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Oversigt over indkomne høringssvar vedr. nye og ændrede forslag for budget 2019
Bornholms Ældreråd
CenterMED Børn og Familie
CenterMED Ejendomme og Drift
CenterMED Job, Udvikling og Rekruttering
CenterMED Natur, Miljø og Fritid
CenterMED Skole
CenterMED Ældre
Danske Handicaporganisationer Bornholm
Forældrebestyrelsen Dagtilbud
Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen
Skolebestyrelsen Kongeskærskolen

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:
Bornholms Ældreråd har med tilfredshed konstateret, at ældreområdet er friholdt for
besparelser i budget 2019. Dette sammenholdt med at der er nedsat en
arbejdsgruppe til at analysere området medfører forhåbentlig, at der nu kan skabes ro
på området med bedre arbejdsmiljø og trivsel for medarbejderne. Tilførslen med 2
mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø
er et tiltag og tiltrængt signal til området om, at kommunalbestyrelsen virkelig har
fokus på området.
Bornholms Ældreråd har ingen bemærkninger til, at man vil udsætte opførelsen af
Plejecenteret i Hasle.
For så vidt angår nye og ændrede forslag vedr. budget 2019 udsendt i høring den 10.
september, så har Bornholms Ældreråd ingen bemærkninger til dette.
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Høringssvar fra CenterMED-udvalget i Center for Børn og Familie i forhold til nye og ændrede forslag til budget
2019.
CenterMED-udvalget i Center for Børn og Familie har på sit møde den 13. september 2018 drøftet de nye og
ændrede forslag til budget 2019.
CenterMed-udvalget har følgende bemærkninger:
-

anderkender prioriteringen af de små børns Bornholm
ser positivt på, at der er lyttet til høringen og til de budgetudfordringer center for børn og familie har
Centeret står fortsat med nogle budgetudfordringer i fremtiden
ser positivt på, at udviklingen vil blive fulgt med eventuelt behov for justeringer
gør opmærksom på, at besparelser i andre centre kan medføre en opgaveglidning til andre centre
det undrer og bekymrer Center-MED, at der i budgetprocessen, tilsyneladende ikke er taget stilling til
kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet i Rønne samt at der fortsat er usikkerhed om det nye
børnehus i Allinge.

På vegne af CenterMed-udvalget

Formand
Anders Fløjborg

Næstformand
Ketty Martin

CenterMED i Ejendomme og Drift
Til orientering kan det oplyses at CenterMED i Ejendomme og Drift den 18. september 2018 har drøftet det
udsendte høringsmateriale vedr. de nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger
for budget 2019.
CenterMED har ikke yderligere bemærkninger til budget 2019 ud over det høringssvar, CenterMED har
indgivet den 6. juli 2018 til budgettets første høring
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Høringssvar nye og ændrede forslag budget 2019 –
fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Høring vedr. nye og ændrede forslag for budget 2019 har været i skriftlig høring i CenterMED og der er ingen
yderligere bemærkninger fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

På CenterMED´s vegne
Allan Westh
Formand

Mark Steger
Næstformand

Center for Natur, Miljø og Fritid fremsender hermed høringssvar til budget 2019:
CenterMED anerkender, at man fastholder traditionen med at spare på de kommunale idrætsanlæg men
konstaterer, at man forstærker tendensen med at skabe a- og b-anlæg ved ikke tilsvarende at spare på de
selvejende områder.
CenterMED anerkender den politiske ambition om at højne vedligeholdelse af havnene og investere i
infrastrukturen på naturområdet.

CenterMED Skole udtaler:
Det er positivt at der er afsat 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i overslagsårene til
udvikling af folkeskolen.

CenterMED for ældre har behandlet de fremsendte nye/ændrede forslag fra budgetforliget på sit møde d. 13.
september 2018.

CenterMED d. 13.9.2018
SSU-SOC02rev: CenterMED ser frem til processen.
SSU-31-01: Tages til efterretning.
SSU-KD02: CenterMED ser positivt på forslaget om socialsygeplejerske.
NMU-Ny: Forskydning af Plejecenter Bykær: CenterMED opfordrer til, at der ses på
vedligeholdelsesopgaver på Toftegården både i forhold til plejecenteret og til de lokaler, hvor
hjemmeplejen holder til, idet der er opgaver, som ikke er løst i forhold til, at der skulle bygges.
Der peges særligt på omklædningsfaciliteter til hjemmeplejens medarbejdere, idet faciliteterne
ikke lever op til Arbejdstilsynets krav.
NMU-SOC03A: Tages til efterretning, idet CenterMED konkluderer, at der i givet fald ikke kan
etableres leve- og bomiljø på dele af Lunden.

