skubber foran sig.  
 

125. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Sigurd Brønnum, Skoleleder på vegne af MED-Udvalget og Skolebestyrelsen for 
Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler 14.09.20 

 
Sendes til budget@odsherred.dk  
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5 Miljø- og Klimaudvalget 
    

5.1 Center for Miljø og Teknik, Plan og Trafik (MED-udvalg) 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr.  

Plan og Trafik i Center for Miljø og Teknik 

  
126. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

MED-udvalg 

127. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14. september 2020 

 
128. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Administration og det tekniske område. 

129. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

ØU-18-A, ØU-19-A, MOK-13-A, MOK-14-A, MOK-15-A, MOK-18-A, MOK-19-A, MOK-20-A, MOK-
21-A, MOK-25-A, MOK-06-D, MOK-07-D og ØU-09-D. 

130. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Anlægsønsker og helhedsplaner: 
Flere anlægsønsker er udtaget af budgettet, hvilket har den konsekvens at fx af-
slutning af byrum i Asnæs ikke kan realiseres, ej heller opstart af helhedsplaner 
for Vig og Højby.  
Helhedsplanerne er en forudsætning for at opstarten af områdefornyelse i Vig, 
som fremgår af budgetforliget er en politisk interesse.  
 
SAVE-registreringer: 
Manglende midler til SAVE-registreringer betyder også at forvaltningen ikke kan 
honorere tidligere politisk ønsker og beslutninger om plangrundlaget for Kulturmil-
jøerne. 
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Digital kommuneplan: 
En digital kommuneplan vil sikre en lettere tilgang til kommunens planer og strate-
gier, og vil opleve det som et serviceløft. Samtidig vil det forenkle arbejdsgangene 
for en stor gruppe medarbejdere i administrationen, særligt på det tekniske om-
råde. En yderligere afledt effekt vil være færre borgerhenvendelser, som følge af 
en lettere tilgang til oplysninger på internettet. 
 
Landsbyfornyelse: 
Fravalget af landsbyfornyelse betyder at der ikke bliver gennemført bygningsforny-
else, forskønnelse og nedrivninger. Der vil ikke være mulighed for synergi med den 
boligsociale indsats i center for social og psykiatri. Der vil ikke være mulighed for 
projekt med bedre genanvendelse af bygningsmaterialer ved nedrivning. 
 
Brorenovering: 
Fravalget af brorenovering af broen på Odsherredvej hvor den krydser Oddenbanen 
og Oddenvej betyder at der ikke sker omisolering af brodæk, udskiftning af kant-
bjælker til støbte kantbjælker samt nyt autoværn. 
Renoveringen er nødvendig for, at sikre broen ikke forfalder og der vil opstå sik-
kerhedsmæssige problemer for både færdsel på og under broen og for at forhindre 
at broen på sigt skal igennem endnu større renovering. Hvis brodæk ikke bliver 
omisoleret er der risiko for, at fugt kan trænge ned i de bærende elementer med 
risiko for broens stabilitet og levetid forringes meget hurtigt. 
 
Vandløbsvedligeholdelse: 
I 2020 oplever vi igen budgetmæssige problemer omkring vandløbsvedligholdelse, 
da der ikke er afsat ekstra budget hertil. Kommunen er efter vandløbsregulati-
verne forpligtet til at foretage en vedligeholdelse/oprensning af vandløbene. Med 
bevillingen undgår kommunen erstatningskrav fra landmænd, som måtte lide skade 
på afgrøder, hvor vandløbsvedligeholdelsen ikke har være tilstrækkelig. 
Øget nedbørsmængder som falder som skybrud eller fleredagsregn samt den gene-
relle grundvandsstigning, må forventes at fortsætte med at udfordre de offentlige 
vandløb. Derfor bør kommunen hele tiden være på forkant mod potentielle over-
svømmelse hændelser og skabe økonomisk mulighed for at drifte og vedligeholde 
de offentlige vandløb efter vandløbsloven, således at det tilstræbes og sikres, at 
det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres negativt over 
tid. 
 
