




























B-oJ

MED-udvalgets høringssvar 2021-2024 

Medarbejdersiden fra MED-udvalget for Job- og Socialcenteret har på møde drøftet 

budgetforslaget og har følgende bemærkninger. 

Indledende bemærkninger 

Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed med et budgetforslag, der ikke rummer nedskæ

ringer. 

Vil også gerne udtrykke vores tilfredshed med: 

• Den tidsbegrænset ansættelse af myndighedssagsbehandler til

beskæftigelsesområdet (dagpengeområdet).
• Udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde kan rummes i budgettet.

• En fremrykning af en ny etape af Plejecenter Christians Have, så vi kan rumme den

stigende andel ældre borgere.
• Tilpasningerne af budgetterne vedrørende de sociale overførselsydelser og a

dagpenge.

Vi vil nedenfor komme med bemærkninger til forslaget 2021-2024, som vi ønsker, at by

rådet tager med i deres overvejelser inden endelig godkendelse af budgettet for 2020-

2023. 

Udviklingen på beskæftigelsesområde 

Vi er tilfredse med, at tilpasningerne af budgetterne vedrørende de sociale overførsels

ydelser og a-dagpenge vurderes realistiske. Dels på grund af den verserende økonomi

ske situation på grund af COVID-19, men også i lyset af de senere års voksende befolk

ningstal mellem 16 og 66 år, hvor en del af disse personer må antages at være i risiko

grupperne for sociale begivenheder, arbejdsløshed mv.

Flere ældre flere boliger 

Som nævnt indledningsvis er vi tilfredse med fremrykningen af en ny etape af 

Plejecenter Christians Have, så vi kan rumme den stigende andel ældre borgere. 
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Solrød Lærerforening 

15.09.2020 

Høringssvar ang. budgetforslag for 2021-2024 

Solrød er fortsat en kommune i vækst, og det glæder os, at der ikke budgetteres med serviceforringelser for 

borgerne. 

Befolkningsudviklingen stiger for de 6 til 16-årige, og der er grund til fremadrettet at holde et vågent øje 

med klassekvotienterne, der i forvejen ligger en pæn del over landsgennemsnittet. Vi har allerede nu flere 

mega klasser med 25 eller flere elever. Faktisk ser vi klasser med helt op til 28 og 29 elever. Når klasserne 

bliver større, går det ud over den enkelte elev, da lærerens mulighed for at tilgodese den enkelte fagligt og 

relationsmæssigt mindskes betragteligt. Vi mener, man bør tilstræbe et max på 24 elever i hver klasse. 

Med den forudsete stigning i elevantallet i kommunen, finder vi det nærliggende at få revurderet den 

lønningsmodel man arbejder med ift. lærere, hvor man beregner en stilling per 767 undervisningstimer. 

Denne model tager ikke højde for anciennitetstillæg og en eventuel udbetaling af den 6. ferieuge, hvilket 

presser skolernes budget. Denne revurdering bør afspejles i budgettet. 

Vi undrer os desuden over, at der ikke er afsat midler til øget rengøring på kommunens institutioner, da det 

er en afgørende faktor i at holde smitterisikoen nede i forbindelse med Covid-19 især og sygdom på 

arbejdspladsen i almindelighed. 

Det glæder os, at der er afsat midler til det specialiserede børne- og ungeområde. 

Venlig hilsen 

Tanja Siiger, Kredsformand i Solrød Lærerforening 
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Solrød den 15. september 2020 

Solrød Kommune 

Oekonomiafdelingen 

 

Høring vedrørende budget 2021-2024. 

Indledningsvis skal Handicaprådet takke for muligheden for at 

komme med input til Byrådets kommende budgetforhandlinger med 

udgangspunkt i administrationens budgetforslag 2021-2024. 

Vi har lagt vægt på inddragelse af de lokale handicaporganisationer 

for at gøre vores høringssvar så bredt som muligt. Det bemærkes, 

at vores tre byrådsvalgte repræsentanter naturligvis kender til 

argumentationen for de enkelte forslag. Men i respekt for den 

dobbeltrolle de har som medlemmer af både Handicap- og Byråd er 

det OH, s repræsentanter i rådet, der har foretaget den endelig 

prioritering af de enkelte emner. 

I Handicaprådet påskønner vi i høj grad, at der i budgetforslaget fra 

administrationen er afsat økonomi til den lift til svømmehallen, som i 

høj grad vil tilgængeliggøre varmtvandsbassinet for borgere med 

fysiske funktionsnedsættelser. 

vedlagte bilag rummer vores øvrige ønsker i prioriteret rækkefølge. 

Vi håber naturligvis, at liften overlever de kommende politiske 

forhandlinger. 

Giver dette anledning til spørgsmål eller er der forhold omkring de 

enkelte prioriterede forslag som der ønskes yderligere dialog om, er 

vi naturligvis til rådighed herfor. 

Med venlig hilsen 

Arne Nowicki Pedersen. 

Handicaprådsformand. 

















Vi håber inderligt, at I vil lytte til vores bøn og prioritere mennesker med handicap 
og psykisk sårbarhed, når I skal til at forhandle om næste års budgetter. 

På vegne af #enmillionstemmer, 

Monica Lylloff 
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