Danske Handicaporganisationer Bornholm
v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne
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Rønne den 20. september 2018

Til

Politikerne i Bornholms Regionskommune

Kære politikere
Vi er meget uforstående over for det forslag om lukning af skovhjælperprojektet, som er på bordet.
Vi mener ikke det flugter med Bornholm Regionkommunes Handicappolitik, om at sikre mulighed
for at indgå på arbejdsmarkedet også gennem beskyttet beskæftigelse. Mennesker med
udviklingshæmning skal også have en meningsfuld hverdag og være inkluderet i samfundet.
Den ene dag har de et meningsfyldt arbejde, som i den grad har indflydelse på deres liv, for den
næste, uden at blive spurgt om de vil flytte, flytter man dem til et nyt sted.
Hvad skal de lave det nye sted? Det har man spurgt om i handicaprådet, men der kom intet konkret
svar.
Hvis der er så stort et behov for arbejdskraft på dette niveau, hvorfor opretter man så ikke et nyt
projekt til nye folk og lader skovhjælperprojektet køre videre.
Hvis man ønsker et lignende tilbud i Østergade, så lav en aftale med Sandemandsgården og Job
Centret STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), om at finde unge til dette arbejde, så er det
en vind - vind.
Lukningen af skovhjælperprojektet følger ikke kommunens egen handicappolitik hvor der står:
Inddragelse:
Bornholms Regionskommune ønsker at sikre, inddragelse i alle beslutninger af betydning for den
enkelte. (Som DH Bornholm har forstået det, har man ikke på noget tidspunkt taget en dialog med
hverken skovhjælperne eller deres forældre, hvilket vi syntes er meget forkert.)
Indflydelse:
Bornholms Regionskommune ønsker at sikre størst indflydelse på eget liv.
Beskæftigelse og uddannelse:
I Bornholms Regionskommune vil vi sikre uddannelse og beskæftigelse til alle - og dermed
selvforsørgelse i det omfang det er muligt.
Det betyder, at vi:
*sikrer mulighed for uddannelse
*sikrer mulighed for beskæftigelse
*sikrer mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet på normale vilkår f.eks. via revalidering,
fleksjob, skånejob eller beskyttet beskæftigelse.
DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.
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Når I så har kikket lidt i handicappolitikken, find så handicapkonventionen frem. Det er lov.
Danmark har underskrevet konventionen og dermed skal den overholdes.
I konventionen: (uddrag)
Artikel 1
Formål
Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer
med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på
lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.
Artikel 3
Generelle principper
Konventionens principper er:
a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at
træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
b) Ikke-diskrimination
c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den
menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
e) Lige muligheder
f) Tilgængelighed
g) Ligestilling mellem mænd og kvinder
h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret
til at bevare deres identitet.
Artikel 27
Arbejde og beskæftigelse
1. Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med
andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit
vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og
tilgængeligt for personer med handicap.
at fremme ordninger for erhvervsmæssig og faglig rehabilitering, jobfastholdelse og
tilbagevenden til arbejde for personer med handicap.
2. Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap ikke holdes i slaveri eller trældom og på
lige fod med andre er beskyttet mod tvangs- eller pligtarbejde.
Se endvidere hvad DH Bornholm har skrevet i høringssvar for SSU 32-02