Regnvand i Bjergesø: 
Udfordringerne med regnvand i Bjergesø er så omfattende, at det kræver en del 
for at kunne skabe en forbedring af de nuværende forhold.  
Det vurderes at der skal etableres en ny ledning til vejafvanding, eksisterende 
nedkøbsbrønde skal skiftes og der skal etableres yderligere nedløbsbrønde. Eksi-
sterende ledning fra Bjergesøvej til nærliggende sø skal undersøges nærmere.  
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Nordre Strandvej: 
Hvis det ikke prioriteres at omlægge Nordre Strandvej, vil vi stå med en miljø-
mæssig udfordring, da asfalten nu ligger på stranden og skrænten. Vi skal derud-
over opretholde vejadgang til ejendommene som ikke kan tilgås fra andre veje og 
efterhånden som vejen skrider ned bliver dette vanskeligt. 
 
Hullapning: 
Der ikke afsat ekstra budget til nye slidlag i kommunen og det for betydning for at 
der skal afsættes yderligere midler til hullapning, som også fremgår af det frem-
sendte materiale til budgetprocessen. 
 
Cykelstier: 
Centeret har anmodet om budget på 250.000 kr. til at udarbejde skitseprojekter 
for cykelstier i Odsherred. Disse er også gode at have hvis der kommer medfinan-
sieringspuljer. Det er centerets ønske at fastholde dette ønske før der afsættes 
budget til egentlige cykelstier. Det er en langvarig proces at skulle etablere nye 
cykelstier, hvor der skal ekspropriere mm og centeret er ikke sikker på at kunne 
nå at gennemføre cykelstiprojekter for 3 millioner kr. Vi anbefaler at der afsættes 
250.000 kr.  og resten udskydes til 2022. 
 

131. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Signe Skovgaard  

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

 

5.2 Center for Miljø og Teknik, TR’er 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Center fra Miljø og Teknik, TR repræsentanter 

  
132. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

TR-repræsentanter fra Center fra Miljø og Teknik 

133. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

10. september 2020 
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134. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Økonomiudvalget og Miljø og Klimaudvalget. 

135. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

I budgetforliget af 8. september 2020 besluttede Byrådet via Økonomiudvalget 1. behand-
ling af forslag til budget 2021-2024. Af høringen fremgår det, at partierne er enige om at 
indføre 2 tekniske reduktioner, hhv.: 
1. Bilaget ”De tekniske korrektioner vedrørende ny stab” er en Direktionsbeslutning fra 
den 27. maj 2020. Hvorom det fremgår at Køb, Salg og Ejendomsudvikling skal finansieres 
ved en omplacering på hkt. 6 mellem alle centre for et samlet beløb på kr. 750.000. For 
Miljø- og Teknik fremgår det, at det betyder en reduktion årligt på ca. 113.000 årligt. 
2. Bilaget ”De tekniske korrektioner vedrørende indefrosne feriepenge” er en Byrådsbe-
slutning fra den 30. juni 2020. Hvorom det fremgår, at reduktionen også fordeles mellem 
centrene. For Miljø- og Teknik fremgår det, at det betyder en reduktion årligt på ca. 
109.000. 
 

136. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

KONKLUSION 
Det er ledelsen og direktionens ansvar, at sikre midler til lønforhandling, samt at der er ba-
lance ml. opgaver og medarbejdere. Som det fremgår ovenfor, vil fastholdelse af de tekni-
ske reduktioner betyde en reduktion på ½ årsværk i Centeret årligt.  
 
REDUKTIONER 
De ovenfor omtalte reduktioner betyder, at Miljø- og Teknik skal finde ca. 220.000 kr. årligt 
på konto 6 (lønninger) og derved fås den konsekvens, at Centeret skal indføre en bespa-
relse. Sammen med sidste års budgetændring med manglende indeksregulering af løn (som 
medførte en reduktion af 1 årsværk ca. hvert 5 år) betyder dette års budgetforhandling en 
reduktion på ½ årsværk om året.  
 
KONSEKVENS 
Centerets løsning af opgaverne vil blive forringet og forsinket. Ydereligere betyder reduktio-
nen, at Centeret Miljø og Teknik stadigvæk ikke kan afsætte midler til lokal lønforhandling, 
hvilket vi ellers benhårdt har arbejdet på. Det er efterhånden mange år siden der har været 
økonomisk råderum til lønløft, hvilket alt andet lige er en væsentlig forudsætning for at fast-
holde dygtige medarbejdere. Særligt da vi rekrutterer medarbejdere fra hovedstadsområ-
det. 
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Samlet set er der tale om en væsentlig forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold som 
følge af usikkerheden, om man også har et arbejde i fremtiden. Dette bidrager til et væsent-
ligt pres på medarbejderne og er meget utryghedsskabende. Det påvirker tilliden, arbejds-
miljøet og muligheden for fastholdelse af medarbejdere, samt kvaliteten i opgaveløsningen 
og vil betyde at medarbejderne vil opleve ydereligere arbejdspres som vil mindske sammen-
hængskraften og det tværfaglige samarbejde i organisationen. Hvilket i sidste ende vil på-
virke vores kunder (erhverv, borgere, politikerne m. fl.). 
 
HISTORIK 
Centeret har haft udfordringer med konto 6 grundet tidligere sammenlægning med andet 
center og ”bodeling”, hvilket har resulteret i fyringer og intern omplacering.  
 
UNDREN 
Seneste organisationsændring med en ny stab ”Køb, Salg og Ejendomsudvikling”, som har 2 
medarbejdere under sig, virker umiddelbart som en dyr løsning. Det er endnu en organisati-
onsændring, hvor en leder omplaceres og dermed skaber en fordyrelse i budgettet, fordi 
man nu skal have en leder mere. Altså fordi der også blev ansat en ny leder for den afdeling 
som den omplacerede leder forlod. En fordyrelse som nu forventes finansieret af organisati-
onens øvrige centre, hvilket ikke giver mening i en organisation, som løbende har skulle ind-
føre besparelser. 
 
ALTERNATIVE FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING 
- Nyttejob flyttes til andet og mere relevant center. 
- Nedlægge stab funktionen ”Køb, Salg og Ejendomsudvikling” ved en omorganisering, såle-
des at anden leder får større personalemæssigt ansvar. 
- Begrænse likviditeten i kommunenkassen og deraf øge det økonomiske råderum. 

137. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
På vegne af TR-repræsentanter fra Center fra Miljø og Teknik, Titti Don-
sted  

 

15.09.2020 
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5.3 Odsherred Havne 
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5.4 Havnene i Odsherred – Havnerådet 
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5.5 Affald og Miljø 
Institution / afdeling / råd 

Skema nr. 
Afdelingen Affald og Miljø 

  
138. Hvem afgiver du svar som: 

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg 
eller lign. 

Afdelingen Affald og Miljø 

139. Dato for formulering af høringssvar: 
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret 

14. september 2020 

 
140. På hvilke områder er du høringsberettiget: 

Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområ-
det, ældreområdet mv. 

Brugerfinansieret, Affaldsområdet 
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141. Resumé 
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angi-
velse af navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er) 

Anlægsinvesteringer Skema 10-A ”Affaldsområdet” og Driftsudvidelse Skema 01-D ”Affalds-
området” 

142. Høringssvaret  
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2021-2024 

Der er udarbejdet et drifts- og anlægsbudget på Affaldsområdet som er brugerfinansieret. 
Miljø-og Klimaudvalget har prioriteret Anlægs og driftsbudget på udvalgsmødet den 11. au-
gust 2020. 
 
Budgettet er udarbejdet til at drive og fremtidssikre Genbrugsstationerne og affaldsløsnin-
ger og god brugerservice. 
 
Ved budgetforliget er Affaldsområdet ikke medtaget! 
 
Det er centralt for driften af området, at budgettet medtages i 2. behandlingen i Økonomi-
udvalg og Byrådet. Tidligere er det sket via en teknisk korrektion. Dette bør ske for såvel 
året 2021, som for overslagsårene. 

143. Dato og udfyldt af: 

Udfyldt og fremsendt af: Dato 
Jørgen Eriksen 
  

 
Sendes til budget@odsherred.dk  

 

 