Ole Erling Lærke
Formand

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.
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DH Bornholm fremsender hermed sit høringssvar på nye emner i budgetforliget.
DH Bornholm skal anmode om, at man kikker på skovhjælperprojektet endnu en gang. Den
sagsbehandling eller mangel på samme er ikke Bornholms Regionskommune værdig. Man skal ikke
læse i avis eller høre i nyhederne, at ens arbejdsplads er lukket. Den behandling man har givet
skovhjælperne og deres familier burde være håndteret mere værdigt.
DH Bornholm tilkendegiver med tilfredshed de opnormeringer der er sket på Social- og
Sundhedsudvalget, men undre sig alligevel over at man i første omgang friholdt ældreområdet,
indtil en gennemgang af området havde fundet sted. Alligevel afsætter man 6,500.000,00 kr. i
budgetårene til omstilling af ældreområdet til styrkelse af trivslen, arbejdsmiljøet og øvrige
initiativer i forbindelse med omlægningen af ældreplejen før analysearbejdet er påbegyndt.
Anerkender dog vigtigheden af et godt arbejdsmiljø.
DH Bornholm henviser endvidere til det afgivne høringssvar af 13. august 2018, samt på
ældreområdet af 13. august 2018.

Ole Erling Lærke
Formand

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.
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Forældrebestyrelsen Dagtilbud
Forældrestyrelsen for Dagtilbud kvitterer positivt for det indgåede budgetforlig på dagtilbudsområdet,
men mangler dog en afklaring af kapacitetsudfordringen i Rønne.
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Høringssvar Budget 2019
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen har på sit møde d. 11. september 2018 forholdt sig til det nye og
ændrede forslag til budget 2019. Skolebestyrelsen ønsker at afgive flg. høringssvar:
Vi vil gerne tilkendegive, at vi er meget positive over, at man tilgodeser både folkeskole- samt børne- og
familieområdet, som man gør. Vi er glade for, at man ovenikøbet har valgt at prioritere folkeskoleområdet med
ekstra millioner de to kommende år.
Vi konstaterer, at madskoleprojektet for Hans Rømer Skolen er udsat. En udsættelse, vi selv pegede på i
seneste høringssvar vedr. budget 2019.
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen ønsker med dette høringssvar også at henlede opmærksomheden
på, at vi synes, man bør se på modellen for, hvordan man tildeler de enkelte skoler økonomiske midler. En
skole som Hans Rømer Skolen har i årevis arbejdet for at nedbringe en gammel gæld. Det er svært, når
klassekvotienten kunne være højere. Det er svært, når vi har børn med mange forskellige behov.
Vi kunne i skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen derfor ønske os en model, som i højere grad tager hensyn
til, at klassekvotienter ikke alle er høje og økonomisk i balance; vi kunne ønske os en model, som i højere grad
medtænker og tager hensyn til, at børn er forskellige og dermed har forskellige behov. Behov, børnene har
uanset, hvilken skole med hvilken økonomi, de er indskrevet i. Skoler med forholdsvis flere børn med behov
kan derfor opleve, at økonomien bliver sværere at have balance i end ellers.
Endelig vil vi opfordre til, at man overvejer at lave en kollektiv ordning som ’barselsfonden’, så man ved
langtidssygemeldinger ikke som enkelt-virksomhed bliver forholdsvis hårdt ramt. Det kan være udfordrende for
en i forvejen stram økonomi at skulle dække langtidssygdom, også selvom virksomheden får refusion for en
mindre del af de ekstra omkostninger i forbindelse hermed. Langtidssygdom kan for en virksomhed som Hans
Rømer Skolen være udfordrende for en i forvejen allerede anstrengt økonomi.
På skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolens vegne,
Venlig hilsen

Pernille Rigstad
Konstitueret skoleleder

KONGESKÆRSKOLEN

Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf.: 5692 2930
E-mail:
Skolenord.

20. september 2018

kongeskaer@brk.dk

Høringssvar vedr. forliget omkring budget 2019
Skolebestyrelsen har på sit møde den 20.09.18 behandlet det udsendte
materiale omkring forliget omkring budget 2019. Vi ønsker gerne at kommentere følgende:
Vi anerkender det økonomiske løft, der er afsat på skoleområdet.
Vi ser med glæde på den styrkelse, der ligger i indsatsen omkring børnene i de første 1000 dage, hvilket vi håber med tiden også afspejles i endnu større kompetencer hos de elever, vi modtager i børnehaveklassen.
I forhold til det nye børnehus i Allinge, ser vi en mulighed for en alternativ
løsning med denne udsættelse.
Det øgede budget til forøgelsen af trafiksikkerhed, ser vi frem bl.a. benyttes til en forbedring i forhold til elevernes cykelvej til og fra skolen.

På skolebestyrelsens vegne

Tue Christiansen
formand
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